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 یَ( )لَن دربارۀ دافا

ٌا،  آن چیغی اؼت کً آؼهان .ةيای آٔعیيؾ اؼت دأا صعد آٔعیطگار اؼت. ؼيگ
گیػعد، از  نی ةػع را در چیغ ٌهػًآن ةيا ىٍاده ؿطه اؼػت.  ةع اؼاسزنیو و دٍان 

ؼىَح ٌؽتِی ةػطن از  ٌعیککً در   زالی ىٍایت ٌَیم؛ در ىٍایت کَچک تا ةی ةی
ای ةطن کیٍاىی، اةتػطا ریغتػعیو  ای نتٕاوت نتذلی نی گَىً کیٍاىی، ةً ؿَد. از ژٔر

ٌای  ؿػػهار در اىػػطازه ٌای ذرات ةی  یػػً ؿػػَىط و در پػػی آن،  یً ذرات پطیػػطار نی
ؿياؼػط، یُيػی  ای کً ةـػعیت نی گَىاگَن، از کَچک تا ةغرگ، تا ؼىَح ةیعوىی

م ٌا  آن و ورای ،ٌا و کٍکـان ٌا، ؼیارات ٌا، نَلکَل اتم ایی کً ةاٌز و ىیغ آن چیٌغ
ٌای  ٌای گَىاگَن، نَدَدات و ىیػغ دىیاٌػایی در اىػطازه ىط. ذراتی ةا اىطازهتع ةغرگ

ٌای کیٍػاىی پضػؾ ٌؽػتيط. نَدػَداتی کػً در  ؼازىط کً در ةطن گَىاگَن را نی
ً ذرات کييػط کػ وػَر در  نی از ؼػىَح گَىػاگَِن ایػو ذرات ٌؽػتيط، ایو ٌعیک

تػک  ٌؽػتيط، و در تکؿػان  َةُطی، ؼػیاراتی در آؼهان تع ةغرگنَدَد در ؼىر 
از ؼػىَح گَىػاگَن ایػو  ٌعیکؿکل اؼت. ةعای نَدَدات در  ةً ٌهیوؼىَح 

اىتَه نَدَدات و  نکان،کعان ادانً دارد. ایو دأا ةَد کً زنان و  دٍان، ایو تا ةی
َن آن اؼػت و  یٌعچیغ .ٌا و ٌهۀ آٔعیيؾ را پطیط آورد گَىً کً ودَد دارد، نٌع
ٌػای دأػا  نلهَس ویژگیٌای  دلَهٌا،  چیغی ةیعون از آن ىیؽت. تهام ایو ٌیچ

 در ؼىَح نضتلٓ اؼت.  1،یُيی ِدو، َؿو، ِرن

تً ةاؿػط،  اةغار نعدم ةعای کاوش ٔنا و ةعرؼی زیات ٌع اىطازه ٌم کً پیـٔع
ؼت کً نَدػَدات ةـػعی ی اُةُط آنطه، نسطود ةً ٗؽهتی از ایو دؼت داىؾ ةً

                                                                    

ىانً اىتٍای کتاب نعادًُ  صَاٌی، ةعدةاری. ةً واژه ِدو، َؿو، ِرن: ز٘ی٘ت، ىیک 1
 ؿَد.
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ٌای ناٗتػل  تهػطن در وػَلدر آن ودَد دارىط، یُيی ؼىر پاییيی از ایو دٍان. 
ٌا ؼیارات دیگعی را کػاوش کعدىػط. انػا ةػطون تَدػً ةػً ارتٕػاع و  تاریش، اىؽان

ی کً در آن ودػَد ُةُط کً از ـع ٌيَز از ٍَطۀ ایو ةعىیانطهؿطه، ة نؽأت پیهَده
يط. ک ی٘ی دٍان ةعای ٌهیـً صَد را از ةـع پيٍان نیدارد، صارج ؿَد. تكَیع ز٘

و ةطن ةـعی را در  کيط،  ٔنازنانـعی ةضَاٌط اؼعار ایو دٍان، ة ینَدَد اگع
یاةط و   ةیيی ز٘ی٘ی دؼت ةایط تغکیً در یک روش راؼتیو را ةعگغیيط و ةً روؿو

از وعیػػٖ تغکیػػً، صكَقػػیات در ایػػو قػػَرت دٌػػط. ا ؼػػىر ودػػَدش را ارت٘ػػ
ةتَاىط ىیکِی واُٗی را از ؿعارت و صػَةی را  ٌيگانی کًؿَد و  اش وا  نی اصالٗی

از پلیطی تـضیف دٌط و ٔعاؼػَی ؼػىر ةـػعی ةػعود، ز٘ػایٖ ایػو دٍػان و 
 کيط. دؼتعؼی پیطا نیٌا  آن ةیيط و ةً ٌای دیگع را نیُةُط نَدَداِت ؼىَح و

یػو اؼػت کػً ؿان ةعای ا ٌای َلهی کييط ُٔالیت ةا آىکً نعدم اّلب ادَا نی
اةت ٔياوراىػً اؼػت کػً« ،کیٕیت زىطگی را ةٍتَد ةضـيط» را ةػً ٌػا  آن انا ایو ٗر

کػً  ٌا ةع ایػو اؼػاس اىذػام ؿػطه لیتراىط. و در ةیـتع نَارد، ایو ُٔا یپیؾ ن
ػا  و اقػَل اصالٗػی  زم ةػعای صَیـػتو نعدم الٍیات را کيار گظاؿػتً داری را ٌر

ا ویعان ؿػطىط. کاوش ةَد کً تهطن ٌهیو َلتىط. ةً ا هکعد ٌػای  ٌای گظؿتً ةاٌر
ای  گَىً ٌای کاوش ةً و ایو ؿیَه چار نسطود ةً ایو دىیای نادی اؼتىا نعدم ةً

تً ًا آىچً پظیٔع صكػَص  درگیػعد.  نىالُػً ٗػعار نی ؿػطه، نػَرد ٌؽتيط کً قٔع
ایی کً در ایو وَر واُٗػی  ةـعی ىانلهَس یا ىانعئی ٌؽػتيط، انػا ةػً ُةُط چیٌغ

ٌای واُٗػی ٌَیػطا  ط و صَدؿػان را در ایػو دىیػای زامػع، ةػً ؿػکلودَد دارى
ت ئػنعدم ٌعگػغ دع و نُذغات، صطاییُيَیت، ایهان، ؼضو کييط، ٌهچَن ن نی
 اىط. الٍیات را دور اىطاصتًٌا  آن ىغدیک ؿَىط، چعاکًٌا  آن کييط ةً ىهی

تار و تٕکع صػَد را ةػع ٗػی ٌػای اصال پایػۀ ارزش اگع ىژاد ةـع ةتَاىط نيؾ، ٔر
پظیع صَاٌط ةَد کً تهػطن پایػطار ةهاىػط و زتػی دوةػاره  ةٍتَد ةضـط، آىگاه انکان
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ػا در  يگنُذغات در ایو دىیای ةـػعی روی دٌيػط. ةاٌر ٌػایی کػً  گظؿػتً، ٌٔع
ةـعی ةَدىط، در ایو دىیا ًاٌع ؿطىط و ةً نعدم کهک کعدىػط ةػً  ىیهً صطایی ىیهً

دأػا ایيذػا، در ایػو دىیػا ی کً در زال تعی از زىطگی و دٍان ةعؼيط. در  درؼت
ؿػػَد، وٗتػػی نػػعدم ازتػػعام و تکػػعیم نياؼػػتی ةػػً آن ىـػػان دٌيػػط،  نیپطیػػطار 

نيط صَاٌيػط ؿػط. ایػو  از ةعکت و ؼعةليطی ةٍعهؿان  صَدؿان، ىژادؿان یا نلیت
دأا، راه ةغرگ دٍان ةَد کً ةطن کیٍاىی، دٍان، زىطگی و تهام آٔػعیيؾ را پطیػط 

راؼتی تتاه اؼػت. ٌػع ؿضكػی کػً  ز دأا نيسعؼ ؿَد ةًآورد. ٌع نَدَدی کً ا
راؼتی ٔعد صػَةی اؼػت و ةػا ؼػالنتی و ؿػادناىی  ةتَاىط نىاةٖ ةا دأا ةاؿط ةً

ای کً ةتَاىط ةا دأا یکػی ؿػَد، نَدػَدی  کييطه ؿَد. و ٌع تغکیً پاداش داده نی
 ةیو اؼت، نَدَدی صطایی. روؿو

 ی ٌيگذ یل

 ۲۰۱۵نً  ۲۴
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 اٍل یسخنران

 سطَح باال یسَ نردم بٌ یقیت حقیيدا

دانُػً و در ةعاةػع ام،  عدهکػ  یٌا را نيت٘ل نػ ویٌا و تهع ً آنَزشک یدر تهام نطت
ادتهػاع  یٌػم رو یع صػَةیخ صػَب ةػَده و تػ جیام. ىتػا ؿاگعدان نؽئَل ةػَده

ً کػىػط ا هگَىػگ ةَد یاز اؼػتادان چ یاریةؽػٌای اصیػع  در ؼػالؿتً اؼػت. گظا
ىػط ا هداد آنػَزشی کػً نىػالتىط، انػا ا هگَىگ صَد را آنَزش داد یچ یٌا ویتهع
 یٌػا ویً تهعکػم یگَ ی. التتً ىهه اؼتةَد یو تيطرؼتؼالنتی در ؼىر یـً ٌه
را نيت٘ل تعی ؼىر ةا  غیچ چیً ٌکةلکً نيٌَرم ایو اؼت ؽت. یگعان صَب ىید
در  میتػَاىم ةگػَ یآگاه ٌؽتم و نانعوزی چیو گَىگ در  یت چیعدىط. از ومُکى

چيیو روؿػی را ارائػً از کـَر ىیؽت کً  ا صارجیداصل  ی درکؽ ٌیچ زامعزال 
اىذػام در زػال  یکؽػ ٌیچتعد. چعا ةةً ؼىَح ةا تع  یوَر واُٗ ةًدٌط کً ؿها را 

 کػً ةعصػی از در ایو صكػَص ودػَد داردتعی  و وؼیٍ تع ةغرگل ؽت؟ َلیآن ى
گَىً  ویا ط.ةعاىگیغ ةاؿ ط ةسثتَاى و نیگعدد  ةعنیٌای دور در تاریش  ةً گظؿتًٌا  آن

ًا  ةػا ایػو کػار  ًکػرا آنَزش دٌط، چعاچيیو چیغی ةتَاىط  ٌعکؽیىیؽت کً قٔع
ا ایو نـکل زاد دارد.ؼعوکار گع ید یٌا از روش یاریةؽ تع ؿطه اؼت.  ایو روٌز

کييػط و ٔػعدا ؼػعاغ روش دیگػعی  تهػعیو نیانػعوز روؿػی را  ری از أػعادةؽیا
دای  ةًاىذانط.  ةً ؿکؽت نیؿان  تغکیً و ييطک ین را آؿٕتًؿان  و ةطنروىط  نی
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را ةػً دػایی ةعؼػاىط، ٌػا  آن کً ةتَاىطط ةاؿيط یتيپاَٗی  ۀؿیَةً یک ایيکً ٔ٘ه 
ا واٗؽام  اىَاعؼعاغ   ٗتلػیگغیييػط ةػا  ةعنی دطیػطی کػً ٌعچیػغروىػط و  نیچیٌغ

در تَاىيط  يط و دیگع ىهیک ایذاد نیتطاصل ٌا  آن ی ةاٌعچیغکيط.  تطاصل ایذاد نی
 نَٖٔ ؿَىط.یً کتغ

ا را ةعایو چیط تهام ایةا   ىگً تان  یصَب اؼت ةعاآىچً  م.یؼانان دٌتان  یٌغ
ةػً  و لسٌػًیػاز اتَاىیػط  ةا ایو کار نی .ةعیم اؼت از ةیو نیةط آىچً  و میدار ین

تو ااد ی یط ةعایط. انا واًُٗا ةایيک ًیکةُط تغ  ةػً ط. اگػعیةاؿػ ایيذػا «دأا»و یگٔع
 یٌػا ییآوردن تَاىا دؼػت ةً یا اگػع ةػعایػچؽتیطه ةاؿیط  ی گَىاگَنٌا یواةؽتگ

 یةطىیت  ا ةایٌا  طهیىٌعات و ا یطن ةعصیؿي ی، ةعاؿطن درنان ی، ةعایُیوت َٔؽ
ةً یاد داؿػتً ةاؿػیط کػً آىچػً در ىضَاٌط ةَد. َهلی اقالً  ةاؿیط، آنطه ایيذاةً 

و ودػَد یػنحػل ا یادیػز یٌا  ٔعقػتٔعد اؼت.  زال اىذام آن ٌؽتم نيسكعةً
ً کػ ٌعکؽػیيم ک یع نکل آنَزش ىضَاٌم داد. ٔکو ؿیـً ةً ایٌه یةعاو  ىطارد

ةػً اٌهیػت آن يػطه یةُطًا در آ... يط واُٗاً کت کم ؿعیٌا یةتَاىط ؿضكًا در ؼضيعاى
التتػً نػا ی ةغرگػی ةػَده اؼػت. صَؿتضتً ؿَیط چ و نتَدً نیط ةعد یصَاٌ یپ

تان اؼت کً ایيذا  ی عیت٘طۀ صاوع راةى ةًگَیم  نیم و یدار یعیت٘طۀ اَت٘اد ةً راةى
 ٌؽتیط.

 ییً ؿها را ةً ؼىَح ةا  ةتعد چً نُيػاک یط: اىت٘ال روؿیـیيطیو ةیاۀ درةار
ایُيی دارد؟  وَر  صَدتػان را ةػً . پػ ةایػطٌا طن ةً نعدم و ىذات آنیةضـ ییٌر
ًا ایيکً  ط و ىًیيک ًیکتغ یواُٗ  ةػع ٌهػیو اؼػاس،ط. یؼالم و تيطرؼػت ؿػَقٔع
داؿػتً ةاؿػیط.  یةػا تع «يگیؿػ ویؿ»نؽػتلغم ایػو اؼػت کػً  یواُٗػۀ یکتغ

تو  ادی یةعا ىـؽتً ایيذاکً  ٌعکؽی ةا ط یةا ایيذا، پػ اؼت آنطه ایيذادأا گٔع
ا تان  یٌا یط واةؽتگیو ةاَش کيیط گةعای تغکیً  صالكی ىیت ةػا  ط. اگػعیيکرا ٌر

اد یػ یغیط، چیعیاد ةگیٌا و دأا را  ویً تهعکةً ایيذا ةیاییط  ٌای ىاصالف اىگیغه
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 یروىط دائهچیغی ىیؽت دغ  ًیکتغؼٕع م: یگَ یرا ةً ؿها ن ی٘تی. ز٘گیعیط هیى
ا اةػت ؿػطت ةػا دیگػ اگع کؽی ٌؽتیط کً ةً. یةـع یٌا یواةؽتگ کعدن ٌر عان ٗر
تا گظاریط  دٌیط یا زتی دیگعان را زیع پا نی زرىگی نعدم را ٔعیب نیةا و  کيیط نی

انػعوز کػً ؿها نضكَقًا را تْییع دٌیط. تان  ٌای در رأس ٗعار ةگیعیط، ةایط ؿیَه
اط، یعیگةاد یو را یو تهعیایيذا ٌؽتیط تا ا تع  مػعوریتان  ةعایو أکار یا کعدن ٌر

 اؼت.

را ؿٕا دٌیط، زیعا ةضـی از روش ٌا  ةیهاریدٌم چگَىً  ىهیةً ؿها آنَزش 
نػاىٍ ةغرگػی ةػطن ةیهػار  ،طیرا اىذام دٌ یواُٗۀ یکط تغیانا اگع ةضَاٌنا ىیؽت. 

  را پػا یٔ٘ػه ةػطن أػعادانا يم. ک  را پاتان  ةطنط یپػ ةااؼت.  تغکیًةعای 
ةایػط عىػط. یاد ةگیػ را «ٔػا»ٌػا و  ویتهع یوَر واُٗ اىط تا ةً آنطه ایيذاً ک کيم نی
يػار کرا  یهػاریة ۀةػاردر یا ىگعاىػیػ یط واةؽػتگیػيم: اگػع ىتَاىک طیکت را  ای تًکى

و یػدر ا ی٘تػیعا ز٘یػاؼػت؟ ز گَىػً ویم. چعا ایيکتان  کهکم یتَاى یط، ىهیةگظار
ػایةػَدا، چۀ دٍان ودَد دارد: ةع وتٖ نطرؼ اتٕػاؽ  ینػعدم َػاد یً ةػعاکػ ییٌغ

ایچ ینعدم َاد یةعاو  ؿطه دارىط وییتُ ؾیپزا یٌا راةىً یط، ٌهگيأت ین  ییٌغ
ًا و نعگ،  یهاری، ةیعینحل تَلط، پ و  یهػاریٌؽػتيط. ة یاز زىػطگ ی٘تػیز٘قػٔع

اکنسكَل کييط ىاؿی از کارنا اؼت و کارنا  کً نعدم تذعةً نی ییٌا یؼضت  یاٌر
در ؿػَىط،  ینَادػً ن ییٌا یةا ؼضت یوٗت .در گظؿتً اىذام دادىطاؼت کً  یةط
 ل صَدیتَاىط ةً ن یىه یکؽ ٌیچو یةياةعا. ٌؽتيط ییارناک یةازپعداصت ةطٌل زا

طٌی دهٍ کييط نذاز ةاؿيط ةاؼت کً نعدم  ایو ناىيطع آن ییع دٌط. تْییتْآن را 
زىطگی  ،ل صَدینةً ط یتَاى یىه. در ىتیذً طىةپعدازآن را  ةطون ایيکً نذتَر ةاؿيط

 اؼت. اؿتتاهاىذام آن و  نعدم را تْییع دٌیط

اؼػت. انػا  یار صػَةکػنػعدم  دادن ؿٕاً کييط ک یع نکٔ اؿتتاه ةًأعاد  یةعص
او  یهاریٔ٘ه ةدر ٌیچ نَردی ؿضف واًُٗا ؿٕا ىیأتً اؼت. ةیيم  وَر کً نی آن
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تً اؼت.  از ةیوواًُٗا انا یأتً ل کع ؿییتْةً چیغ دیگعی یا ٔتاده ٖ ایةً تَُ ىٔع
 یؽکاگع . طیو ةتعیارنا را از ةکط یةاً دٌیط صاتهٔعد  یرىخ و ؼضتةً ایيکً  یةعا

پػػ ؼػىسؾ  ،از ةػیو ةتػعديط و چيیو کارنایی را کواًُٗا ةتَاىط نعدم را درنان 
 ینعدم َاداقَل : طه ةاؿطیرا د ی٘تیز٘پیـاپیؾ ط یاو ةاةایط صیلی ةا  ةاؿط. 

کیػً ةا ایو زال، ةً أعادی کػً در روىػط تغ. کعدى٘ل وَر ؼعؼعی  ةًتَان  یىهرا 
ط، ياىذام دٌ یصَة ٌایارکو ؿٕ٘ت  یٌهطرد یاز روؿَد  ٌؽتيط ادازه داده نی

ایػو ؿػٕای . انػا آىػان یو تيطرؼػت یؼػالنتکهک ةً ا یگعان ید دادن ؿٕا ناىيط
کارنای ٔػعدی َػادی،  ةعدن ازةیوةا اگع ؿَد. زیعا  اىذام ىهیانل کوَر  ةًةیهاری 
ييػطه کً یکعتغیّ یِ ؿضف َادآن ، تٔر نی از ةیو یوَر واُٗ ةًاش  یهاریةنيـ  
دىتال  گـػت و ةػً و ةً زىطگی ؼػاة٘ؾ ةعنیةَد  ٌهان ٔعد دىیَی ٗتلی نیٌيَز 

اةت و  وَر واُٗی ؿػٕا  تَان چيیو ٔعدی را ةً چگَىً نیةَد.  نینيأٍ ؿضكی ٗر
 نىلً٘ا نهيَع اؼت.داد؟ 

 یکؽػ یچٌعا یػ؟ زدادييطگان اىذػام کً یکتغ یتَان ةعا ینرا  ایو کارپػ چعا 
ع کػو ٔیتع ةػاارزشایو يط و کً یکتغ صَاٌط یؽت. او نیييطه ىکً یکتع از تغ ةاارزش
دارد  صطاییؼعؿت  ،ٌعکؽیکً ایو ةاور ودَد داؿتً ٌای گظؿتً  زناناز اؼت. 
تَاىيط ةػً او   ینوا تع نَدَدات  ،ةازتاةی از آن اؼت. ةع ٌهیو اؼاس ،ٔکعو ایو 

دٌم  روؿی کً آنػَزش نػی چَنگَیم  ارد. نیکهی ةً تَمیر ىیاز دييط. ک کهک
تً اؼت نعةػَط نٍهػی ار یٖ ؼػىَح ةػا  و نَمػََات ةؽػی، ةً ز٘اةؽیار پیـٔع

زىػطگی أػعادی کػً روی تػَان دیػط  تع در ایو دٍان، نیی ةا دیطگاٌاز ؿَد.  ین
در ٗلهعوٌػای ةػا تع دٍػان ٌػا  آن در ایيذا پطیط ىیانطه اؼت. روحزنیو ٌؽتيط 
ای ةؽیار زیادی در ایو دٍان ودَد دارىط کً ؼت. نتَلط ؿطه ا از تَاىيط  نیچیٌغ

َد کػً ی ةػتع ةغرگدر دٍان ، ةیان دیگع ةً. زیات را ایذاد کييطؿان  تُانلٖ یوع
اؼت و  اتًا صَب و نٍعةانذایو دٍان ٗطم ةً ٌؽتی گظاؿت. روح ؿضف اةتطا 
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 .ا داراؼػػتر صَاٌی، ةعدةػاری  )ز٘ی٘ػت، ىیػک ِدػو، َؿػو، ِرنؼعؿػت دٍػان، 
ةػا أػغایؾ ؿَد، ٌهان ؼعؿت دٍان را دارد. انػا  یً ؿضف نتَلط نک یٌيگان

از  یعد. ةعصػیػگ یل نکو أػعاد ؿػیةػ یاز رواةه ادتهاَ یلک، ؿتُطاد نَدَدات
ؿَىط و دیگع  یػٖ آن ٗلهعویػی ىیؽػتيط کػً در آن ٗػعار  نی نَدَدات صَدصَاه

دازه ىطارىط در دایی کً ةَدىط ةاٗی تعی ةیٕتيط، زیعا ا ةایط ةً ؼىر پاییودارىط و 
انا در آن ٗلهعو دطیط نهکو اؼػت دوةػاره ةػطتع ؿػَىط و ادػازه ىطاؿػتً ةهاىيط. 

در ؿػَد تػا  کييط. ایو چعصً تکػعار نی نی دوةاره ؼَ٘طدر ىتیذً ةاؿيط ةهاىيط و 
 ييط.ک یؼَ٘ط نةـعی و ؼىر نَدَدات یاىتٍا ةً ا

 یٌػػا ییتَاىاگػػع ةػػا ار دارد. اٗػػعیکؽػػاىی در ؼػػىر  یتهػػام ادتهػػاع اىؽػػاى
و یػ، اةیييػط نی صػطایینَدػَدات  وَر کػً ٌهػانا یػ ىگعیؽتً ؿػَد یُیوت َٔؽ

ؿطىط. انػا نَدػَدات  یو ةعده نیاز ةةایط و ؼىر ینَدَدات پػ از ؼَ٘ط ةً ا
تيػط ةػً ایػو نَدػَدات  یصَاٌ کیىاز روی  صطایی  یگػعیٔعقػت دتكهیم گٔع
عدىػػط. کذػػاد یا أعد ر نيسكػػعةًو ٗلهػػع ویػػه نضكػػَص و ایو نسػػیػػو اةطٌيػػط 

گػع دٍػان نتٕػاوت یدٗلهعوٌػای نَدَدات در تهام ، از ٗلهعودر ایو نَدَدات 
را گػع یدٗلهعوٌػای تَاىيػط نَدػَدات در  ینً ىٗلهعو و ی. نَدَدات در اٌؽتيط

م گػتػٌَم در ایيذػا اىگػار  رو ایػو نَدػَداتِ  . ازایػوراز٘ی٘ت دٍان ةتیييط و ىً 
اکو ٔال یيط درنان ؿَىط، از ةطةضتاگع ةضَاٌاىط.  ؿطه ؿان  یارناکا یاةيط ی ییت ٌر
 ۀو صاىػ ًیػاول پػاکیِ ييػط و ةػً کً یػکتغ تيٍػا راه ایػو اؼػت کػًو ةتعىػط، یرا از ة
و نَمَع اؼػت. یً ةً ایکتغ یٌا ىگعش روش یو چگَىگیةعگعدىط. اؿان  واُٗی
وی زچعا آر کيط کً ایو تَمیر روؿو نیاؼت. نُيی زىطگی ایو ٌطؼ و  در واٍٗ

تػً نی صػطایی، چیغی کعدن و تغکیً نةٍتعی ؿط ٔعدِ  ؿػَد و ةؽػیار  در ىٌػع گٔع
 ۀصاىػو  صلػَص اولیػًپػاکی و ةػً دوةاره  صَاٌط ینایو ٔعد عا یز ةاارزش اؼت.
 ةعود. یو ؼىر نعدم َادیا یٔعاؼَاش ةعگعدد و  واُٗی آؼهاىی
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ان یػىها ٔػعد ییصطاؼعؿت ٗتی واز ٗطیم در ةَدیؽم ایو ةاور ةَده اؼت کً 
 رؼاىط یاری نیاو  ةً يط،یة یو را نیا ٌعکؽیلعزاىط.  یرا ندٍتً  ده یایؿَد، دى ین

وٗتػی  ًکػةػَدا نُت٘ػط اؼػت ۀ . نطرؼػطکيػ ین کهػکةػً او  ٗیطوؿػعطو ةطون 
، ٗیهتػی دٌيط چیغی در ازای آن اىتٌػار ىطارىػط نَدَدات وا  ٔعدی را ىذات نی

ةػً ٌهػیو  ؿعط اؼت.ٌهیـً ةطون ٗیطوؿان  کهکو  گیعىط ةعای آن در ىٌع ىهی
ای ةؽیاری  نیً کاؼت  َلت م. انػا یدٌػاىذػام نان  ؿػاگعدان یةػعاتَاىیم کاٌر

ا ةعاکو یاىذام ا ةاؿط و درنػان  یَاد یصَاٌط ٔعد  یً ٔ٘ه نک یَاد یٔعد یاٌر
 ٌػطرا ؿػٕا دام  ةیهػاریاگع ایو روش : »ييطک یع نکٔ یا . َطهیؽتى یؿَد َهل
ً یکط تغیصَاٌ یاگع ن ؿها ةً تغکیً ىتایط نـعوط ةاؿط. ۀانا َالٗ.« کيم تغکیً نی

دارد و  ییٌػا یهاریأػعاد ة یةػطن ةُنػوتیُتػًا ط. یيکً را ؿعوع یکط، پػ تغیيک
ٌػػای  روش ٌعگػػغ یآؿػػٕتً دارىػػط، ةُنػػٌػػای  اىعژیؿػػان  أػػعاد در ةطن یةُنػػ
را تهػعیو ٌػا  آن ٌا ؼال ً دهکٌؽتيط  ىیغ یاىط و أعاد عدهکىگَىگ را تهعیو  چی
ت در تغیپةطون اىط انا  عدهک  .اىط ؼعگعدان «یچ» یِ اىعژۀ ً ٌيَز در نسطودیکـٔع

 یؼػَ ً ةًیکم و تغیيک  را پاؿان  ط ةطنیم؟ ةایيکار کط چً یآن ةا یپػ ةعا
تغکیػً  ۀتعیو نعزل اولیو و اةتطاییم. یع ؼازیپظ انکانٌا  آن یؼىَح ةا تع را ةعا

ػایتهػام چ، میيػک  انػل پػاکوَر  را ةػًتان  ةطنؿانل ایو اؼت کً  ةػط در  یٌغ
هػار یرا ةتان  ةػطنً کػ یو تهػام َػَانلتان  ةػطنعانػَن یارنػا پکطان ی، نتان ذٌو

م، ةا یار را اىذام ىطٌکو یم. اگع ایيک غیتهتان  یرا ةعا چیغ ٌهًم و یؼازىط ةعدار ین
ؼػىَح ةػا تع  یؼػَ ط ةًیتَاى یچگَىً ن ىاپا و ذٌيی  اهیؼو  ةطن آلَدهچيیو 

ایچچيیو ط یىطار یازیى دٌیم. تهعیو چی اىذام ىهیط؟ نا یيکً یکتغ ؼىر  یٌغ
ػل از ٔعاتػع . ؿها را ةػً ی را تهعیو کيیطيییپا ٌُ م یيػک ینػ کهػکو دٌیم  نػیآن 

تان  ةطنرا در  ای آنادهٌای  کاىیغمزنان، ن ٌمپا  ؿَد.  یهاریٌعگَىً ةاز تان  ةطن



15 

 

از ل، کو ؿػیػةػً اٌؽتيط. و  زم ییدر ؼىر پا یغیرً یپا یةعاکيیم کً  ىكب نی
 .طیکي ینار ةا  ؿعوع یةؽ یؼىسدر ً را یکغتٌهان اول 

 ؼػً ؼػىرنعؼَم اؼت کً ةػا ازتؽػاب چػی، آؼیایی  ۀٌای تغکی در روش
ؿَد و ةياةعایو ٔ٘ػه  ؿعوع نی یچپػ از  ی٘یز٘ۀ یکودَد دارد. انا تغ تهعیو

ٔعاؼػَی »ۀ یػکتغو دیگػعی  «ةـػعی ٗلهػعو»ۀ یػکتغ یکیدارد:  یدو ؼىر اقل
و  «کيػطن از دىیػا دل» نٕػاٌیم نػظٌتیِ نتٕػاوت از ٌا  ویاؼت. ا «ٗلهعو ةـعی

ایو دو  ةعؼيط. ةً ىٌعنـاةً ٌؽتيط کً نهکو اؼت  «ةازگـت ةً زىطگی دىیَی»
اؿػاره تتػطیل ةػطن ةـػعی کيیم ةػً دو نعزلػۀ اقػلی  اقىالزی کً اؼتٕاده نی

ةػطن ، ٗلهػعو ةـػعیۀ یػکتغ ٔعایيػطدر دٌػط.  روی نی واُٗی ۀکيط کً در تغکی نی
ا پایوَر پ ةً  یةػا اىػعژۀ انالً ةا نادک، ةطن در ىٍایتتا ایيکً  ؿَد  ین  َؼتً ةاٌر

ای اؼػت کػً ً یکتغاقَ ً ، ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعی ۀیکؿَد. انا تغ یو نیگغیةا  دا
ؿػَد و  یتً نةػا  ؼػاص یةا اىػعژۀ آن ةطن از نادؿَد.  اىذام نی صطاییةا ةطىی 

ٌؽػتيط ای  نعزلً ٌا دو ویاةيط. ای یتَؼًُ ندوةاره  یُیوت َٔؽ یٌا ییتهام تَاىا
 م.یيک یآن قستت نۀ ً درةارک

ةً ایو کػالس تان  ةا آنطنةياةعایو ودَد دارد. ت٘طیعی ً رواةه کم ینا نُت٘ط
ا را ةعاکو یتَاىم ا ین م یارؾ از دوٌغار ىٕع دیو ا ن ةیؿها اىذام دٌم. ٌه یاٌر
ٌػغار ىٕػع،  ده یگع ٌم ةَدىط، زتػیاگع ٌغاران ىٕع د یاىط، انا زت ىـؽتً ایيذاً ک

ا را اىذػام دٌػم. کتَاىؽتم آن  یٌيَز ٌم ن  یط در ؼػىسیػىطار یازیػىیُيػی اٌر
آن ٔعاتػع از م، ؿػها را ةػً یيػک  را پػاتان  ةػطن آىکًط. پػ از یيکو یو تهعییپا

ل  ٌُ  یوَر م، ةًیدٌ یعار نٗتان  ةطن را در کانلی ۀیکؽتم تغیو ؼدٌیم  نیؼىر 
ػا را ٔ٘ػه ةػعاکو یػط. انػا ایيک یً نیکةا  تغ یؿعوع، در ؼىسۀ ً از لسٌک  یاٌر

ًا ایيکػً  يػط.یآ ین ایيذاً یکتغ یً واًُٗا ةعاکدٌم  یاىذام ن یؿاگعداى  ایيذػاقػٔع
وػَر  ةػًعتػان را کط تٕیط. اگع ةتَاىیا ييطهکً یکتغیط ةً نُيی ایو ىیؽت کً اً ىـؽت
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ػا و کو یم ایتَاى ی، نةيیادی تْییع دٌیط ػاکاٌر اىذػام تػان  یرا ةعا یـػتعیة یاٌر
 ایيذػام، یگػَ یدوةػاره ن .ام ی ةً ؿػها دادهچیغ چً در  صَاٌیط کعدةُطًا . میدٌ
وَر  ً ةػًکػو اؼػت یم ایدٌ یً اىذام نک یارکً کم، ةلیدٌ یٌا را ؿٕا ىه یهاریة

ط. ةػا ةػطن ييکً یکتغط يتا ةتَاىم یيک یُادل نرا نتنان  ةطن ؿاگعدانای  داىتً ٌهً
از نػو درصَاؼػت کيیػط ط یػط. پػػ ىتایػرا تَؼًُ دٌ «گَىگ»ط یتَاى یهار ىهیة

ایيکػً ایػو ام از  ی. ٌػطؼ اقػلدٌم هیار را اىذام ىکآن  تان را درنان کيم. ةیهاری
يم، کػت یؼػىَح ةػا تع ٌػطا یؼػَ ً نػعدم را ةًکو ةَد یاروش را َهَنی کعدم 

 يم.کت یؼىَح ةا تع ٌطا یؼَ نعدم را ةً یَر واُٗو ةً

 دارند ینختلف یسطَح نختلف فا

، ؼػىر ییؼػىر اةتػطا، گَىػگ یً چکػاىػط  گَىػگ گٕتً یاز اؼػتادان چ یاریةؽ
تً دارد. انا زتینتَؼه و ؼىر پ تًی، نتَؼه و پییاةتطاایو ؼىَح  یـٔع ، ـٔع

کػار  یچػىام  تعی ةػً پػاییوؼػىر اىػعژی روی زیػعا  ،ای اةتطایی ٌؽػتيط نعزلً
نعازػل درةػارۀ کييػط،  گَىگ تهعیو نی ٌای چی روشدر اکحع أعادی کً  کييط. نی

کػ، .کهی آگاٌی دارىػطآگاٌی ىطارىط یا  و آىچً در ةع دارىطٌا  آن ةا تع  انػا ةػَع
ؼػىَح ةػا  ٌؽػتيط.  یٔػادٌیم  ٌهان روز اول آنَزش نػی از ٌعچً ]در ایيذا[

م یٌػا السکدر ؿَد. ً روؿو یکتغۀ ع نعدم درةارکٔم ٌهچيیو، انیطوارم کهک کي
چگَىػً  دٌم ینػر ی. تَمکيم ینً اؿاره یکتغ یایةط در دى یٌا طهیاز پط یةً ةعص

تار ٌا  آن ط ةایةا ، آنػَزش َالوه ةػًةيگػعیم. ٌا  طهیػط ةً آن پطیم و چگَىً ةایيکٔر
را در ةػع  یٍهنٌا و نَمََات  از ديتً یاریً و ٔا در ؼىَح ةا ، ةؽیکؽتم تغیؼ
ىیغ  و نؽائلیاةً ٗكط دارم . ىطةعاىگیغ ةسث یلیص یزتٌا  آن از یعد، ةُنیگ ین

ایچةعصی از اؿاره کيم.  تطاصل ةػا ادتهػاع ةـػعی و نضكَقػًا در زال ً ک ییٌغ
ٌػا  آن ۀدرةػاركػط دارم ٗ يط ویآ یگع نید یاز ُةُطٌاکييطگان ٌؽتيط  ادتهاع تغکیً
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الت کو نـػیػيم. اگع اک ؤكل زلنان  ؿاگعدان یارا ةعنؽائل و یم و ایةگَىیغ 
 یـً زل ؿػَىط و ةػعایط از ریالت ةاکو نـیط. ایيکً یکتغ طیتَاى یهزل ىـَىط، ى
نهکػو  م. التتػًیعیػىٌػع ةگ در ی٘یز٘ۀ ييطکً یکَيَان تغ ط ؿها را ةًیاىذام آن ةا

از انعوز ةػً  اناتْییع دٌیط.  هةار یک از ٌهان روز اول و ةًعتان را کتٕاؼت ىتَاىیط 
 .کيط تْییع نیعتان کخ تٕیتطر ط، ةًیيک یت نکم ؿعیٌا السکً در کوَر  ةُط، ٌهان

ۀ َیً ةػا ؿػیػکنو در آنػَزش تغۀ َیط. ؿیيکدٗت گَش  ةً یطوارم ٌهگیپػ ان
ىٌعیػۀ ۀ رةػارنُهَ ً ددٌيط،  یآنَزش نآن را  دیگعان یيط. وٗتک یگعان ٔعؽ نید

 نذهََػًو کييػط  یی را ةػً ؿػها نيت٘ػل نیٌا اىعژی، کييط ینقستت  صَد روش
و روِش آنَزش َادت یةً ا . ةؽیاری از نعدمدٌيط یرا ةً ؿها آنَزش ن یاتکزع
 اىط. عدهک

را  «دائػَ»ا یط ٔا یط، ةایً را آنَزش دٌیکؽتم تغیؼ یوَر واُٗ ةًایيکً  یةعا
ان یػة تـػعیر ةًةػا تع را اقػَل ؼػىَح ، دلؽػًو ده یػط. در وَل ایآنَزش دٌ

ودػػً  چیٌػػ ، ةػػًقػػَرت در ّیػػع ایػػوط. یػػيکً یػػکتغتَاىیػػط ةوَری کػػً  ةػػًکيم  نػػی
ایط. چیيکً یکط تغیؽتتَاى یىه آنػَزش آن ٌؽػتيط، در زػال أػعاد اکحع ً ک ییٌغ

ًا  ً یػکؼىَح ةا تع تغ ؼَی ط ةًیاگع ةضَاٌ. اؼت یؿٕادادن و تيطرؼتۀ درةارقٔع
ایو اؼػت ؿتیً ؿَیط.  هیةا ، در تغکیً نَٖٔ ى ةطون راٌيهایی ٔای ؼىرط، یيک

 :درس ةضَاىیػطدر داىـػگاه صَاؼتیط  نی ییاةتطاۀ نطرؼ یٌا تابک ۀکً ةا نىالُ
ٌا را  روشواٗؽام  اىَاعأعاد  یةعصداؿتیط.  نیرا  ییاةتطاۀ نطرؼتُلیهات ؼىر 

تًی تً ان دورهیپاۀ ىان یاز گَاٌاىتٌَی و  اىط اد گٔع ان آىػ گَىػگولػی اىػط،  ٌػا را گٔع
ا دٌَع ز٘یييط آن چک یع نکٔانا عده اؼت. کٌيَز رؿط ى و ةَده گَىگ  یچ ی٘یٌغ

گَىگ  یچ ؼىسیِ  ةضِؾ ٔ٘ه ٌا  آن .ؽتیى گَىً ویا. اؼتٌ ویگَىگ ٌه یل چک
ػػایی  ػػا نسػػطود یگَىػػگ ةػػً آن چ یچ و ؼػػىر ٌؽػػتيط.یتع وییدر پػػاو چیٌغ ٌغ

ىػط. ا ژرؼٍ و یار وؼػیو ةؽػٌؽػتيط ً یکتغ، گَىگ ٌای چی روش چعاکًؿَد،  یىه
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 تكػَرةػعصالؼ ودَد دارد.  ینضتلٕ یدر ؼىَح نضتلٓ، ٔانٍم اؼت کً ةطاىیط 
ط یػيکٔعض  ةیـتع یاد ةگیعد ةٍتع اؼت. ٌعچً ٔعد گَىً ىیؽت کً ، ایواکحع أعاد

 ؛طیا عدهکرا نىالًُ  و چیيی ، آنعیکایی، ژاپيییؽیاىگل ییاةتطاۀ نطرؼ یٌا تابک
تان  ومػٍگَىػگ  ٌای چی وشردر صكَص  ط.یٌؽت ییاةتطاۀ ٌيَز ؿاگعد نطرؼ
 ط و ؼػعتان ازیػعیاد ةگیو را ییؼىر پا یٌا ـتع درسیٌعچً ة زتی ةطتع اؼت:

 .کيیط نیرا صعاب تان  ةطن ةیيیط. قطنً نیـتع یپع ؿطه ةاؿط، ةٌا  آن

ٌا را ةػً ؿػها  ویط تهعیً ةایک: در تغکً ةایط ت کیط کيم ٌؽت نَمَع دیگعی
راٌتان ویژه  نُاةط، ةً راٌتان ةعصی و اؼتکنه م.یغ آنَزش دٌیىاده و ٔا را داد ی

را  «آنػَزش ٔػا»َتػارت ایيکً  نسل ةًداؿتً ةاؿيط.  یؽِم ذن، ىٌع نتٕاوتیةَد
ؽِم ذن نُت٘ط اؼت یاؼت؟ ةَد گَىً ویصَاٌيط گَش دٌيط. چعا ا یؿيَىط، ىه ین

گػع ٔػا ی، آن دآنَزش دٌیطٔا را اگع ط و یط آنَزش دٌیً ةتَاىکؽت یى یغیٔا چ
آن  ط ةا ٗلب و روح صَدیٔ٘ه ةا ؛ً ةتَان آنَزش داد ودَد ىطاردک ییؽت و ٔایى

 ییچ ٔػایٌتَاىؽتً ؽِم ذن ىیةَد ،انعوزتا ً کاؼت َلت ةً ٌهیو  در  کيیط.را 
 یٌا از گٕتػً یکػیۀ یػةػع پا، ؽػِم ذنیةَد گػظار ةيیان ،دارنػا یرا آنَزش دٌط. ةَد

ایی را آنَزش داد. ،یانَىیکؿا چ دارنایی یٌ» :ان کعدیة یانَىیکؿا چيیو چیٌغ
یػک  ؽػِم ذن را ةػع اؼػاس آنیةَدۀ نطرؼػ ،دارنا یةَد «ىیؽت. ٗىُی و ىٍایی

تو »ایو ؿیَۀ تغکیً را ان ىٍاد. نا یةي یانَىیکؿا ۀدهل در « در ؿػاخ گػاؤػعؤر
ت،  یةَد یچگَىً؟ در اةتطا وٗت گیعیم. نی ىٌع  یلیعد صکازؽاس دارنا در آن ٔر

ػت، ازؽػاس کػعد صیلػی دوم  ةغرگ یوزاىراؼت. وٗتی دادار  دػادار در آن ٔر
 ةػغرگ یانا در زنػان روزػاىَتَر ةَد،  ٌيَز ٗاةلؼَم  ةغرگ یروزاى یةعا. یؽتى

ی ةػعای زعکػت دػایتػًا یپػيذم ت٘ع ةغرگ یروزاى یةعا. ةَد کیةارةؽیار چٍارم 
طه ةػَد یةؽت رؼ ، ةً ةوىِيگ ییَؿـم، ٌ ةغرگ یودَد ىطاؿت و در زنان روزاى

اد یػط تػا ٔػا را یػذن ةعونُتػط یػک ةػً يط. انعوزه اگع کت کگع زعیىتَاىؽت د و
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ط، ةػا تعکػً یةپعؼػٌػا  آن از یغیعا اگع چیز .طیپعؼةٌا  آن از یغیچىتایط ط، یعیةگ
ً کػ یو نُيػیػىانيط. ةً ا ین «ٌـطارۀ تعک»آن را کً زىيط  ینتان ةً ؼع یا معةً

عم، یػاد ةگیػً کػآنطم  ایيذا: »طییگَ یط. نیط آگاه ؿَیط و صَدتان ةایط ةپعؼیىتا
ط آگػاه ؿػَم؟ چػعا نػعا ةػا تعکػً یػةا یچیغ چػًداىم، ةػً  یىهػ یغیػچ چیعا ٌیز
و  طهیؿػاخ گػاو رؼػ ی، ةػً اىتٍػاؽػِم ذنیةَددٌط کً  و ىـان نییا «ط؟!یزى ین
٘ػه ٌػایؾ ٔ آنَزشً کػدارنا گٕت  یةَد یزت آنَزش ودَد ىطارد. یةعا یغیچ
ؿَد و ةُط از آن نػثجع ىضَاٌػط ةػَد. قػطٌا ؼػال  تَاىط تا ؿؾ ىؽل نيت٘ل ین

و  اىط طهیذن چؽػتٌای  ىٌعیػًً ةً کٌؽتيط  یگظؿتً اؼت انا انعوزه ٌيَز أعاد
ا ىه ٗىُی و دارنایی چ یٌ» کً یانَىیکؿا ۀگٕتایو  یواُٗ یييط. پػ نُيک یٌر
. پػ از او، رؼیط ؼىر تاتاگاتا ةً در ىٍایت یانَىیکؽت؟ ؿایچ «،ؽتیى ىٍایی
در  او تٕکػعآگػاه ىـػطىط، ةػً  یانَىیکدر ؼػىر ؿػانؽائل از راٌتان ةً  یاریةؽ

 یواُٗػ یً او آنَزش داد و ةػً نُيػکدارنایی  یواُٗ ینُي، ةً اش ٗلهعو ٔکعی
ایو یا آن را ةً ٌا  آن ،ً ةُط از او آنطىطک یأعادرو  زایوغ آگاه ىـطىط. ایلهاتؾ ىک

دارنػایی چ یٌػ»ٌػا  آن عدىط.کع یٕؽت یا ييطهک خیقَرت گ و ةًه عدکع یتٕؽؿکل 
ط و یػآنػَزش دٌآن را  طیً ىتاکييط ک ین یوَر نُي ویرا ا «ؽتیى ٗىُی و ىٍایی

يٌَر ؿاکیانَىی ایو ىتَد. ن در ز٘ی٘تؽت. یىدارنا گع یاگع آنَزش داده ؿَد، د
 ةػاره ةػً ؼػىر کیط یرؼػ یيیة ةػً روؿػو «یةَد» ع درصتِ یز یانَىیکؿاوٗتی 

، صػَدش را داد آنػَزش نػیرا دارنػا ً ک یؼال ۴۹تهام  ی. ةعاتاتاگاتا ىائل ىـط
ةػعد  پػی نیعد، کػ یرؿػط نػ ؾً ؼػىسکػداد. ٌع زنػان  یَؼتً رؿط نیوَر پ ةً

 یپ دوةاره عد،ک یـتع رؿط نیةوٗتی تَد. ىکانل آنَزش داده ةَد دارنایی کً ٗتالً 
ـػتع رؿػط یة یزتػایيکً  تَد. پػ ازىکانل  َدآنَزش داده ةً کدارنایی ةعد  ین
 ۴۹تهػام  یتػَد. ةػعاىکانػل ٌػم ٌيَز  ه ةَدً آنَزش دادکدارنایی ةعد  یعد، پک

ةار کػً ةػً ؼىسؾ ةَد، ٌع ی ارت٘ا در زالَؼتً یوَر پ ل ةًکو ؿیً ةً اک یؼال
 یيییپادر  ً ٗتالً آنَزش داده ةَد کدارنایی  ةعد رؼیط، پی نی ؼىر ةا تعی نی
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در آن ؼىر اؼت دارنا  یٌع ؼىر، تذلدر دارنا ً کو نتَدً ؿط یداؿت. ٌهچي
در ٌػع . ؽػتی٘ػت نىلػٖ ىیزٌ٘ػا  آن یػک از چی، انا ٌدارنایی دارد ،و ٌع ؼىر

]کً ةً آن آگاه ؿطه  دارناآن  تَاىؽت ةتیيط رؼیط، نی ؼىر ةا تعی کً ةً آن نی
ٗىُػی و دارنایی چ یٌ» :ان کعدیةرو  ازایو اؼت. تع کیؼعؿت دٍان ىغدةَد[ ةً 
 «ىیؽت. ىٍایی

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

اؼت را آنَزش ىطاده دارنایی چ یً ٌک ان کعدی. پػ چعا ةه ةَدتاتاگاتا ىائل ؿط
ً در کػدر ؼىر تاتاگاتػا  یزت: »ًکو ةَد یا شواًُٗا نيٌَرش چً ةَد؟ نيٌَرو 

صَاؼػت  او ىهی «.ام طهیرا د ییىٍادارنای ٘ت دٍان و ىً یآن ٌؽتم، ٌيَز ىً ز٘
. عىػطیگة در ىٌػعىٍػایی  یػا ز٘یِ٘ت نىلػٖ لهاتؾ راک ،آنطىط یً ةُطًا نکأعادی 
نػعدم عد و کػ یتع نسػطود نػ وییا پػایػُػطًا نػعدم را ةػً ؼػىر تاتاگاتػا ةوگعىً 

لهػاتؾ را ک یواُٗػ ینُيػٌای ةُػطی  ىؽلتَاىؽتيط ةً ؼىَح ةا تع ةعوىط.  یىه
دیگػع  ،آنػَزش داده ؿػَددارنػا اگع : »ًکعدىط کوَر ةعداؿت  ویعدىط و اکى  در

ؼػىَح نضتلػٓ »: و نىلب ةَد کًیان ایةدر زال  یانَىیکؿا انا «.ؽتیىدارنا 
دارنا ؽت، انا یدٍان ىنىلٖ ٘ت یز٘ ،در ٌع ؼىردارنا دارىط و  ینضتلٕدارنای 

در زػال او  در ز٘ی٘ػت «.يطک یَهل ندر آن ؼىر َيَان راٌيها  ةً یدر ٌع ؼىس
 ةَد. یو اقلیان چيیة

 یداور ؾیو پیـً چيیؽِم ذن، ٌهیر ةَدویژه د ةً از أعاد، یاریةؽدر گظؿتً 
ً کودَد دارد  یچیغ چًةً ؿها آنَزش ىطٌط  یؽک. اگع يطداؿت یاؿتتاٌ  و در

ؽػم یط؟ ةَدیػيکً یػکط تغیػتَاى یيػط؟ چگَىػً نک ییراٌيهػاتػان  ؿها را در روش
ً کػایط  صَاىطهرا  یآن ٔعدداؼتان از ؿها  یط ةعصیدارد. ؿاٌای ةؽیاری  داؼتان
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 .را دیػط ؼَتعای الهػاسىام  نتو ةَدیؽتی نُعؤی ةًو  عدکٌا قَُد  ةً آؼهان
ةَد کً در دىیای ةـعی  ای کانالً نتٕاوت از ىؽضً الهاس یؼَتعا ۀایو ىؽض انا

تػً تػا نُػاىی درون آن. ٗعار داؿت،   ةػا الهػاس یؼػَتعاچػعا آن از کلهػات گٔع
 :اىط ً گٕتًکٌؽتيط  یگعیتٕاوت داؿت؟ أعاد د یةـع یایدر دى الهاس یؼَتعا

ودػً  چیٌ و ةػً تٕاوت دارىػطکانالً  ایيذاةا نتَن  یینتَن در ةٍـت ؼُادت ّا»
غ یػىٌػا  آن نٍٕػَمو  ی، ةلکػً نُيػاىػط کلهػات نتٕاوتتيٍا  ىػً. ؽتيطیً ٌم ىیؿت

ً کػو ٗػعار اؼػت یػنػادعا از ا در ز٘ی٘ت «.اىط عدهکع ییتٌْا  آن ، اىگاراىط نتٕاوت
ؿػَد و  یار نکآؿػ ینتٕػاوت ؿػکل ةًکيػط و  یع نییػتْ یٌهان ٔا، در ٌػع ؼػىس

 ییت و راٌيهػایٌػطا یوَر نضتلٕػ را در ؼىَح نضتلٓ ةًکييطگان ً تغکیتَاىط  ین
 يط.ک

. ییةٍـت ؼُادت ّػای ةً ؼٕعىام  ةًت ٌؽ یا تاةچًکؽم یدر ةَدداىیط  نی
و روزػؾ ةػً ىـؽػتً ةػَد ـو یتینطدر زال  ًکاؼت  یراٌتۀ تاةچً درةارکو یا

ت و قسيً ییةٍـت ؼُادت ّا آىذػا  در را یػک روزاو عد. کػنـػاٌطه را  ییٌا ٔر
 ؿػؾ ؼػال گظؿػتً ةػَد. آیػا او وٗتی ةً دىیای ةـعی ةعگـتانا  ،ؼپعی کعد

ت ت، انا ؟ واًُٗا ةً آىذا ٔر زیػعا ؼػىسؾ  ،آىچً دیط زالت واُٗی آن ىتَدةلً ٔر
ىهػَدی از آن  آىچً ةػً او ىـػان داده ؿػط ٔ٘ػه. ةياةعایو کأی ةا  ىتَد ۀاىطاز ةً

ةٍـػتی ناىيػط ارائً کعده ةَد.  او ةً نتياؼب ةا ؼىسؾ ی ةَدأاةَد کً  یةٍـت
. وٗتػی ةتیيػطآن را  واُٗػیادازه ىطاؿت ناٌیت رو  ، ازایواؼت ٔانٌٍعی از آن، 
 کيم، نيٌَر ایو اؼت. قستت نی« ؽتیى ٗىُی و ىٍاییدارنایی چ یٌ»ۀ درةار
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ٌ شخخ  خخَر را از شخخ  بخد کاست   یاریِجن، َشن، ِرن، تنًا نع
 کند یز نیاتهن

ع کػاز نػعدم ٔ یا ؽت. َػطهیچ ی ةَداً ٔاکم ةسث ةَده اؼت از ٗطیؽم یدر ةَد
در اؼػت. انػا  ی ةػَدأػاکػل ؽم آنَزش داده ؿػط، یً در ةَدکدارنایی ييط ک ین

 پػیؾ ؼػال ٌغاروپاىكػطدو یانَىیکً ؿػاکػدارنػایی ؽػت. یى گَىػً ویا ز٘ی٘ت
ٌيَز در نعازل اولیً ٌا  آن تهطن .آن زنان ةَد آنَزش داد ٔ٘ه ةعای نعدم َادی

و ةَدىػط عده کػطا یػانػل پکت یةػطوۀ ً تػازه از دانُػکػةَدىط  یأعادٌا  آن ةَد و
 یُيػی ،ؼضو گٕػت «ان دارنایَكع پا»دوران آیيطه یا ؼاده ةَد. او از ؿان  ذٌو

َكػع  ،در ز٘ی٘ت .أعاد ةاؿط ۀٌایؾ دیگع ىتَاىط راٌيهای تغکی زناىی کً آنَزش
راٌتان  یةعا یان دارنا زتیدر َكع پااو ةیان کعد کً اؼت. یو دوران ان دارنا ایپا

دارنایی گعان. یچً رؼط ةً ىذات د ،ً صَد را ىذات دٌيطکاؼت ؼضت  در نُاةط
و یت ةػَد و ٌهچيػیػنضكػَص آن نَُٗآنَزش داد در آن زنان  یانَىیکً ؿاک

داىؽػت آنػَزش ىػطاد. اگػع  ین ی ةَدأاۀ ً در ؼىر صَدش درةارکرا  یٌعچیغ
 ؽت.یع ىیپظ انکط، انیع ىگً دارییون تْةطآن را تا اةط  طیةضَاٌ

در و یتع ؿػطه اؼػت، ةيػاةعا طهیػچیطه و پیچیپنعدم ادتهاع، ذٌو  ۀةا تَؼُ
ی ٔػاکل  ؽمیةَددارنای ط. ييکً یکً آن روش تغنعدم ةاؼت ؼضت  زامعزال 
 در نطرؼۀ ةَدا اؼت. ی ةَدااز ٔا یکَچکٔ٘ه ٗؽهت ةلکً عد، یگ یرا در ةع ىه ةَدا

و یً در ةػکط ىً ودَد داریکتغىیغ ةعای ای  ؿطه کهتعؿياصتً یٌا از روشةؽیاری 
. ؼػىَح اىط نيت٘ػل ؿػطهنعیػط  کیػش ٔ٘ه ةً یر وَل تارو د نيت٘ل ؿطهنعدم 

 یدارىػط و تهػان ینضتلٕػ ینضتلٓ، ٔػا یدارىط و ُةُطٌا ینضتلٕ ینضتلٓ، ٔا
. ٌؽػػتيطنضتلػػٓ و در ؼػػىَح نضتلػػٓ  یدر ُةُػػطٌا ی ةػػَدأػػا یٌػػا تذلػػ ویا

غارٌـتاداز ودَد  ینَىایکؿا  ؿػطن یصطاییا  ةَداؿطنۀ یکتغ یروش ةعا وچٍاٌر
 ،ً داردیػکتغ نُػعوؼ روشیا کهی ةیـتع از ده ده  ؽم ٔ٘هیؼضو گٕت. انا ةَد
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تهام نُعؼ ٌا  آن ؽم.یان و تاىتعی، ٌَآتای نتیا،  و پایؽِم ذن، ؼعزنینحل ةَد
ٔ٘ػه ةلکػً ، ةیان ىکعدا صَد ردارنای ۀ ٌه ىیغ یانَىیکؿاصَد ىیؽتيط.  ی ةَدأا

ً نػػعدم آن زنػػان کػػةػػعای آنػػَزش اىتضػػاب کػػعد صػػَد را دارنػػای ٗؽػػهت از آن 
 در  کييط.تَاىؽتيط  ین

و یو ؼعؿت دٍان، ِدو، َؿو، ِرن، ةػا تعیتع یادیؽت؟ ةيیچ ی ةَداپػ ٔا
در ؼىَح نضتلػٓ  ی ةَدأا ٌؽتيط. ی ةَدادٌَع ٔاٌا  آن اؼت، ی ةَدأا یتذل
 ینضتلٕػ یٌػا و در ؼػىَح نضتلػٓ ةػً راهیاةط  نی یتذل یوتنتٕا یٌا لکةً ؿ

ٌای  دلَهؿَد،  یتع ن وییً ٌعچً ؼىر پاک یوَر يط، ةًک  یَيَان راٌيها َهل ن ةً
از  ،آٔعیيؾ ودَد دارد ۀٌهدر  ِدو، َؿو، ِرنو ؼعؿت یاؿَد.  یتع ن طهیچیآن پ

تً تا  ذرات ٌَا نُت٘ط ةَدىط  ـیيیانپی. ةطن اىؽان ٔلغ و،  ؼيگ، چَب، صاگٔع
ِدػو، َؿػو، و ؼعؿػت یغ ایىٌا  آن .طيدٌ یل نکؿٌؽتی را  ۀٌهً پيخ َيكع، ک

 یدر ؼػىس ی ةػَداةضكػَص ٔػا یتَاىط از تذل یييطه ٔ٘ه نکً یکرا دارىط. تغ ِرن
. اوؼػت ا ؼىری «ًیکتغۀ جهع» ،و آن اؼت عدهکً یکً تا آن ؼىر تغکآگاه ؿَد 

آن ۀ و ى٘ىػیةً ةػا تع یؼت. انا وٗتٍ ایوؼ یلیط، ٔا صیل ؿعح دٌیتٕك اگع ةً
ار ةػا  یار ةؽػیٌػعم اؼػت. در ؼػىر ةؽػؿتیً ؿػکل ً کط ؼاده اؼت، چعایةعؼ
ً در کوَر  . انا ٌهانِدو، َؿو، ِرنط: یيکلهً صالقً کٔ٘ه در ؼً آن را  طیتَاى ین

اس، یػَيَان ٗ ؿػَد. ةػً یطه نیػچیار پیاةػط، ةؽػی ینػ یتذلػ یٌع ؼىر نضتلٕ
 یقػَرت دٍػاى دائَ ةػطن اىؽػان را ةًۀ ط. نطرؼیعیةگىٌع در را  ینَدَدات اىؽاى

دارىط، انا ٔ٘ه ةا داؿتو  یکیغیةطن ٔ یعد. نَدَدات اىؽاىیگ  ین در ىٌع کَچک
ات یصكَقػ ،تیوصػَ، ؿضكػ ط صلػٖیػؽػت. او ةایانل ىک، ؿضف یکیغیةطن ٔ
غ یو دٍان نا ىیا ی. ةعاةاؿط نؽت٘لکانل و تا ٔعدی  و روح داؿتً ةاؿط یاىؽاى
و  یو زىػطگیگػع و ٌهچيػید یٌا ـانکٍک و یعیـان راه ؿکٍکاؼت: گَىً   ویٌه

ایچچيیو آب ودَد دارىط. تهام  نػادی از ودَد  ییٌا ا ديتًیدر دى یی نلهَؼٌغ
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غ دارد. یػرا ى ِدػو، َؿػو، ِرن یُيػی ،صػَدىػانعئی ؼعؿت ایو دٍان ٌؽتيط، انا 
ػػا و  ذرات و ذرات ط ىػػدارو ؼعؿػػت را یػػای کػػً ٌؽػػتی دارد ٌعچیػػغتهػػام چیٌغ

 ط.ىو ؼعؿت را داریٌم اریغ ت یىٍا یة

و دٍػان یػيػط در اک  یو نػییً تُکاؼت نُیاری  ،ِدو، َؿو، ِرنو ؼعؿت یا
چیغی اؼت کً صَب و ةط را  ،ایو ؼعؿتةط اؼت.  یچیغ چًصَب و  یچیغ چً

در « ت٘ػَا»اؼت کً نعدم در گظؿتً  کييطۀ چیغی کيط. ٌهچيیو تُییو تُییو نی
ت ىٌع نی  یاؼتاىطاردٌا یعده و زتکع ییادتهاع تْ یالتتً زا  ؼىر اصالٗيط. گٔع
يػگ الگػَ ةگ یةضَاٌػط از لِػ یؽکانعوزه اگع اؼت.  نيسعؼ ؿطه یاصالٗ عد، یػِٔ

 یؽک، چً ۱۹۶۰ا ی ۱۹۵۰دٌۀ انا در نـکل رواىی دارد.  ًکيط یگَ ینازتها ً نعدم 
 .أػَل اؼػتدر زػال  ؿػطت ةًنعدم  یَاىً اؼت؟ اؼتاىطارد اصالٗیگٕت او د ین

 یغیػً چةؽیاری از أعاد ةػ .ؿَد یتع ن روز صعاب دانًُ روزةً یاصالٗ یٌا ارزش
گعان یةً دزامعىط ةً صَدؿان ؼَدرؼاىطن ی عاةزتی  .کييط ٔکع ىهیدغ نيُٕت 

اةػت و ديػگ و دَػَا نػیطکیةا  یا لًیةا ٌع وؼ .ةغىيطقطنً  ييػط. پػػ ک یگع ٗر
نػعدم ُنی ة ی؟ وٗتیاةطو ادانً ایؿَد  نیه داده ا ادازیط، آیـیيطیو ةیاۀ درةار

اک تػان  دٌيط، زعؼ یاىذام ن یار ةطکط ییگَ ینٌا  آن ةً دٌيط و یةط اىذام ن یاٌر
عصػی اؿػتتاه ٌؽػتيط. ة یارکػاىذام در زال ييط ک یواًُٗا ةاور ىه .ييطک یرا ةاور ىه

ع ییػطن تْیچَن اؼتاىطارد ؼػيذ ؼيذيط و ینيسه ن یصَد را ةا اؼتاىطارد اصالٗ
 یاؼػتاىطارد اصالٗػةطون تَدً ةً ایيکػً . انا اىط گعانیييط ةٍتع از دک یع نکٔ عدهک

 یاؼػتاىطارد تيٍػايػط و آن ک یع ىهییؼعؿت دٍان تْ کيط، نیع ییچگَىً تْنعدم 
ایيکً  یةعارو  ازایو. اؼت ةط یؽکا چً یصَب  یؽکچً کيط  و نیییاؼت کً تُ

ط. یيیَيَان راٌيها ةعگغ ط ؼعؿت دٍان را ةًید، ةارؿط صَ یط، ةعایييطه ةاؿکً یکتغ
تار  ینعدم َاد یاؼتاىطاردٌا ةع وتٖط یتَاى یىه پػاکی و ط یػصَاٌ یط. اگع نیيکٔر

اگػع  ،تػان ةعگعدیػط واُٗی ۀآوریػط و ةػً صاىػ ةً دؼػتتان را دوةاره  صلَص اولیً
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ؼعؿػت و یػاع وتػٖ ط ةیط، نذتَریرا ةا  ةتعتان  ً ؼىریکتغاز وعیٖ ط یصَاٌ ین
ایػو از در قَرتی ٔعد صَةی ٌؽتیط کػً  ط. ٔ٘هیيک یزىطگ ِدو، َؿو، ِرنکیٍاىِی 
ؿَد،  ینيسعؼ نکیٍاىی و ؼعؿت یً از اک یؿضك .طیيک یعویپکیٍاىی ؼعؿت 
انػا  ،طیط ةط ٌؽتیةگَ یؽکؿایط ا در ادتهاع یار ک. در نسل اؼتواًُٗا ةط ٔعدی 

نهکػو اؼػت  ، اناطیط صَب ٌؽتیةگَ یؽکط یؿا .طیواًُٗا ةط ىتاؿنهکو اؼت 
ط، یؿػٌَهگَن و ؼعؿت یانالً ةا اکييطه، اگع کً یکَيَان تغ ط. ةًیواًُٗا صَب ىتاؿ

 اؼت. یو ؼادگی٘ت آن ةً ایعده اؼت. ز٘کؽب کً دائَ را کط یٌؽت یؽک

ةػً يػط. ک یط نیک٘ت ت یزِ٘دو یا  یدائَ روۀ نطرؼ ،ِدو، َؿو، ِرنۀ یکتغدر 
تغکیً کييػط،  دٌط کً ةً پیعوان صَد آنَزش نی دائَ ۀنطرؼ اؼت کً َلتٌهیو 

تار کييط پػاکی و  زالػت ةػً، درؼت و واُٗی ةاؿيط، راؼت ةگَیيط و ةا قطاٗت ٔر
غ یػىٌػا  آن انػاةیو ؿػَىط.  ٔعدی روؿو ،در ىٍایتىط و ةعگعدصَد  یواُٗلَص ص

و، ِدػو، َؿػۀ یکةَدا در تغۀ اؼت. نطرؼِدو  یط رویکت  یرا دارىط، ولَؿو و ِرن 
م را یتَاىط رزهت ٌَػ ینَؿو ۀ یکيط. تغک یط نیکت  یصَاٌ کیىَؿو یا  ی، روِرن
ً کط یيیط ةتیتَاى یؿَد ن یان نیم ىهایو رزهت ٌَیً اک یودَد آورد و ٌيگان ةً

از  ؼعؿػارً کػ یوَر ٌؽػتيط، ةػًکـػیطن   زدعدر زال ؿَُر  یتهام نَدَدات ذ
ٌا  آن ط. انایىذات دٌکـیطن  ىخاز رؿَُر را  ینَدَدات ذۀ ط: ٌهیؿَ ین ییآرزو

ٔالَن دأای نا ةػع پایػۀ  اؼت.َؿو ۀ یکتغ یط رویکت  یرا دارىط ولِدو و ِرن غ یى
تغکیػً  زنػان ٌماؼػت و ٌػع ؼػً را ِدػو، َؿػو، ِرن دٍػان، رد وا تعیو اؼػتاىطا

 کيیم ةؽیار ٌَیم اؼت. کً تغکیً نیکيیم. ؼیؽتهی  نی

 خ استیاز فرينگ ناقبل تار یگَنگ، قسهت یچ

و یػاۀ ةػارييػط درک ینػ یگَىػگ ؼػُ یاز اؼتادان چ یاریؽت؟ ةؽیگَىگ چ یچ
از  یاریانالً نتٕػاوت اؼػت. ةؽػکػم یگػَ ینػو ن آىچًييط، انا کنَمَع قستت 
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ً کػ یزػال ييػط، درک یآن قستت نۀ ةارگَىگ، در ؼىر صَدؿان در یاؼتادان چ
 کػًيم کػ ین گَىگ قستت یچگی در  چگَىۀ درةار یؼىر ةا تع دیطگاهاز نو 

يػػط یگَ یگَىػػگ ن یاز اؼػػتادان چ یا . َػػطهاؼػػتٌ آن  از درکػػانالً نتٕػػاوت 
 یضیيػط تػاریگَ ین یدارد. ةعصػچػیو در  ؼػالً  ٌغار یا ؼػً دو یضیتار ،گَىگ یچ

ٌای  وتػٖ یأتػًگَیيػط  ةعصػی نیو دارد. یٗػطنت تهػطن چػ ةػًو  ؼػالً  ٌغار پيخ
، یُيػی ةػیؾ از ٗػطنت اؼػتٌغار ؼػال  ٌٕػتگَىگ  تاریش چی ،ؿياؼی ةاؼتان

صیلی ٔعاتع از تاریش ىیغ ؿطه  نىعح تاریشِ تعیو  وَ ىیانا زتی ایو  تهطن چیو.
 ویػانػل داروکتىٌعیػۀ  أعادی کػً نَأػٖ ۀنساؼت ةع وتٖ تهطن ةـعی ىیؽت.

ٌػغار  ةػیؾ از دهٔکع و تهػطن  دارایاىؽان انعوزِی از زنان پطیطارؿطن  ،ٌؽتيط
ةػع اؼػاس اؼػت.  ؿکلی از تهطن ؿعوع ىـػطهیچ ٗتل از آن ٌؼال ىگظؿتً و 

أت، ؼپػ یانل کت یةً داىَران آةغ یاٌان آةغیاىؽان اةتطا از گای  چيیو ىٌعیً
روی زنػیو دوةػاره  ؼپػ ،زىطگی کعد درصت یةُط رو ،زىطگی کعد یکصـروی 
، نعدم یؾ تهطن ةـعیطایپٗتل از  . وتٖ ایو ىٌعیً،ل ؿطیهَن تتطینو ةً آنط 

پَؿػاىطىط و  یو ةا ةػعگ درصتػان صػَد را ن ىطاؿتيط را تت وٗایٌٍیچ ؿکلی از ج
 ييط وکداىؽتيط چگَىً از آتؾ اؼتٕاده  یىه یط زتیؿا و صَردىط یگَؿت صام ن

 ةَدىط. یو ةطو یوزـ

ودػَد  ییٌػا انکا نیػاز نيػاوٖ دى یاریدر ةؽتی دارد. الکنـایو ىگعش انا 
تع از  یهیٗػط یلػیصٌػا  آن اؼت وناىطه  دا ةً یةاؼتاى یٌا تهطن یً ردپاکط ىدار

ٌؽػتيط.  یَػال یو ٌيػع یاز ىٌع قيُتگع یةاؼتاى یایو ة٘ایتهطن نا ٌؽتيط. ا
ای  کً رؼط  نی ةً ىٌعوَر  ایوداؿتيط و ت٘عیتًا ةؽیاری ارزش ٌيعی ةاؼتان ٌيٌع

ااىؽان نُاقع  تاریش ةعصی از ایو ة٘ایا انا کيط.  را ت٘لیط نینعدم ةاؼتان  یٌيٌع
ا یػؾ یٌا ؼال پػ َنیلیؾ، نیؾ، قطٌاٌغار ؼال پیؼال پ ٌغارقطؾ از یةةً 
آیػا  :طیـػیيطیة ایػو ۀپػ درةارگعدد.  ةعنی ؾیَن ؼال پیلینقطؾ از یة یزت



25 

 

 ینَمََ ویانا ا ؟کيط تعدیط ایذاد ىهیتاریش ٌای کيَىی ةً  ىگعشدر ایو نؽئلً 
ةَده  ـٓ نذطد صَدکرؿط و در زال ـً یٌهاىؽان ً کؽت، چعایييطه ىک ؼعگعم

ٌا و ىگػعش  یأتػًنهکػو اؼػت و یةياةعا. اةطی یل تَؼًُ نکو ؿیدانًُ ةً ا و
 تاؿط.کانل ىنؽائل  ۀنعدم درةار

يگ»اقػػىالح نهکػػو اؼػػت از ؿػػها  یاریةؽػػ یػػا  «شیناٗتػػل تػػار ٌػػای ٌٔع
ناٗتػل  ٌای تهػطنۀ ط درةػاریػ. ةگظارةاؿػیط طهیؿػيرا « ناٗتل تاریش ٌای تهطن»
 یاکیآنع، یديَة یاکینعآا، اروپا، یو، آؼیزن یرو درانعوزه م. یيکش قستت یتار

ٗاره را ٌا  آن ؿياؼان ویً زنکودَد دارد ٗىب ديَب ٘ا و یٔعً، آیاىَؼی، اٗیؿهال
تػَان  یوَر ن ویا ایگظؿتً اؼت  ٌا ٗاره یعیگ لکَن ؼال از ؿیلینٌا يط. دهىان ین

ا یػً ُٗػع درةػ ییٌا ویاىَس ةا  آنطىط و ؼعزنیٓ اٗکاز  ییٌا ویً ؼعزنکگٕت 
تيط و از زنان جاةت َن ؼال یلینٌا ً انعوز ٌؽتيط دهک یؿکل ةًٌا  آن ناىطن ٔعو ٔر
 یةليػط و ةغرگػ یةاؼػتاى یٌػا، ةياٌػا اىَسیاز اٗعصػی گظؿتً اؼت. انا در ُٗع ة

ٌیچ ؿتاٌتی ةً آجار تهطن دارىط و  ییتایز یٌا ةياٌا وعح . ایوـٓ ؿطه اؼتک
ا ٔعو روىط ؼػاصتً یدر ُٗع درایيکً  ٗتل از طیةا ٌا آن پػطارىط. ى یانعوزاىؽان 

زتػی  ٔعمػاً  اىؽػاندر آن زنان، اگع  .ؾیَن ؼال پیلیٌان ده؛ یُيی ؿطه ةاؿيط
ػایچچيػیو  ؟را ؼػاصتً اؼػتٌػا  آن پػػ چػً کؽػی هَن ٌػم ىتػَده،ین  یٌغ

اؼػت کػً  یلػَةیت ٔؽیل تعی ،دیگع نُهایةَدىط.  پظیع ىهی انکان ای ٌَؿهيطاىً
و یةػػ کػػً نَدػػَدی ةػػَدلَةیػػت  تعی اىػػط. آن را کـػػٓ کعده ؿياؼػػان ةاؼتان
و  ؾ ودَد داؿػتیَن ؼال پیلین ؿكتو تؽیدوؾ تا یَن ؼال پیلینؿـكط

ً کػعد کػـٓ کرا  یتیلَة یل تعیٔؽ ییاکینعآ یةُط از آن ني٘عض ؿط. داىـهيط
ل یٔؽ یٕؾ ةً پا داؿت روکً ک یٔعد یپا یآن ةَد. دا یرو اىؽان یپا یدا
 اىطازد. ةع وتٖ یؽان را دؼت ىهیىَ شیتار ،ویا ای٘ؾ ةؽتً اؼت. آوَر وامر ى ةً
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ؾ نَدػَدات یَن ؼػال پػیلین ؿكتو ؽتیدوتَاىؽتً در  یا نیو، آیداروىٌعیۀ 
 ودَد داؿتً ةاؿيط؟ یاىؽاى

 یکاکػآن ز یً ى٘ػؾ اىؽػان روکػٌؽت  یپعو، ؼيگ یداىـگاه نلۀ در نَز
 یؾ رویؼػال پػ ٌػغار یؼػ ،ً ى٘ؾک پػ از ةعرؼی نـضف ؿطؿطه اؼت. 

اله ةػً ؼػع دارد، کػطه اؼت، یلتاس پَؿؿضف و یانا ا .ه ةَدؿط یکاکؼيگ ز
يػط. چگَىػً ک یرا نـػاٌطه نػٌا  هدر دؼت، ؼػتار یَپکٕؾ ةً پا دارد و ةا تلؽک

ً چگَىػً پارچػً ةتأيػط و کػتَاىؽػتيط ةطاىيػط  یؾ نیؼال پٌغار  یؼ یٌا اىؽان
را ٌا  هدر دؼتؾ ؼتار یَپکا تلؽً او ةکو اؼت یتع ا بیغ َذیلتاس ةپَؿيط؟ چ

م یعدک نیع کـً ٔیداىؽتً اؼت. ٌه ین ییٌا  غیىذَم چۀ يط و درةارک ینـاٌطه ن
انػا چػً  .عدکَپ را اصتعاع کتلؽ كط ؼال پیؾؼی زطود ًکةَد  ییروپااۀ گالیل
ۀ ىـػط زل ی؟ ٌيَز ٌم نُهاٌاؾ تلؽکَپ را اصتعاع کعدیٌغار ؼال پ یؼ یکؽ
ػا در ٔعاىؽػً، آ یاریال، ةؽنح یاط. ةعىودَد دار یادیز و  یديػَة ی٘ػایٔعاز ّاٌر

وامػر و  یلػیً صکػدارىػط ؿػان  یٌا  َارید یرو ییٌا یآلپ، ى٘اؿ یٌا َهکرؿتً 
و ةا  هؿط یکاکتا زیار زی، ةؽیع اىؽاىیاىط. تكاو ؿطه یکاکز یواُٗچیغی ً یؿت
 یوزنحل نػعدم انػعاؿضاص اىط. انا آن  ؿطه یغیآن رىگ ینُطىۀ داى رىگ یىََ

اؼػت و ؿػلَار  یّعةػ یٌػا ً لتاسیؿت یهکؿان  یٌا اىط و لتاس طهیلتاس پَؿ
َكا در  یپ در دؼت دارىط و ةعصیً پیؿت یغیچٌا  آن از یاىط. ةعص طهیتيگ پَؿ
تَاىؽػتيط  یؾ نیٌغار ؼال پقطٌا یٌا هَنیؼع دارىط. چگَىً ن اله ةعکدؼت و 

تًیپ یو ؼىر ٌيعیةً چي  ةعؼيط؟ یا ـٔع

و یَم دارد. ای٘ا نُطن اوراىیٔعگاةو در آ یم، دهٍَریتع ةعو َ٘ب یهکط یةگظار
َم را از ؼػيگ یػاؼتضعاج اوراى ییأتً اؼت و صَدؿان تَاىایى ـَر ىؽتتًا تَؼًُک

اکنُطن ىطارىط و ؼيگ نُطن را ةً  ييػط. در ؼػال ک یأتً قادر نی تَؼًُ یـٌَر
عد و پػ کَم را وارد یىؼيگ نُطن اوران٘طاری از آن در ٔعاىؽً  یا ارصاىًک ۱۹۷۲
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و اؼتٕاده پعدازش  َمیً ؼيگ نُطن اوراىکةعدىط  ی، پییایهیل ؿیوتسلً یاز تذغ
 یرا ةػعا یاز داىـهيطان و پعؼيل ٔيػ یا ب اؼت و َطهیعدىط َذکع کؿطه ةَد. ٔ
اکٔعؼػتادىط. داىـػهيطان آىذػا  در نسل، ةً یاىذام ةعرؼ  یةػعا یادیػز یـػٌَر

تيط. آىذا  ةً یةعرؼ نُػطن ؼػيگ  کعدىط چً ٔکع نیآىً کعدىط کط ییت  ٍایتدر ىٔر
ةؽیار صَب وعازی ؿطه ةػَد، اؼت کً  یةغرگ یتَر اتهکرا در واٍٗاؼت  َمیاوراى

اصتً ؿػط؟ ؼػ یدر چػً زنػاىتَاىؽت ؼػاصتً ؿػَد.  انعوز نی آىچًةٍتع از زتی 
 یاَػطاد ىذػَن ٌػا ویع ةػَد. ایؼال داٌغار پاىكطنطت  ؾ و ةًیارد ؼال پیلیندو
تُػطاد ر داد. یتَمػآن را  ویػانػل داروکت ىٌعیۀتَان ةا  یودً ىه چیٌ تيط. ةًٌؽ

 یأکػ ةػً اىػطازۀ یو ٔيػ یَلهػۀ ط. دانُىودَد دارٌایی  ةؽیاری از چيیو ىهَىً
ایچ ع دٌط. یینان را تْ یُٔل یدرؼ یٌا تابکً کاؼت  عدهکـٓ کرا  یطیدط یٌغ

 یٌا طهیػاؼػت اؼػضت  يط،ک یع نیٍو گکو ٖ یَه یٌا در َادت ع اىؽانکتٕوٗتی 
آن را  ييطک یت ىهئؿَد، نعدم دع یار نک٘ت آؿیز٘ وٗتی یعىط. زتیط را ةپظیدط
و، ٍػکع کػتٕ یٌػا ع روشیصاوع تػ ج ييط. ةًک یرد نآن را  وَر ّعیغیً عىط و ةیةپظ

يػط و ک یىهػ یآور را دهػٍ ییٌا أتػًیو یچينيطی  ىٌام ؿکل ةً یکؽ ٌیچانعوزه 
تیـً از پیٌهنٕاٌیم ةـعی و یةياةعا ایػو گعچً ط. يأت یط َ٘ب نیدط یٌا ـٔع

ا  ـػٓ کزامػع در زػال انا  ،اىط ةً َهَم ؿياؼاىطه ىـطه یا وَر گؽتعده ةًچیٌغ
ػا یو چیػيػط ایگَ ین یم، ةعصػیيػک یقستت نػٌا  آن . انا وٗتی درةارۀاىط ؿطه ٌغ

 ييط.ک یرا رد نٌا  آن و اىط صعأات

اکدر  یادیداىـهيطان ؿذاع ز و یػا یوَر َليػ ً ةػًکػٌؽػتيط ع گػید یـٌَر
ا را ةًیچ يگ ٌغ  یً ٗتل از تهطن ةـعک ٌایی تهطنیا ش یناٗتل تار ٌای َيَان ٌٔع
تًی، پظ ودَد داؿتيطنا  ىیػغ  یگػعید ٌای و تهطن نا، تهطنیٗتل از ا یُيیاىط.  ٔع

ط یتَاى ین یةاؼتاى یایتهطن ودَد داؿتً اؼت. ةا ىگاه ةً ة٘ا کیؾ از یة وةَده 
ييػط ک یع نػکػٌٔػا  آن ویتهػطن ىتَدىػط. ةيػاةعاۀ دور کیػاز ٔ٘ه ٌا  آن ًکط ییةگَ
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قَرت  از أعاد زىطه ناىطىط و ةً یهکٔ٘ه تُطاد  و نيٍطم ؿطىطدُٔات  ةًٌا  تهطن
 یطیػدط یاد ؿػط، ىػژاد ةـػعیخ تُطادؿان زیتطر عدىط. ؼپػ ةًک یزىطگ یةطو
ط و دوةػاره ىػژاد ؿػطى عدىط. ؼپػ دوةاره نيٍطمکط را ؿعوع یدط یو تهطى ىطؿط
ػا تکػعار ؿػطه اؼػت ویػؼػاصتيط. ا را یطیدط یةـع ٌا  طانکػیغی. ٔچعصػً ةاٌر

 دارد.ٌایی غ الگَیل دٍان نا ىکعات ییدارد. تْ ٌاییت ناده الگَکيط زعیگَ ین

و یزنػػۀ اریت ؼػػکػػچعصػػان، زع یعیو راه ؿػػیػػٍ و در ایو دٍػػان وؼػػیػػدر ا
ارات یو اؼت ةً ؼکنهو  ةاؿط ةَدهـً آرام و ٌهَار یتَاىؽتً ٌه یودً ىه چیٌ ةً
اگع از نَادً ؿطه اؼت.  یگعیدو ٔذایٍ ةغرگ الت کنـةا  ایعده کگع ةعصَرد ید

تػَاىیم ةگػَییم ایػو وٗػایٍ  نی م،یةً آن ىگاه کيػ یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا دیطگاه
 یکعدم و پػ یاةیرد دٗت ةًی ٌؽتيط. زناىی تع ةغرگٌای  و تعتیبىٌم  ةضـی از
ٔ٘ػه  ٌػع ةػار اؼػت.ک ةار دؼتضَش اىٍطام کانل ؿػطه یدوت ٌـتایةعدم ةـع
ناىػط و  نػی یةػاٗٗتلػی از تهػطن  یناىطىط، ٔ٘ه کهػ نیاز أعاد زىطه  یتُطاد که

أػغایؾ ةػا کعدىط.  نی یزىطگ یقَرت ةطو ؿطىط و ةً نی یةُطۀ ؼپػ وارد دور
ان یػک ةػار از نیٌـػتادوةـػعیت ؿط.  یوةاره تهطن ًاٌع ند در ىٍایتدهُیت، 

از و یىکػعدم. نػعدم چػ یاةیػتا اىتٍا ردآن را  گظؿتً اؼت و نو یا و چعصًیچي
و ٌهاٌيگی  یٌای نؽاَط زنیي ةيطی کیٍاىی، نَُٗیت زنان» اٌهیتِ  ۀدرةاردیعةاز 
ةيطی کیٍػاىی نضتلػٓ  زنان کیٍاىی نضتلٓ و عاتییتْ. اىط کعدهقستت « اىؽاىی

 ،کیغیةع وتٖ َلم ٔ .آوردط اوماع نضتلٕی در ادتهاع َادی ةـعی پطیط تَاى نی
 یغیو چیغ چيیزعکت دٍان ىدر صكَص کيط،  یرا دىتال ن ییٌا زعکت ناده الگَ

 کيط. یقطؽ ن

يگۀ درةارایيکً  یَلت اقل و ةػَد کػً یػش قستت کعدم ایناٗتل تار ٌای ٌٔع
يگگَىگ  یچتاریش و ىکتً را روؿو کيم: یا گػعدد  ٌای ناٗتل تػاریش ةعنی ةً ٌٔع

م یتػَاى یننيت٘ػل ؿػطه اؼػت. دور ةؽػیار  یٌا از زنانو  ،کيَىیىً ةً ایو تهطن 
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ان کعد یة یانَىیکؿاةعای ىهَىً، م. یطا کيیپنظٌتی را در نتَن اؿاراتی ةاره  ویدرا
ط. یرؼ یيیة ؾ کانل کعد و ةً روؿویپ «کالپا»َن یلینقطٌاصَد را در ۀ یتغک کً
 یاؼػت. زتػ َن ؼػالیلینقػطٌاالپػا ک کیػؿانل چيط ؼال اؼػت؟ ک کالپا ی
ر ةاؿط، یان کعد قسیاو ة آىچًاگع  .طیيکرا تكَر  یو ةغرگیةً ا یط َطدیتَاى یىه
 یانَىیکط؟ ؿػایػآ یو دػَر در ىهیل زنػکػعات ییػت و تْیش ةـػعیا آن ةػا تػاریآ

 ٌعیکً ک يطً ودَد داؿتیدوران اول یً ٗتل از او ؿؾ ةَداکان کعد یو ةیٌهچي
الپػا ٗتػل کَن یلینقػطٌاٌا  آن ۀعه و ٌهیو ّ طيداؿت یاؼتاداىصَدؿان ٌا  آن از
ا واُٗػًا قػسیو چیو ؿطه ةَدىط. اگع ایة عده و روؿوکً یکتغ ا از یػر ةاؿػط، آیٌغ
نػا ۀ و، انػعوزه در دانُػیراؼػتٌای  آنَزشو  یواُٗ یؼيت یٌا ان آن روشین
 ةلً،م یگَ یط، نیؿَد؟ اگع از نو ةپعؼ یآنَزش داده ن یاً یکتغ یٌا و روشیچي

ا آن چیاکهیاب ٌؽتيط. انا نىهئيًا،   یٌػا گَىگ ی، چیت٘لتػ یٌػا گَىگ یو روٌز
ایدلضَاه چ عؿطه، ةًیو و آن أعاد تؽضیدروّ آورىط تا نعدم  یرا از صَد درن ییٌغ

ـػتع اؼػت. ینعاتػب ة ةػً یواُٗػ یٌػا گَىگ یاز چؿػان و تُطادرا ٔعیب دٌيػط 
ف یؼػت. تـػضادؿػَار ، یت٘لت کی طامکو  اؼت یواُٗ کی طامکایيکً  طنیٍٔه
 ؽت.یغ آؼان ىیآن ى کعدن طایاؼت و پدؿَار  یگَىگ واُٗ یچ

ػایی ؽػت. یناىػطه از دوران گظؿػتً ى دػا غ ةًیگَىگ تيٍا چ یچ ،در واٍٗ چیٌغ
تػَ و لَ ٌای تعؼیهً ،ید یتاىهاد ناىيط  ٌـػت  و ىیػغ عاتییػتػاب تْکؿػَ، ئٌَِ
اؼػت کػً اگػع لػت ًَ ٌهیو اىط. ة طهیش ةً ارث رؼیراز ناٗتل تا ، ٌهگیىگاره ؼً

ةضَاٌط در  کيط، ٌیچ راٌػی و  کيط نىالًُ یَاد یٔعد دیطگاه از راٌا  آن کؽی
دیػطگاه ةعای کؽاىی کً تٕکػع، ٌا  آن رازرنغوةعؼط. ٌا  آن ىیؽت ةتَاىط ةً درکی از

 ؿَد. آؿکار ىهی ،ٗعار دارد یَاد یؼىر ٔعد درؿان  ذٌيی ا ٗالبی
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 ٌ استیکز برای تگَنگ  یچ

ةػً تػَاىم  نیؽػت؟ یچ یً٘ا ةعایدارد، دٗ یضیو ٗطنت تاریَىگ چيگ یً چکزا  
تًروش  روش نػاکً  میؿها ةگَ ةػَدا اؼػت، پػػ ۀ نطرؼػۀ یػاز تغکای  پیـػٔع

ىیػغ « ةَداؿطن»آىچً  ،نَدَدی صطایی کيطایو اؼت کً ؿها را  دىتال ةًُتًا یوت
ةیيی را  وؿػوایو اؼت کً ر دىتال ةًوَر نـاةً  ىیغ ةً دائَۀ نطرؼؿَد.  ىانیطه نی

 ًکػم یتػَاىم ةػً ؿػها ةگػَ ینىائل ؿَد. دائَ ةً  یا ٔعد را ٗادر کيط پعورش دٌط
 ةػَدارا در ىٌع ةگیعیط.  «ةَدا»ةعای نحال، نٍَٕم ؽت. یعأات ىص« ؿطن صطایی»

لهً کو نا آورده ؿط، دو یةً چ وٗتیم اؼت. یٗطٌيط  ت، زةانیعکاز ؼاىؽ یا واژه
 «ٔػَ تػَ»قػَرت  ةػًآن را  غیػاز أػعاد ى ی. ةعصؿط یتلٕي ن «ئَُؼ تَ»داؿت و 
عدم نػؿػط،  نینيت٘ل واژه از ىؽلی ةً ىؽل دیگع ً آن کوَر  عدىط. ٌهانکتعدهً 

 یيػیو واژه در چیا ىط.طیىان «ُؼ »آن را  و ىطعدکلهات را زظؼ کاز آن  یکیو، یچ
 یؿضكػاؼت و ةً  «ؿطه یا آگاه ویة ؿضف روؿو» یارد؟ ةً نُيد ییچً نُيا

اؼػت. چػً یػا آگػاٌی رؼػیطه  یيیة روؿػوةػً ً یػکتغ ٖیػاز وعً ککيط  نی اؿاره
 در آن اؼت؟ یصعأات

 یٌػػا ییتَاىا ،ًیػػکتغتَاىػػط از وعیػػٖ  ٔػػعد نی ط:یـػػیيطیة ةػػاره درایوٌهگػػی 
 ؿػياصتً یُیوت ٔػَؽ ییَاىػاتؿؾ انعوزه در دىیا را رؿط دٌط. صَد  یُیوت َٔؽ

 ییٌغار تَاىػا ؾ از دهیم ةیگَ ین ؿَد. یسطود ىهٌا ن وی، انا ٔ٘ه ةً ااؼتؿطه 
 ىـؽػتً یدر نسل در زالی کً یط ؿضكیيکودَد دارد. تكَر  یواُٗ یُیوت َٔؽ
گعان یً دکرا اىذام دٌط  یارکؾ ةتَاىط یا پاٌایٌا  دؼت دادن تکةطون زع ،اؼت
 یواُٗػز٘ی٘ػت تَاىيط اىذام دٌيط و او ةتَاىط  یىهؿان  یا پاٌایٌا  ةا دؼت یزت

ایچ ز٘ی٘ت دٍان و يط، ةتَاىطیرا ةت ٌع ُةُط دٍان  یً نػعدم َػادکػيط یرا ةت ییٌغ
عده اؼت؟ کؽب کً، دائَ را یکتغاز وعیٖ  ًکؽت یى یؽکا او یييط. آیتَاىيط ةت یىه
اؼػت؟  یَػاد یط او نحل ٔعدییط ةگَیتَاى یا نیؽت؟ آیى صطاییی ا او نَدَدیآ
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ً کؽت یا درؼت ىیآ ؿطه اؼت؟ةیو  روؿوً یکتغۀ لیوؼ ً ةًکؽت یى یؽکا او یآ
یػک م او یٗطٌيط  م؟ ةً زةانیةيان «صطایینَدَد »یا  «ویة نَدَد روؿو»او را 

 و کار اؼت.یا یگَىگ ةعا یو اؼت و چیت انع ایؿَد. واُٗ یطه نیىان «َداة»

ّیػع از ؿػضف ةػعای چیػغ دیگػعی در  کييط کً چعا تَاىيط  ةعصی أعاد ىهی
و اؼت کػً یا اننيٌَرؿ را تهعیو کيط. گَىگ یچؿٕای ةیهاری و تيطرؼتی ةایط 

اؼػت. انػا  یار ؼػىسیةؽ یو درکیا .اؼتٌ یهاریة یؿٕا یگَىگ ٔ٘ه ةعا یچ
اىذػام در زػال گَىػگ ٔ٘ػه  یاز اؼػتادان چ یاریعا ةؽػیػ، زؽػتیع ؿها ىیت٘ك
ا  .ٌؽتيط ینتالزٕي ؼ یةعاٌا  آن ةًکهک و نعدم  یهاریةۀ نُالذناىيط  ییکاٌر
 یکؽػ ٌیچکييػط و  یقػستت ن یٌػا و ؼػالنت یهاریةۀ نُالذػۀ ٔ٘ه درةػارٌا  آن
ػػایچ م کػػً یگػػَ یرا ىه ویػػدٌػػط. ا یةػػا تع را آنػػَزش ىهنعةػػَط ةػػً ؼػػىَح  یٌغ

ػایو اؼت کػً چیاٌا  آن تین نَر ،واٍٗ ؽت. دریصَب ىؿان  یٌا روش را  ییٌغ
گَىگ آنػَزش دٌيػط.  یچ کعدن خیراىیغ و  یٌا و ؼالنت یهاریةۀ در ؼىر نُالذ

آن ۀ درةػارٌا  آن ً کييط.یصَاٌيط تا ؼىَح ةا  تغک یکً نٌؽتيط ؽیاری ةانا أعاد 
ً کييػط و یػط صَد را تغکیداىيط چگَىً ةا یآن دارىط انا ىه یةعا یـيط و ٗلتیاىط ین
آورده اؼػت و در نـػکالت پطیػط ٌػا  آن یرا ةعا یاریةؽ یٌا یو نؽئلً ؼضتیا

نَمََات ةؽػیار ىَح ةا ، ةا در ؼ یروؿآنَزش واُٗی اىط. التتً  أتاده یاریةؽ
ی  عدم و دانُػً در ةعاةع ن کً ادرا آنَزش دای آن  و ةایط ةً ؿیَه داردؼعوکار ژٔر

از ُنػی ة ایم. ةً ىتایخ صَةی رؼػیطهدر کل ةً ٌهیو َلت اؼت کً  .نؽئَل ةَد
ایچ  ةػعاینهکػو اؼػت ؼىر ةا  ٌؽتيط و  کيیم ؿان قستت نی یی کً درةارهٌغ
ةػا م یکي ینػ یؼػُةػً ةٍتػعیو ؿػکل  رو ایو  . ازطیایىٌع ة نحل صعأات ةًعصی ة

 را تـعیر کيیم.ٌا  نآ اؼتٕاده از َلم ىَیو

ٌا  آن اریاصت یاز أعاد ة یةعصکيیم  نَمََات صاقی قستت نی درةارۀوٗتی 
َلػم ٌيػَز ةػً آىچً و اؼت کً یا یو ؿضكیار چيی؟ نُچعاىانيط.  را صعأات نی
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ا یػ صعأات یٌهگو پظیع ىیؽت  انکان عةً ىکعدهٌيَز تذیا صَدش  ىتعده یآن پ
وػَر ٔکعکػعدن درؼػت  ویا ایگَىً اؼت. پػ آ ویت او ایذٌي .ٌؽتيط ّیعواُٗی
ىتعده اؼػت  یَلم ٌيَز ةً آن پایيکً  صاوع را ٔ٘ه ةً یغیط چیتَاى یا نیاؼت؟ آ

ت َلػم اؼػت ةػًیپ یوراایيکػً  صاوع ا ٔ٘ػه ةػًی ا یػ یصعأػ یغیػَيَان چ ـػٔع
تَؼػًُ  تَاىؽت یا َلم نیکعد آ یگَىً ٔکع ن ویا ٌعکؽیط؟ اگع یرد کي ّیعواُٗی

ت کيطتَاىؽت  یةـعی ن ۀدانُا ی؟ آیاةط ای؟ چپیـٔع و  یَلهػۀ کً دانُػ ییٌغ
ایچ یٌهگ نا اةطاع کعده یٔي  .ىطىاؿياصتً ةَدنعدم ةعای  یکً زناىٌؽتيط  ییٌغ

تً ن در ىٌعصعأات ٌا  آن ۀاگع ٌه ت و تَؼًُ یةً پ یازیگع ىی، دىطؿط یگٔع ـٔع
و ٔکػع  کييػط گَىػگ را در  ىهی چیٌػایی ناىيػط  روشةؽیاری از أػعاد  ةَد. یىه
اگَىً ىیؽت.  انا ایو اىط. کييط صعأات نی اىط کػً  آؿکار کعده یَله یانعوزه اةغاٌر

ای ةطن اؼتادان چی انػَاج نػادون ، ناىيػط: کيػط ؼػاوٍ نی ةؽیاری گَىگ چیٌغ
نػادون ٗعنػغ، ٌای  اؿػًُ، یؽػیَاج الکتعونْياوقَت، انَاج نأَؽ قػَت، انػ

کً ةً ن٘طار  ییٌاٌا و ٔلغ ٌا، اتم گانا، ىَتعونٌای  ، اؿًُةيٕؾ یناوراٌای  اؿًُ
ایچٌا  آن ایآ .ةؽیار کهی در ةطن ودَد دارىط قػَرت نػادی  ىیؽػتيط کػً ةً ییٌغ

 ؟اؼػت از ناده ؼاصتً ىـػطهی ٌعچیغا یٌؽتيط. آی نادىیغ ٌا  آن ؟ودَد دارىط
را صعأػات ٌػا  آن طیػتَاى یا نیػاىط؟ آ گع از ناده ؼاصتً ىـطهید یٌا ٔنازنانا یآ

ٌػع کييػط،  صػطاییایػو اؼػت کػً نػا را ٌا  ٌطؼ از ایو روش از آىذا کًط؟ یةيان
 دارد و نػا ةػًؼػعوکار نَمػََات ژرؼ از  یاریةا ةؽوتیُتًا ٌا  آن درةارۀ قستتی

 پعدازیم. نیٌا  آن

 صیلػی َػادیٌا  آن اؼانی، چعا طىيیو ٌطٔی دارچگَىگ  یچٌای  روشاگع 
کػً تع اؼت  نياؼب در واٍٗىانيط؟  یگَىگ ن یرا چٌا  آن نعدمو  طيرؼ نی ةً ىٌع

التتػً ٌهیو اؼت. ؿان  ىانیط، چعاکً ٌطؼ« تغکیً»یا  «نُيَیتهعیو »را  ٌا آن
را ٌػا  آن انػا ،ٌػایی ودػَد دارد ةػعای چيػیو روشغ یى یگعیةضكَص د یٌا ىام
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ایػو ىانيػط؟  یگَىػگ ن یرا چ ٌػا آن ط. پػ چعا نعدمیً ىانیتغکةایط وَر کلی  ةً
زنػان  ؛گػعدد در زطود ةیؽت ؼال پیؾ داؿت ةعنیچیو کً  ینؽئلً ةً اوماَ
يگػ زنػانآن  .گَىگ یچٌای  روشؿعوع نستَةیت  ةػَد و  یاواؼػه اى٘ػالب ٌٔع

يگ ؼيتی را نَدی از صكَنت و کیيػً ازاوػً کػعده ةػَد اواصػع در  .أکار و ٌٔع
يگی ةَد کً روش ةطون  .ىطصَد رؼیطنستَةیت ةً اوج گَىگ  ٌای چی اى٘الب ٌٔع

يگ چیٌای  روشکً ةپعدازیم ٌایی  ةً ىامیيکً ا ش ٌای ناٗتػل تػاری گَىگ در ٌٔع
یم ةتیيػیم نَمػَع چػً ةػَده تػَاى در ایو دورۀ تهطن نیؿان  ٌای ، از ىاميطتداؿ

ؿػان صیلػی  گـػتيط، اؼانی ران ٗتل ةعنیدوٌا ةً  ایيکً ایو روشصاوع  اؼت: ةً
تيػط نی در ىٌػعأتػاده  یػا َ٘ب «یٔئػَدال»نعدم آن اؼانی را نظٌتی ةَد و   .گٔع

اه ر وادعا،نطیتیـو  دائَ،ۀ یتغکراه ةغرگ  :ٌا ٌؽتيط ایو ٌا ىام ٌایی از ایو ىهَىً
ات،  ى٘ػالب اگػع در وػَل ا  یً.ً ىُ کیهیاگعی دروىی ، دارنا ةَداۀ یتغکراه ةغرگ آٌر
يگ ط؟ آن یؿػط یا نعدود ؿػهعده ىهیط، آیکعد یاؼتٕاده ن ییٌا و ىامیاز چي یٌٔع

ٌا  آن گَىگ داؿتيط صَب ةَد و یچ کعدن یٌهگاى یگَىگ ةعا یآرزو کً اؼتادان چ
ؿػان را  کييػط، ؼالنتی درنانٌا را  ييط ةیهاریکهک ک نعدمهَم ٗكط داؿتيط ةً َ

انػا  ؛ةػَد یَػالٌػم  چ٘طر د ةضـيط وؿان را ةٍتَ ومُیت دؽهاىیزٕي کييط و 
از اؼتادان  یاریةؽکاری کً  ویةياةعاٌا اؼتٕاده کييط.  از آن ىامکعدىط  یت ىهئدع
ۀ دو کلهػ ؿػان، ٌای ره ةػً روشاؿػا یةػعا اىذام دادىػط ایػو ةػَد کػً گَىگ یچ

 ندَ  یٌػا از نتَن کتابرا روش، تهعیو  ) و گَىگ )اىعژی  چیةعاىگیغ  ّیعةسث
 أػعاد یطىػط. ةعصػیىان «گَىػگ یچ»را  ٌا آن واىتضاب کعدىط  َذىگ دائَو  يگید

ودػَد  پػژوٌؾ یةػعا یغیػ، انػا چکييط نی پژوٌؾگَىگ  یچۀ واژدرةارۀ زتی 
ًا واژ «گَىػگ یچ»ؿػط.  یطه نیً ىانیغکدر گظؿتً تىطارد.  در کػً  ای اؼػت هقػٔع

 ط. در  نعدم نُاقع ةاؿنياؼب کً  ؼاصتً ؿط و ةً ایو نيٌَردوران اصیع 
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 ابد؟ی ینه شیافزا نیتهر باتان  گَنگ  چرا

 :ييطک یع نکٔ گَىً ویأعاد ااز  یاریاةط؟ ةؽی یىه ؾیأغا ویتهع ةاتان  گَىگ چعا
و  ةضكػَص ٌػای نٍارت ی. اگػع اؼػتاد ام عدهکػى أتیرا در یواُٗ آنَزش نو»

تًیپ ٌای تکيیک  ویا «یاةط. نی ؾیأغا نو دٌط، گَىگ آنَزش نو را ةً ای ـٔع
ا و چيیو ٔکعی ةً ىٌػعم  ييطک یع نکٔ گَىً ویا درقط از نعدم وپيخىَد زطود روٌز
 ، ةلکػً کػانالً  يطؽػتیى یَػاد ک نػعدمیتکي ییٌا روشچيیو  عای. ز دار اؼت صيطه
تػَاىم ةػً  یعد. نک یاةیارز ةا  ؼىَح ةا اقَلةایط ٌا را  آنو ی. ةياةعااىط َادی َٔؽ

و  «ًیػتغک»ۀ لهػکاؼت: از دو  ویا گَىگ رؿطىکعدن یاؼاؼ ً َلتک میٌهً ةگَ
کلیػط عىػط. یگ یطه نیرا ىاد ًیييط و تغکک ین تَدً ویتهع ةً ٔ٘ه نعدم «،ویتهع»

 یٌا ، دؼت یَادٔعدی  ةا ةطنٌای ٔیغیکی و ةیعوىی ىیؽت.  نَٔ٘یت در تکيیک
را  اىعژی ةػا ةا ۀ ناد طیتَاى یط نیيک یع نکا ٔی، آ یَادٔعدی ار کو أ یَادٔعدی 

ةاؿط!  یآؼاى ویا تَاىط ةً ین ط؟ چگَىًیرا رؿط دٌ ط و گَىگیيک لیتتط گَىگ ًة
در  یغیػچ در ولػب ًکػاؼػت  ویا . نحل اؼت یؿَصچيیو چیغی ،  نو در ىٌع

 . یاةیط هیىآن را  ط. ٌعگغیيک را دؽتذَ یغیچ عونیط و در ةیةاؿ عونیة

ةػا  یػا پػَل یهػک ط ةا پعداصتیةتَاى ًک ؽتیىٌای دىیَی   نٍارت نحلتغکیً 
در عا یػ، زچیػغی کػانالً نتٕػاوت اؼػت.  طیػيک ؽبکآن را  ییٌا کیيکت یعیادگی

و ةيػاةعایو الغانػات ةػا تعی  اؼػت یَػاد عدمنٔعاتع از کيط کً  ؼىسی َهل نی
ط و یػً کيیػرا تغکتان  درونچيیو تهعیيی ةایط در صكَص دٌم.  تَمیر نیدارد. 

ایچ یکهک در دؽتذَ یةعا ً در کػٌؽػتيط  یادیط. أعاد زیتاؿى عونیدر ة ییٌغ
ایچ یدر دؽتذَ عونیة گػع یغ و روز دیػچ کی یٌؽتيط. انعوز در دؽتذَ ییٌغ

. اىط طهیچؽػت یُیوت ٔػَؽ یعوٌػایکؽب ى یگع ٌؽتيط و ةً آرزوید یغیچ دىتال
صَاٌيػط اؼػتاد  ین ًکػٌؽتيط  یأعادزتی ٌای گَىاگَىی دارىط.  اٌطاؼ و اىگیغه

، یواُٗۀ یاورىط! انا در تغکیة ةً دؼتٌا پَل  یهاریةۀ ذؿَىط و ةا نُال گَىگ یچ
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،  وَر نحال ؿَد. ةً ین طهیىان يگیؿ ویؿۀ یتغک ویط و ایً کيیرا تغکتان  ط ذٌویةا
و  ازؽاؼػات ةػً اؼػت  زمآیػط  ةیو ؿها و دیگػعان پػیؾ نی کًتُارماتی  در

کػ، ةػعای نيػأٍ ؿضكػی  انیال نضتلٓ کهتع اٌهیت دٌیط. ل در زػااگع ةػَع
اةت ةا دیگعان ةاؿیط،  در . داؿػتً ةاؿػیطتان  ىتایط اىتٌار ىتایخ زیادی از تهعیوٗر

تػان  از تهعیوناىيط أعاد َادی ٌؽتیط و ىتایط اىتٌػار داؿػتً ةاؿػیط ایو قَرت 
را در  يگیؿػ ویؿۀ یػتغکةً ٌهیو َلت اؼت کػً ةایػط  ةیاوریط. ةً دؼتگَىگ 

ةعیط کً در تغکیً  کيیط پی نیگَىً َهل  وایٗعار دٌیط. اگع ةتَاىیط تان  ٗلب تهعیو
 کيط. رؿط نیتان  گَىگ رویط و ةا تع نی

و  ایهان، ی، ةعدةاراؼت  ناده یتَ٘ا )کً ىََ ؟ آن ؿانل ؽتیچ يگیؿ ویؿ
ایٔطاکار، ةكیعت تسهػل  یی، تَاىػاینػعدم َػاد یٌا یو واةؽتگ الیان کعدن ، ٌر
ػػای گَىػػاگَىی را دٌا و ناىيػػط آن اؼػػت.  یؼػػضت از  ٌػػع ديتػػًدارد.  ةػػع رچیٌغ

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

آن قػستت ۀ درةػار ًکػ يگیؿػ ویؿ» :ييػطکع کػٔ و اؼتکأعاد نه یةُن 
م یصػَاٌ یکػً ن یا گػَىگةػ و ىٌعی اؼػت ینَمََنٍَٕنی اصالٗی و ط، یکي ین

ی یٌا از دیعةػاز ةسػث و دػطلگَىػً ىیؽػت.  انػا ایو «ىػطارد. ارتتاویم یً کيیتغک
ای  ؼاصتًچیغی نادی اؼت یا اؼاؼًا چیو ةَده اؼت کً آیا واُٗیت ٔلؽٕی در 

ناٌیتػًا  یو ذٌيػ ینػادٌای  ، پطیػطهدر ىٍایت ًک میةگَتان  یط ةعایةگظارذٌيی. 
ط ىؿػَ ینػط یػنْغ اىؽػان تَلدر  ًک یراکٔااىط  پی ةعده داىـهيطانیکی ٌؽتيط. 

، انا در َیو قَرت نادی ٌؽتی دارىط . ایو یُيی أکار ةًطىٌای نادی دار ویژگی
یکػی  در واٗػٍتَان گٕػت ایػو دو  پػ نیای ذٌيی ٌؽتيط. ٌ زال ٗىًُا پطیطه

صَد  یناد ودَدِ  تيٍا ىًگٕتم: دٍان دٍان  ۀنـاةً چیغی اؼت کً درةارٌؽتيط. 
ودػَد  تَاىػط ٔػعدی َػادی ىهی . داردىیػغ ؼعؿػت صػَد را  زنػان ٌم ًکرا دارد، ةل
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 ؼىریک در  یٌهگ ینعدم َاد زیعازػ کيط،  را ِدو، َؿو، ِرن دٍان، ؼعؿت
و ؼعؿت را تذعةً یط ایتَاى یط، نیةعو یَاد نعدم ؼىر یٔعاؼَ یٌؽتيط. وٗت

ا در دٍانیچ ؟ تهام طیکي یتذعةً نآن را  ط. چگَىًیکي  ًکػ ینَاد ، ؿانل تهام ٌغ
ٌػػا  آن ع ٌؽػػتيط، تهػػامکػػٔ یزىػػطه و دارا یکييػػط، نَدػػَدات یپػػع نن را اکػػل دٍػػ

قػَُد  گظارىط یىهٌا  آن نضتلٓ ٌؽتيط. در ؼىَح ٍانیک یٔا یٌؽت یٌا لکؿ
ةػا   دٌيػط ادػازه ىهیٌػا  آن ط.یتَاى یط انا ىهیيکط قَُد یصَاٌ ینایيکً  ط. ةایکي

ط ىکػعده کػأی رؿػ ۀةػً اىػطازؿها  يگیؿ ویؿ عای؟ زدٌيط ادازه ىهی. چعا ةعویط
ط، یػةػا  ةتع ط ؼىر صَد رایةضَاٌ دارد و اگعصَد را  اؼتاىطارد یٌع ؼىساؼت. 

اؼػتاىطارد آن نىػاةٖ صػَد را دور ةعیغیػط تػا  درون ىاپا ِ  ٌعچیغو ار ةط کأ ةایط
 ط.یط ةا  ةعویَاىت ٔ٘ه ةً ایو ؿکل نیط. یؼىر ؿَ

 یةغرگػػ عییػتْؼػػتضَش دتان  ةػطن، کيػػط ؿػط نیؿػػها ر يگیؿػ ویؿ یوٗتػ
تْییػعات ٔیغیکػی در ىهئيػًا نتػان  ٌهػعاه ةػا تْییػعات نحتػت در ذٌو. ؿَد ین

ای آن دٌط ایو اؼت کً  روی نی آىچًدٌط.  روی نیتان  ةطن ؿػها ةطی کً چیٌغ
در   ةعای کهک ةػًط. ىؿَ دور اىطاصتً نی اىط ٌا کـاىطه دادن واةؽتگی را ةً ؿکل

آن را  رِ ط، دیػدار نیرا ةعآلَده  َاداز ن ای  پعؿطه یةىعتكَر کيیط ةٍتع ایو نؽئلً، 
از آن  یهػک. ؼػپػ  رود ینػٔعو  آب عیز ، ةالٔاقلًاىطازیط نیط و در آب یةيط نی
ایچ ط، یػيک یصػالآن را  ـػتعیة ط. ٌعچػًیػغیر نیعون یػةآن را  درونآلػَدۀ  یٌغ
انالً کػ آبؼىر روی  ،ؿَد یانالً صالکط. اگع یآ یةا  ن ؼىر آب ؼهت ةًـتع یة

کيیم در روىػط تغکیػً اىذػام  ایو ٌهان کاری اؼت کً ؼػُی نػید. ؿَ ینؿياور 
ای ةط دروندٌیم:  کيیم تا ةتَاىیم قػَُد کيػیم.  ٌا نیرنان  صَد را از تهام چیٌغ

صػَد را  يگیؿ ویاگع ؿکيط.  در ى٘ؾ درةان َهل نیاؼت کً  و ؼعؿت دٍانیا
و اگػع از  طیػط ىطٌرا رؿػ صػَد یاؼتاىطارد اصالٗ یکأ ةً اىطازۀط، اگع یىکي ًیتغک

ا ىـَ گػظارد ةػً ؼػىَح ةػا تع قػَُد  یهؼعؿت دٍان ىط، یأکار ةط و نَاد ةط ٌر
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و نحػل ٌػم  یکػیٌای ذٌيػی و نػادی  پطیػطهط ییػط ةگَیػتَاى یا نیط. پػ آیکي
ةػً ٔػعدی ط یػ. ٔػعض کي ر دٌػمیتَمػتان  یةعا یؿَص کی ط ةایؽتيط؟ ةگظاریى

دػازه داده ؿػَد ةػا  ةػعود و دارد، ا راانیػال و  ازؽاؼػات واٗؽام اىَاعکً َادی 
ط ی؟ ؿا ةاؿطپظیع  انکانتَاىط  ینا یط، آیـیيطیة ویاۀ ؿَد. درةار صطایینَدَدی 

ةگػظرد و چػَن از ؼػعش از  یع ةػطکػٔيػط را ةتی« ؽػاتَاةَدی»یک زیتایِی  یوٗت
ا ىـطه ا یو چیا کيط.ایذاد دردؼع  صطاییةعای نَدَدات  ،زؽادت ٌر چگَىػً ٌغ

 اؼػتٌيػَز در ایػو دىی در زالی کًةياةعایو ٔعد ةایط ط؟ ينذاز ةاؿذا آى يطىتَا ین
ا کيط. از صَد را   تَاىط قَُد کيط. ٔ٘ه ةً ایو ؿکل نیتهام أکار ةط ٌر

و ةػع وتػٖ ؼعؿػت هعکػغ کيیػط يگ تیؿػ ویؿۀ یتغکروی ةایط ، ةیان دیگع ةً
و ٗكػط ةػط أکػار ، یال نػعدم َػادیػاز ان. ةایط طیً کيیتغک ِدو، َؿو، ِرندٍان، 

ا ا ؿَ یاىذام کاٌر ن٘ػطاری از  ، تػان ذٌون٘طار کهی از رؿط ٗلهعو . ةا ٌع  طیةط ٌر
ایچ و ةکـػیط رىػخ  یکهػ طیػزنػان، ةا . ٌػم طىػرو نی ویاز ةػتان  ةػطنةط در  یٌغ

 یط کهػیػتَاى یپػ نؼةیو ةتعیط.  را ازتان  ٌایی را تسهل کيیط تا کارنای ؼضتی
ؿػها . کيػط هینسػطود ى ؿػها را ناىيط ٗتػلن ؼعؿت دٍادیگع چعاکً ط، یوةا  ةع
اؼػتاد  کيط. را اداره نینؽائل  ۀرؼاىیط و اؼتادتان ة٘ی اىذام نی را ةًصَد  تالش

ی َ٘ات ،ایو نکاىیغم .دٌط را رؿط نیتان  گَىگ دٌط کً گَىگی نی ةً ؿها نکاىیغمِ 
 .کيػط یگَىػگ تتػطیل نٗعار دارد ةػً تان  ةطنای پیعانَن  نادهقَرت  را کً ةًها ؿ

،  طیػيک یً قػَُد نػیػط و در تغکیػدٌ یَؼتً صَد را رؿط نیوَر پ ً ةًکوَر  ٌهان
 َيَان عد. ةًکةا تع ىَٕذ صَاٌط  ؼىَح یؼَ ةً َؼتًیوَر پ غ ةًیىتان  گَىگ ؼتَن

 ؛کيیػطً یتغک صَد را :کاری کً ةایط اىذام دٌیط ایو اؼتکيیط  نی ًیتغککؽی کً 
 وَر پیَؼػتً ةً ؛طیيآةطیطه کصَد را گظریط  ار نیوَر کً از نیان نؽائل دؿَ ٌهان

ػا کيیػطگَىػاگَن را انیال ٌا و  یواةؽتگ ػا ۀٌهػ .ٌر در زػالی اىذػام  را ایػو کاٌر
دىیا صَب در ایو ٌا  اىؽان آىچً. ةضـی از ایو دىیای ةـعی ٌؽتیطدٌیط کً  نی
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در ةػط  َيَان چیػغی ةًنُهَ ً ؼىَح ةا تع  دیطگاهگیعىط، از  نی در ىٌعو نىلَب 
ای نادی ةیـػتعی را  ٌعچً کً کييط اکحع نعدم ٔکع نیؿَد.  تً نیىٌع گٔع چیٌغ

در ؿػها ،  وا تع در آن ةا  نَدَداتاز ىٌع اؼت.  ةٍتع طیآور ةً دؼتدر ایو دىیا 
ةً ٗیهت مػعر  نادی راٌای  دارایینهکو اؼت ؟  . چگَىًطیٗعار دار یومٍ ةطتع
ط و نهکو اؼت ةاَػث يىتاؿؿها زٖ ٌا  آنۀ ط و ٌهیآورده ةاؿ ةً دؼتدیگعان 

ای نادی ناىيط ن٘ام و جعوت  تهػامۀ ذػیو ىت طیةیـتع واةؽتً ؿَ ،ؿَد ةً چیٌغ
 ؿػیيگ ؿیو ۀةػطون تغکیػ ةيػاةعایوط. یػدٌ ین اؼت کً تَ٘ا از دؼػتایو ٌا  آن

 کيط. اقالً رؿط ىهیتان  گَىگ

 یکهػػ رود. یىهػػ ویؿػػضف از ةػػ روح مییگػػَ یکييػػطگان نً یدر ادتهػػاع تغک
نهکو ةػَد ٌا روح دارىط،  کً اىؽانکعد  قستت نی ویاۀ درةار ی، اگع کؽ  تع ؾیپ

م کً یداى یک ةطن اىؽان نیغیٔ پژوٌؾز اکيَن ا . اناةيانيطصعأات آن را  نعدم
م، یتع ةػعو وییٌا در ةطن اىؽان ودَد دارىػط و پػا تعونکال و ٌا ٌا، پعوتَن َلکنَل
تَاىػط  یىه َپکعوؼػکیدر آن ى٘ىػً، ن. َد دارىػطعه ودػیػٌا و ّ يَیٌا، ىَتع  َارک
 ار ٔاقػلًیةؽػ نػادهۀ ا ؼعچـهیزیات ۀ ٌيَز از ؼعچـه يط. انا آنیرا ةت یغیچ

 یةػعا یاىػعژ یادیػار زینؽػتلغم ن٘ػطار ةؽػ یا أت ٌؽتًکؿ ًکم یداى یدارد. ن
 یا ٌهذَؿػیػأت کؿ یةعا زعارت یادیار زیتكادم اؼت و ن٘طار ةؽ دادن یرو

 اتم یٌا ط ٌؽتًیکي یٔکع نا یآعد، ین ین یؿضك ی. پػ وٗت اؼت م ز یا ٌؽتً
 یؿضكػ یوٗتػ ًکػم یا ةػعده یرو نػا پ ویػروىط؟ ازا یو نیاز ة یآؼاى ةًؾ در ةطى

ٌا،  و نَلکَلیتع ةغرگۀ ی  وی، ا ُةُط نا ٌؽتيط ویاو کً در ا یادغا عد ٔ٘هین ین
گػع ید یاو در ُةُػطٌا یٌا ةػطن در زالی کػًغىط، یر یٌؽتيط کً ٔعو نٌا  آن ٔ٘ه

ةػػا ةغرگيهػػایی اىؽػػان ةػػطن اگػػع م. یـػػیيطیة یا ط لسٌػػًییػػایؿػػَىط. ة یىػػاةَد ىه
 تکػزعدر زػال ةطن اىؽػان  ؟ تهاماؼت یلکؿ چً ًةدیطه ؿَد  نیکعوؼکَپ

 ، اؼػت تکزعدر زال  ةطن ط تهامیةاؿ زعکت ىـؽتً یةآىذا  یوٗت ی، زت اؼت
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 از ؿػواىگار  ، اؼت الیةطن ؼ تهام و اىط تکزعدر زال ؿها  یَلکنَل یٌا ؼلَل
 طهیػد لکؿػ ویػا َپ ةػًکعوؼػکینةا ةغرگيهایی  اؼت. ةطن اىؽان ؿطه ؼاصتً

 ٕتد ویازیعا تٕاوت دارد. ةؽیار يط یة ینا ن یٌا کً چـم یا ةطىةو یؿَد و ا ین
اورد و ؿػها را از یػة ةػً ودػَد ؿها یةعاةعداؿت ىادرؼتی تَاىط  ین اىؽان چـم

ا ةیآن چ طنید ا را یط چیتَاى ی، ن ةاز ةاؿطتان  ؼَم چـم یدارد. انا وٗت یازنٌغ ٌغ
در زػال انػا ،  ٌاؼت اىؽان ینادرزاد ییتَاىا ویو اةتیيیط  ؿطه ییىها ةغرگوَر ً ة

 یٌػػا ییط تَاىایػػ. اگػػع ةضَاٌ ؿػػَد یطه نیػػىان یُیوت ٔػػَؽ ییزامػػع تَاىػػا
 .طیتان ةعگعدً یولالَص ص ةً از وعیٖ تغکیً طی، ةا تان ًاٌع ؿَىط  یُیوت َٔؽ

و ةتیيیم ةا نىالتی کً تػاکيَن گٕتػیم  میيک تَ٘ا قستتۀ درةار یط کهیةگظار
از  ٌعیػکدر  ٌا . نػا اىؽػان کيیم نػیر یتـػعآن را  اتیػدغئ .چگَىً ارتتاط دارد

 کػً چـػم اىؽػان ةػطن دػغ  ویتػع . ةغرگ میػک ةػطن داریاد یزار یةؽ یُةُطٌا
تَاىؽتیط  اگع نیؼازىط.  ةطن ٔیغیکی را نی ٌا و ؼلَل ؼلَل اؼت تَاىط ةتیيط نی

 ؿػطن وارد ،ؿػَیطٌػا  نَلکَلٔنای ةیو ا یٌا  َلکٌا و نَل ؼلَلوارد ٔنای ةیو 
ػتو ةػً آى. یطعدک نیتذعةً را  گعید یُةُطةً  اةتػطا ةایػط تان  ةػطنا، ذػانا ةػعای ٔر

ریػم در ایػو ُةُػط داکػً  ینٕػاٌیهةػا ً لتتط. اؿ نیآىذا  ةَدن در نىاةٖ الغاناتِ 
تَاىيػط  ٌایی کػً نی در  کيیػط، ةػطندر آن ُةُطٌا را  ٌای گَىاگَن ةطنیط تَاى ىهی

اً . اىط وَر تكػَرىاپظیعی وؼػیٍ آن ُةُطٌا ةًةغرگ یا کَچک ؿَىط.  در زػال  قػٔع
 ط.ىػنکان ودَد دار یکزنان در  ٌمی ٌؽتم کً ٌایاز ُةُط ای  ؿکل ؼاده تَقیٓ

 ، ُةُط ةضكَص یکارد و در نتٕاوتی دن ةط ،گَىاگَن یُةُطٌااز  ٌعیک اىؽان در
تَ٘ا ٌهان  ،طانین ؟ آن  یطاىین چً آن را ازاوً کعده اؼت.نیطاىی ةطىی دارد کً 

ًا نٍٕػَنی اصالٗػی یػا اؼػت و  طیؼٕۀ ناد یتَ٘ا ىََکعدیم. ةیان  ًک اؼت قػٔع
،  در گظؿػتًاؼػت کػً َلػت ةػً ٌهػیو اؼػت و  یآن ٗىُػًا نػاد ىیؽت.ىٌعی 
ا  نؽو ٌػا  آن کعدىػط. قػستت نی٘ػَا ت« دادن ازدؼت»یا « کعدن دهٍ»درةارۀ تٌع
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را ازاوػً دٌط کً ةػطن ٔػعد  نیطاىی را ؿکل نیَ٘ا ایو تگٕتيط.  ین یانالً نيى٘ک
دای ایيکً نعیط در دؽتذَی اؼتاد ةاؿػط،  ، ةًدائَۀ نطرؼدر  گظؿتً درکيط.  نی

ط یػنع یَان٘ػطار ت٘ػ اؼػتاد ةػً؟  ؽػتیچ نيٌَر .دعک یط را دؽتذَ نینع اؼتاد
اد ىتػَد یػةػَد. اگػع ز یاو آؼػان ن یً ةػعایػاد ةػَد تغکیػاگع ز .اىطاصت ین یىٌع
 یؼػَ ةً رؿط گَىػگ یةعا یاریةؽ یٌا یؼضتتغکیً کيط و آؼاىی  تَاىؽت ةً ىهی

 داؿت. یةا  ن ؼىَح

 ؽػمیدر ةَد و میىان ین «ارناک»آن را  کً ودَد دارد اهیؼ ۀناد یىََ زنان ٌم
 ةا ٌػم زنان ٌم اهیط و ؼیؼٕۀ دو ىَع ناد ویىانيط. ا ین «اهگيىاؿی از  یارناک»

ٖ تسهػل یػز وعرا اتَ٘ا دارىط؟ نادۀ م چً ارتتاوی ةا ٌ دو ناده ویودَد دارىط. ا
ػاایا ٌا، گظر از اوٗات ؼضت  یؼضت در م. یآور ینػ ةػً دؼػتصػَب  یىذام کاٌر

ػاا از وعیٖ اهیؼ ۀناد زالی کً ػایػا ةػط  یىذػام کاٌر ا یػدرؼػت ىا یاىذػام کاٌر
تيٍا ٔ٘ه ةػً ؼػَد و  انعوزه ةعصی أعاد ىً. یطآ ین ةً ودَدگعان یآزاررؼاىطن ةً د

پػَل  یةعا. کييط یچ ؿعارتی ٔعوگظار ىهیدٌيط، ةلکً زتی از ٌ نيُٕت اٌهیت نی
کييط  یع نیرؼاىيط، نعدم را اد یگياه را ةً ٗتل ن یدٌيط. أعاد ة یاىذام ن یٌع کار

 یارکػ ٌػع. ييػطک ینػ کعده و نَاد نضػطر نكػعؼ یازة ديػ ـيط، ٌمکآدم ة کً
آن  دٌط. چگَىً ین دٌط تَ٘ا از دؼت اىذام یةط ارککؽی  یدٌيط. وٗت ین اىذام

کيط ةع وعؼ  گَیط، ٔکع نی وٗتی ؿضكی ةً دیگعی ىاؼغا نیدٌط؟  ین از دؼترا 
اگع » :ودَد دارد دٍان ویدر ا یانا اقل ن٘اةل چیعه ؿطه و ازؽاس صَةی دارد.

 از دؼػتةایػط ،  آوردن دؼػت ةً یةػعا «.آورد یىه ةً دؼتضف از دؼت ىطٌط، ؿ
 یؽػک ط. چػًیةطٌ از دؼت ؿَیط نیط، نذتَر یدٌ از دؼتىضَاٌیط ط. اگع یةطٌ

دٌػط.  یار را اىذػام نکػو یػا ًکػ اؼػت ً٘ا ؼعؿػت دٍػانی؟ دٗکيط نذتَرتان نی
ایچ آوردن دؼت ةً یدر آرزو ٔ٘ه ًک اؼت وکعنهیّ رو ویازا آىچػً ط. یةاؿػ ییٌغ

ا یػکيػط  یو نیتػٌَ یگعیةً د یؿضك یوٗت کً دٌط ةطیو قَرت اؼت روی نی
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از يػط. ک ین پعتاب یگعید صَد را ةً یکيط، تَ٘ا یاؼتٕاده ن ؼَ  یگعیاز د یوٗت
و  طهیـػکو زدػع  ىػطارد یصػَةً ازؽػاس کػاؼت  یؤع ،گعید ؿضف آىذا کً

در زالی ؿَد.  ین ٌا دتعان ویا او تهام یةعا ٖیوع ویداده، ةط را از دؼت یغیچ
 ،ؿػَىط یآن کلهػات صػارج ن یٗتػوکيػط،  یو نیةً او تػٌَ ایيذا ،آن ؿضف کً
ٔػعد ن٘اةػل  یو درؼت روکيط  نیآن ؿضف پعواز  یُةُط طانیاز تَ٘ا از ن یاً کت

دٌػط. زدن و  یةػً او ن یـتعیة یو کيط، تَ٘ای. ٌعچً ةطتع ةً او تٌَطیآ ینٔعود 
 نـت یگعیةً د یؿضك ی. وٗت اؼت لکؿ ویٌه غ ةًیى گعانید ؼَ اؼتٕاده از

آن  یزىط، ٌع اىطازه کً مػعةً ؼػضت ةاؿػط، ةػً ٌهػان اىػطازه ت٘ػَا رو یو لگط ن
و ؼػىر یػو اقػل را در ایػتَاىػط ا یىه یَاد ی. ٔعدطیآ ینٔعود ن٘اةل ؿضف 

ع کيط و ٔک تسهلآن را  تَاىط یىه ،ع ؿطهیکيط تس٘ ین ازؽاس در زالی کًيط. یةت
دَاب او  ا نـتة «.ةغىم ََض درتَ را ط ی، نو ٌم ةا یزد کتکنعا تَ » :يطک ین

آورده و  ةػً دؼػترا  یغیىً چ ،کی چیگعداىط. ٌ یاو ةعن دٌط و آن تَ٘ا را ةً یرا ن
،  یا ةػار زده کیتػَ نػعا » :يػطکع کٔوعؼ ن٘اةل و اؼت کاىط. نه ىً از دؼت داده

ۀ کػو تزىػط  نی کتػکاو را  دوةػاره «.عماىت٘ػام ةگیػتػا  ط تَ را دو ةار ةغىمیةا پػ
 .کيط نیپعواز او  یؼَ ةًؾ یاز تَ٘ا یگعید

ت٘ػَا ودػَد دارد؟  لیدر تتط یا راةىً م؟ چًیدٌ یت نیاٌهةؽیار تَ٘ا  چعا ةً
ٌایی را، اگع ىً در ایو  ةعکتا تَ٘ا، ؿضف ة: »طه دارىط کًیاز نظاٌب َ٘ یدر ةعص

 ،ی دارداریةؽ یتَ٘ا ةعای ؿضكی کً« آورد. دؼت نی زىطگی، در زىطگی ةُطی ةً
ؿػطن  ةػعآوردهیػا  ادیز جعوتونيكتی َالی،  ط در ؿکل ن٘اميتَاى نی ٌا ایو ةعکت

ۀ طیػؿػَىط. َ٘ ین نتادلػً ییو ت٘ػَایچيازای ٌا در  ویا تهامط. ىآرزوٌا ًاٌع ؿَ
 ،ةاؿػط ىطاؿػتً ییچ ت٘ػَایٌ یو اؼت کً اگع ؿضكیا از نظاٌب یگع در ةعصید

 و ةُط از نػعگ، رود نی ویاو از ة یاقل . روح طىرو نی ویاز ةٌع دو  او و روح ةطن
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ييػطگان، نػا کً یناىط. انا در ادتهاع تغک یىه یةاٗ یغیعد و چین یانالً نک ؿضف
 ؿَد. لیگَىگ تتط ةًوَر نؽت٘یم  ةً تَاىط یم تَ٘ا نینُت٘ط

در  ؿػَد. ین لیتتط گَىگ ةًچگَىً کً تَ٘ا قستت کيیم  ویاۀ ط درةاریةگظار
ٔعد ٔ٘ه ىیاز دارد در تغکیػۀ صػَد تػالش » :ٌؽت یا ييطگان گٕتًکً یادتهاع تغک

ؼػت کػً اایو نْایع رویکعدٌػایی  «کيط. اداره نی شرا اؼتادۀ نؽائل ة٘یو  کيط
 ٌایٔعایيػطدٗیػٖ ذؽم ت گیعىط، ناىيط نی در ىٌعگغیييط یا نٍم  ةعنی أعاد ةعصی

ا  آنآىچً نٍم اؼت  کً میةگَ ؿها صَاٌم ةً یانا نةطن.  درون کیهیاگعی چیٌغ
نهکو اؼت واةؽتگی  طينـَْل کي ةیؾ از زطرا تان  واٍٗ اگع ذٌو ىیؽت و در

واةؽػتً ٌػا  آن ةػًرؼػط  ىٌػع نی ةًط یيکع کٌٔا  آن ۀؾ از زط درةاریاگع ة ؿَىط.
را ةػً اؼػتادتان ۀ نؽػائل ة٘یػةياةعایو ٔ٘ه تالش  زم را قعؼ کيیػط و  .طیا طهؿ

ت داریػط کػأی ای  صَاؼت و ارادهو ةؽپاریط. ٌهی کً ةعای رؿط گَىگ و پیـػٔع
کػً اؼػت ٌػع کػاری  ٔعاتػع ازدٌػط و آن  دتان اىذػام نیکار واُٗی را اؼتااؼت. 

تػان ةتَاىیػط  ةا ةطن َادیؿها تَاىیط اىذام دٌیط. ٌیچ راٌی ىیؽت کً صَدتان ة
زتػی  .ؿػَد ینؼػاصتً  اىعژی ةػا ةا ۀ ً از نادک ل دٌیطؿکرا وتیُی  ی َٔؽةطى

 طهیچیار پیگع ةؽید یدر ُةُطٌا ةطن اىؽان لیروىط تتطاؼت. دار  صيطهٔکع آن ىیغ 
ا را اىذام دٌکط آن یَاىت ىهیصَدتان ودً  چیٌ ةًو  غ اؼتیو اؼعارآن  ط.یاٌر

 ًکػدٌػط  ین ینکػاىیغنؿػها  ةػًدٌط ایو اؼت کً  م نیاىذا تاناؼتادآىچً 
از  یواُٗ ودَد دارد و گَىگ اىؽان ةطنون ةیعدر  دٌط. تَ٘ا یرا رؿط نتان  گَىگ

ایػو گَىػگ او، ٌػع دو از  تػَان و ؿضف ؼىر ارتٕاعؿَد.  ین تَ٘ا ؼاصتً ویا
 قػَرت  ةً ًکػيط ک ین لیتتط گَىگ ؿها را ةً ی. اؼتاد تَ٘ا طيیآ ین ةً دؼت تَ٘ا
را  ؿػضف ؼػىر یوَر واُٗػ ةػً ًکػ يػط. گَىػگک یةا  رؿػط نػ وعؼ  ةً چینارپ

 ةػً آىکػًو ةُػط از  طيک نیرؿط  چینارپ ؿکل  ةً ؾةطىةیعون در يط ک ین نـضف
 ؼتَن یةليط ىٌع ةً کیةا  دٌط. ٔ٘ه ین لکگَىگ را ؿ رؼط ؼتَن یؼع ن یةا 
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ۀ یتغکۀ و جهع ؼىر ویداد. ا فیرا تـض ؾگَىگ ؼىر تَان ی، ن ؿضف گَىگ
ال در زاز أعاد  یةعص ی. وٗت اؼت ؿطه اؿاره آن ةً ؽمیدر ةَد ًک اؼت ؿضف

 ؼػػىر و ةػػً يػػطک  تَاىػػط ةػػطن را تػػع ینؿػػان  یاقل ٌؽػػتيط، روح ـػػویتینط
تو تئتَاىط ةا تع ةعود و دع یىه ةعؼط، انا یةضكَق  ةػا ىـؽػتو را ىػطارد. ةا ٔر

 صاوع تَاىػط تػا آن ؼػىر ةػعود. ةػً یو ٔ٘ه ن طیرؼآىذا  ةً ؾگَىگ ؼتَن یرو
 .ةػا تع ةػعودتَاىػط  یدارد، ىه ارتٕػاع اىػطازه ٌهػان ةًؿضف  گَىگ ؼتَنایيکً 

 . و اؼتیً ایتغکۀ جهع از ؽمینيٌَر ةَد

ار و ینُ ویودَد دارد. ا يگیؿ ویؿ ؼىر یعیگ اىطازه یةعا یارینُ ویٌهچي
 يگیؿػ ویؿۀ یػودَد دارىػط. تغک زنان ٌم یؽتيط، ولیُةُط ى کیدر  گَىگ ؼتَن
 یٗتػو یَػاد نػعدم انیدر ن وَر نحال اگع ةً اؼت عدهک رؿطزامع در زال ؿها 

ا یػ .آرام ةهاىیػطط و یػٌم دَاب او را ىطٌ لهًک کی کيط یو نیؿها تٌَ ةً یؽک
ٌػع  ط.یػةگظر ط و ةا لتضيط از آنییىگَ یغیچزىط  یؿها ن ةً ةا نـت یؽک یوٗت

.  ؼتار ةا یةؽتان  گيیؿ ویؿ کً ؼىراؼت ةیاىگع ایو ومُیت دو یک از ایو 
 ةػً دؼػترا  ا گَىػگیػط؟ آیيک نی ؽبکرا  یچیغ چًييطه، ک ویتهع َيَان  پػ ةً
 . ؼػىرکيػط نیرؿط تان  گَىگ،  ؿها ةٍتع ؿَد يگیؿ ویؿ یط آورد؟ وٗتیىضَاٌ
گظؿتً  درىطارد. ا و اؼتحي اوؼت يگیؿ ویؼىر ؿ یةً ةليطٌهیـً ٔعد  گَىگ
اىذػام  یو ازصَدگظؿػتگ یصػَد را ةػا ؼػُ یٌػا ویتهع از أعاد ةَدىػط کػً یةعص
آن را  ا صاىً ةاؿيط، واًُٗا ةً آن ةػاور داؿػتيط ویر  دادىط و نٍم ىتَد کً در پا ین

 یگػعید ؿػکل  ةًؿػطىط  یصارج نایيکً  نسل انا ةًدادىط.  یاىذام ن کانالً صَب
تار  تيػط،  ینن را اصَدؿػ عدىط و راهک ینٔر  ٍٔايػن یةػعادر نیػان نػعدم َػادی ٔر
اةت گعانیةا د و ؿٍعت یؿضك  ؿػان ط گَىگیکي یا ٔکع نی. آکعدىط نی ديگ و ٗر

غ یػػى َلػػت ویٌهػػ و ةػػًتَاىؽػػت رؿػػط کيػػط  ىهی اقػػالً تَاىؽػػت رؿػػط کيػػط؟  ین
 یٌػا ویاز أػعاد تهع یوَر اؼت کً ةعص وی. چعا ایأت ىهی ؿٕاؿان  یٌا یهاریة
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عا یػگػعدد؟ ز یةعىهؿػان  یدٌيػط انػا ؼالنت یاىذػام ن یوَ ى یگَىگ را نطت یچ
 نػعدم یکیغیٔ یٌا شورز ، نحل اؼت یُیوت َٔؽ یغیً و چیَهل تغک گَىگ یچ

يگ یؿػ ویط ةػً ؿیػؾ گَىگ، ةایو أغا یأتو ؼالنتینيٌَر ةاز . ةً ؽتیى یَاد
 ط.یيکغ کصَد تهع

ای  ؿیَه  َدن) صَؿۀ نتهعکغی از اىعژی دادن ؿکل ًکأعاد نُت٘طىط  یةُن
 ؿان، َيَان ةضـی از تهعیو ةًٌا  آن ؽت.یوَر ى ویانا ااز رؿطدادن گَىگ اؼت. 

را ؿػکل  دن پعدازىط تا نیؿان  در ةطن کیهیاگعیتْییعات دٗیٖ  تذؽمةً اىذام 
ىػً يػط، ک یعه نػیػذص را یاىعژ کل ویٓگؽتعۀ صاقی از  ٔ٘ه دن انا ایودٌيط. 

 وش نػار میداى ینػ یٌهگػ ًکػوَر  اؼت؟ ٌهان یا چً ىَع ناده دن ٌهۀ آن را.
 یوٌػاعیىکيػط  کييػطگان را ٗػادر نی ، تهعیوةضػؾایو ٔیغیکی ىیغ دارد و ةضؾ 

 حػعکا ٌػا، در تهػام روش ط.يدٌگع را رؿط ید یٌا تیٗاةلةؽیاری از و  یُیوت َٔؽ
ؿػَد.  یىه دادهٌا  آن از اؼتٕادهۀ ٌؽتيط و اداز ٕٗلوتیُی  ٌای َٔؽ ییایو تَاىا
. ٌػغار ٌػا ـػتع از دهیة ودػَد دارد، یُیوت  ٔػَؽ یٌا ییاز تَاىا یادیار زیتُطاد ةؽ

ه داده ادػازٌػا  آن د. چػعا ةػً ؿػَ ین يط، ٕٗلک طرؿٌا  آن از یکیایيکً  نسل ةً
 ل صػَدیىـَد ةً ن داده ؿها ادازه ةً ًک اؼت وی؟ نيٌَر اطىَاٌع ؿؿَد ً ىهی

 ادتهػاع ل صَدین ةًیط نذازىً ط. ؿها یار ةتعکرا ةً ٌا  آن یَاد نعدمۀ در دانُ
را در ان تػ یٌا ییتَاىاوَر ؼعؼعی  ةًط یط و ىً ادازه داریةغى ٌم را ةً یَاد نعدم

 یَػاد نعدم ادتهاع تیومُ قَرت در ّیع ایو عایط. زیةگظار ؾیىها ةً ادتهاع
اگػع نتکػی اؼػت و ٗؽهت زیادی از نؽیع تغکیۀ ٔعد ةػً ایهػان ؿط.  نی نضتل
ٌػا  ییتَاىاۀ ٌهػ ًکػ دیطىػط و نی دادیط نی ىـانٌهً  را ةًتان  یٌا ییتَاىا تهام
ػاک ًک یأعاد کعدىط. نیعوع تغکیً را ؿو کعده ٌهً ةاور ، ٌؽتيط یواُٗ ةػط  یاٌر

 . ادػازه ؽػتینذػاز ى ویػو انطىػط آ ین ًیتغک یغ ةعایاىط ى اىذام دادهىاةضـَدىی 
چػَن  َانػل دیگػع ایػو اؼػت کػً ط.یػةگظار ؾیةػً ىهػا ةً ایػو قػَرتط یىطار
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رازتی  نهکو اؼت ةً طیيیرا ةتناٌیت واُٗی نؽائل و  یعیت٘ط ط رواةهیتَاى یهى
ای اؿتتاه ا ط، انػا یػدٌ ین را اىذام درؼت یط کاریيک عکط ٔی. ؿاىذام دٌیطکاٌر

عا یػط. زیػرا ىطارٌػا  آن ارةعدنکػ ةػًۀ ادػاز رو ازایػوةاؿػط.  ىادرؼت یتَاىط کار ین
ةیٍػَده تان ً یػتغکآیػط و  پاییو نیتان  ؼىردٌیط اىذام  یکار ةطایيکً  نسل ةً

 یاتٕػاٗ ؿَىط. چً یٕٗل ن یُیوت  َٔؽ یٌا ییاز تَاىا یاری، ةؽ در ىتیذً. دَؿ نی
 یيیة و روؿػو ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگۀ نعزلػ ةً ؿضفوٗتی ؟ أتط ین دن ةعای
نيٕذػع ؿػَد تػا  ؿَد. از آن اؼتٕاده نی اؼتٕاده نی ةهب نحل دن ویااز ، ؼطةع

ٕٗػل ؿػطه ةَدىػط و ى٘ػاط وػب در ةطن کػً  یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا و تهامؿَد 
گاٌی اوٗات وٗتی  ط.ىؿَ ی ؿضف آزاد نیٌا ٗطرت ۀيط. ٌهک را ةازةطن  ؼَزىی

ناىيػػػط کَچػػػک و  ة٘ایػػػای نٍعه ،ؼػػػَزاىيط ینةػػػطن راٌتػػػی را پػػػػ از نػػػعگ 
ٌػا  آن ييػطک یأػعاد اًٍػار نػ یناىط. ةُن ین یعا ةاٗیؼارىام  ی ةًؿکل کعیؽتالی
 ناىػطۀ ةاٗیرا ىطارىػط؟ آن ٌػا  آن یَاد ٌا ٌؽتيط. چعا نعدم ا دىطانیٌا  اؼتضَان

از  یاریةؽ نَاد یزاو دن . آن اؼت ؿطه زاداش آ یو اىعژاؼت  هؿط نيٕذع دنِ 
ا یدارد. ا یهکۀ ، انا اؼتٕاد اؼت یناد یغیچ غی. آن ىاؼت گعید یُةُطٌا و روٌز
 ار ؼضتیو ةؽ و ؿٕاؼرد دا یاىعژ اؼت. آن کييط آن واًُٗا ةاارزش یٔکع ن نعدم
 . اؼت یغیچ ویچي ٔ٘ه. اؼت

: ةطون آگاٌی درةػارۀ َىگ أعاد ودَد داردٌم ةعای رؿطىکعدن گدیگعی َلت 
وَر  ؽػت؟ ٌهػانینيٌَرم چ کيیط.ً یتغک ؼَی ةا  تَاىیط ةً ٔا در ؼىَح ةا ، ىهی

 .اىػط عدهک ویرا تهػع گَىػگ یچ ىػَع أػعاد چيػط ی، ةعصػ عدمکػ تع اؿاره ؾیپ ًک
 ، طیػعیگ یاد نیػرا ٌا  آن تُطاد از چًةطون تَدً ةً ایيکً ،  میةگَتان  یط ةعایةگظار

م  ط ناىػط، ؿػاگعد یػصَاٌ یةػاٗ ییالس اةتػطاکؿاگعد  . ٔ٘ه اؼت ذًیىت یةةاٌز
 . چيػان و ٌؽػتيطییپػا در ؼػىر یاقػَل یٌهگػٌا  آن .ًیدر تغک ییاةتطا السک

 ؼىَح یؼَ ؿها ةًۀ یتغک ییدر راٌيها یتَاىيط ى٘ـ یىه وییپا یدر ؼىس یاقَل
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ط، یػيک نىالُػً را در داىـػگاه ییاةتػطا السک یدرؼ یٌا تابکييط. اگع کٕا یةا  ا
م  ، طیػيک نىالُػً راٌػا  آن تُطاد از. ٌع  ناىیط نی یةاٗ ییاةتطا السکؿاگعد  ةػاٌز

کػ.  اؼت طهیٔا یة ً کػدارىػط  ینضتلٕ ینضتلٓ، ٔا . ؼىَحؿَیط نی، ةطتع ةَع
 ییراٌيها ینضتلٕ یٌا نضتلٓ، ٔا ةً ؿکل و در ؼىَحاؼت نعتته ةا آن ؼىَح 

 یؼػَ ؿػها ةًۀ یػتغک یيػط راٌيهػاىتَا یىه وییپػا ؼػىر ، اقَل ویکيط. ةياةعا ین
ةػا   در ؼػىَح ًیتغک یةعا یاقَل یٌهگگَییم  ایيذا نی آىچًط. يةا  ةاؿ ؼىَح

 ٌا آن وی. ةياةعا يمک ین بیکتعرا نضتلٓ  از ؼىَحٌایی  در  آنَزؿم ٌؽتيط. در
 ىػَارو قػَتی  رىػَا ،تػابک . چيػطکييػط ییؿها را راٌيهاۀ یتغکتَاىيط  نی ـًیٌه

ٌا یػا  کعدن ةً آن گَشٌا،  ةار صَاىطن آن کیط کً ةُط از یةع ین ی. پ دارمتكَیعی 
 یوٗت یط کً پػ از نطتیةع ین یو پکييط  ین یی، ؿها را راٌيهاٌا آن عدنک تهاؿا
م  ،را تهاؿا کيیط ٌا نٌا گَش کيیط یا آ ةً آنط، یرا ةضَاىٌا  آندوةاره  ؿػها را ةػاٌز

وَر  ةػًٌا  آن دٌیط، نیرا رؿط  صَدوَر پیَؼتً  وَر کً ةً ٌهان کييط. نی ییاٌيهار
داىیػط دو  اکيػَن نیگَىً اؼػت.  ویٔا اناٌیت . کييط ین ییؿها را راٌيهاپیَؼتً 

 یآگػاٌ ةػطونیکی ایيکً گیعىط چیؽت:  هیذً ىیىتؿان  از تهعیو ٔعادا کً یَلت
ت  ًیتغک در طيتَاى یةا ، ىه ٔا در ؼىَح ةً اگػع درون را دیگع ایيکػً و کييط پیـٔع
دو  اةط.ی یؾ ىهیٔغاا ؿان گَىگ طيً ىکيیصَد را تغک يگیؿ ویط، اگع ؿيىکي ًیتغک

 ایو اؼت. َلت

 دافا خاص فالَن یيا یژگیٍ

غار روش تغکاز ٌـتاد یکینا  یدأا ٔالَن در .  ةػَدا اؼػتۀ ً در نطرؼػیػوچٍاٌر
در ، زناىی اؼت ىـطه یَليىی کيَ تهطن چعصۀ ویٌعگغ در أالَن دأا  زالی کً
کيَن اؿط. َليی وؼیٍ ای  گؽتعهَيَان راٌی ةعای ىذات نعدم در  ةً یٗتلتهطن 

و در دؼػتعس ٌهگػان ٗػعار  يمکػ ینػ یَهػَنآن را  دوةارهان پایاىی و دوریدر ا
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وَر  ةػًچگَىػً ت٘ػَا ایيکً  ۀةار. در اؼت ت ةاارزشیىٍا یةَلت  ةً ٌهیو .دٌم نی
از  گَىػگداىیػط کػً  اکيػَن نیؿَد قستت کػعدم.  ین لیطتت گَىگ م ةًینؽت٘
 یؼػُ از نػعدم یاریؿػَد. ةؽػ ین ؽبک ًیاز تغکةلکً  ،طیآ یىه ةً دؼت ویتهع
ً یػو تغک اىط ٌا نٍم ویتهعٔ٘ه کييط  یٔکع ن را رؿط دٌيط، انا ييط گَىگ صَدک ین

 گيیؿػ ویؿۀ یاز تغکٌهیـً و اؼت کً گَىگ ی٘ت ایعىط. انا ز٘یگ یىه یرا دط
 ةتػطاط ایػم؟ ةگظاریدٌ ینػ آنػَزش ایيذاٌا را  ویچعا تهع ط. پػیآ ین ةً دؼت

َهػطتًا در ٌػا  آن ييػط.ک یىهػ ویرا تهػع یتکزع چیٌ راٌتان چعا ًک دٌم ریتَم
ةا ایػو و  کييط یً نیرا تغک يگیؿ ویصَاىيط، ؿ یييط، نتَن را نیىـ یننطیتیـو 

ُیو را نؿان  ؼىر ًک دٌيط نی رؿطرا  یگَىگٌا  آن .يطک یرؿط نؿان  گَىگ زال
کييػط ایػو اؼػت کػً  َلت ایيکً از ٌػیچ تهػعیو زعکتػی اؼػتٕاده ىهی .يطک ین

ػا  ةػطن ا، از دهلػًیدى نتُل٘اتۀ ٌه آنَصتپیعواىؾ  ةً یانَىیکؿا ييػط. کرا ٌر
 کػً یکيػط. أػعاد یؿَُر قػستت ىه یذ نَدَداتۀ ٌه ىذاتۀ دائَ درةارۀ نطرؼ

نضتلٓ نعدنی ىیؽتيط کً ذٌيیت و ؼىر نضتلٕی  اىَاع دٌيط یآنَزش نٌا  آن
را صػَد  طانینعٌا  آن .ةاؿيطةیـتع و ةعصی کهتع صَدصَاه ةعصی و  داؿتً ةاؿيط

ٌػا  آن از یکػی طا کييػط، انػا ٔ٘ػهیط پینع نهکو اؼت ؼًنحالً  ييط.ک ین اىتضاب
 ؿػَد ی کً اىتضاب نیطیط نعَىؿ ط نىهئویيط. ةاک ین أتیرا در یواُٗ آنَزش

 از يػاةعایو. ة أتػط یاؼت و در نـکالت ىه صَب یلیدارد، ص یادیار زیةؽ یاتَ٘
 کعدن دىتال وَ ىی ةًکييط، چعاکً  ت کیط نیٌا  آن اؼتٕاده و رویٌای ةطىی  تهعیو

  زنۀ آن، چيیو رویکعدی اؼت.و ٌؽتيط  یُیوت َٔؽ یٌا ییتَاىا َهع و تَؼُۀ

را  ییٌػا ویط تهعیو ةای، ةياةعاو ذٌو اؼت ةطنۀ یتغک یةعا یدأا روؿ ٔالَن
 یُیوت ٔػَؽ یٌػا ییتَاىا تیػتَ٘ یو ةػعایتهػع اتک، زعؼَ   کیداؿتً ةاؿط. از 

 یعونيػط گَىػگ ةػعایاؼػتٕاده از تػَان ىیُيػی  ؟ ؽتیچ «کعدن  تیتَ٘» ٌؽتيط.
تع  یٗػَای  وَر ٔغایيػطه را ةًٌا  آن ةطیو ؿکلتان.   یُیوت َٔؽ یٌا ییت تَاىایتَ٘
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رؿػط تان  ةػطندر را وتیُی  ٔػَؽ از نَدػَدات یاریگػع، ةؽػیدَی ؼيط. از يک ین
ۀ نطرؼػ و «داودان  َد کتَلط »ۀ دائَ درةارۀ ةا ، نطرؼ ؼىر ۀیدر تغکط. يدٌ نی

 یٌػا ییاز تَاىا یاریکيػط. ةؽػ یقػستت ن «عیىاپظ یةطن ؼضت تتاٌ»ۀ ةَدا درةار
ػا  ویػاط. يػکيرؿػط  در ةػطن طیػةا ىیػغ یُیوت َٔؽ  ٖیػاز وع دارىػط اجیػازتچیٌغ
و یط. تهػعيدٌ یپعورش نرا ٌا  آن نا یٌا ویو تهعکييط رؿط  یکیغیٔ یٌا ویتهع
 يػَنکا يمک یع نکٔ از دارد.یى ویً و تهعیتغک یةً ٌع دو و ذٌو ةطن انلکۀ یتغک
 یوَر واُٗػ ةػً ًکػ یگػَىگآیػط.  نی ةً ودػَد گَىگ چگَىً ًکط یا طهیٍٔه یٌهگ
 زاقػل ًیػاز تغک ًکػط، ةلیػآ یىه دؼتةً  ویيط از تهعک ین را نـضفتان  ؼىر

در  ًیتغک زیو ؼعؿت دٍان درةا  ؿطن ٌهگَنيگ و یؿ ویؿی ؿَد. ةا ارت٘ا ین
و ةػً ؿػها ادػازه  کيػط هیؿها را نسطود ى گعی، د، ؼعؿت دٍان یَاد نعدم ویة

گَىگ ةً  کيط نی ؿها ؿعوع یً تَ٘اکاؼت  یو زناىی. ا طیيکقَُد  ؿَد نیداده 
 ؾیةا آن أغاتان  گَىگ يط،ک یرؿط نؿها  يگیؿ ویَر کً ؿو ٌهان .ؿَد لیتتط
 گَىً اؼت. ایوٌا  آن ارتتاطاةط. ی ین

 در میدٌ یرؿط نػ ًک ی. گَىگ اؼت و ذٌو ةطن یواُٗۀ یتغک ناۀ یتغک روش
تػً تػا  ذصیعه نیتان  نةط یٌا ؼلَل تهام ؿَد، از ذرات ةطن ٔیغیکی ایو ُةُط گٔع

از آىذا  تانودَدکً ی یٌهان ٗلهعوٌا ؛غ و ىانعئیىٍایت ری ذراتی در ٗلهعوٌای ةی
و  مکؿَد، تعا یـتع نیـتع و ةیةتان  گَىگ تَان ًکوَر  ٌهانگیعد.  نی ؼعچـهً

.  ؿَُر اؼػتدارای  ییةا  یاىعژ ةاۀ ناد اةط. چيانی ین ؾیغ أغایى گَىگ ٗطرت
عه یػذص اتیػزۀ ع تػا ؼعچـػهینؽػ ةػطن اىؽػان و در تهػام در ٌع ؼػلَلچَن 

و  یَلکػنَلآرایػؾ  ؿػطه، ٌهػانتان  ةطن یٌا ؼلَل لکؿ ٌم خیتطر  ، ةً َدؿ ین
 ویػو ا اؼػتتْییع کعده دٌَع آن عد. انا یگ یرا ةً صَد ن یاته یٌا ٌؽتً لکؿ

ا ؿػها در یػ. پػػ آ ؽػتیى ًیاول یکیغیٔ یٌا از ؼلَل لکنتـ یگع ةطىید، ةطن
ٌيػَز  و ىـػطه مؿػها ٌيػَز تهػاۀ یػ؟ التتػً تغک ط ةَدیَيكع ىضَاٌ ٔعاؼَی پيخ
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 یَػاد یٔػعد ًیدر ًاٌع ؿػترو  ازایو.  کيیط ًیتغک یَاد نعدم ویط ةیدار اجیازت
.  رؼػیط ینػ ةػً ىٌػعتان  از ؼوتع  دَان ًک اؼت ویا طیدار ًک ی. تيٍا ٔٗع طیٌؽت

ػایچ طیػةا از ٌهػً اولوَر زتم  ةً از دهلػً  ،دةعداؿػتً ؿػَتان  ةػطنةػط در  یٌغ
 .میيک ین  ؿها را پا طنة، ةلکً میيک یىهدرنان ٌا را  یهاریة ایيذاانا  .ٌا ةیهاری

 میىػان ین «ةطن ؾیپا »آن را  ةلکً ،میيک یىه را اؼتٕاده «یهاریة یؿٕا»ۀ واژ
 يػط ٔ٘ػهیآ ین ایيذػاأػعاد  ی. ةُن میيک ین  را پا یواُٗ ييطگانک ویو ةطن تهع

ۀ ادػازوصیم  یٌا یهاریةا ة یؿَد. انا ةً أعاددرنان ان ؿ یهاریةایيکً  صاوع ةً
ۀ نُالذػ یتَاىيػط واةؽػتگ یىهٌػا  آن عایػ، ز ؿػَد یٌا داده ىه دوره ویدر ا تکؿع
ا  یهاریعِ داؿتو ةکٔ یا یهاریة رد ةؽیاری د و وصیم یهاریة یؽکييط. اگع کرا ٌر

ا آن را  تَاىط یا نی، آداؿتً ةاؿط نؽئلً تغکیً را ةعایؾ صیلی ؼضت  ویيط؟ اکٌر
ا ت کيط.  نی  ةػًادازه ىطارىط دارىط وصیهی  یٌا یهاریة ًکأعادی  میا عدهکط یکةاٌر

 اؼػت یغیػچ ار ٔعاتع از آنیةؽو  ٌای نا تغکیً اؼت کالسناٌیت يط. یایة ایيذا
 یرا ةػعا یگػعید گَىػگ یتَاىيط اؼتادان چ ینٌا  آن دارىط.ؿان  ذٌو درٌا  آن ًک

ا پک آن اىذام دارىػط. انػا  ییٌػا یهاریة ييطگانک ویاز تهعةعصی  ييط. التتًکطا یاٌر
 را پا  کيیم.تان  ةطنم یتَاى یو نی، ةياةعاطیکي ًیط تغکیصَاٌ یؿها ن

روی ؿان ًاٌع در یادیع زییتْ ً،یتغک ینا ةُط از نطت یدأا ٔالَن ؿاگعدان
ا چػعو  . نؽوؿَد گلگَن نیروؿو و و لىیٓ ىعم و ٌا  آن پَؼتدٌط.  نی   تٌع

ناىػط.  کً چعو  ةؽػیار کهػی ةػاٗی نی تا زطی، زتی ؿَد هتع نیکؿان  قَرت
 ًکػ یهیٗط از ؿاگعدانةؽیاری  عاکًچ يم،ک یّلَ ىه ٌؽتيط. یَادٌا  ایو پطیطه

 َػادت تع نؽػو یٌػا ، صاىم َػالوه ةػًکييط.  ایو را تكطیٖ نیزنَر دارىط  ایيذا
 ةً َادت ناٌاىً ىیاز دارد تا و ذٌو ةطنۀ یو تغکیعا تهعیزگعدد،  ةعنی ؿان ناٌاىً
 دریؽػت. اد ىیػز آن انیػدع یگعدد، ول  یٔعد ةعنۀ ناٌاى َادت را تغکیً کيط.ةطن 

.  اؼػت یَػاد یا طهیػغ پطیػى ویػ. ااؼػت یأک از آن یهک ،ایو نعزلً از تهعیو
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تْییعاتػی را  ىیػغان یػط؟ آٗایً کيیتغکرا تان  ةطنةطون آن، ط یتَاى ین چگَىً وگعىً
تع  کؼػتؿػان  ةطن کػل کييػط نػی ٌا ازؽػاس ٌا و نؽػو : دَان کييط تذعةً نی

روی تػان  یط، تْییعاتی کً تَقیٓ کػعدم ةعایوَر واُٗی تغکیً کي گع ةًاؿَد.  نی
 دٌط. نی

ٌػا  روشةؽػیاری از ً یم اؼػت، ؿػتیٌَػ میکي یً نیتغکنان  ویدر تهع آىچً
 ویػنػا در ا آىچػًييػط. ک یط نػیػرا ت٘ل َاىاتیزعکات زؿان  ویدر تهع ًک ىیؽت
در   ئَزیو  یانَىیکؿا ًک یاقَل اؼت. تهامٌَیم ار یةؽم یکي یً نیتغکروش 
نػا  یعیؿػ راه ـػانکٍک گؽػتعۀ در یاقػَل ةػً یآنَزش دادىط، ٌهگ صَد زنان

از  یعویػ؟ نػا ةػا پمیکي یً نػیػتغکرا  یچیغ چً دأا ؿط. نا در ٔالَن ینسطود ن
ِدػو، ، دٍػانو ؼعؿت یم، وا تعیکي یً نیٍان تغکیو کیو زاکم ةع تکانل ایَٗاى

نػا  آىچػً م.یيیگػغ ینان ةعنً یتغک ییراٌيها یةعا یَيَان اؼتاىطارد را ةً َؿو، ِرن
 . اؼت یٍاىیک یً در ن٘یاؼیتغک م اؼت، نُادلیار ٌَیةؽ یغیچم یکي یً نیتغک

ةػا ٌػع  ًکػدارد  یگػعیدۀ ع و ةعدؽػتیػىٌ یار ةیةؽۀ نـضك نا یدأا ٔالَن
ی کػً در گػَىگ یچ یاٌػ روش زامع تهػامدر زال .  اؼت نتٕاوت یگعیروش د

ييػط. در ک ین را دىتال دن ویا تهعی دن ۀیتغک راه دؼتعس َهَم نعدم ٗعار دارىط
 ةػًرؼػیطن و  گَىػگ کعدن  ، ةػازکييػط یً نیػتغکرا  دن ًکػ یگَىگ یچ یٌا روش
 نا یدأا . ٔالَن اؼتدؿَار ار یؿضف ةؽ یةعا یَاد نعدم انیدر ن یيیة روؿو

. کيػط یً نیػتغک مکؿىازیۀ پاییو را در  ٔالَن کینا  . روشکيط یً ىهیتغک را دن
در زػالی کػً  . گػظارم یار نکػ ؿػاگعدان یرا ةعا م ؿضكًا ٔالَنیٌا در وَل کالس

 ٌهػً ىكػب در ةػطننيطی  وَر ىٌام ةًرا  ، نا ٔالَن دٌم ین دأا را آنَزش ٔالَن
 حػعکا .تَاىيػط یىهو ةعصی ييط ک ازؽاسآن را  تَاىيط یاز أعاد ن ی. ةُن میيک ین

دارىط. نػا  یگَىاگَى یکیغیٔ هیؿعاأعاد انا ييط. ک ازؽاسآن را  تَاىيط ینأعاد 
 تهػام ًکػ اؼػت از دٍػان یاتَریػيین . ٔػالَنمیکي یً نیتغک دن یدا ةًرا  ٔالَن
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تػا اةػط  يط و ةچعصط. آنک تَاىط َهل ین وَر صَدکار ةً د ودارن را ادٍ یٌا تیٗاةل
تان  ةطندر  ٔالَن ًک وی. ٌه ل گعدش صَاٌط ةَددر زاتان  مکؿپاییو  در ٗؽهت

ت یدا  ی. وٗتػ طیصَاٌط چعص لکؿ ویا تا اةط ةً تَٗٓ ةطون ؼال انی، ؼال گٔع
را از  یوَر صَدکػار اىػعژ تَاىط ةً یچعصط، ن ین ؼاَت یٌا َ٘عةًگعدش  در دٍت
کػً تان  ةػطنآن را ةً ٌػع ةضـػی از يط و کل یتتطتان  آن را ةعای، يطک ظبدٍان د
 ؼػاَت یٌا َ٘عةػًدٍت گػعدش صالؼ  یوٗت یاز دارد تسَیل دٌط.تطیل ىةعای ت

 ةیػعون ةػًاىػعژی  ؿػکل ةًطارد دیگػع ىیػاز ىػتان  ةطنای را کً  ٌع نادهچعصط  ین
در اوػعاؼ تػا ٔاقػلۀ دوری ٔعؼتاده ؿػط  ةیعون ةًایو اىعژی وٗتی . ٔعؼتط ین

 یآورد. اىػعژ ینػ داصل ط را ةًیدط یاىعژ دوةاره ؼپػؿَد.  پعاکيطه نیتان  ةطن
صَد  ةَدا ةً ىذاتۀ ط ةاؿط. نطرؼیؿها نٕ اوعاؼأعاد  یتَاىط ةعا ینؿطه  ؼاوٍ

کيػط،  نػیً یػصَد را تغکتيٍا  . ٔعد ىًطه داردیؿَُر َ٘ یذ نَدَداتۀ و ىذات ٌه
ةعىػط و  ین ىٕػٍىیػغ  گػعانیددٌط.  ؿَُر را ىیغ ىذات نی نَدَدات ذیۀ ٌه ًکةل

را ؿٕا ؿان  یٌا یهاریط، ةیيک گع را اقالحیأعاد د ، ةطن كطٗ ط ةطونیتَاى یؿها ن
 از دؼػت یاىػعژؿَد ؿػها  انا وٗتی اىعژی ةً ةیعون ٔعؼتاده نیعه. یط و ّیدٌ
دوةػاره  چعصػط، ین ؼػاَت یٌا گػعدش َ٘عةػً در دٍػت ٔالَن یوٗت دٌیط. ىهی

 و نتَٗػػٓچعصػػط  نی َؼػػتًیوَر پ ةػػً عا ٔػػالَنیػػز آورد، اىػػعژی را ةػػً داصػػل نػػی
 ؿَد. یىه

 «؟چعصػط یَؼػتً نیوَر پ ةً ٔالَن ویچعا ا» :ييطک ط تُذبیأعاد ؿا یةُن
 یةػعا «؟ؽػتیچ آنَلػت تَاىط ةچعصػط؟  ینچعا » :پعؼيط نی از نوأعادی ىیغ 

ل کتَاىػط ؿػ ین دن ؿػَد یعه نیذص یاىعژ یً وٗتکرازت اؼت در  ایو نعدم 
تَاىػط ةچعصػط.  یىػً نچگَ اةيػط ٔػالَنیاؼػت کػً درؼضت ؿان  یعد، انا ةعایةگ

ٌای  و کٍکـان یعیؿ یٌا راه و تهام اؼت تکدر زع . دٍان ةغىم ینحال طیةگظار
 دور صػَد ةػًىیػغ  ویو زنػط ىػگعد یط نػیدور صَرؿ ارهیُىً ؼ. اىط تکزع دردٍان 
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؟ اؼػتٌ آن دادن ٌػلدر زػال چً کؽی ط: یـیيطیة ویاۀ درةار یچعصط. ٌهگ ین
ذٌيیت ٔعدی َػادی در  ةا آن را  طیتَاى یىه ىیعو داده اؼت؟ٌا  آن چً کؽی ةً

نػا  ٔػالَنةارۀ در ویٌهکيط.  ودَد دارد کً َهل نی. در پـت آن، نکاىیغنی کيیط
ًا  آن .يطک ین قطؽىیغ  را گؽػتعش تػان  ویتهع زناناز ایو وعیٖ چعصط.  ینقٔع
زػل زىػطگی َػادی روزاىػً را در  ٔعقتی ةعای تهعیو کعدن پیطا لکنـ دٌط و نی

َؼػتً یوَر پ ةػً از آىذػا کػً؟ زنان گؽتعش یأتً اؼػتو یا چگَىً .اؼتکعده 
،  طیػرو یار نکؼع  یيط. وٗتک ین لیو تتط دظب را دائهًا از دٍان یچعصط، اىعژ ین

ٌا و  ؽػػتمیاز ؼ یاری، ةؽػػ التتػػً َػػالوه ةػػع ٔػػالَن. اؼػػتۀ ؿهیػػتغکدر زػػال 
 ةػا ٔػالَن ٌهعاه َاىيطت ین ًککيیم  ىكب نیتان  ةطنغ در یرا ى یاىعژ یٌا غمیاىکن

وَر  ةػً روش ویػ، اَلػت ویٌهػ ييط. ةًک لیرا تتط ؿها وَر صَدکار ةچعصيط و ةً
ةػعای ؿػها ٌػا  نکاىیغم»تػَان گٕػت:  نیةياةعایو کيط و  ؿها را تتطیل نی صَدکار

ٌا را اىذػام   ویتهع ًک یناىز زتی .«کيط  یً نیتغکؿها را  ٔا»و « طيکي تهعیو نی
کػػً  یوٗتػ درؼػت ناىيػط ط،يػکي  ینپػا یؾ ؿػها را ٌػا  یغمایػو نکاىدٌیػط  ىهی
ایػو ،  کعدن  ارکا یطن ی، صَاة ّظاصَردن در نٍَٗ. زتی دٌیط ٌا را اىذام نی ویتهع

 ویتهػع چػً یةػعا پػػ .طيرا تتطیل کيتان  ةطنتا ٌؽتيط ٌا در زال کار  نکاىیغم
ٌػا و  غمیاىکن ویػا ط و تهػامیػيک یرا ٗػَ ٔػالَن ًکػط یػيک ینػ ویط؟ تهعیيک ین
ةا   در ؼىَح ؿضف یط. وٗتیيک تیتَ٘ام  ةً ؿها داده ًکرا  یاىعژ یٌا ؽتمیؼ
و یتهػعزعکػات و اىذام ؿَد ی ٗكط یانالً در زالت ةکط یةاتغکیً ، کيط نیً یغکت
ایا چی یچ روش تيٕؽی، ٌ یعکٔ تیٌطا چیٌ .يطک را دىتال ٌا  غمیاىکط نیةا  ییٌغ

 ل ودَد ىطارد.یو ٗتیاز ا

 ی. ةُنػ میيک ین ویتهع میداؿتً ةاؿ انکو ن زنان ةً یتَدٍایيکً  نا ةطون
ا یػ، ؼػسع  ؿػب هػًی؟ ى عدن ةٍتع اؼتک ویتهع یةعا یزناى چً» اىط: پعؼیطهأعاد 
ٌایی کً داریط ٌهیـػً  ىیغمنکا.  میىطار ویتهع زنان یةعا یؿعو چینا ٌ «؟ًٍع
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یا ةطون تَدً قتر یا صَاه ؿب ةاؿط  ،طيکي و ةعای ؿها تهعیو نی ىطکاردر زال 
 وَر ا ةػػًیػػآ یػػا ؼػػع کػػار ةاؿػػیط.زدن  ٗػػطمدر زػػال ةػػً ایيکػػً صَاةیػػطه ةاؿػػیط، 

 ٗلػب میز قهأعاد ا از یاریةؽ یاةط؟  یىه اٌؾکتان  ویتهع زنان یا نالزًٌ ٗاةل
 ٌػطؼ .اؼػتٌهػیو ٌػم  ًیػٌػطؼ تغکو  ةیيی دؼت یاةيط روؿو ةًط يصَاٌ ین
نطت نسطودی أعاد  ی. انا ةُن اؼت کهال ةیيی و رؼیطن ةً روؿو ،ًیتغک ییىٍا

ط یو ؿػا ناىػطه یةاٌٗا  آن یاز زىطگ یهک یٌا ؼالاؼت.  ناىطه یةاٗاز َهعؿان 
 ویػا ،تغکیػً ۀدور کعدن ةا کَتػاه تَاىط ینا ن یدأا ىتاؿط. ٔالَن یأکً یتغک یةعا
را  و ذٌػو ةػطناؼػت کػً  یو روؿیادر َیو زال، يط. کزل ؿان  ةعایرا  لکنـ
َهػع ، دائهػًا  طیػدٌ یً را ادانً نیتغک َؼتًیوَر پً ة یو وٗتیکيط. ةياةعا یً نیتغک

 تع یوػَ ى َؼػتًیوَر پ ةػًتػان َهع،   نؽػتهع وی. ةػا تهػع طیيک ین یصَد را وَ ى
ً یتغک یةعا یأکۀ اىطاز دارىط ةً یصَة ینادرزاد تیٕیک ًک ینؽيأعاد . ؿَد ین

 َهػع یٔعاؼػَۀ ؿػط یوػَ ى یزىػطگ .ودَد دارد ی. انا ؿعو صَاٌيط داؿت وٗت
تػان عک. اگػع ٔ اؼت ؿطهتان اصتكاص داده ً یتغک یانل ةعاکوَر  ةً تان، یعیت٘ط
ةایػط  ؾیٌا پ نطت، زیعا در صىع صَاٌط ةَدتان  یيط، زىطگک ییصىا ویتع کَچک

 ً ةػًیػتغک در زناىی کػً ط داؿت تایرا صَاٌ ییٌا تینسطود وی. چيؿط تهام نی
 مکزػا یگػعید تی، ومػُ ط. ةُػط از آنیةعؼػٗلهعو ةـػعی  یٔأعاؼَی ۀ نعزل

 صَاٌط ةَد.

دٌیم  ٌػا را اىذػام نػی وٗتػی تهعیوکػً م یىػطاردر ایو صكػَص  ینالغانا 
 یوَر نـضكػ ةػًٌػای دیگػع  ناىيػط روشا یػم یؽتیةا یؼهت نـضك یؼَ ةً

و ٌعگغ ىیػاز ىػطارد  اؼت در چعصؾ َؼتًیٔالَن پزیعا م. یدٌ «انیپا»و را یتهع
را تهػعیو ةطون ایيکً  تَاىیط  زم داؿتً ةاؿیط نیاگع نان  در روش یاةط. «ایانپ»

صاىػً را  درِ زىگ ةغىػط یػا کؽػی  اگع تلٕو، نحالً را ٗىٍ کيیطآن ةً پایان ةعؼاىیط 
 در درىػگ  یة ط، ٔػالَنیػيک ینػٗىػٍ و را یتهع یارک اىذام یةعا یوٗتزیعا  .ةغىط
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تان  ةػطن اوعاؼدر  ؿطه ؼاوٍ یاىعژو چعصط  نی ؼاَت یٌا َ٘عةًدٍت گعدش 
 یروآن را  دارىط و ین را ىگً یچ، ةا ٗكط ٌا کً أعاد در ؼایع روش گعداىط. ینةعرا 

اىط ٌيَز ٌػم  داؿتً ىگًآن را  چگَىًایيکً  ةً تَدً ييط، ةطونک ین یؼعؿان دار
 و صػَدش ةػاٌَش اؼػت ینَدَد ،ٔالَنتٕاوت ایو اؼت کً  رود. نی از دؼت

نػان  دٌػیم کػً روی ایو ىیغ اٌهیت ىهی ةً ناً کاری ةایط اىذام ؿَد. چداىط  ین
 تػع ةغرگدٍت صاقی ةاؿط. زیعا روش نا ةع وتػٖ َهلکعدٌػای دٍػاِن  ؼهت ةً

ٗػعار ديػَب، ؿػعؽ یػا ّػعب ؿػهال،  ؼػهت ةًرو  صَاؼتیط اؼت. زتی اگع نی
 تهػام عایػز؛ تَاىؽػتیط کيیم ىهی َهل نػیگؽتعه در آن ، ةا ن٘یاؼی کً نا ةگیعیط
ط یدور صَرؿػػ ارهیؼػػ ُىػػًاؼػػت،  تکػػدر زع یعیؿػػ راه ،اؼػػت تکػػدر زع دٍػػان

کيیػط  ویتهػعرو ةً ٌػع ؼػهتی کػً چعصط.  ین دور صَد غ ةًیى ویزن و گعدىط نی
تیػط و دٍات تهام ؼهت ةًایو اؼت کً رو ناىيط   ٌػع یؼػَ ةً ویتهػع ٗػعار گٔع
و  ، ّػعب ديػَب،  ؿػعؽ وعؼ  ةػً زنان وَر ٌم ةً ًک اؼت ویا نحل درؼت یدٍت

نسأٌػت  ؿػاگعدانایػو اؼػت کػً  دأا ٔالَن ویژگی دیگع.  طیيک ویتهع ؿهال
از  ط، ٔػالَنیةاؿػ ی٘یز٘ۀ ييطک ویتهع ؟ اگعؿَىط ینت ٌٔاسن چگَىً .ؿَىط نی

تَاىؽػت ةػً  اگع کؽػی نی.  اؼت در دٍان نو ٌایً ـی. ريطک ین ٌٔتاسنؿها 
ةایػط  َتارتی، یػا ةػً ،ةعؼػاىط ؼػیبآ نػو ةًتَاىؽت  ةایط نیؿها آؼیب ةعؼاىط، 

 ةً ىٌع یعدىکةاورى مگٕت آىچًنهکو اؼت ةغىط.  قطنً و دٍانیا ةًتَاىؽت  نی
غ ودَد دارىػط، یى یگعید لئ. نؽاکيیط در  نیآن را  ـتعیةۀ ط. ةُطًا ةا نىالُیایة

ایچۀ درةارصَاٌم اکيَن  یانا ىه ةا  ٌؽػتيط قػستت  ؼىر ةیؾ از زط ًک ییٌغ
.  دٌیم نػیؿػعح تا ژرؼ،  ، از ؼادهرا ةا تع ؼىَحی ٔانيطی  ىٌامر وَ . نا ةً کيم

ط، یةاؿ یغیچ ىضَاٌط ةَد. اگع در ولب یىتاؿط َهل ؿها درؼت يگیؿ ویاگع ؿ
از  یهیٗط از ؿاگعدان یاریةؽ ٔالَن ام ةعده ی. پ طیؿَ لکدچار نـ اؼت وکنه
ای. چعا؟ ؿها چ اؼت أتاده لکؿ ا ةػدوؼت داریط کً  را ٌای دیگع از روش ییٌغ

 ةػً يػط؟ آنک یىهػ ٌٔتاسنؿها از  چعا ٔالَن پػ .ایط کعده نضلَط صَد تهعیو
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ؿػَد.  ین يتػعلکع ؿػها کػٔۀ لیوؼ و ةً اؼتؿهتُلٖ ةً ، پػ ن  ؿطه ؿها داده
ٌؽػتیط کػً تكػهیم ٔػعدی ؿػها ایيکػً  ودَد دارد نتيی ةع دٍان ویدر ا یاقل
تَاىط ؿها را  یىه یکؽ ٌیچ،  طیً کيیتغک طیصَاٌ یاگع ىهصَاٌیط.  نیگیعیط چً  نی

تَاىػط  ین یؽػکا واُٗػًا ی. آ  اؿتتاه اؼت یکارۀ نيغل ةًتان  کعدن  يط، نذتَرکنذتَر 
.  طیػکي ط صػَد را نينػتهیػ؟ صَدتان ةا تْییع دٌیطرا تان  ذٌو يطکؿها را نذتَر 

ایچ ٌعکؽیاز  ًکو اؼت ینحل ا ،ٌع نطرؼً یٌا ویةٍتع ةعداؿتو  را ٗتػَل ییٌغ
ط و یػيک ویتهػع تػان ی  ةیهار یؿػٕا یرا ةعا گَىگ یروش چ کیط. اگع انعوز یيک

 ٖیػتَُ ةػًآن را  طیػتَاى ین . ٔ٘هىً؟ یاةط نیؿٕا  تان ی  ةیهارا یرا، آ یگعیٔعدا د
و  يطکغ کنطرؼً تهع کی ٔعد ةً ًک و اؼتیةا  ا در ؼىَح ًیتغک ۀط.  زنیيطازیة

ةػً آن اصتكػاص را تان  ٗلب طیط، ةایيک ین را دىتال یةهاىط. اگع روؿ یةاٗ در آن
در  طیػتَاى ین از آن ةُػط ط. ٔ٘ػهیؿػَ ویة روؿػو نطرؼػً در آنایيکػً  تػادٌیط 
 ؽػتمیؼٌػع عا یػصَاٌط ةػَد. ز یگعیؽتم دیط و آن ؼیکي ًیگع تغکید یا نطرؼً
ٌػایی کػً آن ؼیؽػتم  راهو  نيت٘ػل ؿػطه یار دوریةؽػ از زنػان ،آنَزش یواُٗ

 أػعاد ةػع وتػٖ یةُنػاؼت.  طهیچیپةؽیار کيط  ن را تتطیلکيط تا ةط اؼتٕاده نی
 صػَرد؟ آن یدرد ن چػً ؿها ةً ييط. ازؽاسک ین ویرا تهع یروؿؿان  ازؽاس

در گػظرد  ٌػا نی از نیػان آنکً ةطن ٔعد در تغکیػً  تْییعات واُٗی . ؽتیى یغیچ
َاىط ت یىهصىایی  ٌیچاىط.  ژرؼىٍایت پیچیطه و  ةیدٌيط و  وی نیُةُطٌای دیگع ر

را  یدغ  صارد کیاگع  ًکاؼت  ی٘یدٗ دؼتگاه نحل نذاز ةاؿط. درؼتآىذا  در
ع ییػتْدر زػال  یدر ٌػع ُةُػطتان  أتط. ةطن یار نکاز  ط ةالٔاقلًیيک امأً آن ةً

 یروتَاىػط  یىه یاؿػتتاٌ ویتع کَچػک یکً زت غ اؼتیاىگ ٗطر ؿگٕت و آن ةَده
، صَد ةً ؿها ٔ٘ه ةایط ةضؾ نعةَطد: ىیغ نكطاؽ دار ایيذاٗتالً گٕتم  آىچً. دٌط

وَر  ةػًاگػع کيػط.  را اداره نیۀ نؽػائل و اؼتادتان ة٘یػ را اىذام دٌیط غکیًیُيی ت
ٌایی کً  اىعژیط، یيک امأًتان  ویتهع و ةًةگیعیط گع را یأعاد دنىالب ؼعؼعی 

 عاٌػًیة ؿػها ةػًط و يػيک ۀ نا را نضتػل نییتغکۀ نطرؼ ویاةا صَد دارىط َهلکعد 
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نػيُکػ تان  روزاىػً یدر زىػطگآیػط  نی ةً ودَدنـکالتی کً و  ؿَیط نی طهیـک
گػعان یانػا د .دارىػط یَػاد ً نعدمرا صَاٌیط داؿت ک یالتکـنهان و ٌؿَد  نی
َمََی و نیا .طیاؼت کً ؿها صَاؼت یغیو چیعا ایز ،درنیاىی کييطپاتَاىيط  یىه

ٌایی را  نکاىیغمط یيک یامأً ن آىچًزنان،  . ٌماؼتؿهةكیعت در  و نعةَط ةً 
 یرو لکنـػ ویػط. ایػً کيیتغک طیتَاى یگع ىهیو دکيط  نیآؿٕتً کً ةً ؿها دادم 

دأػا را  اگع ٔػالَنتهعیو کييط. دأا را  نذتَرىط ٔالَن ٌهً ًک میگَ ی. ىهدٌط نی
 عدهکػ أػتیدر گَىػگ یچ یٌػا روشؼایع را از  یواُٗ یٌا آنَزش و طیعیاد ىگی

 ی٘ػیز٘ۀ یػتغک یعاةایط ةً ؿها یادآوری کيیم کً ةؽتم. انا نضالٓ آن ىی ، ةاؿیط
نىلػب ط. یػيکپایتيػط ً یػتغک روش کیػةً ٔ٘ه ط صَد را یةا ،ةا  ؼىَح یؼَ ةً
 یگػعیزامػع، ؿػضف ددر زػال ان ةگظارم. یط ةا ؿها در نیةا ًکٌؽت  یگعید

 آنػَزش نػعدم ةػا  ةػً ؼػىَح یؼَ را ةً یواُٗ یروؿ ی٘یوَر ز٘ ةً ًکىیؽت 
 طوارمیػو انیط ةعد. ةيػاةعایصَاٌ یپ ام داده اىذامتان  یةعا آىچً ةً يطهیدر آ دٌط.
 ؼػىَح یؼَ صَاٌيط ةً ین ًکٌؽتيط أعاد ةؽیاری کيیط. اىتضاب  درؼت طیةتَاى

اؼػت  وکػو نه ؿػطه گظاؿػتً تػاناریدر اصت ویػزامع ا در زالً کييط. یةا  تغک
 ةَده نُلمیک  یدر دؽتذَدا  ةاارزش اؼت. ٌهً چ٘طرط کً ینتَدً ىـطه ةاؿ

 تان صاىػًرِ د دم وی. انعوز ا طیا عدهکطا ىیپ یغی، انا چ طیا عدهکٌغیيً  یادیز و پَل
آیػا ایيکػً  ،در ىٍایػت!  طینتَدػً ىـػطه ةاؿػٌيػَز  طیؿػا انػا ؿطهارائً ؿها  ةً

ٗػطرت ةػا  ةؽػتگی ةػً صَدتػان دارد و تَاىیط از ایو دىیػا ىذػات پیػطا کيیػط نی
  .ؿَد ینؿها ؿعوع  و ةكیعت تـضیف
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  سخنرانی دٍم

 سَم چشو نَضَع
اىػط.  کعده قستت آؼهاىی  چـم) ؼَم چـمدرةارۀ نُيَی  اری از اؼتادانیةؽ

ای کً  کييطهً یؿَد. تغک ٌای نضتلٕی نتذلی نی نضتلٓ ةً ؿکل انا ٔا در ؼىَح
يػط. یتَاىػط ةت ات در آن ؼػىر را نییاش ةً ؼىر صاقی رؼیطه، ٔ٘ه تذل تغکیً
 آىچػًرو ٔ٘ه  ازایوٖ ورای آن ؼىر ىً ةعایؾ نعئی ٌؽتيط و ىً ةاورپظیع. ز٘ای
ةػا تعی  تػا ؼػىر آىکػًاز  د. ٗتلگیع در ىٌع نیيط درؼت یة صَد نی در ؼىررا 
ا ودَدیچ کيط آن کيط، ٔکع نی ًیتغک ، ذػًیدر ىتؽػتيط. پػظیع ىی انکانىطارىط و  ٌغ

کيط.  لهعو ٔکع او را نسطود نیَيَان َانلی نسطودکييطه َهل کعده و ٗ ةًاو  ؼىر
ؼَم ارائً  نَمَع چـم درةارۀاؼت کً تَمیسات ةؽیار نتٕاوتی َلت ةً ٌهیو 

صَةی  ةػًآن را  کؽػی اىط و ةاَث ؿطه ؼػعدرگهی پطیػط آیػط و تػاکيَن ٌیچ کعده
أػعادی کػً  کػً ؽػتیؼػَم نَمػََی ى ، چـم٘تیدر ز٘ر ىکعده اؼت. یتـع
 در گظؿػتًٌيػط. ر دیوامػر تَمػ وَر ةػً آن را پاییو اؼػت ةتَاىيػطؿان  ؼىر

َادی ادازه ىطاؿػتيط درةػارۀ  و نعدم داؿت راز اؼعار تُلٖ ةً ؼَم ؼاصتار چـم
آن ٔػاش از ن٘ػطار کهػی ٔ٘ه تاریش،  در وَلاؼت کً َلت ةطاىيط. ةً ٌهیو  آن

آن را پعدازیم. نػا  گظؿتً ةً آن ىهیٌای  ىٌعیًنتيای آن  ةع ایيذاانا ؿطه اؼت. 
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 ر کعده و درةارۀ نَمػََاتیتـع یاقىالزات انعوز ویتع ُاقع و ؼادهن ةا َلم
 کيیم. نی ةيیادیو آن قستت

اةعوٌػا ٗػعار  م، کهػی ةػا تع از وؼػهیکي درةارۀ آن قستت نی کً ؼَم چـم
تً و ةً ّػطۀ قػيَةعی وقػل اؼػت. ا اىؽػان  . ةػطن اقػلی اؼػت کاىػال ویػگٔع

 ةطن ٌع نيٕظ کً َ نُت٘ط اؼتدارد. نطرؼۀ دائ ی ٌمگعیاد دیار زیةؽ ٌای چـم
در زػالی  ىانػط، نی« نيٕظ»را  ؼَزىی در ةطن . نطرؼۀ دائَ ى٘ىۀ وب اؼت چـم
 ىانط. نطرؼۀ ةَدا نُت٘ػط اؼػت کػً نی «یؼَزى ى٘ىۀ وب»آن را  یيیچ وبکً 

ةضَاىيط و ؿان  تَاىيط ةا گَش رو ةُنی أعاد نی . ازایو اؼت ، چـم ٌع نيٕظ َعؽ
غ یػگػعی ىیييػط و أػعاد دیةتؿػان  ا ةػا دؼتیػـت ؼعؿان تَاىيط از پ ةعصی نی

 . ع اؼتیپظ ٌا انکان ویا ييط. تهامیةتؿان  ما ؿکیتَاىيط ةا پا  ٌؽتيط کً نی

و دٕػت یط اةتطا درةارۀ ایؼَم ةیـتع ةگَییم، ةگظار درةارۀ چـمایيکً  ٗتل از
٘طىػط ةُنی أػعاد نُت قستت کيیم. انعوزهٌا داریم  کً نا اىؽانکی یغیچـم ٔ

َلػت و یٌهػ ٌع ناده یا ؿػیئی در دىیػا را ةتیييػط. ةػً تَاىيط ٌا نی چـم ویا کً
تَاىػط ةػا  نی ؿضف آىچً ٔ٘ه اىط کً عی را ؿکل دادهیىاپظ ای َ٘یطۀ اىُىاؼ َطه

ييػط ةػاور یتَاىيػط ةت ىهی آىچػً ةًٌا  آن . يی اؼتی٘ی و َیيط ز٘یصَد ةت چـهان
ىٌػع در  «أعادی کً ایهان کهی دارىػط»ن َيَا أعادی ةً چيیو ىطارىط. در گظؿتً

چً گعچً ا ن نهکو اؼت نعدم ىتَاىيط تَمیر دٌيط کً ایهان  ؿطىط، تً نیگٔع
ط، ةػاور يػةیي ىهیرا  آىچػًرؼػط کػً  نی ةػً ىٌػعنيى٘ػی  ویػاا آن دارد. ةارتتاوی 

ؽػػت. یط، نيى٘ػػی ىیػػط. انػػا اگػػع از ؼػػىسی کهػػی ةػػا تع ةػػً آن ىگػػاه کييػػکي ىهی
و واُٗػی ٌؽػتيط،  اىػط  ؿطه ؼاصتً دیگع ىیغ ناىيط ایو ُةُط، از نادهٌای  ٔنازنان

 نتٕاوت اؼت.آىذا  و ؿکل تذلی نَدَداتٌا  آن ٔ٘ه ؼاصتار نادی

 ای در دانُۀ ةـعی تٌَم طهیٌع پط يطیگَ ؽم نیی. در ةَد ةگظاریط نحالی ةغىم
ػای ٔیٌؽػتيط؟ چ تػٌَمٌػا  آن و ّیعواُٗی اؼػت. چگَىػً واُٗػی و  کػیِ یغیٌغ
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عواُٗی ٌؽػتيط؟ وػَری یٌّا  آن طیگَ کؽی نی ٗعار دارىط، چً يذایادر  لهَسن
نػا  اؼت کً واًُٗا ٌؽػتيط. چـػم آن چیغیرؼيط نتٕاوت از  نی ةً ىٌعا کً اؿی

ای نادی را در ُةُػط نػادییتَاىط چ : نیرا داردی یتَاىا ویا  ومػُی کػً نػا ةػً ٌغ
ؽتيط یى تیومُ ویدر اا اؿی ٍدر واٗدارد.  ىگً ، جاةت میکي نی نـاٌطه اکيَن ٌم
 اىؽػاناگع ةطن ،  وَر نحال ؽتيط. ةًیزالتی ى ویزتی در ُةُط نا ىیغ در چيٌا  آن و

 کً رؼیط ةً ىٌع نی؟ ةَد نیؿکلی  چً ةً ؿط دیطه نی کعوؼکَپینةا ةغرگيهایی 
در  ٌای ؿػو داىػً نحػلعدی کػً و گِ ٌای ریغ  نَلکَلتعکیب ةطن ؼیال اؼت، ةا 

و ٌؽػتيط  گػعدش در ٌا دور ٌؽتۀ اتػم الکتعونؿط کً  یطه نید .ٌؽتيط زعکت
.  ؽػتیو نػيٌم ى ىیغ قػاؼ ةطن ؼىراؼت.  و در زعکت وتاب چیدر پ ةطن تهام
ای نَدَد در دٍانیچ تهام ةَده و درون  و وَریٌه و ؼيگ ، آٌو َٔ د ، نحل ٌغ
را ٌػا  آنانػل ک ط ؿػکلیػتَاى . ىهیاىػط ؿان در زعکت ٌا، تهام َياقع نَلکَلی آن
ؿها   ، انا چـم اؼت تابو چیپدر زال غ ٌم ین ویؽتيط. ایى جاةتٌا  آن ط ویيیةت

ّلىػی ةػً  عیتَاىط چيیو تكَ نی چـم دٕت ویيط. ایةتآن را  ٘تیتَاىط ز٘ ىهی
 ؿها ةطٌط.

ػا را در ؼػىر نیکعوؼػکَپی ةتیچ میتَاى نا ىهی کً ؽتیىگَىً  ویا  .میيػیٌغ
اىط  ا آنطهیدى ی ةًیتَاىا ویةا ا ی را ىطارىط. نعدمیو تَاىایا نعدم ؽت کًیوَر ى ویا

ا را در ؼىر نیکعوؼکَپی نُیتَاىيط چ و نی  صاوع ييػط. انػا دٗی٘ػًا ةػًیيػی ةتیٌغ
ّلىػی از واُٗیػت را  عیتكَ ُط ٔیغیکی ایو دٕت چـم را داریم،در ایو ةُ ایيکً 

ؿط  ً گٕتً نیةتیيیم. ةياةعایو در گظؿتآن را  تَاىیم ورای م و ىهییکي نی أتیدر
ای ىػانعئی را ٌایی کً  آن کييػطگان  تغکیً دتهػاعِ از دیػطگاه اکييػط،  ةػاور ىهیچیٌغ

تً نی چعاکً ًاٌع دروّیو ایػو « ایهان کهی دارىط،»ؿطىط کً  أعادی در ىٌع گٔع
آن را  نػظاٌب در وػَل تػاریشاىط.  ؿطه را ٔعیب داده و در ایو دىیا گمٌا  آن دىیا
 رؼط. نی ةً ىٌعاىط. از ىٌع نا ىیغ نيى٘ی  تًىٌع گٔعدر گَىً  ایو
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ا را در ایتَاىط چ نی چـم دٕت ویا  زالتی جاةت ُةُط نادی نا در چيان ویٌغ
 غی ىگػاهیػچ ةػً ؿضف ، تَاىایی نٍم دیگعی ىطارد. وٗتی دغ آن دارد، انا ةً ىگً
 ویعد. چـم ناىيط َطؼی دورةػیگ ىهی او ؿکل در چـم هاً یع نؽت٘یکيط، تكَ نی

دوری  ۀکيط. وٗتی دورةیو از چیغی کً در ٔاقل نی َهلوؼیلً  نحل ٔ٘ه واؼت 
أاقلۀ ةیو گیعد،  ٗعار دارد َکػ نی ، ناىيط ؿَد ی داصل دورةیو ةیـتع نیليٌغ

 کی ىگاهیوٗتی در تارایيکً  کيط. یا چـم نا کً ةعای َٔاقل دور صَد را تيٌیم نی
کی َکػػ یيػی در تػاریرةدو ؿَد، نـاةً وٗتػی کػً نی گـاد ، نعدنک میکي نی
 اهیؼػ َکػػگعىػً و  ؿَد تا ىَر کأی ت نیو ؿػَد نی عد و روزىۀ آن ةغرگیگ نی
 ، نعدنػک رود ار روؿػو در ٔنػای ةیػعون نػیینسلی ةؽػ ؿَد. وٗتی ٔعد ةً نی

و ؿػَد  نی عهیػلۀ ىػَر صیوؼػ ةً چـػم ؿػَد، وگعىػً نی ني٘تل ةالٔاقلًچـم 
ا را ةًیتَاىط چ ىهی کيػط و  نی َهػل و ؿػکلیىیغ ةػً ٌهػ ویيط. دورةیةت ومَح  ٌغ

ع یتكػَ ؿَد. ةيػاةعایو دورةػیو ٔ٘ػه وٗتی ىَر زیاد ةاؿط روزىۀ آن ةایط ني٘تل
ا ؿػکل یػٔعد  کی، ای. وٗتی نا اؿ اؼت لًیوؼ کی کيط و ٔ٘ه نی را مته ؿی 

ةػا  آىچػًُيػی یعىػط. یگ نی ع در نْػغ ؿػکلی، تكاو میکي نی ٌؽتی چیغی را ىگاه
ّػطۀ قػيَةعی در  ةػً چـم لۀ اَكابیوؼ ةً میکي نی ٌطهنـا چـماؼتٕاده از 

نػيُکػ  نسػل ع در آنیؿکل تكَ ةً ؿَد و ؼپػ نی نْغ ٔعؼتاده پـت هۀیى
َتارت دیگع، در نيى٘ۀ ّطۀ قػيَةعی نْػغ اؼػت کػً تكػَیع ؼػاصتً  ؿَد. ةً نی
 ایو پی ةعده اؼت. غ ةًیو ىیةیيیم. َلم پغؿکی ىَ را نی ؿَد و آن نی

از ایو اؼػت کػً م، درةارۀ یکي نی قستت« ؼَم زکعدن چـمةا»وٗتی درةارۀ 
تا ّػطۀ ةاز کيیم ؿها  اةعوان ویو کاىالی ةکعده  ادتياب ییيایة اَكاب کارةعدن ةً

و اؼت. یا ؼَم چـم کعدن  يط. نيٌَر از ةازیرا ةت ةیعون هاً یقيَةعی ةتَاىط نؽت٘
و دٕػت یػؿػط اةا ؽػت. ٌعچػًیةیياىػً ى واٍٗ ویا»ط ٔکع کييط: یةُنی أعاد ؿا

 ٌا را مته طهیع پطیتَاىط تكاو کيط، چعاکً نی ى٘ؾ نٍهی ایٕا نی ٌيَز ٌم چـم
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ؿکأی  َلم پغؿکی ىَیو از وعیٖ کالتطانا .« یؽتى ٌا نهکو چـم کيط و ةطون
اىؽاىی  ؼاصتار کانلی از چـم ،یدلَی ّطۀ قيَةع در ٗؽهت پی ةعده اؼت کً

آن،  ؿػَد کػً نی وَر گٕتػً ویکيط، ا نی دهذهً رؿط درون از آىذا کً.  ودَد دارد
کييػطگان درةػارۀ ً ی. ادتهػاع تغک و ةطون کػارةعد اؼػتاز گظؿتً ناىطه  ةاٗی چـمِ 

اکيػَن  و ٌمیپغؿکی ىَ ةً ٌع زالط دارىط. انا یچيیو ةعداؿتی از ایو چـم تعد
 میکي ةػاز نػی ی کًیودَد دارد. نذعا کاؼۀ ؼع، چـهی در وؼه ٖ کعده کًیتكط
 نىاة٘ػت ویٌای َلم پغؿکی ىَ رود و کانالً ةا یأتً نسل ىـاىً نی ویا ًً٘ا ةیدٗ

 ةػػً ودػػَدرا  ع کػػاذبیتكػػاو نػػان کییغیٌای ٔ چـػػم ةػػعصالؼ چـػػم ویػػدارد. ا
ا را ةت تَاىط دٌَع کً نی وَری آورد، ةً ىهی رو ؿضكػی  يط. ازایػویو ناٌیت چیٌغ

تػا ةـػکأط تَاىػط ُةُػط نػا را  ؼػَنؾ در ؼػىسی ةػا  ةػاز ؿػطه نی کً چـػم
ٔػعدی َػادی  ی را ةتیيػط کػًیٌا تَاىط قػسيً يط و نییگعی را ةتیٌای د ٔنازنان

ٌایی  تَاىط ٗػطرت و ىیغ ٌيَز نیییدر ؼىسی پا ؼَم ةا چـم تَاىط. ؿضكی ىهی
 ةطن اىؽان را داؿتً ةاؿط. درون ان دیَار و دیطنیطن از نیی دیناىيط تَاىا

ی یيػای، ة دؽػهاىی ییيػایکيػط: ة نی ی قستتیيایؼىر ة نطرؼۀ ةَدا از پيخ
ؼػىر اقػلی  ٌػا پػيخ ویا .صػطایی ییيػایی دارنا و ةیيای، ة ی صعدیيای، ة آؼهاىی
اىط.  ؿػطه میيی ت٘ؽػییاىی و پای، ن ییةا  ؼىَح ةً ٌؽتيط و ٌعکطام ؼَم چـم

کيػط.  نی ةیيایی نُيَی قػستت ىرِ ؼ ٌـتادویک ایمعةطر ُىً  نطرؼۀ دائَ از ُىً
ی آؼػهاىی یيػایة در ؼىرآن را  ، انا میکي ةاز نی ةعای ٌهً يذایارا  ؼَم نا چـم

 ً را ؿػعوعیػط و تغکیا ىـؽػتً يذػایا. چعا؟ اگعچػً  میکي تع از آن ةاز ىهی وییا پای
ٌای  ایػط و ٌيػَز واةؽػتگی ٔعدی َادی ؿعوع کعده از ؼىر ةً ٌع زال،  طیا کعده

ا ؿػَىط. اگػع چـػم در ؼػىر ةیيػایی ن تا مؼػَ دىیَی ةؽیاری داریط کً ةایط ٌر
آن را  َادی نعدم کً طیؿط نی غییچدارای ؿط،  ةاز نیتع از آن  آؼهاىی یا پاییو

 انیػاز ن طیتَاىؽػت وَری کػً نی عىط، ةًیگ نی در ىٌعُی یوت َٔؽ  ییتَاىا َيَان ةً
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ُی را یوت ی ٔػَؽیتَاىػا ویػ. اگػع ا ٌا را ةتیيیػط ةػطن اىؽػان درون ط یػایيیَار ةتید
 ؼىر ویدر ا ٌهً ؼَم و اگع چـم میداد در دؼتعس ٗعار نی گؽتعده قَرت ةً

کػعد.  نضتػل نیآن را  انػَر ۀَػادی و ؿػیَ وَر دطی دانُۀ نعدم ؿط، ةً ةاز نی
ی ىهیید. ةَد اؼعار کـَر در صىع نی و  ىًاىط یا  پَؿیطه لتاس نعدم کعد کً گع ٔٗع

 ٗطم اةانیدر صکً در زالی  . طیکي نـاٌطه را در صاىً نعدم طیتَاىؽت نی ةیعون از
را ٌػا  آن ی را ةتیيیػط ویآزنػا ةضت ۀةعىػطٌػای  تیةل تهػام طیتَاىؽػت نی طیزد نی

در ؼػىر  ٌهػً ؼَم : اگع چـم طیـیيطیة ویةَد! درةارۀ ا نذاز ىهی وی. ا ةعداریط
ای ةـػعی  تَاىؽػت دانُػً نی ٌيػَز ٌػم ا دانُػًیآ ،ؿط ی آؼهاىی ةاز نییيایة

 انُۀ ةـعی نىلً٘ا نهيَع اؼت. اگع واًُٗا چـمد ةاؿط؟ ایذاد اصتالل دطی در
درىػگ صػَد را اؼػتاد  یةػ ةػَد ، نهکػو کػعدم ةػاز نی ؼػىر ؿػها را در آن ؼَم
ؿػَىط و اگػع  گَىػگ اىط کً اؼتاد چی داؿتً وزـً آریٌه ط. ةعصییةيان گَىگ چی

درنػان را  هػارانیگیعىط کػً ة ةاز ؿَد در نَُٗیت نىلَةی ٗعار نیؿان  مؼَ چـم
 ؟ کعدم ی ىهییؼَی تتاٌی راٌيها ؿها را ةً نؽیعی ةً قَرت ا در آنیکييط. آ

ؿػها را  ؼػَم چـػم ؟ کيم را ةػاز نػیتان  مؼػَ ؼػىسی چـػم در چػً پػ
ؿػط،  ةػا تعی ةػاز نی . اگػع در ؼػىر کيم ةػاز نػی ی صعدیيایة هًا در ؼىرینؽت٘

 وَر دػطی ؿػط، ةػً ةػاز نی تع وییکأی ىتَد. اگع در ؼىسی پػاؿها  يگیؿ ویؿ
 انیػتَاىیػط از ن ، ىهی صعد ییيایکعد. ةا ة َادی را نضتل نی دانُۀ نعدم تینَُٗ

ػػایی را ةتیيیػػط یَار چیػػد ط یػػتَاى ط، انػػا نییػػةػػطن اىؽػػان را ىگػػاه کي درون ایػػٌغ
تػان تَاىػط اَتهاد ؟ نی ی داردیٌا تینغ ط. چًیيیگع را ةتیُةُطٌای داز ٌایی  قسيً

َػادی  نػعدمةػعای  ط کػًیػيیی را ةتٌػایغیچتَاىیػط  نیدٌط.  ؾیأغاةً تغکیً را 
زامػع در زػال واُٗی ٌؽتيط. صػَاه ٌا  آن تَاىیط زػ کيیط کً اىط و نی انعئیى
ؿػَد و  ةاز نی ؼىر ویدر اتان  مؼَ ، چـم ىتَاىیطا یط یيیةت وَر وامر ط ةًیتَاىة
 کتػاب ویػا ٘ی دأا ةا صَاىػطنیکييطۀ ز٘ وی. تهع اؼت صَبتان ً یةعای تغک ویا
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 يگ، ةػا صػَدیؿػ ویدر رؿػط ؿ کػً ؿػعوی ةعؼػط، ةً ذػًیىت َاىط ةً ٌهػانت نی
 ع ةاؿط.یگ ؼضت

وٗتی  کً ؽتیى وَر ویکيط؟ ا نی وییٔعد را تُ ؼَم چـم ََانلی ؼىر چً
ةلکً ةً ایو ةؽتگی دارد کً ایو  .طیيیرا ةت چیغ ٌهًةاز ؿط، ةتَاىیط تان  مؼَ چـم

 ؟ ؼػً اؼػت کييػطۀ ؼػىر وی تُییچیغ چػً چـم در چً ؼىسی ٗعار دارد. پػ
و یػىػانیم. ا نی« چی دٌَعِ »آن را  ، چیغی اؼت کً اول ودَد دارد. َانل َانل

چـػم ؼػَم ٔػعد  ةیػعون تػا درون دٌيطۀ نیطاىی اؼت کً از دٌَع چی، تـکیل
َهلکػعد آن ؿػتیً . ةتیيػط ةػً آن ىیػاز اؼػت ؼَم و ةعای ایيکً چـم ودَد دارد
ؿَد،  روؿو يکًیؽٕع ىطاؿتً ةاؿط ةُط از اَن ٔیغیَن اؼت: اگع تلَیغیقٕسۀ تلَ
صاوع  عی ودػَد ىػطارد. ةػًی، انػا تكػَ ی داردیروؿيا . ٔ٘ه اؼت  نپ ٔ٘ه نحل

 کػانالً نياؼػب نحػال ویػؿػَد. التتػً ا داده نی ؾیىهػا عیتكاو کً ٔؽٕع اؼت
وؼػیلۀ  ةًع را یتكاو َنیغیتلَدر زالی کً  میيیة م نییوَر نؽت٘ عا نا ةًیز ، ؽتیى

تـػعیر در زال کً و دٌَع چی یکلی ایو اؼت. ا ۀدٌط. ایط ای ىـان نی قٕسً
 تعی ؼاصتً ؿػطه کػً از ت٘ػَا و از نادۀ صالف اؼت ةاارزش تیىٍا ةیآن ٌؽتم 

 گػع نتٕػاوتید ةا ؿضف دٌَع چِی ٌع ؿضفن٘طار ؿَد. نُهَ ً  اؼتضعاج نی
 ةاؿيط. داؿتًآن را  ازنؽاوی  ٌغار ىٕع، دو ىٕع ن٘طار  ط از دهی. ؿا اؼت

کً ُةُط  غی اؼتی. چ اؼتهی از ٔای دٍان نیتذلی نؽت٘ ؼَم چـم ؼىر
ؿضكی  يگیؿ ویؿ ٔعد ةؽتگی دارد. اگع ؼىر يگیؿ ویؿ و ةًنُيَی داؿتً 

 ؼػىرةَدن  وییصاوع پػا ةػًزیػعا .  و اؼتییاو پاچـم ؼَم  ةاؿط، ؼىر وییپا
تػًیاز ةػو اچػِی  دػٌَع ـتعِ ی، ةایو ؿضف يگیؿ ویؿ  ع ؼػىراؼػت. اگػ و ٔر
َػػادی از صعدؼػػالی تػػا  ؿضكػػی ةػػا  ةاؿػػط و در دانُػػۀ نػػعدم يگیؿػػ ویؿ

ؿضكػػی و نيػػأٍ ،  گػػعانی، تنػػادٌای صػػَد ةػػا د ، پػػَل ؿػػٍعت ، ةػػً ؼػػالی ةغرگ
او نهکو چِی  ةاؿط، دٌَع کهتع اٌهیت داده ،یةـع و انیال گَىاگَن ازؽاؼات
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ةػاز ؿػَد  ؾؼػَن چـػم ایيکػً ، ةُط از در ىتیذًؿطه ةاؿط.  اؼت ةٍتع زٕاًت
دارىػط  ؼػال ؿػؾی کً کهتع از يط. وٗتی چـم ؼَم کَدکاىیتع ةت تَاىط وامر نی

ک یػآؼان اؼػت. اگػع ؿان  چـم ؼَم کعدن  ييط. ةازیةت تَاىيط وامر نی ةاز ؿَد،
 ؿَد. م ةاز نییکلهً ةگَ

کييطۀ ؿػطیطی روی نػعدم دارد و ن٘اونػت در ةعاةػع  دىیای ةـعی ت جیع آلَده
داىيط،  ر و درؼت نییقس نعدم آىچً، ذًیدر ىتضت اؼت. دعیان ٗطرتهيط آن ؼ

اؼت. ایو وتیُی اؼت کً ؿضف ةضَاٌػط زىػطگی صػَةی داؿػتً  اؿتتاه اّلب
تَاىط نيذع ةً ایو ؿَد کً ٔعد، دیگعان را نسعوم کيط یا  ةاؿط، انا ایو گعایؾ نی

ده ؼَ اؼػتٕاٌػا  آن گعان ؼَد ةتعد، ازیدٌغیيۀ نهکو اؼت ةً  .تع ؿَد صَدصَاه
ةً صَد ؼػَد ةعؼػاىط، ةػا دیگػعان دَػَا و ایيکً  آزار ةعؼاىط. ةعایٌا  آن ا ةًیکيط 

اةت نی ٔکػع  نػعدم آىچػًىیؽت؟ ةياةعایو  ا ایو ةعصالؼ ؼعؿت دٍانی. آ کيط ٗر
 نهکو اؼت الغانًا قسیر ىتاؿط. وٗتی والطیو ةً ٔعزىطان اؼت ریکييط قس نی

 زرىػگ عییػاد ةگیػط یػتَ ةا»يط: یگَ نیٌا  آن دٌيط، از ةچگی ةً صَد آنَزش نی
َػادی نَُٗیػت نىهػئو و  نعدم ةتَاىيط در ادتهاع يطهیوَری کً در آ ةً« ةاؿی،

عا نػا یػ، ز اؼػت ّلػه« ةَدن زرىگ»و یٍان، ایک دیطگاهانيی داؿتً ةاؿيط. انا از 
 اد ةػًیػط زیػو ىتا ُی داؿتً ةاؿػيطیم انَر روىطی وتیط ةگظاریم کً ةایاَت٘اد دار

 دىتػال َالیػٖ صَاٌػط ةػً ، او نی ةَدن وَر زرىگ . ةا آن اٌهیت دٌیم ؼَد ؿضكی
را  ؾيیوالػط ،او دٌط، ةعو ؼعاغ نُلم اگع کؽی تَ را آزار نی»ةاؿط.  اش ؿضكی

 آنػَزش ؿػکل ویةط کَد  ةً« يی ةعدار.یة و نییاگع پَلی روی زن« »طا کو،یپ
ایچچيیو  ، ٌعچً ؼالی دٌيط. از صعدؼالی تا ةغرگ نی  گیعد یاد نی ةیـتعا ری یٌغ
 ؼَ اؼػتٕاده گػعانیؿػَد. او از د تع نی َادی صَدصػَاه خ در دانُۀ نعدمیتطر ةً

 دٌط. نی کيط و تَ٘ای صَد را از دؼت نی
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ت ىاپط يکً از دؼتیةُط از ا نادۀ تَ٘ا گعی ید ؿضف ؿَد، ةلکً ةً ط ىهییٔر
ؼػالی تػا ؿَد. اگع ؿضكی از صعد ط نییو دٌَع چی ىاپطیؿَد. انا ا نی نيت٘ل
از  و ٗتػلةطٌػط ؿضكػی  نيأٍ ادی ةًیت زیو اٌهاؿط ار نکار ةیؼالی ةؽ ةغرگ
،  ؿػطن  ةُػط از ةاز ؿػضف ویػؼػَم ا ةاؿػط، چـػم صَد نيُٕت دىتال ةً ٌعچیغ
عا در یػ. چعا؟ زتَاىط ةتیيطؽت کً او ٌعگغ ىیگَىً ى  ویيط. انا ایصَةی ةت تَاىط ةً ىهی
و نػطاوم یو ةػا تهػع میةػازگعدنان  لیػًلَص اوص ةً میکي ؼُی نی ًیان تغکیدع
.  میةعگػعداى اشً یػاول زالػت و ةػًيػیم ک دتػعانآن را  َؼػتًیوَر پ م ةػًیتَاى نی

داىتػۀ  ٌهًی ةطٌط. نا ةع رؿط و ارت٘ا تیاٌه يگیؿ ویؿ ط ةًیةا رو ؿضف ازایو
قَُد  غ ٌهعاه ةا آنیگع ىید ٌعچیغةا  رود،  يگیؿ ویم. اگع ؿیکي ط نییؿها ت ک

را تَاىهيػط تان  مؿها کً چـػم ؼػَچِی  ةا  ىعود، دٌَع يگیؿ ویط. اگع ؿکي نی
 اؼت.گَىً  ویارتتاط آن اآیط.  ىهی ةً دؼتدوةاره  ،ؼازد نی

کيیم. ةعصػی از أػعاد اگػع کیٕیػت  دونی ىیغ ودَد دارد کً تـعیر نی َانل
گَىػگ  نادرزادی صَةی داؿتً ةاؿيط، نهکو اؼت پی ةتعىط کً وٗتی تهعیو چی

ؿػَد. وٗتػی  ةاز نیؿان  مچـم ؼَ ٌمدٌيط  ا زتی صَدؿان ؿضكًا اىذام نیر
َلػت ایػو اؼػت کػً ؿَد، اّلب تعؼيا  اؼت.  نی ةازدر اةتطا ؿان  مؼَ چـم
 کييط. نی ویرا تهع گَىگ چی اؼت و ؼاکت کیتار کً ؿب نُهَ ً در آصع نعدم

روةعوی  را چـهی ةغرگ ىاگٍان اؼت کيط، نهکو نی ویؿضف تهعدر زالی کً 
 تئػدع ٗطر تعؼيا  اؼت کً ةُػط از آن، . آنوزـت کيطيط و یٌای صَد ةت چـم
 پلػک کػً یةغرگػ چـػم ؛صیلی تعؼيا  اؼت کيط. ویرا تهع گَىگ کيط چی ىهی
 چـػمآن را  رو، ةُنػی ویػ. ازا ار وامر اؼتیکيط و ةؽ ؿها ىگاه نی زىط و ةً نی

 چـم وی، ا٘تیدر ز٘.  ىانيط نی صطایی چـمآن را  ةعصی ىیغىانيط،  نی اٌعیهو
یاد داؿتً ةاؿیط کً ٔعد ٔ٘ه ىیاز دارد ةً تغکیۀ صَد ةپعدازد   . انا ةً اؼتتان صَد

گػع یدر ُةُػطٌای د ل گَىػگیو ة٘یً در دؼتان اؼتاد ٔعد ٗعار دارد. کل روىط تتػط
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ُةُػط دؼػتضَش  کیػٔ٘ػه در تيٍا  ىػً. ةػطن  اؼت طهیچیار پیدٌط و ةؽ روی نی
ا یػگیػعد. آ غ ایو تْییع قَرت نییُةُطٌای نضتلٓ ى در تهام ةلکً ؿَد، تْییع نی

ػا ةًیچ ویػط. ایػتَاى ط؟ ىهییدٌ اىذام دؼت صَدتان ةًآن را  طیتَاى نی وؼػیلۀ  ٌغ
، َلػت ویٌهػ ؿَىط. ةً وؼیلۀ او ادعا نی ؿَىط و ةً داده نی و تعتیبىٌم  اؼتاد
ا ۀ نؽائل راؼتادش ة٘یو یً ةاؿط تغکتهعکغش ةع  ٔعد ٔ٘ه ةایط ؿَد کً نی گٕتً

در کيط. نهکو اؼت انیطوار ةاؿیط یا تالش کيیط ةً چیغی ةعؼػیط، انػا  اداره نی
 کيط اؼتاد اؼت. نؽائل را اداره نیکؽی کً  واٍٗ

تهػعیو ٌؽػتيط، ةازؿػطن در زػال صَدؿان ؿضكًا در زالی کً  ةُنی أعاد
یم، گیػع نیدر ىٌػع چـم صَد ؿػضف آن را  گعچًکييط.  را تذعةً نی ؼَم چـم

رؿط دٌط. ةُنی أعاد اؼتادی دارىط آن را  تَاىطة او ؽت کً صَدیغی ىیانا آن چ
 لیتػطتؿان  را ةعای ی، چـه ةاز اؼتٌا  آن ؼَم يط کً چـمیة و وٗتی اؼتاد نی

ةُنی أعاد اؼػتادی ىطارىػط، انػا  . التتً ؿَد نی طهیىان ٘ییز٘ چـمِ کً  کيط نی
نَدَدات »ؿَد:  نی اؿط. در نطرؼۀ ةَدا گٕتًة ط اؼتادی گظری ودَد داؿتًیؿا

 دا ٌهػً در واٗػٍ کػً اد اؼتیٗطری ز ةً تُطادؿان« زنَر دارىط. دا ٌهً صطایی
تان ةػا ی ؼػع ؼػً ٗػطنیِ نَدَداتی آؼػهاىی در »يط: یگَ ىیغ نیعصی ٌؽتيط. ة

ی يػط کػً ٔػعدی. اگع اؼتادی گػظری ةت اد اؼتیزٌا  آن ُيی تُطادی« ودَد دارىط،
ؾ یةػعاآن را  ، ةاز اؼت انا چـهی ىطاردَنؾ ؼ کيط و چـم و نییتهع صَةی ةً
رؿػط داده آن را  و صػَدشیتهػعا ةػغی کػً او یَيَان چ کيط و ٌيَز ةً نی لیتتط

ی نػعدم َػادی ٌػا ةؽػیار ٔعاتػع از ٍٗعنانچيػیو نَدػَداتی  ؿَد. نسؽَب نی
صَاٌی  روی ىیکآن را کانالً از  اؼت و ٌا ٔ٘ه ىذات نعدم اىگیغۀ آنٌؽتيط، زیعا 

 .يکً ٔکعی درةارۀ پاداش یا ؿٍعت داؿتً ةاؿيطةطون ای؛ دٌيط اىذام نی

لۀ یوؼ ةًؿطت  ٔیغیکی او ةً انؿَد، چـه ٔعد ةاز نی ؼَم چـم آىکًةُط از 
ت یػاذ کػً ؽػتیاو ى چـػهان ٘تیدر ز٘ط. ىؿَ ز آن اذیت نیؿطه و ا عهیىَر ص
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 ازؽػاس ای اؼت کً گَىً ًٔا ةًؿَد. قع اذیت نیّطۀ قيَةعی او  ط. ةلکًىؿَ نی
ةػً ز٘ی٘ی را  ٌيَز چـم کً اؼتَلتؾ ایو ط. ىؿَ ت نییکيط چـهاىؾ اذ نی

 ةػً او داده ؿػط، چـػهانز٘ی٘ػی  چـػم آن آىکػًاؼػت. ةُػط از  اوردهیى دؼت
 چـمآن تَاىيط  نا نی کييطگان ویط. ةعصی از تهعىؿَ ىهی تیاش دیگع اذ  کییغیٔ

و گياه  ةیؼعؿت دٍان اؼت.  نحل يط. ؼعؿت آنکي ا ازؽاسیييط یرا ةتز٘ی٘ی 
تان  مؼَ ا چـمیيط آیکيط تا ةت ىگاٌی نی درون ةًَلت کيذکاو اؼت و ةً ٌهیو 

 ةػً ؿػها ىگػاه درون ؼػهت  ةً ةعای دیطن اؼػتٕاده ؿػَد.تَاىط  ا نییةاز ؿطه و آ
 در زالط کً یيی، نهکو اؼت ىاگٍان ةت ةاز ؿطهتان  مؼَ چـم از آىذا کًکيط.  نی
صَدتػان اکيَن ةضـی از  چـم وی، ا٘تیدر ز٘و ةتعؼیط.  اؼتةً ؿه کعدن ىگاه

ةُػط ٗلهعوٌػای دیگػع را  تَاىیط از آن لسًٌ ةػً اؼت و ةا ایو چـم اؼت کً نی
 ةاز ةاؿط.تان  مط، زتی اگع چـم ؼَیيیط ةتیتَاى اقالً ىهی چـم آن ةتیيیط. ةطون

وَر واُٗػی نـػضف ً ی ىیغ ودَد دارد و ایو چیغی اؼػت کػً ةػؼَن َانل
تْییعاتی در صكَص کيط. ایو َانل  در چً ؼىسی کار نیتان  مکيط چـم ؼَ نی

ط در ُةُطٌای نضتلٓ نتذلی یگظار نضتلٓ را پـت ؼع نی ؼىَحوٗتی اؼت کً 
، ةلکػً از  اقػلی تيٍا از کاىال ط، ىًةیي چـم ؼَنؾ نیةا ؿَد. وٗتی ؿضف  نی

ی ى چيط کاىال  ٌع نيٕظ َػعؽ کً نطرؼۀ ةَدا نُت٘ط اؼتکيط.  غ اؼتٕاده نییَٔع
ُيػی ی.  اؼػت چـػم ط ٌع نيٕظ ةطنیگَ نطرؼۀ دائَ نیدر زالی کً  ، اؼت چـم
نيٌَرؿان ایو اؼت کً چيػیو چیػغی ةػا  ٌؽتيط. ؼَزىی چـم وب ى٘اط تهام

پػظیع اؼػت و ٔػعد  ای کػً ٔػا ایذػاد کػعده انکان ىََی از زالت ةطىِی تْییعیأتً
 طن ةتیيط.ی ةٌعداتَاىط از  نی

ؼػىر چـػم ؼػَم ودػَد در صكػَص ولی نا نُت٘طیم ىهَدٌای ةیـتعی 
ی ، چيط کاىال گٕتماقلی کً  َالوه ةع کاىالدارد.  غ ودػَد دارد و ایػو یػى نٍم َٔع
ی در ةا ی ٌع دو اةعو کاىال و در ى٘ىػۀ وػب  چـهان پلک ویی، ةا  و پا ٌای َٔع
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ؼعگظاؿػتو ؼػىَح  . پـتطىػودػَد داردر ٗؽهت ةػا ی ةیيػی ِگو  ؼَزىی َؿو
تَاىيط اؼػتٕاده  ٌا نی نضتلٓ چـم ؼَم، نَمََی از ایو اؼت کً آیا ایو کاىال

 یُيػیٌا اؼتٕاده کيط،  کاىال ویای نُهَلی ةتَاىط از ا کييطه ویاگع تهع ؿَىط. التتً
ان تَاىيط از چـػه . أعادی ٌؽتيط کً زتی نی اؼت طهیی رؼیار ةا یةؽ ؼىر ةً

التتػً پػػ از  ؛اده کييط تا ٗلهعوٌای ورای ایو ُةُػط را ةتیييػطٔیغیکی صَد اؼتٕ
ٔیغیکی ان وتیُی گَىاگَىی را در ایو چـه َؽٌای ٔ از وعیٖ تغکیً، تَاىایی آىکً

صَةی اؼػتٕاده  وتیُی ةػً ٌای َٔؽ تَاىایی ویرؿط داده ةاؿيط. انا اگع ىتَاىيط از ا
ایی را در یک ةُ   ٔ٘ه در ؼایع یا ُطٌادر ؼایع ةُ  ةیييط انا ىً ُط نیکييط، ٔ٘ه چیٌغ

ؽػت. یالُػاده ى ٗػطر َٔؽ ٌيَز ٌم آندر ایو قَرت کً  ،ُط ناٌا و ىً در ایو ةُ ُةُط
ُػط و از چـػهی دیگػع ةػعای رو ةعصی أعاد از یک چـم ةعای دیطن ایػو ةُ  ازایو

 کی )چـػمیغیو چـم ٔیع ایکييط. زا  ز ُط اؼتٕاده نیُطی ورای ایو ةُ دیطن ةُ 
ی ودَد ىطارد، ةيا ةً  کاىال چی  ٌ تکی راؼیغیٔ ٔػا  هًا ةػًیی کػً نؽػتَ٘لتػَٔع

ػای ةػط  ةعای اىذػام کی راؼتیغیٔ ل دارىط از چـمیتها : نعدم اؼت نعةَط کاٌر
ی نٍهی اؼت کً کاىال گٕتم درةارۀ چيط ایيذاتا  آىچًکييط.  اؼتٕاده أعاد در  َٔع

 دٌيط. تَؼًُ نیٗلهعو ةـعی ۀ ٔای یتغک

تو ةً یؼىسی ةؽ ًة طنیةُط از رؼ ، چـهی ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعیار ةا  و ٔر
 ، هۀ ةػا ی قػَرتیدارد. نضكَقًا در ى نعکب چـم ةً ؿتاٌت گیعد کً نی ؿکل

ةعصی ؿهار چـم کَچک درون آن ودَد دارد.  کً ةی ؿَد ًاٌع نی ةغرگ چـهی
رؿػط را  ٌای ةؽػیار زیػادی چـمةا   الُاده در ؼىَزی َٔؽ صطایینَدَدات از 
ٌا  چـم ط. تهامىودَد دارؿان  در ؼعاؼع قَرت ٌا ایو چـم کًوَری  ةًاىط  ادهد

ا را نییچ ةغرگ چـم ویا ٖیاز وع ةضَاٌيػط  را تَاىيػط ٌعچػً نیٌا  آن ييط ویة ٌغ
و  ييػػط. داىَرؿياؼػػانیةت را تَاىيػػط تهػػام ؼػػىَح ک ىٌػػع نییػػييػػط و ةػػا یةت

چـػم   ىػط کػً نگػػا کييط پػی ةعده نی پژوٌؾ نگػ ؿياؼاىی کً روی زـعه
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 ؿػهار چـػم ةغرگ از ةی اىط کً ایو چـم طهید کعوؼکَپیع نیدر ز و دةغرگی دار
 ار ةػا یؼىسی ةؽػ ىانيط. وٗتی ةً چـم نعکب نیآن را  و ؿطه لیتـک کَچک
لػی ةػا تع از یصتان  ط ؼػىریؿَد. انا ةا ًاٌع تینَُٗ وی، نهکو اؼت اةعؼیط

تَاىيط ایػو  ً ًاٌع ؿَد. أعاد َادی ىهییت تغکیو نَُٗیؼىر تاتاگاتا ةاؿط تا ا
را ةتیيط. ٌا  آن تَاىط ای در ؼىسی نتَؼه ىیغ ىهی کييطه را ةتیييط و تهعیوٌا  چـم
رؼط.  نی ةً ىٌعَادی  چیغ ٌهً ایيذاگع ٗعار دارىط و یدر ُةُطی دٌا  ایو چـمزیعا 

ع را ُػطٌای دیگػوٗتی کؽی ؼػىَح ةػا تع یػا ةُ ایيکً  درةارۀایو تَمیسی اؼت 
 دٌط. گظارد چً روی نی ؼع نی پـت

ام. نػا از ىیعویػی  ؿػعح دادهتػان  یرا ةعا ؼػَم تا زط زیادی ؼاصتار چـػم
تع و ٍ یرا ةاز کيیم، ةياةعایو ىؽػتتًا ؼػعتان  مؼَ کيیم تا چـم اؼتٕاده نیةیعوىی 
، ٌعیػک از ؿػها  کعدم نی قستت ؼَم وٗتی درةارۀ چـمدٌط.  روی نیتع  آؼان
ٌا  چػًیٔـػعده ؿػطه، اىگػار ناٌ ٌم ةً تان ـاىییپ کيیط کً ازؽاس تَاىؽتیط نی
و ی؟ ةلػً ةػط وػَر ىتػَد ویا ای. آ ؿَىط نی ؼَراخرون وعؼ د طه ؿطه و ةًیکـ  ٌم  ةً

 ط تا ٔالَنیآنطه ةاؿ يذایارا کيار گظاؿتً و تان  ٌای . تا وٗتی واةؽتگی قَرت ةَد
ی کػً ازؽػاس یػعویکيیػط. ى ازؽػاس نػیآن را تػان  ط ٌهگییػعیاد ةگیدأا را 

را تان  مٗػَی اؼػت. نػا چـػم ؼػَ ،آورد ٔـػار وارد نػی رونوعؼ د کيیط ةػً نی
چـػم ؼػَم اؼػت ةػاز  کعدن  ٔعؼتادن گَىگی کً نضكػَص ةػاز عونیلۀ ةیوؼ ةً

در  م.یٔعؼػت عون نییػم آن ةیغ ةػعای تػعنیػی را ىیٌا ٔالَندر زالی کً  م،یکي نی
کيم،  از ؿها ةاز نی ٌعیکةعای آن را  ، مکي نی قستت ؼَم چـم درةارۀزالی کً 

گَىً ىیؽت کػً ٌهػً الغانػًا  تغکیۀ ٔالَن دأا ةاؿیط. انا ایودر زال ؿعوی کً  ةً
ييط. ایو ةً نؽائلی در ؼػهت صَدتػان یوَر وامر ةتیييط یا زتی کالً ةت ةتَاىيط ةً

تان ً یػً تغکوَر اؼتَار ة ط، ٔ٘ه ةًیط ىگعان ىتاؿیيیةت طیتَاى ةؽتگی دارد. اگع ىهی
تَاىیػط  نی خیتطر ، ةً طیدٌ ادانً نیتان  ؼىری وَر کً ةً ارت٘ا ط. ٌهانیادانً دٌ
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 ًیػای نكػهم تغک ؿَد. تا وٗتی ةػا اراده وامر نی خیتطر ط تار ؿها ةًیط و دیيیةت
 . أتی طیصَاٌ داده ةاؿیط ةاز نهکو اؼت ٗتالً از دؼترا کً  آىچًکيیط، ٌهۀ 

ط درةػارۀ یؼَنؾ را ةاز کيط. ةگظار چـم ؿضف صَد کً اؼتؼضت ىؽتتًا 
کييػط. یػک  را ةػاز نیؿػان  مؼَ ٌای نضتلٕی قستت کيم کً أػعاد چـػم روش

دػایی کيط، ةً پیـاىی،  نطیتیـو نیدر زالی کً  روش ؿانل ایو اؼت کً ٔعد
 کیـاىی تاریپ درون ةعد کً کيط. در اةتطا پی نی نی ، ىگاهٗعار دارد چـم ؼَمکً 

ـػاىی یپ درون کيػط کػً ، زػػ نی نعور زنػان غی ودَد ىطارد. ةًیچا آىذ و اؼت
 خیتػطر ـػاىی ةًیپ درون ةػعد کػً ، پػی نیً یػؿَد. پػػ از نػطتی تغک ؼٕیط نی
 درون رؼػط کػً اىگػار نی ةػً ىٌػعزنان  ؿَد. در آن ٗعنغ نی و ؼپػ تع درصـان
ط، کػً در یػيیة نی لمیا ٔی َنیغیٌایی کً در تلَ گل ؿَد، نحل نی ؿکٕتً پیـاىی

ؿػَد. آن  ی ًػاٌع نییٌا قػسيً ؿػَد. چيػان ةاز نیؿان  یٌا ةعگ گل لسًٌ کی
رؼیط، ىاگٍػان در نعکػغ  نی ةً ىٌعپیـاىی کً در اةتطا نؽىر  رونٗؽهت ٗعنغ د

ؿکٕط. اگع ٔػعدی ةضَاٌػط صػَدش ایػو  ؿکٕط و نی ةعدؽتً ؿطه و ؼپػ نی
 ٌػم ؼػال ا دهیػ ٌـػت وَر کانل ةگظراىط، نهکو اؼػت زتػی روىط را تا اىتٍا ةً
 . نؽطود اؼت ؼَم عا کل چـمیکأی ىتاؿط، ز

دارىط. انا آىذػا ةاز کاىالی ٌا  آن و ؽتینؽطود ىکانالً ةعصی أعاد  ؼَم چـم
ةيػاةعایو وٗتػی اىط.  نُيَی اىذام ىطاده ویتهعٌیچ زیعا  ،ىطاردودَد  اىعژی چیٌ

دلػَی چـػم آىػان اه یغی گػعد و ؼػیچ کييط، ىاگٍان و نییؿعوع ةً اىذام تهع
وَر  ط و ؼػپػ ةػًیؼػٕ خیتطر کييط، ةً وینطتی تهع آىکًؿَد. پػ از  ًاٌع نی
کی ؿضف را کهی اذیت یغیٌای ٔ ؿَد تا زطی کً چـم نی ای درصـان ٔغایيطه

انػا « طم.یرا د ناه»ا ی« طمیط را دیصَرؿ»يط: یگَ ةُنی أعاد نی رو کيط. ازایو نی
صَدؿػان ةػَد. ةُنػی  کاىػال در واٍٗ، ةلکً اهط ةَد و ىً نیصَرؿآىچً دیطىط ىً 

داده ٌػا  آن گظارىط و وٗتی چـم ز٘ی٘ی ةً را پـت ؼع نی تع ؼىَحٍ یأعاد ؼع
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نهکو اؼػت ةؽػیار دیطن ،  گعانیييط. ةعای دیتَاىيط ٗلهعوٌای دیگع را ةت ؿط نی
وعؼ  ةػً کاىال ویا کييط در وَل نی کييط، ازؽاس نی ویةاؿط. وٗتی تهعؼضت 
،  . زتػی در صػَاب اؼػت ا چػاهیػ تَىػلؿػتیً کػً  ٌؽتيط طنیدودر زال  ةیعون

ٌؽتيط. ةُنی از أعاد ازؽػاس  ةیعون وعؼ ةً طنیدودر زال کييط  نی ازؽاس
پعوازىػط، در زػال کييػط  ازؽاس نیعصی ؼَاری ٌؽتيط، ة اؼبدر زال کييط  نی

کييػط در  ازؽػاس نیعصػی ٌؽػتيط و ة طنیدودر زال کييط  ازؽاس نی ةُنی
رؼػط کػً  وَر ةً ىٌػع نی یوا ـًیراىيط. انا ٌه دلَ نی وعؼ  ةًةا ؿتاب ی تَنتیلا

صَد  اؼتؼضت ار یةؽ. َلتؾ ایو اؼت کً اىتٍای آن ةعؼيط تَاىيط ةً ىهیاىگار 
در  دٍػاىی کَچػک ةـعی را نحل ؼَنؾ را ةاز کيط. نطرؼۀ دائَ ةطن ٔعد چـم

ـػاىی یپٔاقلۀ ، ةیيطیـیطاش  ، درةارهةاؿط دٍاىی کَچکةطن، عد. اگع یگ نیىٌع 
ٌػا  آن اؼػت کػًَلػت ً ٌهػیو ةػاؼت. « لی»ٌغار ۱۰۸ةیؾ از تا ّطۀ قيَةعی 

اىتٍػا  تَاىيط ةػً روىط انا ىهی نی ةیعون وعؼ کييط ةا ؿتاب ةً نی ازؽاس ـًیٌه
 ةعؼيط.

ىٌػع در  کَچک دٍاىی ةـعی را نحل نطرؼۀ دائَ ةطن کً ار نيى٘ی اؼتیةؽ
ب یػؼاصتار و تعک ًیتةطن ؿب یىیؽت کً ؼاصتار و تعکعد. نيٌَرؿان ایو یگ نی

و ُةُط ٔیغیکی ٌم ىیؽت. نا ینا در ا و نيٌَرؿان ؿکل ٌؽتی ةطن اؼت دٍان
 کعوؼػکَپی، ةػطنیار نیىػَیو، در ؼػىسی ةؽػ َلػم در اؼاس م: ةع یپعؼ نی
نَلکػَلی  تػاتیتی اؼػت؟ تعکیومػُ ؿطه در چً لیٌا تـک از ؼلَل کی کًیغیٔ

،  ی اتػمٌ ا ٌػا، ٌؽػتً ٌػا، پعوتَن ٌػا، اتم تع از نَلکَل د. کَچکنضتلٕی ودَد دار
 درةارۀ تاکيَن کعوؼکَپی کًین ذرات ویتع کَچکٌا ٌؽتيط.  ٌا و کَار  الکتعون

کعوؼػکَپی یذرۀ ن ویتع کَچػک ٌػا ٌؽػتيط. پػػ يَیىَتع ؿػطه پژوٌؾٌا  آن
 ٌای انَىی در ؼػالیکػعد. ؿػاک پػژوٌؾاؼت درةارۀ آن ؼضت ار ی؟ ةؽ ؽتیچ

ىٍایػت  ىٍایػت ةػغرگ و ٌػم ةی ٌػم ةی»کً ایػو دٍػان  ان کعدیة اش آصع زىطگی
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تاتاگاتػا،  ُيی زتی ةعای نَدَدی در ؼػىریؽت؟ ینُيی آن چ اؼت.« کَچک
ٗػطر کَچػک  تَان در  کػعد و آن آن را ىهی ٗطر ةغرگ اؼت کً زطونعز دٍان آن

َلػت ةً ٌهیو تَان در  کعد.  تعیو ذرات ناده را ىیغ ىهی کعوؼکَپییاؼت کً ن
 اؼت.« ىٍایت کَچک ىٍایت ةغرگ و ٌم ةی ٌم ةی»ان کعد: یاؼت کً او ة

ا یػٌغار دى آنػَزش صػَد درةػارۀ ؼػً از وعیػٖانَىی گؽتعدگی دٍان را یؿاک
 ارهیٌغار ؼػ  نػا، ؼػً عی دٍػانیان کعد کً در کٍکـػان راه ؿػیتَقیٓ کعد. او ة

و  نـػاةً نػا دارىػط کیِ یغیٔ ةطنکً  ودَد دارىط نَدَداتیٌا  آن رویکً ٌؽت 
ودَد دارد. یُيی  ایو دىیکعان نحل ا ای ةییٌغار دى ک داىۀ ؿو، ؼًی درون زتی

ةاٌَؿی نحػل اىؽػان و دىیاٌػایی  دٍاىی اؼت کً نَدَداتناىيط  داىۀ ؿو کی
ؼضت اؼت! اگع  ؾکعدى  ٌایی در آن. ةاور اىًصٌا و رود نحل دىیای نا دارد، ةا کَه

تع، ؿػو  اٌػای کَچػکیدى ا در آنیط: آیـیيطیة اش رهدرةا پػ و درؼت ةاؿط،یا
ودػَد  کػعان ای ةییػٌغار دى  ا ؼػًی، آ ی ؿوٌ ا داىً از آن ٌعیکودَد ىطارد؟ و در 

 از آن ٌعیککعان، ؿو ودَد ىطارد؟ و در  ای ةییٌغار دى ؼً ا در آنیآ ىطارد؟ پػ
 در ؼػىر ویاةعاکعان ودػَد ىػطارد؟ ةيػ ای ةییٌغار دى ا دوةاره ؼًیی ؿو، آٌ ا داىً

 يط.یةتآن را  تَاىط اىتٍای تاتاگاتا، ٔعد ىهی

ٌػای  و نَلکَل ٌا ؼػلَل درةػارۀتَاىط  ٌای ؿو گٕتً ؿط، نی داىً درةارۀ آىچً
 کً میةگَتان  ط ةعاییةگظار .پعؼيط نی از ةغرگی دٍان ىیغ گٕتً ؿَد. نعدماىؽان 

 ةػً ىٌػعا ٌػم ٌيػَز تاتاگات در ؼىرگعچً نعزی صَد را دارد،  غ صهیى دٍان ویا
رون انا د ؾ ؼضت اؼتکعدى  گعچً ةاور اؼت.ىٍایت ةغرگ  ةیکعان و   رؼط ةی نی

ی تا ؼىر ةؽیار نیکعوؼػکَپی نَلکَلکً نتـکل از ذراتی در ؼىر  ةطن اىؽان
ةػً  ای از زیات ا ٌع گَىًی وٗتی اىؽان .اؼت دٍان ویةً ةغرگی ا در واٍٗاؼت، 
ار یةؽػػ او در ؼػػىسی زیػػات و ؼعؿػػت دٔع ةً  نيسكػػعط، َياقػػع یػػآ نی ودػػَد

ػایی .  عىطیگ نی کعوؼکَپی ؿکلین  ویَلػم ىػَدؼتعؼػی ٔعاتػع از چيػیو چیٌغ
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ت َلم ؿکلةا  ؽًیدر ن٘اَلهی کً  ٌؽتيط، گػع یارات دیدر ؼػزیات  ۀٌای پیـٔع
ىٕػَذ ی یُةُػطٌا ط ةػًتَاى نا زتی ىهیَلم .  اؼتاةتطایی ار یةؽ ،ؼعاؼع دٍان در

در زػػالی کػػً  و ٌهػػیو نکػػان نػػا ودػػَد دارىػػط.کيػػط کػػً در ٌهػػیو زنػػان 
گػع ؼػٕع کييػط. یُةُطٌای د تَاىيط ةً نیآؼاىی  ةًگع ید اراتیؼ یٌا پعىطه  ةـ٘اب
 ،روىػط يػط و نییآ ک آن نییػرو در  . ازایو اؼت کانالً نتٕاوت ٔنازنانآن  نٍَٕم

 ةاورش ةعای نعدم ؼضت اؼت.ٍ کً یٗطر ؼع آن

عا ی، زگٕتیم نیآن را  ةایطؼَم  ارۀ چـمغی ةَد کً ٌيگام قستت درةیچایو 
 کػً طیػکي نی ، ازؽػاسدویط نی ةیعون وعؼ  ةًةا ؿتاب تان  کاىال وٗتی در وَل

 گعی را نـاٌطهید تیومُ اؼت . ةُنی أعاد نهکو ان اؼتیپا کعان و ةی ةی آن
ازؽػاس کييػط ةلکً  ،کييط تَىلی زعکت نیدر کييط ى ازؽاس . نهکو اؼتکييط

، در  دوىػط نی ةیعون وعؼ  ةًدر زالی کً  دوىط و نی اىییپا و ةی پٍودادۀ  در وَل
آن  کعدن  ؿػٍعی ودػَد دارد. ةػاور ٌا و نيػاًع ٌػا، رودصاىػً کَه دػاده، دو وعؼ
ک نيٕػظ یػزتی در : » آیط یادم نی گَىگی ةً ٌای اؼتاد چی تع اؼت. گٕتً ؼضت

ػػا د اتَنتیل ؿػػٍعی ودػػَد دارد کػػً َػػعؽ ةػػطن اىؽػػان، زعکػػت  ر آنٌػػا و ٗىاٌر
تكػَر  ٗاةلؿػان  ؿطىط و ةعایزده  ؿگٕتواًُٗا  طىطیؿيآن را  ةعصی کً« کييط. نی

ای نػادی در ؼػىر نیچ م کًیداى زامع نیدر زال ىتَد.  ؿػان از  کعوؼکَپییٌغ
ع تػا یتهػام نؽػآن را  طیتَاى ؿَىط و نی نی لیٌا تـک ٌا و پعوتَن ٌا، اتم نَلکَل

ى٘ىً، قػٕسۀ ٌػع  کیدای  تَاىؽتیط ةً ر، نیط. اگع در ٌع ؼىیاةی کيیو ردییپا
ٌػا،  ٌا، قػٕسۀ ؼػىر اتم تَاىؽتیط قٕسۀ ؼىر نَلکَل ط، اگع نییيیرا ةت ؼىر

 تَاىؽػتیط ط، نییػيیرا ةت ی اتػمٌ ا ٌا و قٕسۀ ؼىر ٌؽػتً قٕسۀ ؼىر پعوتَن
ای نادی، ؿانل ةػطنیچ ط. تهامیيیرا ةت ٌای ٌؽتی در ُةُطٌای نضتلٓ ؿکل  ٌغ
نػعتته ٌػا  آن ُطٌای دیگع دٍػان ودػَد دارىػط و ةػًات ؼىَح ةُ ةً نَاز،  ةـعی

کييػط،  نی پژوٌؾ کعوؼکَپی نادهین و وٗتی روی ذراتیک ىَیغیدر ٌٔؽتيط. 
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 ٖیػاز وعآن را  کييط و نی پژوٌؾکعوؼکَپی یذرۀ ن کیروی  ک زنان ٔ٘هیدر 
 یيطٔعايکً ٌؽتً از یدٌيط و ٔ٘ه پػ از ا ای اىذام نی تکً ل تکًیو تسل ؿکأتو

اگػع انا کييط.  نیةعرؼی آن را  ِب پػ از ؿکأتیگظرد، تعک ای نی ؿکأت ٌؽتً
ػػایی را کػػً تَاىؽػػت  م کػػً نییداؿػػت دؼػػتگاٌی نی ٌػػا یػػا  اتم ۀدر قػػٕسچیٌغ

داد،  آؿػکار کيػط و کػل تكػَیع آن را ىهػایؾ نػینان  ٌا ودَد دارد ةعای نَلکَل
. میطید نیرا گع ی٘ت ُةُط دی٘زم و کعدی ةَد کً ةً ُةُطی دیگع ىَٕذ نینُادل ایو 

ای ٌؽػتيط کػً  گَىً ُطٌا ةًٌهۀ آن ةُ  دارد و ُطٌای دیگع نىاة٘تةـعی ةا ةُ  ةطن
 تَقیٓ کعدم.

ای دیگعی ىیغ ودَد دار ةػاز  ؼػَم را چـػم ؿػضفصػَد ط کً وٗتی ىچیٌغ
ٌای َهػَنی  طهیػدرةػارۀ ةُنػی از پط ایيذػاکيط نهکو اؼت تذعةً کيػط. تػا  نی

چعصط، انا  نیؿان  مؼَ لی رایخ ىیؽت کً أعاد ةتیييط چـمصی . ام کعده قستت
وَری  رایخ اؼت، ةًدائَ  ۀدٌط. ایو پطیطه ةیـتع در نطرؼ چيیو چیغی روی نی

ایی  دی ودَد دارد و ٗتل از ایيکً تغکیً گعد تای ۀکً یک قٕس کييطه ةتَاىط چیٌغ
 دروندی  تای کی ًؽت کیگَىً ى ویانا ا را ةتیيط ایو قٕسً ةایط پاره و ةاز ؿَد.

ایی را ةعاییچاز ٌهان آّاز  شاؼتادٗعار داؿت. ةلکً ٔعد  ؼع تا  کعد ىكب ؾٌغ
ةػا اؼػتٕاده از . اؼػتادش  دی ةػَد تػایٌػا  آن کػی ازیاش را نهکو کيط و  تغکیً
ؼػَنؾ  چـم ؿطن  . وٗتی زنان ةاز ةَد او را ُنٍعونَم کعده ؼَم چـمدی  تای

غی اؼػت کػً اؼػتاد از روی ٗكػط ةػعای او یػچ آنو یؿَد. ةياةعا نی ةعؼط، پاره
 ؽت کً در اةتطا در ؼعش ٗعار داؿت.یغی ىیچو  ةَد داده بیتعت

، أعادی ٌؽتيط ؼَم چـم ؿطن  ودَد دارىط کً در دؽتذَی ةاز ٌمأعادی 
 ؽػت؟ صػَدیچکييط. َلػتؾ  ازتهال آن را کهتع نیکييط، ؼُی ـتع یة ٌعچًکً 
 دىتال چـم تَان ةً ىهی کً اؼت ویاؼاؼی ا َلتداىيط نادعا چیؽت.  ىهیٌا  آن

 ط. ٌعچػًیػآور نی ةػً دؼػتعتػع یط، دیةاؿػ ـتع در آرزوی آنیة ٌعچً .ةَد ؼَم
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 رىگ صاکؽػتعیای  ناده،   ةطتع ؿَد، ةلکً ةاز ىهیتيٍا  ىًط، یةاؿ آن ـتع در ولبیة
ـػتع یة . ٌعچًگیعد در ةع نیوؼیُی را  ۀنسطود و ؿَد تعاوش نی ؼَم از چـم
ؿَد و  ـتع داری نییة ناده ویصَاٌیط و ا نیآن را  ـتعیَم ةاز ىـَد، ةچـم ؼ

ترا تان  ةطن ؿَد کً تهام و نییذً ایىت م یتَاىط مػض . زتی نیدر ةع صَاٌط گٔع
ؿػط،  ةاز نی واًُٗا ٌمتان  مؼَ ةغرگی داؿتً ةاؿط. زتی اگع چـم طانیؿَد و ن
تان  مچـػ ،تػان واةؽػتگی ۀذػیىت درعا یػط، زیػيیتَاىؽػتیط ةػا آن ةت ىهی ٌيَز ٌم

ؿػَد  ىاپطیط  ةعود و ةیو ازکيط  نیایو ناده ٔ٘ه زناىی ؿعوع ؿط.  نٍعونَم نی
ا کلی  را ةًآن واةؽتگی و  ٔکع ىکيیطچـم ؼَم ةً دیگع کً  انػا نذتػَر کيیػط. ٌر

از آن ناده را ط تا یٔعؼای وَ ىی ةگظر ۀ واٗتیتغک ان یک دورهیط ؿط از نیصَاٌ
را در   ویػآنػط. ةعصػی أػعاد ا پطیط نیتایط از اول ٌم ىتی کً ةتعیط؛ ومُی ةیو
« دىتال آن ىتػاش، در ولب آن ىتاش، ةػً»ط: یگَ نیٌا  آن کييط. اؼتادؿان ةً ىهی
دٌيػط و در  ای ةً صَاؼتو آن ادانً نی وَر ؼعؼضتاىً کييط و ةً ةاور ىهیآن را  انا

 آورىط. نی ةً دؼتصَاؼتيط،  نی آىچًَکػ ةعاىتٍا 

 دٍر ازراى دیدنطبیعی  نایی فَقتَا

 دور ازراه دیػطن اؼػت نعةػَط ؼَم چـم هًا ةًیوتیُی کً نؽت٘ تَاىایی َٔؽ کی
تَاىم  ام نی ىـؽتً يذایا در زالی کً»ط: یگَ نیٔعدی ٌؽت کً .  ؿَد طه نییىان

 تَاىيػط ىهی ةُنی از نعدم« يم.یةتؼَی دىیا  آنا یکا یآنع ، ی را در پکویٌا قسيً
ع یپظ و انکانیا ر دٌط. چگَىًیتَمآن را  تَاىط ٌم ىهی َلمزیعا کييط   درآن را 
 تَاىيػط دٌيط، ولػی ىهی ریتَمآن را  ای گَىً اىط ةً کعده ةُنی أعاد ؼُی اؼت؟
ؿَد کػً  دٌيط. ةضـی از نـکل ةً ایو نعةَط نی ؿعح ای کييطه ٗاىٍوَر  ةًآن را 

 ةـػعی اؼػت؛ تَاىایی َٔؽ ةع اؼاس ایو ٔعض اؼت کً آن، ىََیٌا  آن تَمیر
ً یػتغکٗلهػعو ةـػعی ٔػای  گَىً ىیؽت. أػعادی کػً در ؼػىر ایودر قَرتی کً 
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ا یػ دور ازراه دیػطناز وعیػٖ  آىچػًةـػعی ىطارىػط.  ٌای واُٗػی َٔؽ کييط ٗطرت نی
دٌػط. ىٍایػت  روی نی ةیييط، ٔ٘ه در گؽتعۀ ُةُطی ةضكَص گع نییٌای د ٗطرت

رود  ىهیٌؽتیم  ٌا در آن نا اىؽان کی کًیغیُط ٔةُ  ویورای اؿان  ٌای ةعد تَاىایی
 رود. غ ىهییُةُطی صَدؿان ى طانین و نُهَ ً ورای

 نتٕاوت تَ٘ا طانین از کً طاىی اؼتین ةـعی دارای ، ةطن در ُةُطی ةضكَص
 ک اىطازه اؼػت. آنیةً ؿان  طانین ؽتيط، انا نسطودۀیُةُط ى کیدر ٌا  آن . اؼت

وَر  تَاىػط ةػً نی ودَد دارد ةیعون در دٍان چً  رد و ٌعنىاة٘ت دا طان ةا دٍانین
 ؿػَد. تَاىػط نػيُکػ ی نیٌعچیغؿَد و  نيُکػ يذایاطان ؿها ینتياًع در ن

ای واُٗی  ؿطه ع نيُکػیتكاوٌا  آن  و،یروی زنػ وَر نحػال . ةػً ٌؽػتيطاز چیٌغ
کػا و یو در نیػطان ؿػضف، آنعیؼػی ودػَد دارد، ةيػاةعا دی کا و واؿػيگتویآنع

غ یٌا ىً یٌؽتيط. انا ؼا ییٌاً یؼاٌا  آن ؿَد، ولی نی ؼی نيُکػ دی توواؿيگ
 کػً وَری ؿَىط، ةً نتياًع نيُکػ نی ؿکل ةًٌا  آن نادی ودَد دارىط و ؿکل ةً

 دور ازراه دیطن ویکييط. ةياةعا ع نیییعد، تْیگ نی قَرتآىذا  در عی کًییتْ ةع وتٖ
ایچ طنیکييط د نی اؿاره آن کً ةُنی أعاد ةً  طان ُةُطی صَد ؿضفیی در نیٌغ

ا را دیگع یکيط، چ نی ًیتغک ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی در اؼت. وٗتی ؿضكی ٌغ
ا را وَر نؽت٘یم  ةًاو ةیيط.  ىهی قَرت ویا ةً  صػطایی ٗػطرت ،ةیيط و آن نیچیٌغ

 ىاپظیعی َٗی اؼت. وَر ٗیاس کً ةً ؿَد ٔای ةَدا ىانیطه نی

 ریتَمػً ةعای ٌهػآن را  ؽت؟یچو ةـعی ٗلهع، در ؼىر ٔای دور ازراه دیطن
ٗعار  ـاىی ؿضفیای در نسل پ يًی، آ طان ودَد داردین ُطی کً آندٌم. در ةُ  نی

گػعدد.  کييطه ةعنی ، انا آیيۀ تغکیًاوؼت وعؼ کييطه رو ةً دارد. آیيۀ ٔعدی ّیعتغکیً
ؿػعوع ةػً  يػًی، آ اؼػت ؿػطن  ًاٌعدر زػال ؿضف  دور ازراه دیطنی یوٗتی تَاىا
 عی را ةػا زعکػتیی تكاویيهایؼ لمیيکً ٔیداىيط ةعای ا نی کيط. ٌهً نی چعصؾ
دٌط. اگع کهتػع  نی ع را ىـانیوچٍار َطد تكَ ؽتیة ًیدر ٌع جاى ایذاد کيطنطاوم 
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ط يػع پػعش صَاٌیؿػَد، تكػاو داده ىـان ًیع در ٌع جاىیوچٍار َطد تكَ ؽتیاز ة
ت و  اؼػت ًیػع در جاىیوچٍار تكػَ ؽتیـتع از ةیة يًیایو آ چعصؾ داؿت. ؼَع

ط. ةػا یػيیةتآن را  گعداىط تػا ؿها ةعنی وعؼ  ةًو کيط  نی عد نيُکػیگ را نی ٌعچً
تً ةَد، پا ی، تكاو ةعگـتو دوةاره ع یط. ؼپػ دوةاره تكَىؿَ نی عی کً ٗتالً گٔع
 تَٗػٓ ةطون کيط. چعصؾ نی ع را پا یچعصط و دوةاره تكَ عد، دوةاره نییگ را نی
دٌػط  ادػازه نی يػًی. ایػو آ اؼت ط در زعکتیيیة نی آىچً ویاةعااةط. ةيی نی ادانً
ای واُٗی در دٍان ؿطه نيُکػتان  ُةُطی طانیدر نرا کً  آىچً  ةتیيیط و ةا چیٌغ
 دارد. تع ةیعون نىاة٘ت  ةغرگ

يً واًُٗا یط؟ آن آیيیةت ؼعتان اؼت در پـترا کً  آىچًط یتَاى نی چگَىً پػ
وَر  ٌهانکيط؟  را نيُکػ ةطن ی در اوعاؼعچیغٌتَاىط  ا آن نیی، آ کَچک اؼت

در رود و  ی آؼهاىی نػییيایةٔعاتع از  ؿضف ؼَم وٗتی ؼىر چـمایم  کً گٕتً
و یػؼعگظاؿػتو ا ؼَم در آؼػتاىۀ پـت ، چـم اؼت ی صعدیيایة طن ةًیرؼ زال

 ؼػَم ؼعگظاؿػتو اؼػت، چـػم ک پـتیػوٗتػی ىغد لسًٌ ُةُط نا اؼت. در آن
ای ٔیغیکی ایو ةُ يطک نی عی را تذعةًییتْ ا ةیيط، صَاه اؿػی ُط را ىهی: دیگع چیٌغ

در وٗتػی گع، یَتارت د اىط. ةً ط ؿطهیىاپطٌا  آنۀ ٌهةاؿط یا نعدم یا زتی دیَار. 
رؤیػت  گع ٗاةلیدتان  ةطن ط کًیةع ط پی نییاىطاز تع ىٌع نیٖ یآن ُةُط ةضكَص َه

يً اؼػت. یک آیار دارد ٗعتان  طان ُةُطییغی کً در نسطودۀ آن نیىیؽت و تيٍا چ
ُةُػطی  طانیػن ةغرگػی تهػام ٗػعار دارد ةػًتان  طان ُةُػطییػکػً در ن يػًیانا آن آ

غی ودػَد ىػطارد کػً ىتَاىػط یػچ طچعصػ و دلػَ نی َ٘ب وٗتی ةً پػ .اؼتؿه
تان ٗػعار دارد ةػا دٍػان  نیطان ُةُطی ۀآىچً در نسطودکً  ییکيط. تا دا نيُکػ

تان  طان ُةُػطییػدر نسػطودۀ نآن را  عیىط تكَتَا نیآیيً ، صَاىی داؿتً ةاؿط ٌم
 . میىان نی دور ازراه دیطنآن را  نا کً غی اؼتیچ وی. امته کيط
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کييػط، ایػو تَاىػایی را  نی پژوٌؾٌای ٔعازؽی  داىـهيطاىی کً درةارۀ ٗطرت
. ٔعض کيیط از ؿضكی کً از راه  ٗعار اؼت ویةط آنَلت کييط.  رازتی ت ییط ىهی ةً

ةگَیػط آؿػيای ؿػضف صاقػی در ٌػا  آن ؼُی کيط ةػًکً ةضَاٌيط ةیيط،  دور نی
نـَْل اىذام چً کاری اؼت. ىام و اوالَات َهػَنی آن اکيَن  در پکو ؾنيغل

گَیػط  کيػط ةػً دیػطن. او ةػً ؿػها نی ؿَد و او ةالٔاقلً ؿعوع نی آؿيا داده نی
ؿکلی اؼت، چگَىً ةایط وارد صاىػً ؿػط و چیػطنان اتػاؽ چگَىػً  چً ؼاصتهان

 ویػپعؼػيط ا نی پژوٌـػگعاناؼت. ؼػپػ  ریقس ط ٌهًیگَ او نی آىچًت. اؼ
 غی اؼػت.یػچ ىَؿتودر زال آؿيا  طیگَ نی .کاری اؼت آؿيا نـَْل اىذام چً

 اىذػام چػًدر زال پعؼيط ٌهیو ا ن  زىيط و نی نی آؿيا زىگ ، ةً آن ةعای اجتات
ع آن ینْػا ، کػًهّػظاصَردن ةػَددر زػال گَیػط ٌهػیو ا ن  کاری ةَده اؼت. نی

ی را تکػظیب یتَاىػا ویؿط ا چیغی اؼت کً او دیطه ةَد. ٌهیو نؽائل ةاَث نی
گَىً تَمیر  ایوتَان  نیآن را ىتَد.  اؿتتاه ةَد اقالً  طهیاو د ىی کًیکييط. انا نس

ی در یاؼت کً آن تَاىاُةُطی ، نتٕاوت از ٔنازناندر ایو ُةُط یا ایو  نزناداد کً 
ای کػً  . در ایػو ىهَىػً اؼػت نتٕػاوتُةُػط دو  در آن انزن آن ودَد دارد. نٍَٕم

در تَقیٓ کعدم، آن آؿيا ٗتالً نـَْل ىَؿتو ةَد و زناىی کً ةػً او تلٕػو زدىػط 
 اگع أعادی کػً ،ذًیدر ىتزناىی ودَد داؿت.  تٕاوت ویصَردن ّظا ةَد؛ چيزال 
 را ةػع اؼػاس داىػؾپػژوٌؾ صػَد  ،کييط نی پژوٌؾيۀ َلم ةطن اىؽان یدر زن

 ٌػمگػع ید ٌػغار ؼػال ٌای نعؼَم اىذام دٌيػط، زتػی ةُػط از ده  ىٌعیًانعوزه و 
 َػادی ٌؽػتيط. ٌا ٔعاتػع از انػَر نػعدم اجع صَاٌط ةَد. ایو پطیػطه یةؿان  تالش
و نؽائل را ةً ایو ؿکل یط ایىتاٌا  آن ع دارد وییتْ از ةًیٌا ى تٕکع اىؽان ویةياةعا

 در  کييط.
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 پس از ٍقَع آگايیِ پیش از ٍقَع ٍ  آگايیِ  طبیعیِ  تَانایی فَق

تَاىػایی » اؼػت نعةػَط ؼػَم چـم هًا ةًینؽت٘ گعی کًیوتیُی د تَاىایی َٔؽ
 ؿَد. انعوزه نی طهیىان« و آگاٌِی پػ از وَٗعآگاٌِی پیؾ از وَٗع  وتیُیِ  َٔؽ

،  ؼػَم چـم اىط، ؿانل ط کعدهییا ت یوَر َهَنی در دى ٗطرت ٔعازؽی را ةً ؿؾ
. آگاٌی پیؾ از وَٗع و آگاٌی پػ از وٗػَعوتیُی  تَاىایی َٔؽو  دور ازراه دیطن

ُيػی ی؟  ؽػتیچ آگاٌی پیؾ از وَٗع و آگاٌی پػ از وَٗعوتیُی  تَاىایی َٔؽ
تَاىط  ، ٔعد نییتع َٗی ییط. ةا تَاىایرا ةگَکؽی يطۀ یو آ تَاىط گظؿتً نی ؿضف

 ، ؿػضفیتػع میی زتػی ٌَی. ةػا تَاىػااز ٗتػل ةگَیػطرا  دانُػً قَُد و ىػغول
وتیُی  تَاىػایی ٔػَؽٌا ةا  ٍاىی را ةتیيط. تهام ایویک عاتییتَاىط ٗاىَن تهام تْ نی

 پػظیع اؼػت. زعکػت نػاده انکان آگاٌی پیؾ از وَٗع و آگػاٌی پػػ از وٗػَع
وَر  و اؿیائی کً در ُةُط نـضكی ودَد دارىط، ةػًیکيط، ةياةعا ی را دىتال نییالگَ
 ٌای نضتلٕػی ودػَد دارىػط. ؿػکل ع ىیػغ ةػًُطٌای دیگػزنان در ةؽیاری از ةُ  ٌم
غ یػى ؾٌای ةػطى ؼػلَلدٌػط،  ؿضكی ةطىؾ را زعکػت نیوٗتی  نحال َيَان ةً

ٌػا و  ٌػا، الکتعون ٌا، پعوتَن نَلکَل کعوؼکَپی،یو در ؼىسی ن کييط نی زعکت
 .کييػط نی عکػتزغ یػىاو  ۀدٌيػط لیَياقع تـػک تهاموَر کلی  و ةً و ذراتیغتعیر

ر نؽت٘ل ٌؽتی دارد، انػا زعکػت ٌػع ذره کػً ایيذػا قػَرت وَ گعچً ٌع ذره ةً
 ؿَد. ٌای او در آن ُةُطٌا و ٗلهعوٌای دیگع نيُکػ نی گیعد، در ةطن نی

ؿػضف در ایػو دىیػا اىذػام آىچػً  ؟ رود ىهػی ویاز ةػ نػاده کػًایم  ىگٕتًا یآ
دیگعی واُٗیتػی ٔیغیکػی دارد و زتػی اگػع ؿػضف  دٌط، در ُةُط ةضكَص نی

گَىػً اؼػت. ٌػع  دادن دؼت اىذام داده ةاؿط ىیغ ایو ناىيط تکانای  زعکت ؼاده
گػع از ید گػظارد. در آن ُةُػطِ  دا نی ع و اوالَاتی را ةًیدٌط، تكَ نی اىذام کاری کً

وتیُی، ةػا  ٌػای ٔػَؽ . ٔػعدی ةػا تَاىاییةَد صَاٌطآىذا  و تا اةط دررود  هیى ویة
در گظؿتً چً اتٕاٗی أتػاده تَاىط ةٍٕهط  ، نیآىذاٌای نَدَد در  قسيً ىٌعی ةً
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آگاٌی پػیؾ از وٗػَع و آگػاٌی پػػ از وتیُی  تَاىایی َٔؽاگع  يطهیاؼت. در آ
داریػم نـػاٌطه کيیػط،  ایيذػاتَاىیط کالؼی را کً انعوز  را داؿتً ةاؿیط، نی وَٗع

ا یػدى ودَد دارد. وٗتػی ٔػعدی ةػًآىذا  اکيَن در ٌم ؛ةَدصَاٌط آىذا  چعاکً ٌيَز
ؿياؼیم ودَد  ای کً نی گَىً ةً ، نٍَٕم زنان در آن کً ی ةضكَصط، در ُةُطیآ نی

ـػتع از یة ودَد دارد. ةعای ةعصی أعاد، زتػی زنان وَر ٌم ىطارد، کل زىطگی او ةً
 ودَد دارد.آىذا  دورۀ زىطگی در کی

کؽػب چیػغی و ةػعای کً ؽت یازی ىیىآیا پػ : »ةپعؼيطط ةُنی أعاد یؿا
کييػط.  را ٗتػَل ویتَاىيط ا ىهیٌا  آن «م؟ید تالش کيایزنان  و تْییع زىطگیتَد ةٍ

ای کَچػکیع ةُنی چییتْ ط ةاَثيتَاى ٌای ؿضكی نی ، تالش٘تیدر ز٘ در  ٌغ
ع ییػؿضكػی تْ ةا تالشکهی  تَان را نی کَچک ط. ةُنی نؽائلىؿَ زىطگی او

نهکو اؼت کارنػا  اؼت کً ع آنییٌای ؿها ةعای تْ صاوع تالش ً٘ا ةًیداد، انا دٗ
يکً یو ا داؿت آوردن کارنا ودَد ىهیودَد ةً ، نَمَع وَر ىتَد وی. اگع اد کيیطایذا

ای صَب ای ةط، نٍم ىهییط یداد اىذام نی کاٌر  ةَد. وٗتی ٔػعدی اقػعار ةػً ا کاٌر
ا اىذام و  ٗػعار داده را نػَرد اؼػتٕاده گػعانیکيػط، د َۀ صػَدش نییی ةً ؿیکاٌر
ا م در یا ٕتػًت اؼػت کػً ٌهیـػً گةً ٌهیو َلػدٌط.   نی ی ىادرؼت اىذامیکاٌر
ا ةًیط چیط ةگظاریةا ًیتغک الش کيیػط کػً ؼضت تاگع ٕتيط. یُی اتٕاؽ ةیوَر وت ٌغ

نهکو اؼت نيذع ةً ایو ؿػَد  ،صَاٌیط کً ؿها نیپیؾ ةعوىط ای  انَر ةً ؿیَه
ةػً نيذع ةً ایو ؿػَد کػً چیػغی را تان  تالش ط. اگعیگعان قطنً ةعؼاىیةً دکً 

 ؿَیط. ةطٌکار نیٌا  آن ةً ،ةَده ةً دیگعان تُلٖ داؿتً ةاؿط آوریط کً ٗعار دؼت

ؿػان را  نٍػم زىطگیرویػطادٌای تَاىيط  نعدم َادی ٌعوَر کً ؼُی کييط ىهی
ای ىادرؼت اىذام ٔ٘ه ؿضفوٗتی اؼت کً ا تيٍا اؼتحي تْییع دٌيط. دٌػط  کاٌر

را تْییػع  اش تَاىط زىػطگی ؿعارتی ٔعوگظار ىکيط. گعچً ةً ایو ؿیَه نی چیو از ٌ
تَاىیم  . از ؼىسی ةا ، نی اؼت کانل ؿَد ىاةَدی نی ةا آن نَادً آىچً دٌط، انا
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 روحگَىػً رود. چ ىهػی ویاز ةػ اش عد، روح اقػلیین وٗتی ؿضكی نی ةتیيیم کً
پػ  ةطیو ٗعار اؼت. میا کعده نـاٌطهچیغی کً رود؟  ىهی ویاز ة اقلی ؿضف

ٌای ةـػعی در  غی دغ ؼػلَلیچ ىًعد، دؽط او در ؼعدصاین نی ؿضف ایيکًاز 
ٌا در  ُيػی ؼػلَلیؾ، ةطى درون ٌای ةأتو ا اَنکل ةطن ؿانل ؽت. یُةُط نا ى

ایو ُةُط، چیا گع کػً یدر ُةُطٌای د ٌای او غىط. انا ةطنیر ی ٌؽتيط کً ٔعو نییٌغ
ؼػاصتً  عهیٌا و ّ ٌا، پعوتَن ٌا، اتم غتع از نَلکَلیکعوؼکَپی ریاز ذرات نادی ن

گػع ودػَد داؿػتً و ٌيػَز ٌػم در یدر ُةُػطٌای دٌػا  آن اىط. اقالً ىهعدهؿَىط،  نی
 کػار ىادرؼػت را اىذػام ىػَع ٌع ؿضكی کً ُةُطٌای نیکعوؼکَپی ٌؽتی دارىط.

آن را  ؽػمیؿَد، چیغی کً ةَد روةعو نی ٌا کانلی از ٌهۀ ؼلَل دٌط ةا اىٍطام نی
 ىانط. نی«  و روح ةطن ىاةَدی کانل»

 در واٍٗع دٌط و ییتَاىط زىطگی صَد را تْ ؿضف نی کًگعی ودَد دارد ید راه
را  ًیػً. چعا اگع ؿضكی نؽیع تغکینؽیع تغکةعگغیطن :  نَدَد اؼت تيٍا راه ویا

ٗػطرت اىذػام ایػو کػار را کؽی  ع کيط؟ چًییتَاىط تْ اش نی  کيط زىطگی اىتضاب
عای ؿضف ةػصَاؼت و ارادۀ ؼازد ایو اؼت کً  آىچً ایو انع را نهکو نی؟ دارد

« ایػده دٍػت دى»ةَدا  ۀنطرؼرا کً  کل دىیا یا آىچًدرصـط و  وال نی نحلتغکیً 
وا ، ٌػطؼ از زىػطگی  ط نَدَداتیاز دأتط زیعا  ایو اتٕاؽ نیلعزاىط.  نیىانط  نی

ةیييػط،  وَر کػً ایػو نَدػَدات نی ةـع ةاؿػط. ٌهػان ٔ٘ه کً ؽتیى ویاىؽان ا
. اؼػترا دار دٍػان ؼعؿت ط و ٌهانیآ نی ةً ودَد زىطگی أعاد در ٔنای دٍان

و یػ. انا ا اؼت ؼاصتً ؿطهَؿو، ِرن ، ِدوو از نادۀ  اؼت صَاه کیى نٍعةان وآن 
تار نت٘اةل دٌيط ادتهاَی ؿکل نی رواةه نَدَدات و یادتهاَی در ة و در وی ٔر

کييط. وٗتػی  نی ىغول وییپا ةً ذًیدر ىت ؿَىط و نیةط  ، ةُنی از نَدَدات گعوه
 تع ىػغول وییؼػىسی پػا ةطتع ؿَىط، ةػً ةاٗی ةهاىيط و دوةاره ؼىر آن ىتَاىيط در
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نػعدم َػادی  و ؼػىریا ةً تیىٍا دٌيط تا در نی ادانً ىغول ٗطر ةً کييط و آن نی
 کييط. نی ؼَ٘ط

تيط  نی ویاز ةةایط أعاد  ویا ؼىر ویدر ا نَدػَدات ؿطىط. انا  و ىاةَد نیٔر
 ای ةـػعی را صلػٖیو ُةُط دىیُهطًا اتؿان  ٌَیم صَاٌی کیاز روی ىوا   صطایی

امػأی  چـػم دٕت کیکی امأی و یغیٔ ةطن کیٌا  آن ُةُط ةً ویط. در اعدىک
ای نَدَد در ایچ ٔ٘ه دٌيط کً نی و یػط. یُيی در ايةیي ُةُط نادی نا را نی ویٌغ

را ٍػان ع واُٗػی دیٌا تكػَ تَاىيط ةا آن چـػم ىهیٌا  آن أتيط. ِو تٌَم نییؼعزن
و یػؿػَد. در ا طه نییػع واُٗػی آن دیگػع تكػَیدر ُةُطٌای در زالی کً د ييط،یةت

و تػٌَم یدر اچَن ؿَد.  نی ٔعقتی داده ویچيٌا  آن ت، ةًیو ومُیتٌَم، در ا
دٌيط کً ةا آن  و ةطن را نییاٌا  آن . ةً زدع ٌؽتيط ویتع ان ةغرگیٗعار دارىط، در ن

واُٗػی  ۀاه ةازگـت ةً صاىدر ایو نَُٗیت ةضَاٌط رؿضكی انا اگع .  زدع ةکـيط
صلػَص پػاکی و زالػت ةػً »نطرؼػۀ دائػَ  ةػع وتػٖصَد را پیطا کيط یا  آؼهاىی

او  صػطایی و نُيی اؼت کً ؼعؿػتیو ةضَاٌط تغکیً کيط، ةط« ةعگعدد اش اولیً
 گػعانیو دیؿَد. ةياةعا تً نیىٌع گٔعدر  ار ةاارزشیةؽ آرزو وی. ا اؼت ًاٌع ؿطه

 دؿَاری گهػعاه هیؿعا ویزتی در چينُيی اؼت کً  ةً ایوکييط.  نی او کهک ةً
ةً ٌػع روش و  ؿعط ةطوننَدَدات وا تع ، در ىتیذًةازگعدد. صَاٌط  ىـطه و نی
کػاری را  ویچيػ میتػَاى نیةً ٌهیو َلت اؼت کػً کييط.  نی او کهک نهکيی ةً
 . د َادیأعاةعای  انا ىً میدٌ اىذامگان کييط  ویةعای تهع

ًا  ٔعدی َادی کً ةً میتَاى ودً ىهی چیٌ ةً ؾ ؿػٕا یٌا هارییصَاٌط ة نیقٔع
 هینىػاةٖ ؿػعا طیػةاو  ٔػعدی َػادی اؼػت . ٔعدی َادی ٔ٘ػه میکي اةط کهکی

هػک ةػً ةـػعیت و يػط کیگَ اری از أػعاد نییٌای َادی ةاؿط. ةؽ اىؽان ادتهاع
اؼػػت. انػػا آن را ىتایػػط نُػػادل  صػػطاییی ةػػً ٌهػػً، اراده و صَاؼػػت صَاٌ ىیػػک
ػدر ٌای َػادی  ٌای اىؽان یهاریة دادن ؿٕا یػک از نتػَن  ت و در ٌػیچىٌػع گٔع
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 ٌای ؼػال در گَىػگ چی ویدروّ اؼتادان ةَدیؽم ىیغ چيیو چیغی ودَد ىطارد.
،  گَىػگ واُٗػی چی انػا اؼػتاداناىػط.  نعدم را در ایو زنیيػً ؼػعدرگم کعدهع یاص

ٌػای  هارییة ؿػها ىگٕتيػط کعدىػط، ٌعگػغ ةػً را آنػاده راه گَىگی کً چی اؼتادان
ط تػا یػکي ویچگَىػً تهػع دادىػط ؿها آنَزش ةً ٔ٘هٌا  آن ط.یگعان را ؿٕا دٌید

ط یػکي ا ٔکػع نییط، آیط. ؿها ٔعدی َادی ٌؽتیةهاى ط و ؼالمیرا ؿٕا دٌ صَدتان
 نػعدم راٌػا  آن ایػ؟ آ طیػکيدرنػان  ٌا را هاریی، ة روزهچيط ط ةُط از آنَزشیتَاى نی
چيػیو کػاری  دٌػط؟ ٌای ؿها صَرا  ىهی ؽتگیةً واة ویا ای؟ آ دٌيط ىهی بیٔع

ٌای ةػا تع  ٗػطرت کعدن ولػب. چيیو کػاری ؿضكی اؼت نيأٍو  ؿٍعت کؽب
َلػت  . ةً ٌهػیو اؼت نىلً٘ا نهيَع وی! ا َادی اؼت نعدم ویدر ة ؾیةعای ىها

 ةػً دؼػتآن را  غی ةاؿيط، کهتعیچ ـتع در ولبیة اؼت کً ةعصی از أعاد ٌعچً
دانُػۀ نَُٗیػت  طیػادػازه ىطار ط ویکي وَر َهل ط آنیؽتیى آورىط. ؿها نذاز نی

 ط.یٌم ةغى َادی را ةً نعدم

تػان  واُٗی ۀاىػص ط ةػًیةضَاٌ ایو اؼت کً اگع ودَد دارد در دٍانکً اقلی 
ی دا ةػً اىؽان نُت٘طىط کًٌا  آن کييط. نی ؿها کهک ةًنَدَدات وا تع ط، یةعگعد
ز٘ی٘ػی صػَد ةعگػعدد. اگػع  ۀط ةً صاىیةاٗی ةهاىط ةا َادی نعدم هیدر نس ایيکً

ا نی هارییؿضكی از تهام ة کػعد، زتػی  ؾ زىػطگی نییؿط و در کهال آؼا ٌا ٌر
داؿػت.  لی ىهییؿط کً نَدػَدی آؼػهاىی ؿػَد، تهػا اگع ةً او ٔعقتی داده نی

چ یداؿػت، ٌػ هػاری ىهییةَد اگػع کؽػی ة چ٘طر َالی نینهکو اؼت ٔکع کيیط 
ای نَدػَدات یً دىیداؿت! ؿت صَاؼت، نی نی داؿت و ٌعچً را کً ؼضتی ىهی
رو  ط، ازایػویػکعد ؼَ٘ط ؼىر ویا ةط ؿطیط، تاصاوع ایيکً  ةَد. انا ةً آؼهاىی نی
رازتی  ٌا در تػٌَم ٌؽػتيط ةػً وٗتی اىؽػانصَؿایيط و دلپظیع ةاؿط. ٗعار ىیؽت 

ای ةط اىذام دٌيط و ةً نی ؿَىط، چیغی  صاوع صىاٌایی کً نعتکب نی تَاىيط کاٌر
وٗتی نعدم،  ویىانط ودَد صَاٌط داؿت. ةياةعا نی «ییکارنا ََ٘ةت» ؽمیً ةَدک
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ةازپعداصػت در زػال ی یکارنػا ی دارىػط، درىتیذػۀ ََ٘ةػتیٌا ؼضتی یا ةػطةضتی
 دا ٌهػً صػطایینَدػَدات يػط کػً یگَ نیةعصی نظاٌب ٌؽتيط. در ؿان  کارنای
 از ةیو ةعود اىؽتتَ نیٌا  اىؽانٌای  هارییة تهامٌا  آن . ةا زعکت دؼتٌؽتيط

 صػطایینَدَد  ٌهً . پػ ةا ودَد آن و کار را دارىطیی اىذام ایو آىان ٗىًُا تَاىا
و زدػع یچيػ ویدٌيط؟ نعدم نذتَرىط ا ىهی کار را اىذام ویاٌا  آن یک از چیچعا ٌ

ای ةط در گظؿتً، عا ةًیةکـيط ز  هػارییو اگػع ة ٌایی دارىط ةطٌی صاوع اىذام کاٌر
 ویػا ط، نحػلیػا کعده ى٘ػلرا ٍان د ویَٗاى اؼت کً ویا ط نحلیرا ؿٕا دٌٌا  آن

ای ةطی اىذام دٌط و ةً کؽی ةطٌکار ؿَد،  ٔعد نیکً  اؼت را ٌا  آنانا تَاىط کاٌر
دانُػۀ  تیومػُکييط  ؼُی نی صطایینَدَدات  ۀٌه.  ؽتینذاز ى ویپعدازد. اى

وَر  ٌیػط ةػًصَا اگػع نی .ةً ٌػم ةغىيػطىً ایيکً آن را ط يکي َادی ةـعی را زٕي
ا از ةیهاری ةاؿیط  ا ؿَیط ٔ٘ه یک راه  در ىٍایتو دلپظیعی ٌر از ؿعایه ةـعی ٌر

ً کييػط، یػط نعدم روؿػی درؼػت را تغکیيکً کاری کيیاودَد دارد: تهعیو تغکیً! 
 رؼاىط. ةـعیت ؼَد نی ۀچیغی اؼت کً ةً ٌه

نهکو اؼت ایو پعؼؾ ةعای ةعصی از ؿها پیؾ آنطه ةاؿط کً چػعا ةعصػی 
ا نی هارییةً ؿٕای ة گَىگ چی اؼتادان از  پعدازىػط. اکحػع ٌا و آنَزش ایو چیٌغ

در  گَىگ در نؽیع اؿتتاٌی ٗعار دارىط. اؼتادان واُٗی چی گَىگ چی آن اؼتادان
طن ٌؽتيط و از روی یزدعکـدر زال عدم ٌهۀ ن ييط کًیة ؿان نیً یوی دورۀ تغک

ٌػا  آن و نذػاز اؼػت. انػایػاکييط.  صَاٌی، از روی تعزم ةً نعدم کهک نی کیى
ةیهاری را تؽػکیو  وَر نَٗت تَاىيط ةً نی ٌا را ؿٕا دٌيط، ٔ٘ه هارییتَاىيط ة ىهی

گػع نَکػَل یزنػاىی د ٌػای ؿػها را ةػً هارییةچػَن يطازىط. یة ٖیتَُ ا ةًیدٌيط 
ؿػایط یػا ط یؿَ نتتال نیٌا  آن ، انا ةُطًا ةً طیرا ىطارٌا  آن زامعدر زال کييط،  نی
وَر  را ةػً ی ؿػهاتَاىيػط کارنػا کييػط. ىهی نيت٘لتان  ةؽتگان ةطن ٌا را ةً هارییة

 کار را ةعای نػعدمآن ةضَاٌيط  ٌعوَر کًةتعىط. ادازه ىطارىط  از ةیوواُٗی و کانل 



65 

 

.  تَاىػط اىذػام ؿػَد کييػطگان نی ً یدٌيط، ةلکً ایو کار ٔ٘ه ةعای تغک َادی اىذام
 . اؼت ویا َلتؾ

ت یؿها از ومػُ و اؼت کًیا« نَدَدات تهام اتىذ»ؽتی ینُيی گٕتۀ ةَد
ةػا تع  ط و ةػً ؼػىَحیعون آورده ؿَیو اؼت ةیةارتع ٌای َادی، کً ٔالکت اىؽان

 و نيٌػَریػط. ایط و آزاد ؿػَیکػً ٌعگػغ دوةػاره زدػع ىکـػ وَری ط ةػًیةعده ؿػَ
ةػً ایػو  عواىایى «و رؼیطن ةً ؼازلِ  ؿطن رد»رةارۀ د انَىییؿاک ۀگٕت. اؼتٌ آن

ةػَد و جػعوت ةؽػیار وىُهت ىازتان روی زنیو ؼعؿار از  زىطگیاگع کيط.  نیاؿاره 
قَرت زتی اگع ةً ؿػها  ط، در آنیطیکـ ای ٌم زدع ىهی و ذرهداؿتیط  زیادی نی

کييػطه  اگػع تغکیًط. یط نَدػَدی آؼػهاىی ؿػَیصَاؼػت ؿط، ىهی ٔعقتی داده نی
ٌهیو یک َلت اؼت ةً ع داده ؿَد و ٔ٘ه ییتْ تَاىط نیتان  زىطگیةاؿیط نؽیع 

 آن را تْییع داد. تَان نیکً 

 آگػاٌی پػیؾ از وٗػَع و آگػاٌی پػػ از وٗػَع وتیُی تَاىایی َٔؽوعز کار 
َن ودػَد یػغیقػٕسۀ تلَکَچکی ؿتیً  ۀقٕسـاىی یدر روی پ کً اؼت وَر ویا

کهػی از  ۀدر ٔاقػلای  ـػاىی و ةػعای َػطهیپروی  . ةعای ةُنی از اؿػضاص، دارد
ٔ٘ه ةػا تَاىيط  ـاىی اؼت. ةُنی نییپرون و ةعای ةعصی ىیغ دٗعار دارد ـاىی یپ

ا را ةا یتَاىط چ نی ار َٗی ةاؿط، ؿضفیی ةؽیييط. اگع تَاىایةت ٌای ةؽتً چـم ٌغ
 ةػً ٌػع زػالعا یػکييػط، ز نـػاٌطهآن را  تَاىيػط ىهی گعانیيط. دیٌای ةاز ةت چـم

ُی ًػاٌع یوت ؽی ٔػَیتَاىا وی. وٗتی ا طان ُةُطی ٔعد اؼتیغی در نسطودۀ نیچ
گػعی ودػَد یی دیتَاىا طیيط، ةایؿَد، اگع ؿضف ةضَاٌط ةا چـم ؼَنؾ ةت نی

تً گع را کً یی از ُةُطٌای دیٌا قسيً زانل، نحل ةاؿط کً داؿتً روی  ؿَد نیگٔع
را ةػا ٌػا  آن يػط ویو گظؿػتۀ ٔػعد را ةت يطهیتَاىط آ کيط. او نی نيُکػ ایو قٕسً

طر ٌم يی نییة يط. أعادی کً ٔالیادی ةتیدٗت ز تَاىيط  ، ىهیناٌع ةاؿيط کييط، ٌٗع
وتیُی  . انا ةا ایو تَاىایی َٔؽيطیک واًُٗ را ةگَیات یا دغئیرویطادٌای کَچک 
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 ؿػطن ات چگَىگی ادعایط و زتی ؼال و دغئیيیوَر وامر ةت را ةًٌا  آن طیتَاى نی
گػع یُةُطٌای ددر ا ینعدم و اؿدٗیٖ  ط اىُکاسیيیة نیآىچً  عایط، زیيیٍ را ةتیوٗا

 اؼت.

کيم. انػا  را ةػاز نػی ؾؼػَن کيط، چـم ًیدأا را تغک کؽی ٔالَن کًآىذا  تا
ىضَاٌم گظاؿت.  م در دؼتعسیکي اؿاره نیٌا  آن ةً کً را ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا

آگاٌی پیؾ از وَٗع و آگاٌی پػ  یوتیُ تَاىایی َٔؽ تان، ةا رؿط پیَؼتۀ ؼىر
و کيیػط  نیتان تذعةػً ً یػةُػطًا در تغکآن را  ؿَد. نیُی ًاٌع یوَر وت ةً از وَٗع
رو  دٌػط. ازایػو اتٕػاٗی روی نی ط چًیط ٍٔهیی آؿکار ؿَد صَاٌیتَاىاایو وٗتی 

 . میا داده و اقَل ٔا را آنَزشیا

 ٍ سٌ قلهرٍ فراسَی پنج عنصر بٌ رفتن

تو»نيٌَر از   ویػکػعدن ا ؽػت؟ نىعحیچ« و ؼً ٗلهعو ٔعاؼَی پيخ َيكع ةً ٔر
 ویػدرةػارۀ ا گَىػگ ٗػتالً  چی . ةؽػیاری از اؼػتادان ار زؽاس اؼػتیةؽ َعنَم

اَت٘ػاد  گَىػگ چی ةػً ٌای کؽاىی کػً پعؼؾ اىط و در دَاب گٕتً ؼضو نَمَع
و یرا تهػع گَىػگ کػً چی از ؿػها کیػ کػطام»:  اؼت ةيط آنطهؿان  ىطاؿتيط زةان

تً ٔعاؼَی پيخ َيكع ط ةًیا کعده ةُنػی « ط؟یػا طهط و در ؼً ٗلهعو ةاٗی ىهاىیا ٔر
اىػط. اگػع  داده گَىػگ ؽتيط و ةً صَد َيَان اؼػتادی چییى گَىگ أعاد اؼتاد چی

 تئػةاؿيط. انا ٌيػَز دع ؼاکت اؼت ر کييط،  زمیرا تـع نَمَع ویتَاىيط ا ىهی
ؿػان  ٌای ةػا پعؼؾ گعانید ذًیدر ىتکييط و  قستت و نَمَعیکييط درةارۀ ا نی
دانُػػۀ  ةغرگػػی ةػػً قػػطنات ةاَػػث ویػػا کييػػط. نی ؼػػکَت را نذتػػَر ةػػًٌػػا  آن
 ویػٌا از ا . ةُنػی اؼػت آورده ةً ودَدادی را یز ونعج  ٌعجو  ؿطه کييطگانً یتغک

تو نی اؼتٕاده گَىگ چی ةً ةعای زهلً ٔعقت و  ٔعاؼَی پيخ َيكػع ةً کييط. ٔر
از  و اؼػت. آن نيـػ  نػظٌتی دارد کييػطگانً یای در دانُػۀ تغک ؼً ٗلهعو گٕتػً
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 هیضی و نسػیزنیيۀ تػار پیؾایيکً  م ةطونیتَاى رو ىهی . ازایونظٌب آنطه اؼت
 . میکي قستت نَمَع ویم درةارۀ ایداؿتً ةاؿ در ىٌعزنان را  آن

تو و ةاؼػتان و یک چػیػغیی دارد؟ ٔینُيػا چػً ٔعاؼػَی پػيخ َيكػع ةً ٔر
ٔلػغ،  پيخ َيكع يکًیپيطارد. ا نی را درؼت پيخ َيكع يیِ یچىٌعیۀ و، یک ىَیغیٔ

و  دارد ٘تیدٌيط ز٘ ی در دٍان نا را ؿکل نیٌعچیغ،  و صا  ، آتؾ ، آب چَب
ٔعاؼػَی پػيخ  ؿضكػی ةػً ؿػَد کػً اگع گٕتًٌؽتیم. ىٌعیً نا ىیغ نَأٖ ایو 

تً َيكع تػً ٔعاؼَی دٍان او ةًیُيی انعوزی نا  زةان ، ةً  ٔر .  اؼػت نادی نػا ٔر
واُٗی م. اؼتادان یـیيطیة ةاره درایوط ییای. انا ةرؼط هیىىٌع ٔتيی ةً پظیع چيطان 

و ةؽػیاری از  مکػعد ـػی ؿػعکتیآزنا . نػو در ٌؽػتيط گَىػگدارای  گَىگ چی
اری از یةؽػؿػطىط.  ؾیآزنػا ؿػان عی اىعژییگ غ ةعای اىطازهیى گَىگ چی اؼتادان
ُيی اگع یی کييط. یؿياؼا تَاىيط َياقع نادی را در گَىگ نی ٌای انعوزی دؼتگاه
 گَىػگ از اؼتادان چی ؿطه  ط، َياقع ؼاوٍيؿٌای درؼتی ودَد داؿتً ةا دؼتگاه

ػػایيػػط چىتَا ٌای انػػعوزی نی ط. دؼػػتگاهىی ؿػػَیيػػط ؿياؼػػاىتَا نی ی نحػػل یٌغ
، انػَاج  قػَت ، انػَاج نػأَؽ ٌای نػاورای ةػيٕؾ ٗعنغ، اؿًُ ٌای نادون اؿًُ
ٌػا  ٌا و ىَتعون ی گانا، اتمٌ ا ؽی، اؿًُیعوی نْياوی، ى تًیؽی، الکتع قَت نادون

کييػط. زتػی  ٌا را ؼاوٍ نی ویٌهۀ ا گَىگ چی واُٗی يط. اؼتادانيی کیرا ؿياؼا
ای ةیـتعی ى ودَد ىػطارد کػً ةتَاىػط دؼتگاٌی ٌيَز  کييط، انا یغ ؼاوٍ نیچیٌغ

تَاىيػط  دؼتگاه نياؼتی ودَد داؿتً ةاؿػط، نی کًآىذا  تاؿياؼایی کيط. ٌا را  آن
را نػاده اىػَاع از  ةؽػیاری ،گَىگ کً اؼتادان چینـضف ؿطه ی ؿَىط. یؿياؼا

 کييط. ؼاوٍ نی

تػا و ٗطرتهيػطی را ؼػاوٍ یار زیىػَراىی ةؽػ ٌالػۀ گَىػگ اؼتادان واُٗػی چی
 ةا ىَع نياؼتی از نیطان الکتعونْياویؽی دیط. ٌعچػًآن را  تَان کييط، کً نی نی

تػعی را ؼػاوٍ  ةغرگ ۀٌالػ ىؽػتت، ٌهػان ـتع ةاؿط، ةػًیاىعژی ؿضف ة ٗطرت
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 پژوٌؾ. از  اؼت ٓیو مُ ار کَچکیدارىط، انا ةؽ الًغ ٌیکيط. نعدم َادی ى نی
ٌػا  ٌػا و اتم داىیم کً اىعژی از ذراتی ناىيط ىَتعون ةا  نی اىعژی کیغیدر زنیيۀ ٔ

اؼػتادان نُػعوؼ  ، از دهلػً گَىػگ چی اری از اؼػتادانیؼاصتً ؿطه اؼت. ةؽػ
ؿُۀ گانا و ا ن٘طارو پی ةعدىط آزنایؾ کعدىط غ یى عااىط. ن  ؿطه ؾی، آزناگَىگ چی

ن٘طاری ةَد ـتع از یٌـتاد تا قطوٌٕتاد ةار ة ؼاوٍ کعدمکً ٌای زعارتی  ىَتعون
 و ایػو ٔ٘ػه زػطی ةػَد کػً آن دؼػتگاهکيػط  وَر نُهَل ؼػاوٍ نی کً ناده ةً

طه ةػَد. یاىتٍای دردۀ صَد رؼػ ةً گیعی کيط، چعاکً َ٘عةۀ دؼتگاه تَاىؽت اىطازه
ٗػطرت  ویػی ةػً ایٌػا ی ىَتعونکػً ؿضكػش ؼضت ةػَد ةاورپژوٌـگعان ةعای 

و ٗػطرت ؼػاوٍ کيػط؟ یی ةً ایٌا داؿتً ةاؿط! چگَىً نهکو اؼت ٔعدی ىَتعون
 َلهػی ىیػغ ت ییػط ؿػطه اؼػت کػً اؼػتادان از ىٌػعتػَاىیم ةگػَییم  ةيػاةعایو نی

 گَىگ، اىعژی و گَىگ دارىط. چی

تو دٌط کً ٌع دوی ةػطن و  ، ٔ٘ه در روؿی روی نی  ٔعاؼَی پيخ َيكع ةً ٔر
ٔ٘ػه گَىػگ را کػً  کييػط ٌایی کً ةػطن را تغکیػً ىهی روش.  کيط نی ًیرا تغک ذٌو

ػتوو  دٌيط رؿط نیر اؼت ؼى ۀکييط تُییو  ٔعاؼػَی پػيخ َيكػع ةػً درةػارۀ ٔر
کييط، اىعژی  ً نییی کً ٌع دوی ةطن و ذٌو را تغکیٌا کييط. در روش قستت ىهی
يػطگان در اةتػطا کي ویؿَد. وٗتی اکحػع تهع عه نییذص ؾةطى ؼلَلٌع ؿضف در 

، تعاکم کهی دارد اؼتةغرگ ؿان  ؿطه دٌيط، ذرات اىعژی ؼاوٍ گَىگ را رؿط نی
ةػا تع  ؿػضف ٗطرت کهی دارد. وٗتی ؼىر ذًیدر ىتٔاقلً اؼت. ٌا  آن ویو ة
 ایػ ٌػغار ةعاةػع قػط ةعاةػع، اىػعژی او تػعاکم و ودػَد دارد کػًیػرود، انکػان ا نی

 ی آب در ؼىر نَلکَلی ةاؿػط. زیػعا ٌعچػًةعاةع ةیـتع از تعاکم اىعژ َنیلیقطن
ـػتع یتع و ٗػطرت آن ةٓ یػتع، ذرات آن ًع ٔعد ةا تع رود، اىعژی او نتعاکم ؼىر
ؿَد  عه نییذص ٌای ةطن از ؼلَل ٌعیک، اىعژی در  ىییؿعا چيان ؿَد. تست نی
ٌا در  در تهام ةطن ُةُط نادی نا، ةلکً ویدر ا ٌای ةطن  از ؼلَل ٌعیکتيٍا در  و ىً
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کيػط، از  ٌای ؿػضف را پػع نی ایو اىػعژی ؼػلَلؿَد.  عه نییگع ذصیُةُطٌای د
تً تا  ٌا نَلکَلؼىر   ٌا ع تا ؼلَلیٌا و تهام نؽ ٌا و الکتعون ٌا، پعوتَن اتمگٔع

 کانالً ةا آن نادۀ ةػا اىػعژی ؿضف ، ةطن زنان غ. ةا گظؿتیت ریىٍا ةیدر ؼىَح 
 ؿَد. ةا  پع نی

 اىػطازۀ آن . زنػاىی کػًاؼػتار تَاىیو ةؽػرد ش داةػا  ٌػَ آن نادۀ ةا اىػعژی
ٌا در ةػطن ؿػضف را پػع  ؼلَل يکً تهامیؿَد و پػ از ا و نتعاکمةط ای ؾیأغا

در ن٘ایؽً مُیٓ  ٌا آن ؼلَلچعاکً ، نٍار کيط او راةطن ٌای  تَاىط ؼلَل کيط، نی
ٌای ٗػطیهی و  روىػط ٔػعوریضتو ؼػلَلؿػَىط،  ٌا نٍػار ؼلَل کً ویٌهٌؽتيط. 

ةػا اىػعژی ةػا   ۀؿَد، چعاکً نػاد نتَٗٓ نیٌا  آن ٌای دطیط ةا غیيی ؼلَلدایگ
 گٕتو التتً ؿَد کً در اةتطا ةطن اىؽان را تـکیل داده ةَد. ای نی دایگغیو ناده

.  ذی و وػَ ىی اؼػتیروىػطی تػطر تا آن نعزلً، کعدنً یانا تغک اؼت آؼان ویا
 و تهػامیگغیةػا  دػا عژیط، نػادۀ ةػا اىػیً کػعده ةاؿػیػوٗتی تػا آن نعزلػً تغک

از تان  ةػطن ا ٌيَز ٌمیط: آیـیيطیة ؿطه اؼت. پػ درةارۀ آنتان  ٌای ةطن ؼلَل
 ؟ آن ُةُط اؼت ویای نتُلٖ ةً ا ناده ا ٌيَز ٌمی؟ آ اؼت ؿطه لیتـک پيخ َيكع

ز ؼَی دیگع، . ا اؼت گع ؼاصتً ؿطهیؿطه از ُةُطٌای د ةا ، دهٍ از نادۀ ةا اىعژی
تػ جیع  تسػتنتُلٖ ةً ُةُطٌای دیگع ؼاصتً ؿطه و  ۀر نـاةً از نادوَ تَ٘ا ىیغ ةً

 ىیؽت. ُةُطایو طان زنان ین

غی در نسػطودۀ یطاىی دارد و وٗتی چی، ن نُت٘طىط کً زنان انعوزه داىـهيطان
در  ٔنػازنان ؿَد. نٍَٕم نسطود ىهی وؼیلۀ آن زنان طاِن زناىی ىتاؿط، ةًیک نی

 يذػایا زنػانةيػاةعایو نتٕػاوت اؼػت.  يذػایا ٔنػازنان گع ةا نٍٕػَمیُةُطٌای د
ىیغ نكطاؽ تان  . ٌهیو ةعای ةطنع ةگظاردیگع ت جیاز ُةُطٌای د تَاىط روی ناده هیى

تً َيكع ٔعاؼَی پيخ ،ٗطنا ۀگٕت ةع وتٖدیگع ةطىی ٔاىی ىیؽت. کً دارد   .طیػا ٔر
ع ییػتْو زػط یػتػا اتان  ييط. اگعچً ةػطنیةتآن را  تَاىيط ٔعؽ ىهی َادی انا نعدم
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ـتعی را پـت یط ؼىَح ةیاز داری. ٌيَز ى ؽتیى ۀ ؿهایتغک انیو ٌيَز پای، ا کعده
 ویط در ةػیػةا ٌيَز ٌػم ذًیدر ىتط. یکي ًیةا تع تغک ؼَی دردات  ط و ةًیؼع گظار

 . ةَد ييط، َهلی ىهییرا ةت تَاىؽتيط ؿها ىهی ط و اگع نعدمیکي ًیَادی تغک نعدم

ةا   نادۀ ةا اىعژی اگعچً تان،ً یان تغکیدر دع أتط؟ چً اتٕاٗی نی پػ از آن
ط پیکعةيطی صػَد را یٌا ةا ، انا اتم ؿَد نیتان  ٌای نَلکَلی ؼلَل و تهامیگغیدا

آرایػؾ  کيط. ع ىهیییغ تْیٌای اتم ى ٌا و ٌؽتً ط و پیکعةيطی نَلکَليداؿتً ةاؿ
رایػؾ آ .اؼػتکعدن ىعم  ٌيگام لهػ پَؼت کًاؼت ی ؿکل ةًٌا  نَلکَلِی ؼلَل

کػعدن  ی دارد و ٌيگػام لهػیةػا  تػعاکم ای اؼػت کػً گَىً ةً اؼتضَان نَلکَلیِ 
ٍ اؼت. نعدم یو نایار کم ةَده و ةياةعایةؽ ٌای صَن نَلکَل تعاکم .اؼت ؼضت

ٌای  عاتی ودَد داؿتً اؼت. ؼػلَلییيط کً تْیتَاىيط ةگَ َادی از روی ًاٌع ىهی
 ؼاصتار ویيط. ةياةعايک نی د را زٕيصَ ویـینَلکَلی ٌيَز ؼاصتار و پیکعةيطی پ

ةطیو نُيی اؼت کػً ع کعده اؼت. ییتٌْا  آن درون ع ىکعده، انا اىعژیییتٌْا  آن
در عىػط، ین ىهیتان  ٌای ط. ؼػلَلیؿػَ ع ىهییػُی پیوَر وت از آن نعزلً ةً ةُط ةً

ط ییآ ةً ىٌع نی تان دَانً یناىیط. در وَل تغک ةاٗی نی دَان ـًیةعای ٌه ىتیذً
 ط.یؿَ ع ىهییو پیؾ از ایط کً ةیرؼ ای نی نعزلً ت ةًیدرىٍاو 

دچػار ؿکؽػتگی  اؼػت کيط، نهکػو تكادؼ اتَنتیلةطىی ةا چيان اگع  التتً
عا یػغی کيػط. زیصػَىع اؼت طه ؿَد، ٌيَز نهکویاگع ةا چاَٗ ةعاؼتضَان ؿَد یا 

وَر ً ٌا ةػ ؼػلَل وَر اؼت کً  ویا . ٔ٘ه اؼت ع ىکعدهییپیکعةيطی نَلکَلی آن تْ
ی ودػَد وؼاز ؼَصتگَىً  چیؿَىط و ٌ ع ىهییُی پیوَر وت عىط، ةًین ُی ىهییوت

تو»ىطارد. نيٌَر نا از   صعأػاتی در آن و اؼت. چػًیا« ٔعاؼَی پيخ َيكع ةً ٔر
 ایيکػًداد. انػا ةُنػی أػعاد ةػا  ریَلهی تَمػوَر ً ة تَان نیآن را  ودَد دارد؟

 ذػًیدر ىتکييػط و  درةػارۀ آن قػستت نیر دٌيػط، آزاداىػً یتَمػآن را  تَاىيط ىهی
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 از نظٌب و َتارتی اؼت کًیم. ایدٌ نی خیرا تعو نا صعأات يط کًیگَ نی گعانید
 ىؽاصتً اؼت.آن را  انعوزی گَىگ ط و چییآ نی

ط رؿػط یػعًا گٕػتم کلیػوَر کػً اص ؟ ٌهػان ؽتیچ« از ؼً ٗلهعو ؿطن  صارج»
ٌهگػَن ؼعؿػت دٍػان  ةػاوَر کػً  يگ اؼػت. ٌهػانیؿ ویؿها تغکیۀ ؿ گَىگ
 ،تان يگیؿػ ویکيط. ةا رؿػط ؿ گع نسطود ىهییؿها را د ط، ؼعؿت دٍان،یؿَ نی
ؼػتَن  در ىٍایتو ةا رؿط پیَؼتً و قَُدش  ؿَد نی لیتتط گَىگ ةً تَ٘ا ۀناد

ةاؿػط،  ارتٕاع ةیـتعی داؿتً گَىگ ؼتَن ویا ٌع اىطازهدٌط.  گَىگ را ؿکل نی
تغکیً  اؼت. زطونعز : دأا ةیٌؽتای  تًگٕةیـتع اؼت.  تان گَىگ اىعژی ؼىر

ط، ةؽتگی یً کيیط تغکیتَاى تا چً ارتٕاَی نی ایيکًةؽتگی دارد. تان  ٗلب کانالً ةً
روزی اگع را داریط. زتی ٌا  ؼضتی تسهل ییو تَاىا ةعدةاریایو دارد کً چ٘طر  ةً

 هػلتس ٖیػصػَد را از وع اهیط نػادۀ ؼػیتَاى ، نی تتطیل ؿَدطتان ینادۀ ؼٕتهام 
م  ط. اگعیکي لیط تتطینادۀ ؼٕ ٌا ةً ؼضتی از وعیػٖ  طیػتَاى کأی ىتاؿط، نیةاٌز
 تان گَىگ کييط، ىهی ًیتغک کً تان ىغدیک ا دوؼتانیاَنای صاىَاده  گياٌانتسهل 

ت یػىٍا ةی تا ؼػىر رود کً کار نی ًةعای أعادی ة ٔ٘ه ویاانا .  طیؾ دٌیأغا ار
ط یػىتاکيػط  را تػازه ؿػعوع نیً یػنُهػَلی تغک اىط. وٗتی ٔعدی کعده ًیی تغکیةا 

کارنػای زیػادی،  عا ةا چيػانیاش ٔکع کيط، ز اَنای صاىَاده گياٌان تسهل درةارۀ
نعازػل نضتلػٓ تغکیػً درةػارۀ  يذػایاط. ىؿَ نَٖٔ ًیيط در تغکىتَا ىهیاکحع أعاد 
 کيم. قستت نی

را نعاتتِی ودػَد  ؼلؽػلً ؼػً ٗلهػعوِ و  اقػىالزی نػظٌتی اؼػتؼً ٗلهػعو 
 ۀکيط؛ یُيی ٗلهعوٌای آؼهان، ایو دىیػا و دىیػای زیػعیو. در گؽػتع تَقیٓ نی

 وؼػً ؼػىر ودػَد دارد. ایو ؼً ٗلهعو، ُىً ؼىر نٍِم ٌؽتی و در نذهػَع ؼی
ا در یچ يط تهامیگَ نی  انیػنذتَرىػط از نؿان،  ٗلهعو، ةطون تَدً ةً ؼىر ؼًٌغ
 زىػطگی اىؽػان ویػدر ا کػًؿضكػی یُيی ی یطایکييط. ةازپ ی َتَریطایعۀ ةازپیدا
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ؿػضف کػً گَیيط  نی ؽمیؿَد. در ةَد َانیگع زیدر زىطگی د اؼت نهکو اؼت
نهکو اؼػت دوةػاره ٔعقػت و زىطگی دارد ةطاىط و یی را کً در ایٌا ط ٗطر ؼالیةا

 ًیػادػازه ىطارىػط تغک َاىاتیزؿان ایو اؼت کً  ىیایط. دلیل گٕتً ةً دؼتتغکیً 
 تَاىط ةً کيط، ىهی ًیٌم زیَاىی تغکزتی اگع  ىط ورا ةـئَا نذاز ىیؽتيط کييط و 
نَدػَدات ی ةعؼػط، یةً زط ةػا زیَان  گَىگ ؿَد. اگع ؼىر ىائل ٘ییجهعۀ ز٘
 یةػطىایػط تػا  قطٌا ؼال یا ةیـتع نيتٌػع ةَدهط یؿاکُـيط.  نیآن را وا   صطایی
آوردیػط ا ن ٗػطر آن را  ةػً دؼػتو ٌيگػانی کػً ةػا صعه  طیآور ةً دؼتةـعی 

وػَل  ٌغار ؼال دهنهکو اؼت ،  طیؿَ طایةازپ ؼيگی تکً قَرت  ةًاگع  داىیط. یىه
ا ؿَیط.  از آنةکـط تا  دَی  عاتییا ةع اجع تْیىـَد  ؿکؽتً ؼيگ تکً اگع آنٌر

ا تَاىیط از آن  ىعود، ٌعگغ ىهی ویاز ة ار یةػطن ةـػعی ةؽػ آوردن دؼت ةًؿَیط. ٌر
.  اؼػت ار صَؿػتضتیکيط ةؽ کؽب ! اگع ؿضكی واًُٗا ةتَاىط دأا را اؼت ؼضت

آوردن ةػطن ةـػعی  دؼػت ةًتان روؿو ؿطه ةاؿط کػً چػعا  اکيَن ةایط کهی ةعای
 ٗطر دؿَار اؼت. ایو

ۀ ؿػها یػتغک م. ؼػىر ؿػها کػانالً ةػًیکي قستت نی ً درةارۀ ؼىَحیدر تغک
ةً تهػعیو ادانػً پػ ط، یٗلهعو ةعو ٔعاؼَی ؼً ط ةًیصَاٌ ةؽتگی دارد. اگع نی

 ٔعاؼَی ؼػً ٗلهػعوتا ارتٕاع ةؽیار ةا یی ةعؼط، تان  گَىگ تی ؼتَندٌیط و وٗ
در زػال زنػاىی کػً ةعصػی أػعاد صَاٌیػط ةػَد. ةازپیػطایی[  ۀعصػچاز  ةیػعون ]یا
 ؼػىسی کيػط و ةالٔاقػلً ةػً ةطن را تػع  نیؿان  اقلی روح ـو ٌؽتيطیتینط
 ، نو نُلم: »ىَؿتم ةعای اش تذعةً ای در گغارش کييطه ویرؼط. تهع ار ةا  نییةؽ
 او گٕتم ةً.« دیطمی را یٌا و قسيً کعدم قَُد ؼىسی از آؼهانوچيان  چيیو ةً

 ویػـتع از ایة تَاىم کيم ةا تع ةعوم، ىهی ىهی تئ. دع تَاىم ىهی»ةا تع ةعود. گٕت: 
ةػَد و ةػا  اىػطازه ٌهػان ةػً او ٔ٘ه گَىگ عا ؼتَنیوَر ةَد؟ ز چعا آن« ةا  ةعوم.
 از آن ؽػمیدر ةَد کً« جهعه»ةعؼط. آىذا  ةَد ةً تَاىؽتً گَىگ ةع ؼتَن ىـؽتو
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 ویػکييطه، اً ی. انا ةعای تغک ً کعده ةَدیو اؼت. او تا آن جهعه تغکی، ا ؿطه قستت
َؼػتً یوَر پ کيط، ةً نی ةا  زعکت َؼتً ةًیوَر پ عا ةًی، ز ؽتیٌيَز ٗلۀ جهعۀ او ى

 ةػً تػان گَىػگ گػع ؼػتَندٌػط. ا َؼتً صَد را رؿػط نییوَر پ کيط و ةً قَُد نی
 زنػاىیا در ٔعاؼػَی ؼػً ٗلهػعو ىیؽػتیط؟ یؼً ٗلهعو ةعؼط، آ زطونعزٔعاؼَی 

اش قػستت  درةػاره نػظاٌبةعصػی  ؼً ٗلهعو کػًآن  میم و پی ةعدیةعرؼی کعد
 يػط دهیگَ ارۀ اقلی نا ٗعار دارد. ةعصی از أعاد نییؼ در نسطودۀ ُىً ٔ٘هاىط  کعده
 ؼػتَن کً ام أتًیىطارد. در ٘تیاقالً ز٘ میةگَ ىمتَا ارۀ اقلی ودَد دارد. نییؼ

تػً  عییؿػ هاتػع از رأع گظؿتً گَىگِ  چی ةُنی از اؼتادان گَىگ ٌػا  آن ةػَد،ٔر
تً ةَدىط. ایةؽ تو»و یار ةا تع از ؼً ٗلهعو ٔر کً درةارۀ « ٔعاؼَی ؼً ٗلهعو ةً ٔر

 اؼت. نَمََی درةارۀ ؼىَح در واٍٗ کعدم آن قستت

  بَدن درطلب نَضَع

يػط. یآ ۀ نػا نییػتغک نسػل غی ةَدن ةػًیچ در ولب اری از أعاد ةا واةؽتگیِ یةؽ
ةعصػی أػعاد  .ُی ٌؽػتيطیوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا کؽػب اؽیةُنی أػعاد در اؿػت

ؿػٕا ؿػان  یٌا هارییصَاٌيط ة ای نی َطه .دٌيط گَش ٌایی ىٌعیً صَاٌيط ةً نی
وعز تٕکػعی ودػَد  ىَع هًرا دارىط. ٌ ٔالَن آوردن دؼت ةًٗكط  ای ٌم َطه .اةطی

در  ىتَاىؽػػتً کػػً کؽػػی ٌؽػػت در صػػاىَادۀ نػػو»يػػط: یگَ نیٌػػم  دارد. أػػعادی
« ط.یػةطٌ ٔالَن کیاو  پعدازم. لىًٕا ةً نی کالس را ۀکيط. ؿٍعی ؼضيعاىی ؿعکت

اد اؼػت. یىٍایت ز ٌای ةی وَل ؼال اد دریار زیٌای ةؽ زاقل تالش ىؽل ٔالَن
َکً نیگٕت ةً ؿها نیآن را  اگع تُطاد ط، چعاکً اَكار ةؽیار زیادی ةعای یؿط م ؿ

ک ٔػالَن یػط تػا یػط کهی پَل ةطٌیصَاٌ ا نییگیعی آن زنان ةعده اؼت. آ ؿکل
ط یػصَاٌ ؟ زیػعا نی میؿػها ةػطٌ ةً ؿعط ةطونآن را  میتَاى ط؟ پػ چعا نییةضع
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وٗتی ؼعؿت  ط. ٔ٘هیهتی صعیٗ چیةا ٌ تَان را ىهی ٗلب ویط. ایکييطه ةاؿً یتغک
 . میدٌ ٖ اىذامیو وعیکار را ةط ویا میتَاى ؿَد نی ًاٌع نیتان  ییصطا

 ةػً دؼػتةایط از صَد ةپعؼیط کً آیا ٔ٘ه ةػعای ایيکػً چیػغی از ایػو روش 
گػظرد  نیتػان  در ذٌواز آىچػً گػع یدر ُةُطی د نو ٔاؿو .طیا آنطه يذایاآوریط ةً 

 اریکارتػان ةؽػأگیعی  وٗتی از ُةُطی دیگػع دیػطه ؿػَد، روىػط ؿػکلآگاه اؼت. 
 ةػً ایيکػًاز  نتٕاوت اؼت. زتی ٗتػل ٔنازنان، زیعا نٍَٕم آن دو  اؼتآٌؽتً 

أکػار  ةً تهام طیةااز آن آگاه اؼت. نيٌَر ایو اؼت کً  ط، ٔاؿویغی ٔکع کيیچ
 ٌعکؽػی.  عی نُت٘ط اؼػتیراةىۀ ت٘ط ط. نطرؼۀ ةَدا ةًیصَد صاتهً دٌ ىادرؼت

ط یؿػاگیعیػط  ایو روش را یاد نی. اگع  اؼت آنطه يذایا عی ةًیت٘طۀ صاوع راةى ةً
ٗطر آن را ةطاىیط و ٌع ىیت دىیػَی را کػً ط یةياةعایو ةایاد ةگیعیط. آن را  ةَدهٗعار 

ا کيیط. یب کعده ٌر  نهکو اؼت در اةتطا ؿها را ةً یادگیعی ایو روش تّع

« ةَدن صػالی»ةػع نٍٕػَم ، نطرؼۀ ةػَدا  ٌای گظؿتً ۀ نظٌتی در زنانیدر تغک
ار صالی کييػط و از را از أکؿان  داد کً ذٌو ط داؿت و ةً نعیطان آنَزش نیت کی

ت کیػط « ةػَدن چیٌ»وَر نـػاةً ةػع  ىیغ ةًنطرؼۀ دائَ ةعگعداىيط.  دىیای نادی رو
ٌا  آن ىٌع کييط و ٌای نادی قعؼ صَاؼت کً از دارایی داؿت و از پیعوان صَد نی

طاؿتً ةاؿيط. ایو نـاةً ٌهان چیغی ىٌا  آن آوردن دؼت را ىضَاٌيط و ؼُی در ةً
را ةع اىذام تغکیً نتهعکغ کيیط، ىً تان  دٌيط کً ذٌو اؼت کً در تغکیً آنَزش نی

ػا  ؿَد. اگع در زالی کً تغکیً نی ةع گَىگی کً از تغکیً زاقل نی کيیط ةتَاىیط ٌر
ط، ؼػىَح را پـػت یکي تهعکغصَد  يگیؿ ویۀ ؿیٔ٘ه روی تغکاز ٗكط ةاؿیط و 

ط یػط، صَاٌیط داؿػتً ةاؿػیی را کً ةاٌعچیغوَر وتیُی  ةًو یط گظاؿت صَاٌؼع 
ػا کيآن را  طیػىتَاىرا اؿػْال کيػط و تػان  چیػغی ذٌوداؿت. اگػع   ا آنیػط، آیػٌر
دٌم از ٌهػػان روز اول ةؽػػیار  ٌػػایی کػػً ارائػػً نػػی آنَزشؽػػت؟ یواةؽػػتگی ى
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تً ، ؼتةا رم ةعای ؿها دا يگیؿ ویؿدر صكَص ی کً الغاناتةياةعایو ، اىط پیـٔع
 ط.ییایة ةَدن ولب  در عی ٔا، ةا واةؽتگیِ یادگیط ةعای یتَاى ىهیاز دهلً ایيکً 

کػيم و ایػو  ییاهػراٌي ؿها را ةً راٌی درؼتکيم کً  ازؽاس نؽئَلیت نی
وٗتػی وَر کً گٕتم،  ٌهانوَر کانل ةً ؿها آنَزش دٌم.  ٔا را ةً ویُيی ةایط ای

ؿػَد.  ن نؽػطود و نٍعونػَم، نهکػو اؼػت آ اؼػت ؼػَم چـم کؽی در ولب
رؿػط ٗلهعو ةـعی ۀ ٔای یٔعد در تغک کًٌایی  ٗطرت تهامتع اؿاره کعدم کً  پیؾ
ٌا  آن نعدم انعوزه؛ گعچً کی ٌؽتيطیغیو ةطن ٔیٌای نادرزادی ا ییدٌط تَاىا نی
ُةُط نػا َهػل  ویتَاىيط در ا نی ٔ٘هٌا  آن . ىانيط نی «وتیُی ٌای َٔؽ تَاىایی»را 

َػػادی تػػ جیع داؿػػتً ةاؿػػيط. ةػػعای چػػً در دؽػػتذَی آن  عدمکييػػط و روی نػػ
ط؟ ؿػػها ایػػو یػػا آن را یٌؽػػت پاأتػػاده ؾیپٌػػای  غ و نٍارتیٌػػای ىػػاچ ییتَاىا
چ یٌػٌػا  آن ط،یةعؼػ ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـػعیةً  ایيکًط، انا ةُط از یصَاٌ نی
ط، یةعو ٔعاؼَی تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعیگع ىطارىط. وٗتی ةً یعی در ُةُطٌای دیت ج

 ٖیػار َهیدر ُةُػطی ةؽػٌػا  آن ؿَىط، کيار گظاؿتً طیٌای ىاچیغ ةا ٗطرت آن تهام
ای از  ؼػاةً٘ َيَانً ٔ٘ػه ةػيػطه یؿَىط. در آ ىگٍطاری نیآىذا  ؿَىط و ٔـعده نی

 و ٔ٘ه ٌهیو ى٘ؾ را دارىط.کييط  نیَهل  تانً یع تغکینؽ

را  ًیتغک ةارهدو طیرود ةا نی ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعی ؿضف ةً ایيکًةُط از 
غی اؼت کً درةارۀ آن قستت کعدم، ةطىی یکيط. ةطىی کً او دارد ٌهاىيط چ ؿعوع

تً اؼت. آن کً ةً ٔعاؼَی پيخ َيكع ةػطىی را  ا چيػانیػ. آ اؼت صطایی ةطىی ٔر
کيػط و دوةػاره  ًیػتغک از اول ط دوةػارهیػةا صطاییط؟ آن ةطن یىان ىهی صطایی ةطن
 طهیػىان« یُیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا»ٌا  آن ٌط. اناُی را رؿط دیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا
ٌػا  آن ؿػَىط. ٗػطرت نی طهیػىان« ی ةػَدأا صطاییٌای  ٗطرت»ٌا  آن ؿَىط، ىهی
و واًُٗا نثجع ةاؿيط. پػ ةػً ييط ک تَاىيط در ٌع ُةُطی َهل و نیاؼت زطونعز   ةی

ٌهػۀ ط؟ یُی ةاؿػیوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىا در ولب ای دارد کً طهیٔا ط، چًیینو ةگَ
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 ؽتیو ىیت ؿها ایا ىیط، آیُی ٌؽتیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا دىتال ةً ؿها أعادی کً
َػادی ىـػان  نػعدم ویرا ةٌا  آنو  طیکي و نعدم َادی اؼتٕادهیدر ةٌا  آن از کً
زتػی ٌػا  آن َالوه، ؟ ةػًطیػصَاٌ را نیٌػا  آن ، ةعای چً ؽتیوَر ى ویط؟ اگع ایدٌ
ای زیتایی ٌؽتيط  نكعؼ ةی اؼتٕاده کعد، زیعا تغییو تَان ةعای  کً نیتع از چیٌغ

ای زیتا را نی  و کػيم کػًیتَاىم تنػه نیاىط.  تَان دیط و نلهَس زطاٗل آن چیٌغ
اؼػتٕاده ٌػا  آن صَاٌیط، تا زطی ةعای ایو اؼت کً ةعای کاری از را نیٌا  آن اگع

ؿػان  آوردن دؼػت ةًٌای َادی ىیؽػتيط کػً ةتػَان ةػعای  نحل نٍارتٌا  آن کيیط.
 ویط و در ةػیػط ةعویؽتیُی ٌؽتيط و ؿها نذاز ىیوت َٔؽکلی  ش کعد. ةلکً ةًتال

ار َٗی اؼت، یاةؽتگی ةؽیک و ، صَدىهایی کيیط. صَدىهاییٌا  ةا آنَادی  نعدم
ایکييطه ةاً یواةؽتگی ةؽیار ةطی کً تغک ط یاٌؿَد. ةؽیار ةطتع ایيکً ةضَ ط از آن ٌر

 اٌػطاؼ ةػً ٌػا آن ضَاٌیػط ةػاةا یػیػط جعوت ةً دؼت ةیاورو  پَلٌا  آن لۀیوؼ ةً
ػای ینُادل اؼػتٕاده از چ یکارچيیو َادی ةعؼیط.  نعدم ویدر ة تان ؿضكی ٌغ
َادی اؼت و ایػو  رؼاىطن ةً دانُۀ نعدم و آؼیب کعدن ةا تع ةعای نضتل ؼىر

ىػطارد  هی ادػازکؽػ ٌیچَلػت أکار زتی ةطتع از صَدىهایی ٌؽػتيط. ةػً ٌهػیو 
 در ایو دىیا اؼتٕاده کيط.اؼت ٌعوَر کً نایل را وتیُی  ٌای َٔؽ تَاىایی

ـتع اؼت: یة از نعدم ُی در دو گعوهیوت ٌای َٔؽ یینُهَ ً ازتهال رؿط تَاىا
 يگیؿػ وینُهػَ ً از ؿزیػعا  ٌػای نؽػو، ٌا. نضكَقػًا در صاىم و نؽو کَدکان

ی ٌػا یی. ةُط از رؿػط تَاىا ادی ىطارىطیزدىیَی ٌای  صَةی ةعصَردارىط و واةؽتگی
دىتال  ييػط، زیػعا ةػًصَةی اداره ک را ةػً صػَد تَاىيط نیاد یازتهال زةً ،  ُییوت َٔؽ

 اؼػتؼضت دَان ٌای و نضكَقًا نعد دَان چعا ةعای أعادصَدىهایی ىیؽتيط. 
تالش ؿطت  ةًصَاٌيط  نی ٌيَز ٌمزیعا ُی را رؿط دٌيط؟ یوت ٌای َٔؽ ییتَاىا کً

ةػً ُی را یوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىايگانی کً در زىطگی ةعؼيط و ٌؿان  کييط ةً اٌطاؼ
ً یرا ؿتٌا  آن .کييط نی اؼتٕادهؿان  اٌطاؼ ةً طنیةعای رؼٌا  آن ، از اورىطیة دؼت
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چيػیو عىػط. انػا یگ نی در ىٌػعؿػان  اٌطاؼ ةػً طنیةضـ ی ةعای تسٖ٘یٌا نٍارت
 ُییوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىاَلػت نىلً٘ا نهيَع اؼت. ةً ٌهیو ٌا  آن ای از اؼتٕاده

 کيط. رؿط ىهیٌا  آن

واُٗػًا دػطی  ةلکػً ؽػت،یَػادی ى نػعدم ، نٍارت ؽتیى گاىً ةازی ةچً ًیتغک
و یػةً اوَر کانل  ةًةتَاىیط آن را اىذام دٌیط ا یکيیط  ًیتغک طیةضَاٌ ایيکً.   اؼت

ط. واُٗػػًا یػػدٌ را رؿػػط صػػَد يگیؿػػ ویط ؿیػػصَاٌ ةؽػػتگی دارد کػػً چگَىػػً نی
 ٖیػُی را از وعیوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا تَاىؽػت ةَد اگػع کؽػی نی نی وزـتيا 

 و اقالً نٍم ىیؽت  ًیط کً ةعای او تغکیةعد اورد. پی نییة ةً دؼتؿان  کعدن  ولب
و داؿػت  نیاو در ؼىر ٔعد َادی ٗعار  يگیؿ ویؿ چَن کيط. درةارۀ آن ٔکع ىهی

، آورد نػی ةً دؼتٌا  آن کعدن  ولب ٖیُی صَد را از وعیوت ٌای َٔؽ ییتَاىاچَن 
و او  نَدَد اؼت ادی در ةاىکیز داد. پَل کار ىادرؼتی را اىذام نی ٌع ىَع طیؿا

 ةػً اةػانیی در صیآزنػا ةضت تیػادی ةلیػداؿت. تُطاد ز را ةعنیٌا  آن ن٘طاری از
 نؽػائل اتٕػاؽ ویػکعد. پػػ چػعا ا غۀ اول را اىتضاب نییرود و او دا نی ٔعوش

ت یػاٌه دی کػً ةػً ت٘ػَأػع»يػط: یگَ نی گَىػگ چی أتط؟ ةُنی از اؼتادان ىهی
تَاىػط  رازتی نی اش رؿػط کػعد ةػً ُییوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىا ایيکً، ةُط از  دٌط ىهی

ای ةط اىذام  . اگػع ةػً ؽتیگَىً ى  ویاؿتتاه اؼت. اقالً ا ایو میگَ نی« دٌط. کاٌر
ٌػػای   یی، تَاىا طیػػىکي ًیػػصػػَد را تغک يگیؿػػ ویط، اگػػع ؿیػػت ىطٌیػػاٌه ت٘ػػَا
صػَةی  يگیؿػ ویکً ؿٌؽتيط . أعادی  کيط ٌم رؿط ىهیک ذره یتان  ُییوت َٔؽ

ؿَد، انا پػػ از آن  ؿان ًاٌع نی ُییوت ٌای َٔؽ ییدارىط و در ؼىر صَد، تَاىا
ػا صَةی اداره ىهی را ةػً صَد دادىػط.  نی ط اىذػامیػىتا کييػط کػً ی نییکييػط و کاٌر
ای ةط اىذاموٗتی ودَد دارد. انا  ویً ایی ؿتیٌا تینَُٗ ٌای  ییَاىادٌيط، ت کاٌر
دٌيط،  را از دؼتٌا  آن وٗتیرود و  نی ویا از ةیؿَد  نی ٓیؿان مُ ُییوت َٔؽ

 ؿَىط. ً نیواةؽت تع ایو اؼت کً ةً آن دطی ىط. صىعِ ا داده از دؼت ـًیةعای ٌه
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ؼػً یػا در َػعض را ٌا  آنروش  يط کًيک ادَا نی گَىگ چی انؼتادعصی از اة
ً آگٍػی یؿػتایو ط. یٌا را ؿٕا دٌ هارییة طیتَاى نی و ؼپػ طیعیاد ةگیپيخ روز 
و یػػدرةػػارۀ اکييػػط.  ُٔالیػػت نی گَىػػگ چیوکار  ، اىگػػار در کؽػػب اؼػػت یتتلیْػػات

کييػط[  ]وتٖ آىچػً تتلیػِ نیتَاىیط  نی ط: اگع ٔعدی َادی ةاؿیط، چگَىًیـیيطیة
درنػان گػع را ید هاری اؿضاصیصَد، ةچِی  کهی ازٔعؼتادن  ةیعون ٖیاز وع ٔ٘ه
 ؿػعوع اکيػَن غ چی دارد. ؿها ٌمیٔعدی َادی چی دارد، ةطن ؿها ى ن؟ ةط کيیط
َگَىگ  ى٘ىۀ وب کً وَر اؼت  ویو ٔ٘ه ا طیا گَىگ کعده چی ویتهع ةً ؼَزىی  ئ

ط. یػکي وارد و از آن صػارج درون ط چی را ةًیتَاى نی ذًیدر ىت،  ةاز اؼتتان  دؼت
 طیغ چػی دارد، پػػ ؿػایىٌا  آن ط، ةطنیدٌ را ؿٕا نی گعانید ٌای هارییوٗتی ة
ٔػعد  تَاىػط چػیِ  نیکؽػی  چػیِ  ٌای ؿها را ؿٕا دٌط! چگَىػً هارییةٌا  آنچِی 

، وٗتػی  َالوه چ نعمػی را ؿػٕا دٌػط. ةػًیتَاىط ٌ گعی را کيتعل کيط؟ چی ىهیید
دٌیط  نیطان وازطی را ؿکل یهار نی، ؿها و آن ٔعد ة طیکي هار را نطاوا نییٔعدی ة
هار دارد، یای کً آن ٔعِد ة ؿَد و ةً اىطازه نیتان  وارد ةطن هاریة ِل ینع چیِ  و تهام
هػار ٗػعار یهػاری در ةػطن ةیـۀ ةیط داؿت. اگعچً ریغ ٌهان ن٘طار را صَاٌیؿها ى
 ط ةاَػثیل داؿػتً ةاؿػینػعچػِی  ادیی، انا اگع ن٘طار زؿَد و نيت٘ل ىهی دارد
،  طیػکيدرنػان  ٌػا را هارییة طیػتَاى نی طیػکي نػی ٔکعوٗتی ط. یهار ؿَیؿَد ة نی

.  ؿػَیط ط و واةؽػتً نییکي  کؽی را رد ىهی چی. ٌ طیکي نی ؿعوعرا  ةیهارانپظیعش 
! انػا چػعا  ؿػَیط نی ار صَؿػسالیةؽػ طیػدٌ را ؿػٕا نی گػعانیهػاری دیوٗتی ة

ٗالةػػی  ط: اؼػػتادانیؿػػَ کػػً نتَدػػً ىهیٌؽػػت غی یػػ؟ چةيػػطیاتَاىيػػط ؿػػٕا  نی
ٌا  آن ؿان را از اىعژیييطه دارىط و عکیَان تؽضیا زیروح ؿان  روی ةطن گَىگ چی
ةػً ؿػها کهػی از ایػو اىػعژی را ، ةاورؿػان کيیػط ایيکػًةػعای گیعىط. ؼػپػ  نی
اىعژی ىاپطیػط  آن طیهار را ؿٕا دٌیة ا دهی  ، ٌـت ، پيخ ؼً ایيکًةُط از  دٌيط. نی
آن کػار، ایػو اىذػام زیػعا رود،  ؿَد. آن اىعژی کهی کً داؿتیط از دؼػت نػی نی

کعدیط گَىگ ىتَد زیعا از ٌهان  ایو اىعژی کً اؼتٕاده نیکيط.  نكعؼ نی را اىعژی
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 . در گظؿػتً میا کػعده ًیٌا ؼال تغک ده گَىگ اؼتادان چی نااول گَىگ ىطاؿتیط. 
ةػَد. اگػع ٔػعد روؿػی واُٗػی را پیػطا ىکػعده ةاؿػط،  ار ؼػضتیةؽػ ًیتغک اىذام
یً کيط، ةؽیار ؼػضت تغک یتع کَچک روشاش ةؽیار دؿَار اؼت و اگع در  تغکیً
 ةً ؼىَح ةؽیار ةا  ةعؼط. کً اؼت

ٌػا  آن ط،یػيطازیکً نُعوؼ ٌؽػتيط ىگػاٌی ة گَىگ چی ةغرگ ةً آن اؼتادان
اورىػط. یة ةػً دؼػترا  غ گَىػگیىاچٌعچيط اىط تا آن ن٘طار  کعده ًیتغک ٌا ؼال ده

ًا ط یکي ٔکع نیآیا ، طیا ىکعده ًیؿها تغک تو ةً کالسقٔع ةػطون و  گَىػگ چی ةا ٔر
پػظیع  چگَىػً ایػو انکانط؟ یػاوریة ةػً دؼػتگَىگ  طیتَاى نی ایيکً تغکیً کيیط،

ط یػاگػع ىتَاىؼػپػ دٌیط.  ٌایی را ؿکل نی واةؽتگی ٌا کالساز آن ةُط  اؼت؟
در ةعصػی أػعاد  وٗتی داىیط آیا نیؿَیط.  نی ، ىگعان طیکي درنان هاری نعدم رایة

؟ کييػط ةػً چػً ٔکػع نیؿػٍعت عای زٕػي ٌؽتيط، ةػهار ینطاوای ؿضكی ةزال 
از روی  آن.« یاةػػطهػػار ةتَاىػػط ؿػػٕا یعم تػػا ةیػػةگصػػَدم هػػاری او را یةگػػظار ة»
تَاىػط در ذٌيػی پطیػط آیػط کػً ةػا  ؼضتی نی صَاٌی ةً ؽت. ىیکیصَاٌی ى کیى

ایی ناىيط پَل و ؿٍعت پع ؿطه اؼت. ا یيکً او ةعای زٕي ؿػٍعتؾ زتػی چیٌغ
یػعد ةیػاىگع ایػو اؼػت کػً واةؽػتگی صَاٌط صَدش نػعض ٔػعد ةیهػار را ةگ نی

تَاىػط  آورد. نی نی ةً دؼتکيط  ؿطیطی دارد! ةياةعایو چیغی را کً درصَاؼت نی
نيذع ةً ایو ؿَد کً ةً ةطن صػَدش نيت٘ػل ؿػَد و ؼػپػ ایػو نؽػئلً روی 

کعده پػ  درنانؿَد، ٔعدی کً او را  زالؾ صَب نیهار یةدر زالی کً  دٌط. نی
او را اؼتاد  گعانیکيط کؽی را ؿٕا داده اؼت. وٗتی د یکـط. ٔکع ن زدع نیاز آن 
واةؽػتگی  ویػا ایػؿػَد. آ نی ازصَدرامػیىانيط، ةؽیار نـػَُؼ و  نی گَىگ چی

 و ازؽػاساىػطازد  نی ویی؟ وٗتی ىتَاىط کؽی را ؿٕا دٌػط، ؼػعش را پػا ؽتیى
ؿضكػی  نيػأٍو  ؿػٍعت اش ةػً واةؽػتگی صاوع ةػً ویا ایکيط. آ أؽعدگی نی

ةطىؾ  کعده ةً درنانرا ٌا  آن ِل آن أعادی کً اوینع چیِ  ، تهام َالوه ؟ ةً ؽتیى
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ا آن کػار را یػو یػا داده کً او آنَزش ًاٌعًا ةً گَىگ ٗالةی چی ط. آن اؼتادیآ نی
کػً  میگػَ ؿػها نی انػا ةػً .کيػط را از ةػطىؾ صػارج چِی نػعیلاىذام دٌط تا 

چػِی  از صػَبچِی  فیتـض ییتَاىازیعا ٔعدی َادی کيط،  صارجآن را  تَاىط ىهی
 .ؿَد نی اهیؼاز کارنا ةطىؾ  درون ، زنان ةط را ىطارد. ةا گظؿت

وَر واُٗی تغکیً کيط، روزگار ؼػضتی دارد و  اگع چيیو ٔعدی ةضَاٌط زناىی ةً
ط ینادۀ ؼٕ کارنا را ةًای ىطارد. ةؽیار دؿَار و دردىا  صَاٌط ةَد تا  زل ؼاده راه
تاری ادرزادی صَةن تیٕیک کًؿضكی  ط.کي لیتتط ی دارد ةیـتع نؽتُط ایو گٔع

،  چيیو ىیتی داریطنعدم را ؿٕا دٌيط. انا وٗتی اقعار دارىط کً  ةُنی أعاداؼت. 
 ؿػطن  عیتؽضچيػیو چیػغی يػط. یآ نیتان  ييػط و ؼػعاغیة نیآن را  یَاىیزارواح 

را  اٌػ ةیهاریصَاٌػط  ةیييط کً ایو ٔعد نی نیٌا  آن َان اؼت.یا زیوؼیلۀ روح  ةً
 کهػکاو  ةً لیدل ط ایو کار را اىذام دٌط. انا ةطونيکي نی کهکاو  ةً و ؿٕا دٌط

 ویػآورد. ا ىهی ةً دؼتط ةیهاری را ؿٕا دٌط. اگع ؿضف از دؼت ىطٌط، يکي ىهی
آن زیَاىات ةً صَد چ٘طر  کعدن پػ از دظبداىیط  آیا نی. اؼت ار صىعىا یةؽ

 در تغکیً ةیٍَده صَاٌط ةَد. تان تهام تالش ؟دؿَار اؼت کً تغکیً کيیط

 را ةا کارنایؿان  صَب نادرزادی تیٕیکاز وعیٖ ؿٕای ةیهاری،  ةُنی أعاد
اری دارد. اگػع یو کارنػای ةؽػ اؼػت لینػع ؿضف کييط. آن نتادلً نی گعانید

، وٗتی ةُػط از نُالذػۀ او ةػً صاىػً  طینعینی را کً ةیهاری وصیهی دارد ؿٕا دٌ
 درنانگعان را یاری از أعادی کً دی! ةؽ ط داؿتیاٌار ةطی صَیةؽ ط ازؽاسیعوة

 ةً صاىًٌا  آناةط، انا ی هار ؼالنت صَد را ةازنییو تذعةً را دارىط، کً ةیاىط، ا کعده
اری ةػً یزنان کارنػای ةؽػ ط. ةا گظؿتيکـ طی زدع نییهاری ؿطیط و از ةىرو نی
ط. ةػطون يػدٌ نی ت٘ػَاان آىػ ةػً ،گػعانیؿَد و در ازای کارنػای د يت٘ل نیٌا ن آن

ةػً گیعیط ةیهاری اؼت، انا  نیآىچً  ط. گعچًیآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ازدؼت
ودَد دارد کً اگع ؿها  دٍان وینتادلً ؿَد. ٗاىَىی در ا ط ةا تَ٘ایکارنا ةا ٌع زال
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 صَب گَیط کً کؽی ٌم ىهی ؿَد.تان  تَاىط ناىٍ ىهیکؽی  چیٌط یغی را ةضَاٌیچ
کارنػای  ٌعکؽػیر ؿطه اؼت: یتكع و دٍانیکً در ا غی ودَد داردی. چ طیٌؽت

نادرزادی صَد را در ازای کارنا ةا  تیٕی. ؿها ک ةطی اؼت ةاؿط ٔعد ادی داؿتًیز
 تیػٕی؟ تهػام ک طیکي ًیتغک طیتَاى نی ط و ةا آن ٌهً کارنا چگَىًیکي او نتادلً نی

؟  ؽػتیى تعؼػيا  ویػا ایػ. آ رود نػی ویاز ةػ ؿػضف وؼیلۀ آن ةًتان  نادرزادی
تً ویاز ة ؿضف هاری آنیة رازتػی دارد، انػا  زامع ازؽاسدر زال و  اؼت ٔر

 ، درنػان کيیػطهػار ؼػعواىی را ی. اگع چيػط ة طیکـ زدع نی ورویط  نیؿها ةً صاىً 
غی یػو چیػ؟ ا ؽػتیى صىعىػا  ویػا ای. آ طیعیةهٌا  آن ؿَیط ةً دای نذتَر نی

 داىيط. ىهیآن را  پـت ٘تیاری از أعاد ز٘یدٌط. ةؽ اؼت کً روی نی

نـٍَر ةاؿيط، انا لغونًا ةً ایو  گَىگ ٗالةی چی نهکو اؼت ةعصی از اؼتادان
وٗتی چیغی داىيط؟  ی را نیچیغ چًَادی  داىيط. نعدم نُيی ىیؽت کً ةؽیار نی

ایو اؼتادان دروّیو نهکو اؼت زػا  پظیعىط.  ِ ؿَد آن را نییةیؾ از زط تتل
ا را اىذام ویةتَاىيط ا  ةػً زىيػط، ةلکػً نی قػطنً گػعانید تيٍا ةً  يط، انا ىًدٌ کاٌر
ةعای آىػان  ط کًید طیةُط صَاٌ ا دو ؼالی کیرؼاىيط. در  نی بیىیغ آؼ صَدؿان

 ًیػب ٗػعار گیػعد. تغکیآؼػ نػَرد گَىػً تَاىػط ایو أتط. تغکیػً ىهی چً اتٕاٗی نی
 ویػؽػت. ایٌػا ى هارییٌا را ؿٕا دٌط، انا نيٌَر از آن، ؿػٕای ة هارییتَاىط ة نی

وتیُی اؼػت. نىل٘ػًا ادػازه  غی ٔػَؽیػؽت ةلکػً چیٌای َادی ى تکيیک اىؽان
ػا ةُنػی از اؼػتادان ویػط. ایب ةعؼػاىیو ؿکل ةً آن آؼیط ةطیىطار ٗالةػی  روٌز
راٌی ةػعای  َيَانً ة گَىگ چیاز اىط و  کـاىطه ونعج  ٌعجرا ةً  چیغ ٌهً گَىگ چی

 دادن ةػا ؿػکل کييػط نی ؼػُی ٌػا آن کييػط. نی ی اؼػتٕادهیا دارای ؿٍعتکؽب 
چيػط ةعاةػع تُػطاد ٌا  آن دٌيط و تُطاد را گؽتعش ؿانٌای ؿعور صَد ىَٕذ دؼتً

 گَىػً ویَػادی ا ل کػً نػعدمیو دلیا ٔ٘ه ةً ایاؼت. آ گَىگ واُٗی چی اؼتادان
 اؼػت ؟ نهکػو طیػکي را ةاور نیٌا  آن کييط، ؿها نی َهل ؿکل ویا يط و ةًیگَ نی
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ةً ؿها آن را  ٘تی. ز٘ ؽتیگَىً ى  وی، انا ا اؼت ن قَرتةطا گَىگ چی طیٔکع کي
 . میگَ نی

ای اؿتتاه اىذام  د یل صَدصَاٌاىً نعدم َادی ةً ای، در تُانل ةا دیگعان کاٌر
و ةکـيط تتُات آن زدع  صاوع ةًؿَىط و نذتَرىط  دٌيط و ةً دیگعان ةطٌکار نی نی

ط. زتی اگع واًُٗا ٌم یکيدرنان ط و کؽی را یةعو طیکي تاوان آن را ةپعدازىط. ٔعض
 صػطایینَدػَدات ؟  تَاىؽت نذاز ةاؿػط ا آن نییط، آیط او را ؿٕا دٌیتَاىؽت نی
 کػاری را اىذػام ویچيٌا  آن ک ازی چیچعا ٌ، انا زنَر دارىطدر اوعاؼ نا  دا ٌهً
کعدىط کً ىػژاد ةـػع در رازتػی  ةَد اگع کاری نی اىگیغ نی دٌيط؟ چ٘طر ؿگٕت ىهی

کييط؟ نعدم نذتَرىط تاوان کارنای صَد  کار را ىهی ویی کيط! پػ چعا اکانل زىطگ
ى٘ػل کيػط. آن را  کيػط ىهی تئػدعکؽػی  چیٌو اقلی اؼػت کػً یرا ةپعدازىط و ا

 ةػً گػاهیوة صَاٌی گاه کیػ، از روی ى ۀ صػَدیػکييطه نهکو اؼت در وَل تغک تغکیً
زدػع  زد. اگػع اکيػَناىطا نی ٖیتَُ هاری را کهی ةًیکيط. انا ٔ٘ه ة کهک گعانید

 وَری کػً ل کيػط، ةػًیةعای ؿها تتطآن را  طیا ؿایکـیط.  ، ةُطًا زدع نی طیکـ ىهی
ط. نهکػو اؼػت یا ؼضتی داؿػتً ةاؿػی طیةطٌ از دؼت هاری، پَلیدای آن ة ةً
 آن، ٔ٘ػه کیدر ؿضف کارنای  ةعدن ویة ةاؿط. اىذام واُٗی آن، از قَرت ویةط
 ٔ٘ػه اقػَل يذػایاؿَد ىً ةعای نعدم َػادی.  ىذاما کييطگانً یتَاىط ةعای تغک نی

کيم، درةػارۀ ومػُیت  نػی . درةارۀ اقَل کل دٍان قستت میگَ روش صَد را ىهی
 . کيم کييطگان قستت نی ً یواُٗی در ادتهاع تغک

 راه . نػا ؿػها را ةػً طیػکيدرنان  ٌا را  هارییة میدٌ ىهی ؿها آنَزش ةً يذایا
. ةً ٌهػیو  میةضـ و ؿها را تُالی نی میکي یی نیراٌيها ةغرگ و نؽیعی درؼت

ىطارىط  دأا ادازه طان ٔالَنیم کً نعیگَ نی ـًیم ٌهیٌا اؼت کً در کالسَلت 
دأا ىیؽتیط.  کييطۀ ٔالَن ویط، تهعیکيدرنان  کييط. اگع نعدم را درنان  ٌا را  هارییة

، عو ةـػعیٗلهػ ۀ ٔػاییػدر وَل تغکو  میکي ی نییراٌيها درؼت راه نا ؿها را ةً
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 اىػعژی ةػا نادۀ ةػا  کانالً ةً ایيکًم، تا یٌؽتتان  ةطن کعدن پا در زال ـً یٌه
ای ؼیؿَد. اگع ٌيَز آن چ لیتتط تَاىیػط  ط، چگَىػً نییػکيتان  را وارد ةػطن اهیٌغ
ا کارنا ٌؽتيطیچ ؟ آن ً کيیطیتغک  ٌهػً ط. ةػا آنیػکي ًیػتغک طیػتَاى اقػالً ىهی !ٌغ

ط، یؾ از زػط زدػع ةکـػیط ةیط. اگع نذتَر ةاؿیکي سهلتآن را  تَاىیط کارنا، ىهی
دأا را َهَنی  ویو اؼت. ایا الغانی کً گظاؿتیم آن َلتط. یکي ًیتغک طیتَاى ىهی
انػا ةػا ایػو ی ٌؽتم. چیغ چًآنَزش در زال ط یىطاى ط ٌيَز ٌمیام، انا ؿا کعده

را  عاندیگػهػاری یط ةیػاگػع ؼػُی کي دارم. آناز  ی ةعای زٕاًػتیٌا راهزال ىیغ 
ایتهام چ نو ط، ٔاؿویکيدرنان   گظاؿػتً ؿػط، تان  ً در ةطنیی را کً ةعای تغکیٌغ

ایؿضكی ةً چ نيأٍو  صاوع ؿٍعت ةً طیىطار . ادازه گیعد نی پػ  ویػا ی ةػًیٌغ
دأػا  کييطۀ ٔالَن ویط، تهعیىکي ط. اگع الغانات ٔا را نعاَاتیب ةعؼاىیةاارزؿی آؼ

ای ةط را ةً ؿػها یو چگعدد  نینعدم َادی ةاز دوةاره ةً ؼىرتان  ط. ةطنیؽتیى ٌغ
 ط.یط ٔعدی َادی ةاؿیصَاٌ  عا نییگعداىیم، ز نیةاز

ؼتک اؼت. تان  ةطن طیکعد اری از ؿها ازؽاسیعوز، ةؽیةُط از ؼضيعاىی د
، اولػیو کؽػاىی ةَدىػط کػً وصیهػی داؿػتيط  ةیهػاری کػً انا تُطاد کهی از أعاد
ػای ةػط را از یچ ایيکػًعوز پػػ از یػدصَب ىیؽػت. ؿان  ازؽاس کعدىط زال ٌغ

پػع از اىػعژی و رازػت تان  ةػطن تهام طیکعد ةعداؿتم، اکحع ؿها ازؽاستان  ةطن
 ةً دؼتغی ی، چدادن ةطون ازدؼت» :ٗاىَن ودَد دارد وینا ا اؼت. انا در دٍان

ػٌٍعچیغ تَاىؽتیم ىهی« ط.یآ ىهی ط یػ. ٗىُػًا صَدتػان ةا کيػیم ی را ةعای ؿػها ٔر
ایچ  هػاری ؿػها، َلػتیای ة ـػًیر ، نا َلػت  گعیَتارت د . ةً طیتسهل کي ی رایٌغ
ةػاٗی ناىػطه ٌيَز تان  هارییةنیطان . انا  میا ةعده ویؿها را از ة ای ىاصَؿیِ  ـًیر

ط یػيیط ةتیػتَاى نیزتی در ؼىسی پاییو ٌم ةاز ةاؿط، تان  مؼَ چـماؼت. اگع 
اه یؼػچػِی  ٌػای تَدهٌا  آن د.دارو تیعه  اهیؼةیهار  ی از چیِ یٌا تَدهتان  کً ةطن

 کييط. را پع نیتان  ةطن ؿَىط، تهام نی تعاکم ٌؽتيط و وٗتی پعاکيطهپعي یّل
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ؼػعنا دارد،  ازؽػاسؿان  ةطن تهامةعىط  پی نیةُط، ةُنی أعاد  از انعوز ةً
 اؼػت نهکوؿان  ٌای و اؼتضَاناىط  گی ؿطهؼعناصَردؿطت دچار  ةً ایيکً نحل

 .ىػارازتی صَاٌيػط داؿػت ازؽػاسؿػان  ی از ةطنیر دػادرد کيط. اکحػع أػعاد د
کػً تان  ی از ةطنیٌا  ةعود. ٗؽهت خیگ درد کيط و ؼعؿان اؼت نهکوؿان  پاٌای

ا یػ گَىگ ٌای چی ویلۀ تهعیوؼ ط ٗتالً ةًیکعد ٔکع نی نـکلی داؿت ودر گظؿتً 
 آن. زیػعا  هاری صَاٌػط داؿػتیة دوةاره ،طا کعدهیؿٕا پ گَىگ لۀ اؼتاد چییوؼ ةً

.  ةػَد اىطاصتػً ٖیػتَُ ةػًآن را  هاری را ؿٕا ىطاده ةػَد، ٔ٘ػهیة گَىگ اؼتاد چی
انطه ةَد انا ةُػطًا یو ٗتالً ةً ؼىر ىه ٗعار دارد ةَدٗتالً ی کً یدا هاری ٌيَز ٌمیة

م و یةػعاى عونیػةتػان  را ةعایٌػا  آن م، ٌهۀیعون ةکـیرا ةٌا  آن ط ٌهۀیآنط. ةا نی
تػان  هارییة طیػکي ازؽػاس اؼػت و نهکػوی. ةيػاةعا میةتع ویاز ة ـًیکانالً از ر

اش  دٌط ایو اؼت کً کارنا از ریـػً ، انا اتٕاٗی کً روی نیاؼت ةعگـتً دوةاره
تو اؼت. ةػً ٌهػیو َلػت  ازةیودر زال  ایػو صَاٌیػط داؿػت. ی یٌػا واکيؾٔر
ٌػا  ویط. انػا ٌهػۀ ايط در ٌع ٗؽهت ةطن و ةً ٌع ؿػکلی ةاؿػيتَاى ٌا نی واکيؾ

یب نی. ؿها ىطا ُییوت ٘طر ٌم کػً چکيم ةً آنطن ةً کالس ادانً دٌیط، ٌع را تّع
ؿػَد و  ط نییىاپطتان  مَالئ تهاموارد کالس ؿَیط  ایيکًنسل  ةً نُظب ةاؿیط.

یادگیعی ٔا در زال تَاىم ةً ؿها ةگَیم کً  صىعی ودَد ىضَاٌط داؿت. نی چیٌ
یو ىگظاریػط آیػط، ةيػاةعا نی ةػً دؼػتٌؽتیط و ٔعقت ةػعای کؽػب ٔػا ؼػضت 

 ٌم ةعیغد. وٗتی ازؽػاس کيیط، ؿها را ةً ی کً از ىٌع ٔیغیکی تذعةً نیٌعچیغ
ت یػغی ةػً ىٍایػوٗتی چ»نُيی اؼت کً:  ویط، ةً ایٌؽت ار نُظبیط ةؽیکي نی
کػ نی نی در ؿػَد.  پا  طیصَاٌط ؿط و ةا پا تان  تهام ةطن« ؿَد. رؼط، ةَع

 اهیؼػچِی  غیو ٔ٘ه آن ن٘طار ىاچعون آورده ؿطه یةتان  هارییـۀ ةیزامع رزال 
ؿتً کهی ؼضتی داؿَد  و ةاَث نی آیط نی عونیة صَدش ٌم آن ةاٗی ناىطه کً

ط یؿػط غی را نتسهػل ىهییػچ چیط. اگػع ٌػیػگظرةان کهی دؿَاری یو از ن ةاؿیط
 ةَد. َهلی ىهی
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ةا دیگعان  ؿضكی نيأٍؿٍعت و ةعای ادتهاع َادی ةـعی در نهکو اؼت 
اةت ةَدیط تا و  تَاىؽػتیط صػَب ةضَاةیػط یػا صػَب ةضَریػط زػطی کػً ىهی در ٗر

نهکو اؼت تان  یٌا اؼتضَان زتی گعیی دٌاُةُط در. ةاؿیط کعدهتتاه را تان  ةطن
ط یػػلسٌػػً، ةا کیػػةػػطىی در  ویؼػػازی چيػػ و پا ی. ةيػػاةعاطيةاؿػػؿػػطه  اهیؼػػ

.  ط داؿػتیی صَاٌیٌا اؼت کً واکيؾَلت ی داؿتً ةاؿط. ةً ٌهیو یٌا واکيؾ
اری از یا اؼػتٕعاغ داؿػتً ةاؿػيط. ةؽػیػٔعاد زتی نهکو اؼػت اؼػٍال ةُنی ا

 نىػعحؿػان  یٌا تذعةً را در گػغارش نؽػئلً ویػا نضتلػٓ، ؿاگعدان در نياوٖ
 ، تهػام صاىػً ةػً ع ةعگـػتی، ةُط از زنَر در کالس ؿها، در نؽ نُلم»اىط:  کعده
ط. تُػطاد ؿػَى ط پػا یػةاتان  روىیزیعا تهام اَنای د« ةَدم. تَالت دىتال نطت

 تهامام  ؼضيعاىیایيکً  نسل ةعوىط و ةً صَاب کهی از أعاد نهکو اؼت زتی ةً
ٌا  آن ی در نْغیٌا هارییعا ةیأتط؟ ز و اتٕاؽ نییطار ؿَىط. چعا ایة ؿَد از صَاب

 تَاىيػط ؿػَد، ىهی کار نیٌا  آن روی ؼع ط درؼت ؿَد. زناىی کًیکً ةا ودَد دارد
چیغی زػػ ٌا  آن زػ کعد، ٌعچيط را ةیٌا  آن طیةا در ىتیذً .تسهل کييطآن را 
گیعد و زتػی  ٗعار ىهیت جیع  تستی یانا ةعای ةُنی أعاد، ٗؽهت ؿيَاکييط.  ىهی

دٌيػط.  ىهی ک کلهػً را ٌػم از دؼػتیػؿيَىط و  ً٘ا ةضَاةيط ىیغ ٌهً را نییاگع َه
 روز ٌػم ىضَاةيػط ازؽػاس ؿَىط و زتی اگػع چيػط ةؽیار ؼعزال نی پػ از آن

 ایيذػانضتلٕػی  نهکو اؼت ةػا ومػُیت ٌعکؽیآلَدگی ىضَاٌيط داؿت.  ابصَ
 ط پػا یػةاتان  ط درؼت ؿَىط، چعاکً کػل ةػطنیط، ٌهگی ةايةاؿ ٌعچًةیایط. انا 

 ؿَد.

وَر  ط، از انػعوز ةػً ةُػط، وٗتػی ةػًیػو کيیدأا را تهع وَر واُٗی ٔالَن اگع ةً
ا کيیطتان  یٌا واُٗی واةؽتگی ط داؿػت. أػعادی کػً یػاٌی صَیٌػا واکيؾ ،را ٌر

ػا کييػط نهکػو اؼػت ةگٌَا  آن تَاىيط ىهی ػا کعدهیرا ٌر در قػَرتی کػً اىػط،  يػط ٌر
ا کييط، ةياةعاٌا  آن تَاىيط ىهی کعد. أعادی  را پا ؿان  و ؼضت اؼت کً ةطنیرا ٌر
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ام ةُػطًا در  صَاٌيػط کػعد.  و کػالس آنػَزش دادهیػدر ارا  آىچػً غ ٌؽتيط کًیى
پػی  گعانیؿَد. د پا  نیؿان  گظارىط و ؼپػ ةطن کيار نی راؿان  ٌای واةؽتگی

و أػعاد در آن ٌيگػام یػا نطاواؿػطن در زالی کً پعاىعژی ؿطهؿان  ةعىط ةطن نی
أػعادی  ویچيػ در ٌع کالسصَاٌيط داؿت. ازؽاس ىاصَؿی ؿَد و  ؿعوع نی

تَدً  رو ةطون ؽت. ازایویصَب ىؿان  ناىيط، أعادی کً در  نی َ٘ب کً ٌؽتيط
ُػی ٌؽػتيط. ٌعدػا کػً یٌػا وت ویط، ٌهػۀ ایػکي ی را تذعةػً نیچیغ چً ایيکًً ة

ٗطر ازؽاس ىارازتی  عصی ٌؽتيط کً آنام ة نتَدً ؿطهام، ٌهیـً  آنَزش داده
از  ناىيػط کػً نی صَاٌيط ةعوىط. نيتٌػعم ىـیييط و ىهی دارىط کً ؼع دای صَد نی

. زتی اگع دٌم ىهیاىذام کار را  ویا . انا را نطاوا کيمٌا  آن و میایة وییپا تَنیتع
،  طیؿَ نَادًٌای ؿطیط  ؼضتیوٗتی ةا  يطهی، در آ طیرا ةگظراى انتسان ویا طیىتَاى

ّلتػً َچکی زدع ک ویچي ةع طیتَاى ا ىهیی؟ آ طیً کيیتغک ط ٌيَز ٌمیتَاى نی چگَىً
ط یػکيدرصَاؼت ى و از نویط، ةياةعایٌا ّلتً کي ویط ةع ایتَاى یوَر زتم ن ةً؟  کيیط

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

تػا  زطود پيخ ـًیٌه داد. در ٌع کالس ؼضت اؼت کً نعدم را ىذات واُٗاً 
 ٌهً ةتَاىيط دائَ را کؽػب کً اؼت عنهکویناىيط. ّ َ٘ب نی کًٌؽتيط  درقط  ده

 ایػآ کػً ؽػتیتان ادانػً دٌیػط، ٌيػَز نُلػَم ى َاىیط ةػً تغکیػًکييط. زتی اگع ةت
 ًیػَغم راؼش ةػعای اىذػام تغک ایآکً  تؽیط و ٌيَز نُلَم ىیؿَ ط نَٖٔیتَاى نی
 کييػطگانً یؿػَىط. تغک صػطایینَدػَدی ٌهً ةتَاىيػط  کً اؼت عنهکویط. ّیدار

را ٌای نـػاةً زنػَر در کػالس  تذعةػً کتػاب ویا صَاىطن ٖیواُٗی دأا از وع
 آورىط. نی ةً دؼترا کً ؼغاوار آن ٌؽتيط، آىچً و تهام  صَاٌيط داؿت
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  سخنرانی سَم

 مگیر  در نظر نیدانو یعنَان نر يهۀ شاگردان را بٌ

طان یَيَان نع ةعىط، نو ٌهۀ ؿاگعدان را ةً گعچً ةؽیاری ةً ایو نَمَع پی ىهی
تَاىيػط  لُػً نینىا از وعیػٖدهلً أعادی کػً صَدؿػان  عم، ازیگ نی در ىٌعصَد 

و یػؼَی ؼىَح ةا ، اگع ؿها را ةً ا وَر واُٗی تغکیً کييط. در آنَزش تغکیً ةً ةً
ػای  نیو صىعىػا  عنؽػئَ ىً یّةػعایم کعدم  ی ىهییؿکل راٌيها ةػَد. نػا چیٌغ

ایم کػً أػعاد َػادی  ادی را ةیان کػعدهیار زیٖ ةؽیایم و ز٘ا ةؽیاری ةً ؿها داده
ای ةؽیام و چ ةً ؿها آنَزش داده ط ةطاىيط. ایو دأا رایىتا اد دیگعی ةػً یار زیٌغ

ؿػانل ىیػغ  عدیگػ یکيم و نؽػائل نػی ؼػازی پا ؿػها را  ؿها صَاٌم داد. ةطن
 در ىٌػػعطاىم یػَيَان نع ةػَد اگػع ؿػػها را ةػً و اقػالً َهلػػی ىهییةيػاةعاؿػَد.  نی
تم. ٔاش ىهی از وَر ؼعؼعی ةً أعاد َادی نذػ ٌهً اؼعار آؼهان ةً ویا کعدن گٔع

زامػع، نػا آن آداب و در زػال ع کػعده و ییػ. زناىػً تٌْؽتای  ؽت. انا ىکتًیى
دٌیم. آن تـػعیٕات  را اىذام ىهی گظاؿتو کعدن و پیـاىی ةع زنیو رؼَِم تٌُیم

ا یو نا ایط. ةياةعايرؼ نی ةً ىٌعنظٌتی  نعاؼم ًیط و ؿتىادی ىطاریٔایطۀ ز و کاٌر
ةگظاریط پیـاىی ةع زنیو و کيیط ع تٌُیم ای دارد اگ م. چً ٔایطهیدٌ را اىذام ىهی

عون یػرا از در ةتػان  پای ایيکػًط، انػا ةُػط از ییػت درآیا وی نعاؼهی ةػً َنػَی
ػایی ناىيػط ؿػٍعت و یتان ةعگعد و دىیَی َۀ ؼاةٖیط، ةً ؿیگظاؿت ط و ةعای چیٌغ
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اةت و دََا کي ط؟ نهکػو اؼػت زتػی تسػت ىػام نػو چٍػعۀ دأػا را یػجعوت، ٗر
 ط!یدار کي صطؿً

ط یً کيیةؽتگی دارد. تا وٗتی ةتَاىیط تغکتان  ۀ ذٌویةً تغک ۀ واُٗی کانالً یغکت
َيَان  ط، ؿها را ةًیتان ادانً دًٌ یوَر نسکم و اؼتَار ةً تغک ط ةًیو تا وٗتی ةتَاى

ةػَد. انػا ةعصػی از أػعاد  م. اگع ّیع از ایػو ةػَد َهلػی ىهیگیع در ىٌع نیطم ینع
طٌيػط. ةػعای ىً ادانػً یػعىػط و ةػً تغکیگى ر ىٌعدکييطه ً یتغک نهکو اؼت صَد را
ۀ صػَد یػؽت. انا ةؽیاری از أعاد ةً تغکیىپظیع  تغکیً انکان ةعصی از أعاد اىذام

ط یػَيَان نع ط ؿػها را ةػًیػتان ادانػً دًٌ یػادانً صَاٌيط داد. تػا وٗتػی ةػً تغک
 کيیم. ی نییراٌيها

َيَان  آیػا ةػًچىَر؟  دٌيط أعادی کً ٌع روز ٔ٘ه زعکات تهعیو را اىذام نی
ً یػوَر واُٗی تغک ط؟ ىً الغانًا. زیعا وٗتی ةًىؿَ تً نیىٌع گٔعدر ط ٔالَن دأا ینع
ایم پیعوی کيیط و ةایػط  يگ کً آنَزش دادهیؿ ویط ةایط از آن اؼتاىطارد ؿیکي نی
ۀ واُٗػی اؼػت. یتغکدر ایو قَرت ط و یرا رؿط دٌتان  يگیؿ ویوَر واُٗی ؿ ةً

ط، آن یػرا اىذام دٌ رؿط کيط، ٔ٘ه زعکات تهعیوتان  ؿیيگ ؿیو ایيکً اگع ةطون
ػا را ىطاریػط ویةػً تهػام چ دادن عویةعای ى نَردىیازاىعژی َٗی  تػَان  ىهیآن را  ٌغ
م. یعیػةگ در ىٌػعط ٔالَن دأػا یم ؿها را نعیتَاى ىهیدر ایو قَرت تغکیً ىانیط. 

ه ٔػالَن یولػی از ؿػعا طیػدٌ ٌا را اىذػام ویو ؿکل ادانً دٌیط، تهعیاگع ةً ٌه
و یـػیٌػای پ ط و ةً روشیرا رؿط ىطٌتان  يگیؿ ویط و ؿیعوی ىکيیدأای نا پ
طه ةاؿیط، نهکو اؼت ةا نـکل دیگعی نَادػً یان نعدم َادی چؽتیصَد در ن

تػان  ط ٔالَن دأا آن نـػکالت را ةعاییی، زتی نهکو اؼت ةگَایيکًؿَیط. ةطتع 
ٌؽتیط کػً کييطۀ واُٗی ً یتغکٔ٘ه زناىی  اؼت.نستهل ایذاد کعده اؼت. ةؽیار 
و یػزػا  کػً اکار کيیط. تان  يگیؿ ویؿایم قادٗاىً روی  وتٖ آىچً آنَزش داده

ٕاتی ناىيػط یروؿو ؼػاصتم، انیػطوارم دیگػع ةػعای اىذػام تـػعتان  ىکتً را ةعای
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ط، ؿػها یً کيیوَر واُٗی تغک درآنطن، ىغد نو ىیاییط. تا وٗتی ةً تیَنَ نعاؼم ةً
ؿػهار اؼػت،  ٗطر ٔاؿػو دارم کػً تُطادؿػان ةی م. آنگیع در ىٌع نینعیط صَد را 

تَاىم از ٌع تُطاد ؿاگعد کً ةاؿط نعاٗتت کيم، چً رؼط ةً ؿاگعداىی  و نییةياةعا
 زنَر دارىط. يذایاکً 

  سویندرسۀ بَدا ٍ بَد گَنگ چیيای  رٍش

ؽم یةَد ا نظٌبنطرؼۀ ةَد گَىگِ  چیٌای  روشةایط ایو ىکتً را تكعیر کيم کً 
 ؽػمیئدائَ غ نػظٌبیػنطرؼػۀ دائػَ ى گَىػگِ  چیٌػای  روش،  ٘تیدر ز٘.  يطؽتیى
ىػط. گیع در ىٌع نیکييطگان نا اّلب ایو دو را ةا ٌم یکی  . ةعصی از تهعیو يطؽتیى

کييػط  عروزػاىی، ٔکػع نییٌای ّ ؽػتیةعصی از راٌتان نُاةط یا زتػی ةعصػی ةَد
 ویؽػم را در ةػیةَد ذػًیدر ىتداىيػط،  ن نیگػعایـتع از دیؽم ةیةَد درةارۀ نظٌب

عا یط، زیىطٌ و کار را اىذامیا م:یدٌيط. ةگظاریط ةً ؿها ةگَ نا تعویخ نی ؿاگعدان
در زالی  ، ٌای نظٌتی دارد ؿکل ٌؽتيط. نظٌب ٌای تغکیۀ نتٕاوتی ٌا روش ایو
 و ٌػا راٌب اؼػتحيای ةًدٌیم.  نان را آنَزش نی ٗؽهت تغکیۀ نطرؼً يذایانا کً 

 ٌای نظٌتی را دىتال ط ؿکلیىتا گعانیدأا ٌؽتيط، د طان ٔالَنینع ٌایی کً راٌتً
 . ؽتیدارنا ى انیدر َكع پا ؽمیکييط. ةياةعایو نطرؼۀ نا ةَد

اؼػت. ةؽػیاری از ةػَدا کػَچکی از ٔػای  ٗؽػهت ٔ٘ه ؽمیةَدٌای  آنَزش
. طىػط و ؼىَح نضتلػٓ ٔػای نضتلٕػی دارىٌای ژرؼ دیگعی ىیغ ودَد دار آنَزه
غار روش ان کػعد کػًیانَىی ةیؿاک ً ودػَد دارد. در نػظٌب یػتغک ٌـػتادوچٍاٌر
ؽِم ی، ةَد انی، ٌَآ ایت نیاؽم ٔ٘ه تُطاد کهی روش تغکیً ودَد دارد، نحل تیةَد
زتػػی ٗؽػػهتی از آن ٌػػم ةػػً زؽػػاب ٌػػا  آن . ؽػػمیتاىتع و پػػا  ویؼػػعزن ذن،
پَؿؾ دٌط، ٔ٘ػه ٗؽػهت  را ی ةَداتَاىط کل ٔا ىهی ؽمی، ةَد وی! ةياةعا يطیآ ىهی

غار روشیغ یػنػا ى دأػای . ٔالَن اؼتٔای ةَدا  کَچکی از  کػی از ٌـػتادوچٍاٌر
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تً یاول ؽمیىطارد، از ةَد ؽمی، انا ارتتاوی ةً ةَدؿطاؿاره ای اؼت کً ً یتغک ً گٔع
 چ ارتتاوی ىطارد.یانعوزه ٌم ٌ نظاٌب دارنا و ةً انیپا ؽم در َكعیتا ةَد

ان یػدر ٌيػط ةاؼػتان ةي ؾیپػ ر دوٌغاروپاىكط ؼػالرا ؿاکیانَىی د ؽمیةَد
را  آىچػً ، طیيی رؼػیة و روؿػو ةازؿطن ٕٗل گَىػگانَىی ةً یگظاؿت. وٗتی ؿاک

اد آورد و ةعای ىذات نعدم اؿاًَ داد. در روش او، ةطون ی ً کعده ةَد ةًیٗتالً تغک
 ودػَد دارد: ٔ٘ػه ؼػً کلهػً در واٗػٍ ٌغار نتو ىَؿتً ؿػطه، چيط ایيکًتَدً ةً 

، ایػو ؼػً کلهػً اؼػت. ازکػام، ونطرؼۀ ا و نـضكات «و صعد ازکام، تهعکغ»
ػا ؿػَد، او را یو ةَد کً ٔعد را وادار کعد تا از تهانی انیدرةارۀ ا ال نعدم َادی ٌر

ػا را ةهیآوردن چ دؼت صَد ةعای ةً لینذتَر کعد تا ن  ٌعچیػغعاىػط، صػَد را از یٌغ
ؿَد و ةػً چیػغی  و ٔعد صالی نیَی ٗىٍ کيط و ناىيط آن. ةً ایو ؿکل، ذٌیدى

رو ازکام و تهعکغ نکهػل   تَاىط وارد تهعکغ ؿَد. ازایو نی در ىتیذًکيط و  ٔکع ىهی
تَاىػط ةػعای تغکیػۀ واُٗػی در  ذٌو ٔعد ؼاکو ؿَد، نی ایيکً. پػ از ىطگعیکطی

و ٌهػان یػً کيػط. ایػؼهت ةا  تغک ً ةع ؼکَن صَد، ةًینطیتیـو ةيـیيط و ةا تک
غِ نعتته ةا زعکات تهعیو یچ چیٌٌا  آن ً در آن نطرؼً اؼت.یغکٗؽهت واُٗی ت
ٔ٘ه گَىگ را تغکیً  ،کييط ل ىهییصَد را تتطةطن نادرزادی  دٌيط و را آنَزش ىهی

ً یػيگ صػَد را تغکیؿ ویو ٔ٘ه ؿیکيط. ةياةعا و نیییکييط کً ؼىر ٔعد را تُ نی
ط. در َیو يدٌ گَىگ ىهیل یتی ةً تتطیاٌهو  طيکي ً ىهییيط. ةطن صَد را تغکيک نی

ط و در ایػو يػط ٗطرت تهعکغ صَد را أػغایؾ دٌيتَاى نطیتیـو نی از وعیٖزال، 
کيط  و اؿاره نییط. صعد ةً اىةع نی از ةیورا ؿان  یٌا، کارنا روىط، ةا تسهل ؼضتی
کيػط. او  کؽػب نیوا تػعی رؼط و صػعد و ةكػیعت  يی نییة کً ؿضف ةً روؿو

ٌای  ت ٌػع ُةُػط دٍػان را ةتیيػط. ٌهػۀ ٗػطرتییغ واُٗ٘ت دٍان و ىیتَاىط ز٘ نی
ةیيی،  و روؿػووا تػع ط. ایػو روىػط دؼػتیاةی ةػً صػعد ىؿػَ ی او ًػاٌع نییصطا
 ؿَد. طه نییغ ىانیى« ٕٗل گَىگ ؿطن  ةاز»
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در  در ٌيط نظٌب ان گظاؿت، ٌـتیرا ةي ۀ صَدیانَىی روش تغکیوٗتی ؿاک
هيد ـًیً٘ا ریَهٌا  آن کی ازیاؿاًَ ةَد. زال  ؿػط.  طه نییػؽػم ىانیار ةػَد و ةٌع
گػع یَؼتً از ىٌع ایطئَلَژی ةػا نػظاٌب دیوَر پ انَىی در وَل َهع صَد، ةًیؿاک

وػَل و در یداد راٌی درؼت ةػَد، ةيػاةعا انَىی آنَزشیؿاکآىچً  کعد. نتارزه نی
در  ـتعی پیطا کػعد،یـتع و ةیداد نستَةیت ة آنَزشآىچً  آنَزش دارنای صَد،

دار  ـػًیر ؿطىط. زتػی نػظٌب تعٓ یوَر روزأغوىی مُ گع ةًید نظاٌبزالی کً 
هي ،  ، ؼػایع نػظاٌب انَىییعواىػای ؿػاکیدر نعز ىاةَدی ةَد. انا ةُػط از ى ؽمیةٌع

هي تيط. ؼپػ ةعای ةَد ، دوةاره ؽمینضكَقًا ةٌع چً اتٕاٗی أتاد؟  ؽمیروىٖ گٔع
،  طىطیيی رؼیة وا روؿی ٕٗل گَىگ ؿطن  ةً ةاز نضتلٓ در ؼىَح ةعصی از راٌتان،

 ؼػىر انَىی ةػًیةیو ؿطىط ةؽیار پػاییو ةػَد. ؿػاک انا ؼىسی کً در آن روؿو
 طىط.یىعؼ ؼىر ویا ةً اری از راٌتانیط، انا ةؽیتاتاگاتا رؼ

 ةػا تع ةاؿػط، ةػً ؼػىر نضتلٓ دارد. ٌعچً نضتلٕی در ؼىَحٌای  دلَه ٔا
دورتػع اؼػت.  ٘ػتیز٘ تع ةاؿػط، از وییپػا ؼىر تع اؼت و ٌعچً کیىغد ٘تیز٘

 وییپػا طىط و در ؼػىَحیرؼػ ٕٗػل گَىػگ ؿػطن  ةػً ةاز آن راٌتػان آىکػًپػ از 
و  طىػطید صَدؿػان کػً در ؼػىر دٍػانٌػای  دلَهةع نتيػای  ؿطىط، ویة روؿو
ایی را کػًطه ةَدىط، ی٘ی کً ٍٔهیی کً در  کعده ةَدىط و ةا ز٘ایٌا تینَُٗ  چیٌغ

ی را کػً یگػع، راٌتػان دارنػاید َتارت ع کعدىط. ةػًیتٕؽ ان کعده ةَدؿاکیانَىی ةی
ع کعدىط. ةعصی از راٌتػان، یتٕؽؿکل ا آن یؿکل  ویا انَىی آنَزش داد ةًیؿاک
صَدؿػان را آىچػً  يػط،یانَىی را ةػً نػعدم ةگَیکلهات اقػلی ؿػاک ایيکًدای  ةً

در دادىط.  را ةً ؿاکیانَىی ىؽتت نیٌا  آن کعدىط و  نیٍٔهیطىط ةعای نعدم نًٌََ 
ی یگع دارنایٓ ؿط و آن دیتسعىاپظیعی  فیتـض وَر ؽتی ةًیةَد، دارنای ذًیىت

دارنػای  ؿػط کػً ةاَػث ویػ، ا تیػىٍا ةػَد. در داده انَىی آنػَزشیؿاک ىتَد کً
دٌػط  اؼت و ىـػان نی شیدرؼی دطی از تار ویط ؿَد. ایىاپط ؽتی در ٌيطیةَد



114 

 

از  ٗتػػل ؽػػمیةَدٌيػػط زػػظؼ ؿػػط.  ۀاز قػػسي ؽػػمیةَد ،کػػً چػػعا ةُػػط از آن
ػایع ؿکل را گظراىػط و در اىتٍػا ةػا چییتْ ، چيط ؾؿطى طیىاپط هيیٌغ  ؽػمیی از ةٌع
ؿػَد، کػً  أػت نیی ضتً ؿػط و نػظٌتی را ؿػکل داد کػً انػعوزه در ٌيػطیدرآن
دای آن،  کيػط، ةػً ىهی ی را َتادتیةَدا چیگع ٌیؿَد. آن د نی طهیؽم ىانیٌيطوئ

 آن طارد. ومػُیتاَت٘ادی ىػ انَىییؿاک گع ةًیکيط و د نی گعی را َتادتیغ دیچ
 گَىً اؼت. ایو

گػظر  ع ؿکل َهطهییان چيط تْیأت، از نی ؽم تَؼًُ نییکً ةَد ٌهان گَىً
ةػَد کػً کهػی  «تػع ةغرگ َنعکػب»ا یاىا یةَدیؽِم ناٌات ؼیػ ٌا  آن از کیی.  کعد

ػت. انَىی یؿاک پػ از درگظؿت  ای از نػعدم ةػع اؼػاس اقػَل َػطهقَرت گٔع
ان گظاؿػتيط. یػاىػا را ةيیزش داد، ةَدیؽػِم ناٌاانَىی آنػَیی کً ؿػاکیةا  ؼىر
وَر َهػَنی  انَىی ةػًیؿػاک ی کػًیدارنػانضاوػب اَت٘اد داؿتيط  گظاراىؾ ةيیان

ٗكطی ةعای آن دارنا  . ٌهچيیو اَت٘اد داؿتيط کًىطةَدنعدم َادی  ،آنَزش داد
ىذػات تَاىؽػت ٔػعد را ةػً  ٔ٘ػه نیارائۀ ىذات ةً ٌهۀ نَدػَدات را ىطاؿػت و 

ات آؼهاىِی نُعوؼ ةً ۀیت کيط، یُيی ةً نعتتٌطا شصَد ایو ٌا  آن رو، ازایو .آٌر
َنعکػب »ا یػاىػا یىا ةَدیؽػِم ٌی ؿػط داده وَر َهػَنی آنػَزش ةػًرا کً ی یدارنا

انا آن ٌهان ةَدیؽم اقلی دوران ؿػاکیانَىی ةػَد و ٌهػان طىط. یىان «تع کَچک
ایای اؼػت کػً انػعوزه  ؿیَه ی آؼػ ديَب راٌتػان کـػٌَر پیػعوی آن  از ایؿػٗع
التتػػً راٌتػػان يػػط. ىان اىػػا نییىا ةَدیؽػػم ٌیآن را  ىیػػغ نػػعدم ویدر چػػکييػػط.  نی

ای ی آؼ ديَب کـٌَر در « تع کَچػک»آن را  کييط، یُيػی گَىً ٔکع ىهی ایو ایؿٗع
در اىػط.  ةعده ارث انَىی را ةػًیاقلی ؿػاک کييط ؼيت ؛ ةلکً ٔکع نیگیعىط ىٌع ىهی

 ۀ زنػانیػروش تغکتػا زػطود زیػادی عا یػو ٔکعؿان درؼػت اؼػت، زیا ٘تیز٘
 اىط. زٕي کعدهانَىی را یؿاک
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ی ؿط، در  ویةً چ ىاایناٌا ۀؿط داده ةَدیؽم تْییعؿکلایو  ایيکًةُط از  نُٔع
زامػع در کـػَر نػا گؽػتعش در زػال ؽهی ؿط کً یدواىط و ةَد ـًیکـَر نا ر

تً از لتاس انَىی کانالً تٕاوت دارد.یؿاک زنان ؽمِ یةا ةَد أتً اؼت. انا آنی  گٔع
 ؽػمیتْییع کعده اؼت. در ةَد چیغ ٌهًً، یيی و کل روىط تغکیة تا کل زالت روؿو

اکيػَن  . انػاؿػط تکػعیم نی شةيیاىگػظار َيَان ةً انَىی ةَد کًیؿاک ، ٔ٘هً یاول
َاٌای ةغرگ ةؽیاری دارد و ةً چيػط ةػَدا اَت٘ػاد دارد. ةَدیؽاتؽم، ةَداٌا و یةَد
ؿػَىط و ةَدیؽػم، نػظٌتی ؿػطه کػً ةَداٌػای  ادت نیاری از تاتاگاتاٌػا َتػیةؽ

ط یتاتاگاتػا صَرؿػ ،تاةا، ةَدا اؼتاد وػب کيط، ناىيط ةَدا آنی ةؽیاری را َتادت نی
 کػل ٖیػوع ویػا غ ودَد دارىط. ةًیَاٌای ةغرگ ىةَدیؽاتادی از یز و تُطاد ةغرگ
 . ؼتا کعده کلی ٔعؽ ان ىٍاد ةًیةي صَدش انَىی در زنانیؿاکآىچً  از ؽمیةَد

ت.  ع ؿکلیی، تْ دوره در وی آن َىا روش دىاگار َاةَدیؽاتدیگعی قَرت گٔع
ت و ةُػط  أْاىؽتان ای را در ٌيط آنَزش داد. ایو روش ؼپػ ةً رنغگَىً ةػً ٔر

أتػاد،  اتٕػاؽ در ؼلؽلۀ تاىگ نيتـع ؿط. آن ویو در چآنط اىگ ید وینيى٘ۀ ؿ
،  ىیؽػػمَیع کيٕؽیصاوع تػػ ج ةػػً طىػػط.یؽػػم تاىػػگ ىانیتاىتعآن را  نػػعدم ذػػًیدر ىت
ةَد. ایػو  گع نتٕاوتیٌای د تیٌای اصالٗی نل ةا ارزش ویٌای اصالٗی چ ارزش

 زنػان در آن ؿػط و دانُػً نی را ؿػانلنػعد و زن ۀ دوگاىػۀ یروش رنغگَىً، تغک
وٗتػی  ىگ از ؼلؽلۀ تاىگ،اچ ییدورۀ ٌَ در وَلرو  عد. ازایویةپظآن را  ىتَاىؽت

ت و تاىتعیؿط، از ة ؽم ؼعکَبیةَد  در زالؿط.  طیىاپط ویؽم تاىگ در چیو ٔر
ی در ژاپو ؽهییزامع، تاىتع تآىذا  ةً ویاز چ زنان در آن ودَد دارد کً ؿٗع ،  ٔر

کػً ةػطون گظراىػطن  ٌعکؽػی،  ؽمیتاىتع را ىگظراىطىط. ةع وتٖ يگید گَانٌا  آن انا
 و طهیػرا دزدٌػا  آن دارنػای و اؼت کًیعد، نحل ایاد ةگیؽم را ی، تاىتع يگید گَان
رؼػهیت  طه ةػًیػوؼػیلۀ صػَد اؼػتاد آنػَزش د َيَان کؽػی کػً ةً او را ةًٌا  آن

ػت و  ىپػال از ٌيػط ٖیگعی از وعیؿياؼيط. ؿاصۀ د ىهی  ؽػمیتاىتع»ةػً تتػت ٔر
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 ؽػمیدر ةَد تی. اقػَ ً ومػُ اؼػت ؿػطه نيت٘ػل ؿط و تا انػعوز طهیىان «تتتی
. در وػَل  کػعدم انیػةآن را  عاتییرؿط و تْ انیوَر نضتكع دع . ةً اؼت گَىً ویا

گع ىیػغ پطیػطار ؿػطىط، یٌای د ؽم، در نعازل نضتلٓ، ةعصی از روشیةَد ۀتَؼُ
و  پػا  ویؽػم ؼػعزنی، ةَد گظاؿت انیةيآن را  دارنا ؽِم ذن کً ةَدییناىيط ةَد

 انَىی در آنیؿػاکآىچػً  عی ازیۀ در  و تٕؽػیػةع پاٌا  آن ان. ٌهۀیٌَآ ؽمیةَد
أتً تُلٖ ی عؿکلییتْ ؽمیٌا ةً ةَد ویا ۀيیان گظاؿتً ؿطىط. ٌهان کعد، ةیزنان ة
 ای در ةَدیؽم ودَد دارد و ٌهۀً یٌای تغک َطد از چيیو روش از ده ؾیدارىط. ة

تً ةً نظٌب ؿکلٌا  آن  تُلٖ دارىط. ؽمیةً نظٌب ةَدٌا  آن ویاىط. ةياةعا صَد گٔع

لػی از یص ةلکػً ٗػعن ویػدر ا ٔ٘ػه  ا ىػًیػٗعن،  ویدر ا ؿطه  ػیت ؼ نظاٌب
ع، یػاص ا در چيطقط ؼػالیدى ٌای نضتلٓ در ٗؽهت ؿطه ػیط ت ؼیدط نظاٌب
 ةٍـتآیط،  کً ةعای ىذات نعدم نی صطاییی نَدَدٌع ٗالةی ٌؽتيط. ؿان  اّلب

ىیػغ قػطؽ  هیی کػً ةػعای ىذػات نػعدم آنػطتاتاگاتػاٌع ایو ةعای  و صَد را دارد
تً تا  انَىییؿاکاز  ،کيط نی  ٌعیػک .ط ةػغرگیا و تاتاگاتػا صَرؿػتاةػ ةَدا آنیگٔع

ؾ از قط یعی نا، ةیؿ راهکٍکـان کييط. در  ؼعپعؼتی نیآن را  ةٍـتی دارىط کً
 را دارد. ٔالَن ةٍـت غیدأای نا ى ی ودَد دارد. ٔالَنیٌا ةٍـت ویىَع از چي

تَاىؽػتيط ةعوىػط؟ ایػو  یأتيط، کذا نی اگع پیعوان نظاٌب دروّیو ىذات نی
.  ؽػتیدٌيػط ٔػا ى نی آنػَزشآىچً  زیعادٌيط،  را ىذات ط نعدمتَاىي نظاٌب ىهی
 يطكط ىطاؿتٗؿان  انگظار چيیو نظاٌتی در اةتطا ت ؼیػ ؿطىط، ةيیانالتتً وٗتی 

 ؿػطن  ةػً نعزلػۀ ةازٌػا  آن ط.يب ةعؼاىیاقلی آؼ ط کً ةً نظاٌبيی ةاؿاىاٌعیهي
 .ىػططیرا دٖ یةُنی از ز٘ا و ىططینضتلٓ رؼ يی در ؼىَحیة ٕٗل گَىگ و روؿو

 را ىذػات تَاىيػط نػعدم نی ياىی کػًیة روؿػوو ةا  ةَد وییار پایؽٌا ة آن انا ؼىر
ًا ة. يطةؽیار ٔاقلً داؿت دٌيط  ىطؿػط نتَدػًو  ىػطٖ پی ةعدیً ةُنی از ز٘اقٔع

ا ةیو نعدمیةُنی از چ چگَىػً  کػً يػطگٕت نی نػعدم اؼت و ةػً َادی اؿتتاه ٌغ
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ای صَب . انػا ةػا گظؿػت ىػطگػع ىتَدید نظاٌب دٌيط. در آّاز نضالٓ اىذام کاٌر
ةػً ط نُ٘ػَل يگَی نی ٌا آن آىچً کً ٔکع کعدىط .نُت٘ط ؿطىطٌا  آنزنان، نعدم ةً 

دای  ، نعدم ةً ذًیدر ىتَتهاد کعدىط. ٌا ا آن ـتع ةًیـتع و ةیة ؼپػ .آیط نی ىٌع
آن   واةؽػتگیوٗتػی ؿػطىط. أػعاد   آن، ؼعؼپعدۀ دل ةؽپارىط ٌبانظآن ةً  آىکً
اویو و ال٘ػاب َيػةػً صػَد ، یأػت أػغایؾ نی ؿضكی نيأٍو  ؿٍعتد ةً أعا

ؿػها  . ةػًيطگظاؿػت طی را ةيیػان نییػپػ از آن، نػظٌب دطدادىط و  نُيَی نی
 قػطنً نػعدم ی ٌؽػتيط. زتػی اگػع ةػًاٌعیهيػنػظاٌب،  ویٌهۀ ا کً میگَ نی

 نػظاٌب ةػً ةػا اَت٘ػاد نػعدم ی ٌؽتيط، چعاکًاٌعیهينظاٌب  ىعؼاىيط، ٌيَز ٌم
ٌػا  آن دٌيػط، انػا را ىذات تَاىيط نعدم نیواُٗی  اىط. نظاٌب نطاصلً کعدهواُٗی 

ای ةطی اىذام ، در ىٍان زنان تَاىيط. ةا گظؿت ىهی اری از یعًا ةؽیدٌيط. اص نی کاٌر
ا در چیچ ویا  ییو گَآناقىالح روش  طا کعده اؼت. ةعای نحال، ةًیاؿاًَ پ ویٌغ
در  از دوٌغار روش ؾیة کً ؿطه ط. گٕتًیةاؿ و نستاطی. ةياةعااؼتٌ آن کی ازی

ی  َت٘ػاداتی در ديَب ا ىػَع ودَد دارد. ٌهً ایدر ؿعؽ آؼ کـَر ةضكَقی ؿػٗع
ای ّعةی ودَد دارد. یآؼ  آؿػکار قػَرت کـَر زتی ةً کیدر ا و ةعصی از کـٌَر

ا یچ ویا تهام. ؿَد نیاىذام پعؼتی  ؿیىان در َكػع  ی ٌؽتيط کًیٌا اٌعیهوٌغ
. ؿػَد نعةػَط ىهی ؽػمیدارنا ٔ٘ػه ةػً ةَد انیاىط. َكع پا ؿطه ًاٌعدارنا  انیپا
. آن ةػً أػَل ٔػا در  اىط ةػا  ةػط ؿػطه ار ؼىریع ُةُطی ةؽیاری از ُةُطٌای زیةؽ

ذاتػی و ةً ایو ز٘ی٘ت کً ةـػعیت نُیػار اصالٗػی  کيط اؿاره نی نظاٌب واُٗی
 از دؼت داده اؼت.آن را  وتیُی ٌهعاهداری  صَد و آن صَیـتو

  کردن نیٌ را تهریراى تزک کی قطف

و کيػط. ةػطون یط تهػعیػرا ةا ًیػتغک راه کی ٔ٘ه ؿضف کً میدٌ نی نا آنَزش
ػای دیچ کعدن  ط ةا امأًی، ىتا طیدٌ ً را اىذام نییکطام تغک ایيکًتَدً ةً  گػع، یٌغ
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و ٌػم  ؽػمی، ٌم ةَد ؽتییةَد َنیعروزاىیط. ةُنی از ّیکي را آؿٕتً ۀ صَدیتغک
غی را یچ تیىٍا در کً میؿها ةگَ صَاٌم ةً کييط. نی ً نیینا را تغکدأای  ٔالَن
 ةػًع دو روش دٌط. اگعچً ٌػ ؿها ىهی غی ةًیکؽی چ  چیکيیط، زیعا ٌ ىهی کؽب

 روش کیةً  یپایتيطنَمَع  و يگیؿ وی، انا نَمَع ؿ ىطدار نطرؼۀ ةَدا تُلٖ
را  طام نطرؼػًکػ گَىػگٗعار اؼت تان  ط. ةطنیةطن دار کی ودَد دارد. ؿها ٔ٘ه

ط یػصَاٌ ؟ کذػا نیگػظرد از نیان کطام ىَع روىػط تتػطیل نیتان  گَىگ دٌط؟ رؿط
ػت کػً تغکیدا ط؟ ةًیةعو عوی از یػةػعد. اگػع ةػا پ تان ؿػها را نیً یػی صَاٌیط ٔر
تاةػا  ةػَدا آنی ییّػا ؼػُادت ةٍـت ؼَی ط، ةًیکي ًیپا  تغک ویؽم ؼعزنیةَد

درصـان  ةٍـت ؼَی ط، ةًیکي را دىتال ۀ ةَدا اؼتاد وبیکيیط. اگع تغک زعکت نی
ىکػعدن ً یػتغک»ؿػَد و  گٕتػً نی در نظاٌب غی اؼت کًیچ ویکيیط. ا زعکت نی

 ؿَد. نی طهیىان« زنان در دو روش ٌم

 لیيػط تتػطیدرةارۀ کػل ٔعا در واٍٗ میکي نی قستت از آن يذایادر  کًای ً یتغک
در  زنان ٌمآىٍایی کً ط. کي نی ۀ صَد ٔعد را دىتالیو، نطرؼۀ تغکیو ا گَىگ اؼت

از  در ىٍایػت، روىػط اىػط ةػً چػً ؼػهتی نی و پػی ىتعده طىػگظار نی ٗطم ٖیدو ٗا
 گَىػگ چی ٌػای ویتيٍا تهع . ىػً ط آورديػىضَاٌ ةػً دؼػتچیػغی ؿان  ٌای تالش
دو روش تغکیً، دو روش ؿَد، ةلکً زتی  تعکیبنظٌتی ٌای  تَاىط ةا روش ىهی

ط. زتػی ٌيگػام ىؿػَتعکیب يط ىتَا ىهیىیغ زتی دو نظٌب گَىگ یا  چینضتلٓ 
ؿَىط. ٔ٘ه ةایط تعکیب تَاىيط  ٌای نضتلٓ ىهی ، ؿاصً نـضف تغکیً در نظٌتی

را اىذام  پا  ویؽم ؼعزنیۀ ةَدیط. اگع روش تغکیکي را اىتضاب ًیروش تغک کی
، اگع روش  طیرا اىذام دٌ پا  ویؽم ؼعزنیۀ ةَدیط ٔ٘ه روش تغکی، ةا طیدٌ نی
ؽػم را اىذػام یۀ تاىتعیػروش تغک ط ٔ٘ػهیػ، ةا طیػدٌ ؽم را اىذام نییتعۀ تاىیتغک
ۀ یػط ٔ٘ػه روش تغکیػ، ةا طیػدٌ را اىذػام نی ؽِم ذنیۀ ةَدی، اگع روش تغک  طیدٌ
ط، ٌػع دوی یةگظار ٖیرا در دو ٗاتان  پای زنان . اگع ٌم  طیرا اىذام دٌ ؽِم ذنیةَد
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، زتػی در   گػعیَتارت د ط. ةػًآوریػ ىهی ةػً دؼػتغی ی، چ طیً کيیو و آن را تغکیا
دٌيط و ةػً  را آنَزش نی «زنان در دو روش ٌمىکعدن ً یتغک»ىیغ  ؽمینظٌب ةَد

و یک گػعوه روش تهػعیػط. یػکيتعکیب ً را یٌای تغک دٌيط روش ؿها ادازه ىهی
ٌا، اگع گَىگ  از آن ٌعیکو صَدش را دارد و یگع روش تهعیصَد را دارد، گعوه د

ً و تتطیل در نطرؼۀ صَد را دىتال کييػط. در یط روش تغکدٌيط، نذتَرى را رؿط نی
ار یةؽػ يػط،یٔعا ویػودَد دارد و ا گَىگ یعیگ يطی ةعای ؿکلیگع، ٔعایُةُطٌای د

ةػا ٌعوػَر کػً نایػل ةاؿػیط آن را  طیػتَاى غ اؼػت و ؿػها ىهییو اؼعارآن طهیچیپ
ای دیچ  ط.یکيتعکیب ً یگعی در تغکیٌغ

ۀ ینا روش تغک ؿيَىط کً ؽتی نییةَد نَیعروزاىیاز ّ ةُنی ایيکًنسل  ةً
ع ییػنػا را ةػعای تْ کييػطگان وی، تهع میدٌ از نطرؼۀ ةػَدا را اىذػام نػی گَىگ چی

و کار یا : میط ةگَیا ىـؽتً يذایا ٌهۀ ؿها کً ط ةًیةعىط. ةگظار نظٌب ةً نُاةط نی
 زنػان ط. ٌمیرؼػاى ب نییآؼػ ؽمیدأای نا و ازکام ةَد ًةؿها ط. یرا اىذام ىطٌ

 ةً دؼػتغی یىتَاىيط چٌا  آن ط کًیکي ؿَیط و کاری نی نی کييطگان ویتهع غازمن
 کیط از یةا . ؿضف ار دطی اؼتینَمََی ةؽ ًی. تغک ؽتینذاز ى ویاورىط. ایة

 َػادی آنػَزش نػعدم وینػا در ةػ ٗؽػهت کػً ویػعوی کيػط. ٌعچيػط ایپ روش
 ۀنعزلػ رؼػیطن ةػً:  ٌهػان اؼػت ًی، انا ٌطٔؾ در تغک ؽتیى نظٌب میدٌ نی
 يی و کهال در تغکیً.یة ٕٗل گَىگ، روؿو ؿطن  ازة

ار یان دارنا زتی ةعای راٌتان در نُاةط ةؽیدر َكع پا ان کعد کًیانَىی ةیؿاک
ؽػتی یةَد َنیعروزاىیصَاٌط ةَد کً صَد را ىذات دٌيط، چً رؼط ةً آن ّؼضت 
صػَد « اداؼػت»َيَان  کيط. زتی اگع کؽی را ةً نعاٗتت ىهیٌا  آن کؽی از کً ٌیچ

کييػطه اؼػت. اگػع  غ تغکیًیػط ىیىان ط، آن ؿضكی کً او را اؼتاد نییطه ةاؿیةعگغ
ػی ةػا یػک ؿػاگعد ىػطارد. ً ىکيط، یواًُٗا تغک کؽػی  ةػطون تغکیػۀ ٗلػب، ٌیچٔٗع

ا یػ. آ  َػادی اؼػت ، نعاؼهی نعةَط ةً نػعدم ع نظٌبییتَاىط نَٖٔ ؿَد. تْ ىهی
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ط؟ و پػػ از آن، ةػَدا از ؿػها یتع نظٌب، َنَی از نطرؼۀ ةَدا ٌؽییپػ از تْ
نذؽػهۀ ةػَدا ؽت. زتی اگع ٌع روز در ن٘اةػل یغی ىیچ ویکيط؟ چي نی نعاٗتت

َػَد  دؼتً دؼتًاگع درد ةگیعیط یا  را َتادت کيیط کً ةطناو  ٗطر آنتٌُیم کيیط و 
وَر واُٗػی  اؼت. ٔ٘ه وٗتػی نػثجع اؼػت کػً ةػً طهیٔا ٌم ةیٌيَز ،  طیروؿو کي

ار یةؽػ عاتییػدؼػتضَش تْ دارنػا، دٍػان انیط. در َكع پایکيً یرا تغکتان  ذٌو
ؽػتيط. یگػع ةػعای َتػادت صػَب ىیغ دیػٌای نػظٌتی ى و زتی نکان هةغرگی ؿط
را  تیومػُ ویػغ ایػ  ى راٌتػان ُی دارىػط )ؿػانلیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا أعادی کً

 نَزشی راؼتیو را آیوَر َليی ٔا ةً ایدر دىتيٍا کؽی کً زامع،  در زالاىط.  طهید
کؽػی ٌعگػغ اىذػام ىػطاده  چیٗتالً ٌ کً ام . کاری را اىذام دادهط نو ٌؽتمدٌ نی

و یػا ٘ػتی. ز٘ ام و را در دؼػتعس ٌهػً ٗػعار دادهیدارنا ا انیاؼت و در َكع پا
 ایيکػًآیط. انا  پیؾ ىهی ،ٌغار ؼال ا دهی اؼت کً چيیو ٔعقتی در ٌع ٌغار ؼال

تػان صَد ةػً ط، ٌيَز ٌمیً کيیط تغکیةتَاى يکًایگع، یان دیة  یاةیط، ةً ط ىذاتیةتَاى
 م اؼت.یگٕتو آن ٌؽتم اقلی از دٍان ٌَدر زال آىچً  . ةؽتگی دارد

ط، ةلکً اقَلی را ةػا ؿػها یعیاد ةگیرا  دأا ط ٔالَنینذتَر کً میگَ و را ىهییا
 ویرا تهػع ًیػتغک راه کی ط ٔ٘هیط، ةایً کيیتغک طیصَاٌ گظارم. اگع نی ان نییدر ن
ط، یػً کيیػتغک طیػصَاٌ اگػع ىهی . التتػً طیػً کيیػط تغکیػتَاى . وگعىً اقالً ىهی طیکي
وَر واُٗػی  کػً ةػًةعای أعادی اؼػت ٔا  وی. ا کيیم نذتَر ىهیؿها را ودً  ٌیچ ةً

ط ٔ٘ه روی یػک روش تهعکػغ کيیػط و زتػی یو ةایصَاٌيط تغکیً کييط. ةياةعا نی
 را آنػَزشتکيیک ذٌيی  ایيذا ط.یىکي گع را در آن نضلَطیٌای د أکاری از روش

کؽػی  چیٌرو  دأای نا ودَد ىطارد. ازایػو در ٔالَنتکيیک ذٌيی دٌم، ٌیچ  ىهی
صاوع  را ةً ویا ط کًیةاؿ کيط. نىهئو امأً آن ةً راتکيیک نعتته ةا ذٌو ط یىتا
ةػا  ؼػَ ٌمایػو ودػَد ىػطارد. تکيیک ذٌيػی  چیاقَ ً ٌدر روش نا ط: یؼپار نی

 اؼت.نطرؼۀ دائَ  «ةَدنِ  چیٌ»نطرؼۀ ةَدا و  «َدنِ ة صالی» ۀَ٘یط
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 وا و یة روؿونَدَد  ا پيخیذٌو چٍار  ةً ادازه دادم ذٌيم نَُٗیت کیدر 
 ٗطری ةا  ةَد کػً ةًٌا  آن ؼىرةَدىط. ت ةا  یىٍا ةیٗلهعوٌایی در وقل ؿَد کً 
ط ةطاىيط صَاؼتي نیٌا  آن ةَد. هیةاورپظیع ىکعدم ةعای نعدم َادی  اگع تَقیٓ نی

ام. نىل٘ػًا  ٌای ةؽیاری اؼػت کػً تغکیػً کػعده گظرد. ؼال ی در ذٌيم نیچیغ چً
 انگػعیُی دیوت ٌای َٔؽ ییگع ذٌو نعا ةضَاىيط. تَاىایأعاد د اؼت کً عنهکویّ

تَاىط نػعا ةٍٕهػط  کؽی ىهی  چیؿَد. ٌٔنای نو تَاىط وارد  ذره ٌم ىهی کیزتی 
نَأ٘ت کعدم تػا ٌا  آن ایو نَرد، ةا صَاؼت انا درگظرد.  نی چً ةطاىط در ٔکعم ای

کعدىػط. ةُػط از  ذٌػو صػَد وقػل ةعای نطتی ذٌو نعا ةًاز أکارم آگاه ؿَىط و 
اورم. ةػطون تَدػً ةػً ایيکػً یػؼضت ةَد کػً تػاب ة ، کهی ةعایم وقل ؿط ایيکً

در َادی ٌؽػتم و ٌيػَز  نعدم ویاؼت، ٌيَز در ة وییا پایةا   اىطازه چً ؼىسم
ىذػات ةػً نػعدم. ٗلػب نػو  م کاری از روی ٗكط ٌؽتم؛ یُيی ىذػاتاىذازال 
ٗطر ؼػاکو  ؼاکو ةَد؟ آن چ٘طرٌا  آن . انا ذٌو اؼت اصتكاص داده ؿطه نعدم

ؽت، یغ نٍهی ىیةعؼط چ ؼکَن ویا ةً ؿضف کیٔ٘ه  غ ةَد. اگعیاىگ کً ٌعاس
ىـؽػتً ای از آب ؼػاکو  ةعکً ًیةَدىط کً در ؼکَىی ؿتآىذا  ىٕع ا پيخیانا چٍار 
چيط روز از ىٌع ذٌيػی  در وَل آنازؽاس کيم. ٌا  آنىتَاىؽتم چیغی از ةَدىط و 

ٔعاد کحع ااىاپظیعی را تذعةً کعدم.  تَقیٓو زػ داؿتم ىارازتی  واًُٗا ازؽاس
َػاری از ٗكػط صػالی و تَاىيط آن را تكَر یا ازؽاس کييط، کانالً  ودً ىهی ٌیچ ةً

 ةَد.

ت ٔکػعی ودػَد یودً ُٔال ٌیچ ط، ةًیکي نی ًیار ةا  تغکیوٗتی در ؼىسی ةؽ
ةَدیػط و اولیػً  ۀَيَان ٔعدی َادی در نعزل وٗتی ؿعوع کعدیط، ةًدر اةتطا ىطارد. 

ای ةيیادیو ةعای ؿها اىذام ؿطه اؼت.  ای ةيیادیو  زم ةَد. انا کاٌر ةياةعایو کاٌر
کيػط و  هػل نیصَدکػار َوَر  ةًً کانالً ی، تغک ی ةعؼطیةا  ؼىر ةًتان ً یوٗتی تغک

يگ صػَد را یؿػ ویصَةی از ایو نؽئلً اؼت: تا وٗتی ؿ ؼیؽتم تغکیۀ نا ىهَىۀ
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ٌای نا ةعای  ویکيط. تهع رؿط نیٌا  نؽت٘ل از تهعیو تان گَىگ ط،یةضـ ةٍتَد نی
ةَدیؽػتی ٌهیـػً  ـػویتی. چػعا أػعاد در نط ٌای صَدکار اؼػت غمیت نکاىیتَ٘

ط کً نطرؼۀ یطه ةاؿید اؼت نهکو . ٗكطی کانل اؼت ىـیييط؟ آن ةی ؼاکو نی
دٌط.  ٔکعی را آنَزش نی تیا ٌطایٌای ٔکعی  تیزعکات، ُٔالواٗؽام  اىَاعدائَ 

چػی  ٔعاؼػَی ؼػىر نطرؼۀ دائَ ةػًایيکً  نسل ، ةً میتَاىم ةً ؿها ةگَ انا نی
ٔکػعی اؼػتٕاده  تیػوچيػان ُٔال ویگع از چيیغی ىضَاٌط داؿت و دیرؼط، چ نی

ـػً یاىػط ٌه کعده ویا تهعر گَىگ چیٌای دیگع  روش کً ادیىضَاٌط کعد. انا أع
ا ایچ کعدن در ٌر ٌػای ٔکػعی نـػکل  تیٌػای تيٕؽػی و ُٔال کیی نحػل تکيیٌغ

ایچ دارىط. نو ٌػا  آن دٌم، انػا نػی آنػَزشٌػا  آن ی در ؼىر داىـگاه را ةػًیٌغ
ایدرةارۀ چ ـًیٌه ػایکييط، چ نی ؼثال ی از نویی از نطرؼۀ اةتطایٌغ ناىيػط ی یٌغ
 زامػع ةػً آن روش َػادتدر زػال « دٌی آگػاٌی. دٍػت»و « ٌطایت اىػعژی»

گَىػً  ویا ٘ػتیدر ز٘گَىػً اؼػت، انػا  ویا گَىػگ چی کييط کػً اىط و ٔکع نی کعده
 . ؽتیى

  عی ٍ تَان گَنگیطب يای فَق ییتَانا

ایو اقىالزات را ط و ىگَىگ ىطار چی در  روؿيی از اقىالزاتأعاد اری از یةؽ
 ارا ةػ «ُییوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىا»گیعىط. یک ىهَىً ایو اؼت کً  نیةا ٌم اؿتتاه 

 ةػً دؼػت يگیؿ ویۀ ؿیتغک از وعیٖ کً گَىگی گیعىط. اؿتتاه نی «تَان گَىگ»
ؿػطن نػا در ؼعؿػت دٍػان، تتػطیل  بم، ٌهان تَ٘ای نا اؼت کً ةا دظیآور نی

ن ، ٗػطرت تػَا ؿػضف ارتٕاع ؼىر عایاؼت ز ةؽیار نٍم ،و گَىگیؿطه اؼت. ا
تی یومُ ، چًً یتغکَل و . در کيط و نیییً تُیۀ او را در تغکیاو و جهعۀ تغک گَىگ

ػادی و یٌػای ّ ییتَاىػط ةُنػی از تَاىا نیاو ؿػَد؟  طار نییػةعای ؿػضف پط َع
 «ُییوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا»وػَر صالقػً   ةػًرا ٌػا  آن ُی را رؿط دٌط کًیوت َٔؽ
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تػَان »کيط،  را نـضف نی ؿضف رؼى کعدم، کًةیان . گَىگی کً ا ن  میىان نی
و  ـػتعیة تػان گَىگ ةػا تع ةاؿػط، تػَانتان  ؼىر ؿَد. ٌعچً نی طهیىان «گگَى
 تع اؼت. تان َٗی ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا

ٌؽػتيط و نُػعؼ  ًیػدػاىتی روىػط تغک طاتیتَل ُی ٔ٘هیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا
ت یا ىً نُعؼ ٌا  آن ؽتيط.یؿضف ى ؼىر ً ؼػىر ؿػضف ٌؽػتيط و ىػپیـٔع

را ٌػا  آن ـػتعی ازیأعاد نهکو اؼت ن٘طار ة نُعؼ ٗطرت تَان گَىگ او. ةُنی
ُی را یوت ٌػای ٔػَؽ ییط تَاىایػتَاى ىهی َالوه، ای کهتػع. ةػً داؿتً ةاؿػيط و َػطه

چیػػغی ىیؽػػتيط کػػً ةػػا ٌػػا  آن ط ویػػعیةگ در ىٌػػعً یػػاقػػلی تغک َيَان ٌػػطؼ ةػػً
زناىی پطیطار  ُی ٔ٘هیوت َؽٌای ٔ ییتَاىاآوریط.  ةً دؼتةتَاىیط ؿان  کعدن ولب
را ٌػا  آن تَاىػط ً کيػط. او ىهییػ٘ی تغکیوَر ز٘ ؿَد ةً نی ٔعد نكهم ؿَىط کً نی

ط؟ آیػا ٔ٘ػه ةػعای یػصَاٌ را نیٌػا  آن اش ٗعار دٌط. ةعای چًً یاقلی تغک ٌطؼ
ٌػا  آنکً  طیؽتیط؟ انا نىلً٘ا نذاز ىیکار ةتع َادی ةً نعدم ویرا در ةٌا  آن ایيکً
 اؼػت کػً ٌعچػًَلػت ط. ةػً ٌهػیو یػکار ةتع َادی ةً نعدم ویدر ة َاهدلض  را ةً

غی یػآوریط. زیػعا در ولػب چ نی ةً دؼتط، کهتع یةاؿٌا  آن ـتع در دؽتذَییة
ٌا  ً، واةؽػتگییػ. در تغک واةؽػتگی اؼػت صَدش غی ةَدن،یط. در ولب چیٌؽت
ا ؿَىط.یی ٌؽتيط کً ةاٌایً٘ا چیغیدٗ  ط ٌر

ی یتَاىػا چیاىػط انػا ٌػ کعده ًیی تغکیار ةا یای ةؽٗلهعوٌ اری از أعاد تایةؽ
ٌا  آن ٌا را ٕٗل کعده، چعاکً ىگعان اؼت ییآن تَاىا ؿانُی ىطارىط. اؼتادیوت َٔؽ
ای ةطی اىذام دٌيػط. ازایػو را ةً صَد  ادػازهٌػا  آن رو ةػً صَةی اداره ىکييط و کاٌر
 ویػادی از ایػار زیةؽکار ةتعىط. تُطاد  ؿان را ةً وتیُی ٌای َٔؽ دٌط تَاىایی ىهی

وٗتػی . کيػط نی تیکع ؿضف ٌطارا ٔ ُییوت ٌای َٔؽ ییأعاد ودَد دارىط. تَاىا
تار کيط و نهکو اؼت ىتَاىط ةًاؼت ؿضكی صَاب   ،ةا یک رؤیػا ؿایط درؼتی ٔر

نذػاز  ویػا. اؼػتزنیو و آؼهان را زیع و رو کعده  نـضف ؿَد کً روز ةُطش
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ػطر  ؿَد، َادی اىذام نی نعدم ویدر ةۀ نا یتغکروش  کً آىذا ازؽت. یى ٔعد ٌٗع
ٌػا دؼتعؼػی  ةػً آننُهػَ ً  ةاؿکٌَی داؿتً ةاؿػط ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىاٌم 
 أعادی کًةؽیاری از .  ؽتیى نىلٖ وی، ولی اؿَىط ٕٗل نیٌا   ییتَاىا اکحع ىطارد.

ُی صػَد را یوت ٌػای ٔػَؽ ییدارىػط ٗؽػهتی از تَاىا اىط ادازه ً کعدهیصَةی تغک ةً
ط یػأعاد ةضَاٌ ویاگع از ا .کييط صَةی اداره را ةً تَاىيط صَد نیذعةً کييط، چعاکً ت

کػار را  ویػدٌيط، نىلً٘ا ا وَر ؼعؼعی ىـان ةًن را اؿ ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا کً
 تَاىيط صَد را کيتعل کييط. نیٌا  آن کييط. ىهی

  گَنگگرفتن   ٍ قرض ۀ نعکَسیتزک

ػای کهػی را یچ ٔ٘ه ایيکًا یاىط  و ىکعدهیا تهعر گَىگ از أعاد ٌعگغ چی ةُنی ٌغ
تًیػ گَىػگ چی در کالس  ٌػا و زٕػي هارییةػعای ؿػٕای ةٌػا  آن اىػط، انػا اد گٔع

 ٌعگػغ آنػَزش اؿػضاص ویػ، ا  گعیَتارت د ؽتيط. ةًیً ىیتيطرؼتی ٌؽتيط و تغک
آورىػط. درةػارۀ  نی ةً دؼت ؿتً گَىگ یک اىط. انا ىاگٍان ىکعده أتی٘ی را دریز٘
اتٕػاؽ ؿػکل  چيػطةػً ط. یػآ از کذػا نی گَىػگ ىَع ویا کيیم کً نی قستت ویا

  أتط. نی

وٗتػی  ىػَع ؽت؟ ایویچ ۀ نُکَسیاؼت. تغک ۀ نُکَسیتغکٌا  آن کی ازی
ً کيػط، انػا زنػان کػأی یػةاؿط و ةضَاٌط تغک دٌط کً کؽی ىؽتتًا نؽو روی نی

 در اوج گَىػگ چی وٗتػی ً را ؿعوع کيط.یةعای او ةاٗی ىهاىطه ةاؿط تا از اةتطا تغک
 ً کييط.یصَاؼتيط ناىيط ؼایعیو تغک صَد ةَد، أعاد نؽيی ةَدىط کً نی تینستَة

ػای صػَةی ةػعای د گَىػگ تَاىيط ةا چی نعدم نی داىؽتيط کً نیٌا  آن گػعان یکاٌر
غ ةػا آن رؿػط دٌيػط. چيػیو آرزویػی داؿػتيط، یػرا ى صػَد زنان اىذام دٌيط و ٌم

 گَىػگ چی کػً ً کييط. انا چيط ؼال پػیؾیيط و تغکصَد را رؿط دٌ صَاؼتيط نی
دادىػػط و  را رواج نی گَىػػگ ٌهگػػی ٔ٘ػػه چی گَىػػگ چی ةػػَد، آن اؼػػتادان خیػػرا
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ای ؼىریکؽی واًُٗا چ چیٌ ، تيٍػا  تػا انػعوز ٌػم ی را نيت٘ل ىکعد. زتػییةا  ٌغ
وَر َهػَنی نيت٘ػل  گَىگی در ؼىَح ةا  را ةػً وَر واُٗی چی ةً کً ٌؽتم کؽی
دادىط ةیؾ از  را اىذام نی ۀ نُکَسی. أعادی کً تغکىیؽت گعییٔعد د کيم. نی

و ٌػا صػَب ةػَد  آننػادرزادی  تیػٕیکنؽو ةَدىط. داؿتيط و ىؽتتًا  ؼال پيذاه
ای ةؽیچ ط یزطی کً نع ةًٌا  آن ٌهگی تاً یداؿتيط. ت٘عؿان  ار صَةی را در ةطنیٌغ
ةَدىػط. اگػع  ؽػوأػعاد ن ویػؿػَىط صػَب ةَدىػط. انػا اؿػان و اؼتادیا داىـی

تَاىؽػتيط  ؾ ةػَد! کذػا نیکعدى تع از َهل آؼان ً کييط، گٕتيؾیصَاؼتيط تغک نی
ای یػط و دىیدرصـػ نیؿػان  آرزوی تغکیػً نحػل وػال در ٗلباةيط؟ انا یاؼتادی ة

يػط یگَ ؼضو نی صطایی از ؼعؿت ط کً نعدمیا طهیلعزاىط. اّلب ؿي را نی دٍتً ده
 .ه ةَدؿط ٌعًا ؿان ةَد کً  صطاییؼعؿت  ویو ا

اىؽان ةاؿط. زىطگی ٔعد  کً ؽتیى ویةا ، زىطگی ٔعد ةعای ا ؼىَح طگاهیاز د
 ِدو، َؿػو، ِرن ؼعؿت دٍان،وَر وتیُی ةا  و ةً ؿط صلٖ دٍانایو ُةُطی در در 

وَر کػً تُػطاد  ةَد و ؼعؿت او در آّاز صَب و نٍعةان ةَد. انػا ٌهػانٌهاٌيگ 
 دتهػاَی ؿػکل دادىػط و ؼػپػ ةُنػی ازرواةه اٌا  آن ادتع ؿطىط،یز نَدَدات

و  ةا  ةػاٗی ةهاىيػط ىتَاىؽتيط در ؼىَح . در آن نعزلًؿطىط ا ةطی صَدصَاهٌا  آن
و دوةػاره ةایػط  ةػط ؿػطىط در آن ؼىر دوةارهأتادىط.  تع نی ةایط ةً ؼىسی پاییو

 نعدم ؼىر در آصع ةً ایيکًادانً دادىط تا  و ةً ؼَ٘طیةياةعا أتادىط. تع نی پاییو
ت نی ویکانالً از ةةایط ،  ؼىر ویا ةً ؼَ٘طنَدَدات پػ از . أتادىطَادی  ، يطٔر

تيط ةً میتكه عصَاٌییاز روی صوا تع انا نَدَدات  ی در   گعید نعدم ٔعقت گٔع
 طىط.یرا آٔع و ُةُطیا ذًیدر ىتةطٌيط،  ار دردىا یةؽ ىیینس

اىيط در ٌػَا پػعواز تَ ىطارىط. نی ؿکل ویی ةطیٌا ةطن گع، نعدمیدر ُةُطٌای د
ُةُط، ایو ةػطن ٔیغیکػی کػً اکيػَن  ویتع ؿَىط. انا در ا ا کَچکیتع  کييط و ةغرگ

ط، اگع ٌَا ؼعد یا گعم ةاؿػط یو ةطن را داریؿَد. وٗتی ا داده نی داریم، ةً نعدم



126 

 

 درد و رىػخط. یتَاىیط تسهل کي ط، صؽتگی و گعؼيگی را ىهییط تسهل کيیتَاى ىهی
تَلط،  انیاؼت و از نؼضت ، تسهل آن  طیؿَ هار نییوٗتی ة ىاپظیع اؼت. ادتياب

 طن،یدردکـػ ٖیػو اؼػت کػً از وعیػط. ةػعای ایػگظر نی هػاری و نػعگی، ة عییپ
طه ؿػَد یػٔعقت دیگع داده ؿطه تا دیک ط. ةً ؿها یرا ةازپعداصت کيتان  یکارنا

یػو اٌا در  اىؽػانَلػت اؼػت کػً ط. ةً ٌهیو یةً اقل صَد ةازگعد طیتَاى ا نییآ
چـم ةػعای ؿػها  دٕت ویط، ایأتاد ایيذا ایيکًةُط از اىط.  أتادهِو تٌَم یؼعزن
گع و از دیػطن ناٌیػت دىیػای نػادی یطن ُةُطٌای دیؿَد تا ؿها را از د نی صلٖ

و یتع ، پی صَاٌيط ةعد کً دردىا  ةازگعدىط صَد اقل ٌایی کً ةتَاىيط ةً . آن ةازدارد
ای ط ةػعای یػکي زش ةػَده اؼػت. وٗتػی ؼػُی نیار ةػااریةؽػ ایيذادر ؿان  زدٌع

ط، یػً کيیػان تػٌَم تغکیػدر ناز وعیٖ تکیً ةع ایهان صَد ةازگـت ةً اقل صَد، 
ت ةعنی گَىً ةً ویط و ایاری را تذعةً کيیٌای ةؽ ط ؼضتیینذتَر انػا ط. یگعد ؼَع

،  ةػَدن یو از ىٌع نَدػَدات ةػا تع، اىؽػانط ؿط. ةياةعایىاةَد صَاٌ طیاگع ةطتع ؿَ
صاىػۀ ةً و صَد  ۀلَص اولیةً ص کً اؼت ویا ٌطؼ، ةلکً ؽتیٌَر از زىطگی ىني

زیػعا ایػو دىیػای و آگاه ؿَىط. یتَاىيط ةً ا ط. نعدم َادی ىهییتان ةازگعد آؼهاىی
ؾ یکييط کً چگَىػً ةػً پػ و ٔکع نییو ةً اداىيط  نادی تهام چیغی اؼت کً نی

 تع صَدصَاهنهکو اؼت ی کييط، ةٍتع زىطگ ٌعچًانا صَةی زىطگی کييط.  ةعوىط و ةً
 ؼػهت ةً و ؿػَىط دورتػع نی دٍػان از ؼعؿتدر ایو قَرت ؿَىط و  تع و زعیف

 روىط. ىاةَدی و تتاٌی نی

ؾ یط ةػً دلػَ پػیػکي ٔکػع نیدر زػالی کػً  طه ؿَد،یوٗتی از ؼىسی ةا  د
تَؼُۀ َلػم در زال کييط  ٌا ٔکع نی ط. اىؽانیرو َ٘ب نی ةً ٘تیدر ز٘ط، یرو نی
ت ٌؽتيط،ـیو پ کييػط.  و زاکم ةع دٍػان زعکػت نییَٗاى ةع وتٖدر زالی کً  ٔع

ؼػهت َ٘ػب  ، روی ا غ رو ةً طانیػؽت داویئدائَ کی از ٌـتیگَئَ ئَ،  داىگ
ؿػط.  گَىً ؼَار ا غ نی داىط چعا او ایو راىط. کهتع کؽی نی ىـؽت و آن را نی نی
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تو او پی ةعد ةً کػ ذػًیتدر ىاؼت،  کعدن زعکت َ٘ب ، ةً دلَ ٔر ؼػَار آن  ةػَع
 ویة ً کييػط، نَدػَدات روؿػویػةضَاٌيط تغک ای کً نعدم ، لسًٌ ویؿط. ةياةعا نی

 ةػً ؿػعط تَاىيػط ةػطون ؿَىط و نی اری ٗائل نییةؽ ٗلب ارزش ویةعای ا ةغرگ
ایيذػا  انػعوز کييػطگاىی اؼػت کػً ویتهعنَُٗیػت  نحل درؼت کهک کييط.ٌا  آن

.  کػيم ؿها کهک ةً ؿعط تَاىم ةطون ، نی يیطً کیتغک طیصَاٌ زنَر دارىط. اگع نی
ط و ییأتو ةاؿػ درةارۀ ؿٕا کعدن  ٔکعدر زال ط، یط ٔعدی َادی ةاؿیانا اگع ةضَاٌ

 عای؟ ز . چعا و َهلی ىضَاٌط ةَد کيم ؿها کهک تَاىم ةً  ىهی ط،یا آن را ةضَاٌی ویا
هػاری و یة ، عییػتَلػط، پ انیط از نیط و ٔعد َادی ةایٔعدی َادی ةاؿ طیصَاٌ نی

تَاىط  ىهی صَد را دارد و ییی راةىۀ کارناٌعچیغ و گَىً ةاؿط ویط ایةا. ةگظرد نعگ
نهکو اؼت در اةتطا تغکیۀ واُٗی ةضـی از زىطگی ؿها ىتَده ةاؿط، ضتل ؿَد. ن

و ىٌػم  ط دوةػارهیػةً ةُط ةا ایيذاتان از   ط، زىطگییً کيیتغک طیصَاٌ انا زا  کً نی
 م.یرا نتُادل کيتان  م ةطنیتَاى رو نی یوداده ؿَد و ازا تعتیب

آرزو در او ًػاٌع ؿػَد،  ویکً ايیا نسل ً کيط، ةًیوٗتی ؿضكی ةضَاٌط تغک
ٌای  ]در ؼالىط. انا گیع در ىٌع نی ار ةاارزشیةؽ ةیييط و نیآن را  وا تعنَدَدات 

دی اؼػتا کعدن پظیع ىتَده کً از وعیٖ پیػطا اصیع[ ةعای ایو نَدَدات وا تع انکان
ٔعادی کً ، ا َالوه ةً زهایت کييط.ٌا  آن در ایو دىیا کً ةً آن أعاد آنَزش دٌط از

ةیایيػط و تَاىيػط  ىهیوا تػع . نَدَدات  داؿتيط ؼال پيذاهیؾ از ةتَقیٓ کعدم 
ىـػان  ایيذػا را صػَدٌػا  آن عا اگػعیػدٌيط، ز آنَزشوَر نؽت٘یم ةً ایو أعاد  ةً

اؼعار آؼهاىی  کعدن ٔاشدر زال ، آنَصتيط آىان نی ةًٌا را  ویدادىط و ٔا و تهع نی
کعدىػط. نَدػَدات ةـػعی  ؼػَ٘ط نیىیػغ صاوع آن کػار، صَدؿػان  ةَدىط و ةً نی

ای ةطی اىذام داده و نذتَرىط از یاىط، ةياةعا ِو تٌَم أتادهیو ؼعزنیاىط و در ا کاٌر
َدات اؼت کػً نَدػَلت ً کييط و ةً ٌهیو یتٌَم، تغکنیان  در ؿطن ٖ آگاهیوع

ر ن٘اةػل چـػم د صػطایینَدَد  کیآنَزش دٌيط. اگع ٌا  آن تَاىيط ةً ىهیوا تع 
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داد،  ٌا را آنػَزش نػی ویداد و ٔا و تهع نعدم در زىطگی واُٗی، صَد را ىـان نی
تو  ادیػغ ةػعای یػةَدىػط ى ىاةضـػَدىی نعتکػب ؿػطه زتی أعادی کً گياٌػان گٔع

ودػػَد ةكػػیعت ایهػػان و از  نَمػػََیدیگػػع کعدىػػط.  آنطىػػط و ٌهػػً ةػػاور نی نی
تيػط چعاکػً ةً نی ویاز ةػةایػط داؿت. نَدَدات اىؽػاىی  ىهی ػای  ٔر واؼػىۀ کاٌر

 ؿػطه گع دادهید ک ٔعقتیؿها  ِو تٌَم أتادىط. انا ةًیو ؼعزنیصَدؿان در ا
ط یػ. اگػع ةتَاى طیػصػَد ةازگعد و اقػل ؼعچـػهً و ؼعدرگهی ةً در ایو تٌَم کً

دٌیط  ی ادانً نییطایط، ةً چعصۀ ةازپیط ةازگعدیگع ىتَاىط، انا ایگعد ط، ةازنییةازگعد
 ؿَیط. ىاةَد نی در ىٍایتو 

ً کيػط، آن یػصَاؼت تغک ط. پػ اگع ؿضكی نییهایع صَد را ةپیٔعد ةایط نؽ
طا کعدىػط. یػراٌػی را پٌػا  آن تَاىؽػتيط کهػک کييػط؟ نَدَدات وا تع چگَىػً نی

ٍاىی ةػَد. یک هیعی در ؿعاییْذۀ تیار نستَب و آن ىتیةؽ زنان در آن گَىگ چی
 ویػيگ ایؿػ وینتياؼب ةا ؼىر ؿٌا  آن ، ٍاىییک عاتییتْ ویةعای ٌهکاری ةا ا

کػً  ىػطکعد نػیةً ةطن او نتكػل  ىعم ی ا لَلًٌا  آن دادىط. نیگَىگ ةً او  ؿضف
اگػع  ةعد کً او پی نیآنط.  نیاىعژی ؿط  کعد و وٗتی ةاز نی ع آب کار نییناىيط ؿ

زالػت آیػط.  آیط و اگع ىضَاٌط ىهی ؼَی او نی ةًعون ةٕعؼتط، یة را ةضَاٌط گَىگ
تا ةً کهػال یُيی  .ؿَد نی طهیىان «ۀ نُکَسیتغک» و،یگَىً ةَد و ا ویۀ او ایتغک

وَر نُهػَل نعزلػۀ ةػا ی  از چیغی کً ةً .کيط قَرت نُکَس تغکیً نی ةعؼط ةً
 .کيط تغکیً نی تع آن ای ؼهت نعزلۀ پایً تغکیً اؼت ةً

تً َ ً ؿضف در تغکیً، از نعزلۀ اةتطایی ةًنُه تع رؿػط  ؼهت نعازػل پیـػٔع
ۀ یػً ةعؼػط. تغکیػٕٗػل گَىػگ و کهػال تغک ؿػطن  ةً ةاز در ىٍایت ایيکًکيط تا  نی

از وَر نُهػَل  ةػًةعای آن أعاد نؽيی ةَد کً زنان کػأی ىطاؿػتيط تػا  نُکَس
تً تغکیً کييط. ةعای ةَد کً نؽت٘یهًا از  تع نیٍ یؼعٌا  آن نعزلۀ اةتطایی تا پیـٔع

تً ؿعوع کييط. ا ایذاد ؿط. آن أعاد  زنان در آن ای ةَد کً  طهیپط وینعزلۀ پیـٔع
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ةً  ؿان ؿیيگ ؿیو ؼىر داؿتيط و نتياؼب ةا يگ ةؽیار ةا یی نییؿ ویةایط ؿ
دلیل، زهایت از  کیو کار را اىذام دادىط؟ یاٌا  آن ؿط. چعا نی اىعژی دادهٌا  آن
ػای صػَةی ةػعای  ؿػضف ویا زنان کً ٌمةَد.  زنان ٍاىی در آنیک عاتییتْ کاٌر
 عا وٗتػی ةػا نػعدمیػکيػط. ز ی را تسهلیٌا رىخ تَاىؽت داد، نی نی گعان اىذامید

ٌای نعدم َادی ةا ؿها در تطاصل  واةؽتگیواٗؽام  اىَاعط، یَادی در ارتتاط ٌؽت
کعدىػط.  و را ةػاور ىهیزتػی اٌػا  آن داد، ٌؽتيط. وٗتی او ةعصی از أعاد را ؿٕا نی

ای یکعد، چ نیرا درنان ؿان  ٌای و ةیهاری را نُالذًٌا  آن وٗتی را ةؽیاری ةط ٌغ
را ٌا  آن چ٘طر، انا نهکو ةَد در آن زنان نـضف ىتاؿط داؿت ةعنیٌا  آن از ةطن

کعدىػط  ؿطىط و زتی از او تـکع ٌم ىهی رامی ىهیٌا  آن ویؿٕا داده اؼت. ةياةعا
در نَادٍػً  ٘اً یب داده اؼت! دٗیرا ٔعٌا  آن او را نتٍم کييط کً و نهکو ةَد زتی

ؿػَد.  طه نییآةطکييطه  تهعیوىی اؼت کً ذٌو یو نـکالت و در چيیو نسیةا ا
دٌػط و  را رؿط ً کيط و صَدیةتَاىط تغک ةَد کً ویاو ا ةًاىعژی  از دادندوم  ٌطؼ

ػای صػَب گػعانیةػعای ددر زػالی کػً  ةا  ةػعود. زنػان  داد، ٌم یاىذػام نػ کاٌر
ؾ یرا أػغا صػَد گَىػگو  داده را رؿػط ُی صَدیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا تَاىؽت نی

 کػًىگٕػتم ا ٗػتالً یداىؽتيط نَمَع از چً ٗعار اؼت. آ دٌط. انا ةعصی از أعاد ىهی
و ةً صَد ٔعد ةؽتگی داؿػت کػً یتَاىؽتيط ةً او ٔا را آنَزش دٌيط؟ ا ىهیٌا  آن

در  آن را  تَاىؽػت ةَد. اگػع ىهی ؿطن صكَص آگاه پی ةتعد. نَمََی در ةً آن
 چ راٌی ىطاؿتيط کً ةً او کهک کييط.یکيط، آىان ٌ

 در وػَل صػَاب ىاگٍػان ک ؿبیأت کعدىط، یرا دراىعژی وٗتی ةُنی أعاد 
 از رواىطازؿػان اؼػتٕاده تَاىؽػتيط نػیؼضتی   ادی کعدىط و ةًیگعنای ز ازؽاس

 ۀزدىػط الکتعیؽػیت نی دؼت ٌعچً ، ةً ز صَابا ؿطن  طاریاز ةپػ کييط. روز ةُط، 
اىط. اگع  آورده ةً دؼتاىعژی  ٍٔهیطىط کعدىط. در آن ٌيگام نی ؼاکو ازؽاس نی

 را زػل نـػکلؿػان  دؼت تَاىؽتيط ةػا ی از ةطىؾ درد داؿت، نییکؽی در دا
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داىؽتيط کً اىعژی دارىط. صَد  . از آن ةً ةُط، نی ةَد ةؽیار صَب اش ذًیکييط و ىت
ةػً صػَد ٌػا  آن کعدىػط. نیىكب داىؽتيط و تاةلَی صَد را   نی گَىگ اؼتاد چیرا 

ایو ؿػضف در ىٍادىط.  ةيا نیدادىط و روش صَد را  نی «گَىگ اؼتاد چی»َيَان 
ةػً او پػَل یػا ٌػطایایی  آىػان کعد، نیدرنان  ةَد. وٗتی نعدم را  ار صَبیآّاز ةؽ

ت.  را ىهیٌػػا  آن اوانػػا دادىػػط،  نی عوی یػػدر ن٘اةػػل ى تَاىؽػػت هیولػػی ىپػػظیٔع
ۀ یػأػعاد کػً تغک ویػعا ایػکيػط. ز کييطۀ ُصم رىگعزی نعدم َػادی ن٘اونػت آلَده

ىگظؿتً ةَدىط  يگیؿ ویۀ واُٗی ؿیان تغکیدادىط ٌعگغ از ن را اىذام نی نُکَس
کييػط.  صػَد را اداره يگیؿ ویؿ کً ةَد ؼضت اریةؽٌا  آن ةعایَلت و یو ةً ٌه

ٌای ً یػکػعد. ؼػپػ ٌط نی ٌای کَچػک را ٗتػَلً یػؿػضف ٌط ویػتطریخ، ا ةً
ت. در آصع، ةً کهتع از چیپظ غ نییتع را ى ةغرگ داؿػت، رامػی  در ىٌػعغی کػً یػٔع
 نػو ط؟ ةًیدٌ غ نییچ ٌهً ویا نو چعا ةً»کعد:  ، اَتعاض نی تیىٍا ؿط. در ىهی
در  ؿػط. دادىط، رامی و صَؿػسال ىهی اگع نعدم ةً او پَل کهی نی« ط!یةطٌ پَل
 اؼتادان تتسع دارد، ةً چ٘طرایيکً  گَش او پع ةَد از چاپلَؼی دیگعان وی کً زال
ةطی درةػارۀ  غی. اگع کؽی چ گظاؿت ىهی راؼتیو ىیغ ازتعام از نطارس گَىگ چی

ؿضكػی  نيػأٍو  ؿػٍعت ةػً ؾٌای ؿػط. واةؽػتگی ، ةعاىگیضتػً نی گٕت او نی
ٔکػع  اؿػتتاه ةًُاده اؼت. ال کعد ةٍتع از دیگعان و صارؽ ةَد. ٔکع نی ؿطیطتع ؿطه

در زالی کػً  و جعوتهيط ؿَد، گَىگ اؼتاد چی تا ؿط دادهاىعژی او  ةًکً کعد  نی
ؿضكػی  نيأٍو  ؿٍعت ةً ؾیٌا وَر کً واةؽتگی ةَد. ٌهان اشً یةعای تغک آن

 آنط. تع نی وییىیغ پا ؾيگیؿ ویؿ ؿط، ؼىر ةیـتع نی

 . وٗتی ؼىراوؼت يگیؿ ویؿ ةليطی ؼىر ٔعد ةًگَىگ  ؼىر کً ام گٕتً
ةایط  عایز داده ؿَد،ةً او تَاىط  زیادی ىهی گَىگ ،ٔعدی پاییو ةیایط يگیؿ ویؿ

 ٔػعد ٌعچػًط. يو ایو دو ةایط نتياؼب ةاؿػ يگ او داده ؿَدیؿ وینتياؼب ةا ؿ
ه یتعی در نسػ ، ةػً ؼػىر پػاییو ؿضكی واةؽتً ؿَد نيأٍ و ـتع ةً ؿٍعتیة



131 

 

کيط. در آصع، وٗتػی  ٌهعاه ةا آن ىغول نییغ ى ؾگَىگو  کيط نی َادی ىغول نعدم
دیگع اجعی از آن ةػاٗی  ؿَد و ىهی داده او گَىگ گع ةًیه ةاؿط، د کانالً ؼَ٘ط کعد
 أعاد ودػَد داؿػتيط و اکحػع ویادی از ایع تُطاد زیٌای اص ؼال درىضَاٌط ناىط. 

ا نؽػيی ر صػاىمؿػایط داؿػتيط.  ؼػال پيذػاهةَدىط کً ةیؾ از  ییٌا صاىمٌا  آن
 أػتیدر را واُٗػی آنػَزش عگػغکيط، انػا ٌ نی ویرا تهع گَىگ چی کًدیطیط  نی

و زٕي ؼالنتی  دادن ةعای ؿٕا چيط زعکت گَىگی چی کالس ط دریةَد. ؿا ىکعده
تًی ؿػط  نی ةط ؾيگیؿ ویؿط. وٗتی ؿ نیگَىگ دارای  ىاگٍان یةَد. روز اد گٔع

ىػغول  ؼػىر او، ؿػط ؿػطیط نیؿضكػی  نيػأٍو  ؿٍعت ةً ؾٌای و واةؽتگی
غ یػى ؾگػَىگؿط کً ؿضف صاقػی ىتاؿػط و  و صتم نییةً ا در ىٍایتکعد.   نی
ا تُطاد ز ویؿط. ا ط نییىاپط  ۀ نُکَسیأعاد ودَد دارىط کً تغک ویادی از ایروٌز

 عایار کم ٌؽتيط. چعا؟ زیاىط ةؽ . أعادی کً ةاٗی ناىطه اىذام دادىط و ؼَ٘ط کعدىط
 اؿتتاه ةًو ؿطه ةَد  دادهآىان  ؿان ةًً یةعای تغکعژی اىداىؽتيط کً آن  ىهیٌا  آن

و نػعدم یدر ةػ ایيکػًةَد و  ی و ؿٍعتیدارا آوردن دؼت ةًةعای  کعدىط کً ٔکع نی
 ً کييط.یتغکٌا  آن و ةَد کًیةعای ا در واٍٗانا .  ؿَىط گَىگ َادی اؼتاد چی

تو   ٗعض» د: دار یک ؿعط ؼيی ىطارد، انا تینسطود ؽت؟ آنیچ «گَىگگٔع
 داىؽػتيط کػً نی ةَدىػطةاؿػط. أػعادی  ار صَةی داؿتًیيگ ةؽیؿ ویط ؿیةا ٔعد
ٌا  آن ً کييط.یً اؼتٕاده ؿَد و آىان صَاؼتيط کً تغکیتَاىط ةعای تغک نی گَىگ چی

زتػی طا کييػط؟ یػپ ی صػَبتَاىؽػتيط اؼػتاد ً داؿتيط، انػا کذػا نییآرزوی تغک
ٔ٘ػه  ودػَد داؿػتيط واُٗػاً  ؾیپػ ؼػال چيػطکػً  گَىػگ چینُػعوؼ  اؼتادان

ایچ کؽی روؿی را  چیٌدادىط.  را آنَزش نیو زٕي ؼالنتی  دادن ؿٕا ی ةعاییٌغ
ؼَی ؼىَح ةا  ٌطایت کيط و کؽی ٌم ىتَد کػً آن  داد کً ٔعد را ةً آنَزش ىهی

 را آنَزش دٌط.
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تو   قستت درةارۀ ٗعضدر زال زا  کً  گػعی را ید م، نَمَعیٌؽت گَىگگٔع
کهکػی   ، روحیاقػل اقػلی )صَدآگػاه ٌػا َػالوه ةػع روح کيم. اىؽػان نی نىعح

 روح ا زتػی پػيخیػ، چٍػار  ، دو، ؼً کیغ دارىط. ةعصی أعاد ی  ىیکهک )صَدآگاه
کهکی لغونًا ٌهان ديؽػیت صػَد ٔػعد ىیؽػت.  ٌای روح تیکهکی دارىط. ديؽ

نتٕػاوتی  ؿکل ةً نهکو اؼت زن یا نعد ةاؿيط و ایو نؽئلً ةعای أعاد نضتلٓ
غ لغونًا ٌهػان ديؽػیت ةػطن ٔیغیکػی یاقلی ى روح تی، ديؽ ٘تیز٘ دراؼت. 

 دارىط، اقلی زن روحٌا اری از نعدیزامع ةؽدر زال  م کًیا پی ةعده عایىیؽت، ز
ای در  و نَأػٖ ةػا َ٘یػطهیػاقلی نعد دارىط. ا روحٌا  اری از زنیةؽدر زالی کً 

کػ نطرؼً دائَ اؼت: ةً در ایػو زناىػً  کیٍػاىِی یػیو و یاىػگ، ؿػطن واؼىۀ ةَع
 ىیعوٌای ییو ّالب ٌؽتيط.

ط. یػآ اقلی او نی ةا تعی ىؽتت ةً روح ؼىر کهکی ؿضف نُهَ ً از روح 
ط. یآ نی ییار ةا یةؽ از ؼىرٌا  آن کهکی أعاد، روحعصی ةدر صكَص نضكَقًا 
نادرتػان  ةا ؿها از ةىو زنان ؽت، چعاکً ٌمیعکييطه ىی، روح تؽض کهکی انا روح

اؼػت. نُهػَ ً وٗتػی تان  ةػطنٗؽػهتی از  ؿها را دارد و ىام و ٌهاننتَلط ؿطه 
و یػدٌيػط، ا نی ا کاری را اىذامیکييط  غی ٔکع نییدر زىطگی روزاىً درةارۀ چ نعدم
دٌػط  کهکی اىذام نی َهطتًا روحآىچً  عد.یگ م نییتكه ؿان اؼت کً اقلی روح
ػا اقلی اؼت، ةً روح کعدن  نٍار ی ةػط کهتػعی اىذػام وَری کً تا زط انکان کاٌر

تَاىط  کهکی ىهی دىتال چیغی ةاؿط، روح اقلی ؼعؼضتاىً ةً دٌط. انا وٗتی روح
در  صَرد، َادی را ىهی کهکی ٔعیب دانُۀ نعدم کاری درةارۀ آن اىذام دٌط. روح

 ع اؼت.یپظ بیاقلی در ةعاةع آن تٌَم، آؼ روحزالی کً 

يػط و ازتهػا ً در نػعز یآ ی نییار ةػا یةؽ کهکی از ؼىَح ٌای از روح ةُنی
ً کيػط، یػکهکی ةضَاٌػط تغک ً ٌؽتيط. وٗتی روحی٘ی در تغکیجهعۀ ز٘ ةً طنیرؼ

 دٌػط. وٗتػی تَاىػط کػاری اىذػام ىتاؿػط ىهی آن اىذػام ةػً لیػاقلی نا اگع روح
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گػع، ینحػل أػعاد د غ صَاؼػتیػاقػلی ى روح یةَد، روز ار نستَبیةؽ گَىگ چی
غۀ او پا  ةػَد یاىگ ً کيط. التتًیةا  تغک ؼَی ؼىَح کيط و ةً ویرا تهع گَىگ چی
کهکػی ةؽػیار  ىطاؿػت. روح ؿػطن ا جعوتهيطیػی ةػعای نـػٍَر یگَىً تهيا چیو ٌ

. زػا   عمیػگ ٌا را نو ىهی میً کيم، انا تكهیتغک صَاؼتم نی نو»صَؿسال ؿط: 
انػا او کذػا « صػَاٌم. نی نػو کػً ٌهػاىی اؼػت ویػً کيػی و ایصَاٌی تغک نی
 کهکی ةؽیار تَاىا ةَد و ةػطن را تػع  طا کيط؟ روحیپ واُٗی یتَاىؽت اؼتاد نی

از آىذػا .  ؿػياصت نی اش در زىطگی ٗتلی را پیطا کيط کًوا تعی کعد تا نَدَدات 
 را تع  تَاىيط ةطن يط، نییآ ی نییار ةا یةؽ ٌای کهکی از ؼىَح ةُنی از روح کً

ٗعض  گَىگکيط و  ًیط تغکصَاٌ گٕت کً نیٌا  آن آىذا، ةً طن ةًیکييط. ةُط از رؼ
ً کهػک یػار صَب اؼت و نىهئيًا او را در تغکیو ؿضف ةؽیطىط ایدٌا  آن عد.یةگ
ی اّلب ىََ گَىگ ویٗعض ةگیعد. ا گَىگگَىً روح کهکی تَاىؽت  ویکعدىط. ا نی

ؿػط. در  ؿکل ةً ؿضف نيت٘ػل نی ای ان نؽیعی لَلًیو از نپعاکيطه ةَد  اىعژی
ػایی کػً  نیؿطه  کانلقَرت  ةًؿط  تً نیٗعض گٔعآىچً  نَارد دیگع، آنػط. چیٌغ

 وتیُی را ٌهعاه صَد دارىط. ٌای َٔؽ ؿطه ٌؽتيط نُهَ ً تَاىایی کانل ؿکل ةً

وتیُی ىیػغ  ٌای َٔؽ ، تَاىاییگَىگؿضف َالوه ةع هکو ةَد ن در ایو زالت
ک ؿػب در یػکعد کً ا ن تَقیٓ کعدم، کػً  آورد و چیغی را تذعةً نی ةً دؼت
ؿط  طار نییة کعد و وٗتی روز ةُط از صَاب ادی ازؽاس نییاب گعنای زوَل صَ
کػعد و  ؼػاکو ازؽػاس نی ۀزد الکتعیؽیت نی دؼت ٌعچً . ةً داؿت نی گَىگ
 آورده ةػً دؼػت گَىػگ ط کًیٍٔه ؿٕا دٌط. او نیرا  دیگعانهاری یتَاىؽت ة نی

از  کػً زؽػی کلػی داؿػت ىتَد. ٔ٘ػه آنطه ةَد؟ درةارۀ آن روؿو . از کذا اؼت
او  کهکػی ةػً روح آنػطه اؼػت. چگَىً داىؽت ً٘ا ىهیی، انا دٗآنطه ٍانیٔنای ک

 داىؽت غی کً نییکعد. تيٍا چ ً نییتغک کهکی ةَد کً عا روحیگٕت، ز غی ىهییچ
 .اؼت آورده ةً دؼت گَىگکً  و ةَدیا
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تو  در ٗعضنُهَ ً  ای ىتَد. أعادی کػً  کييطه و ٔعد َانل تُییواىعژی، ؼگٔع
تيط اّلػب دػَاناىعژی ٌای اصیع  الدر ؼ وَری کػً ةعصػی  ةَدىػط، ةػً ٗعض گٔع

. ةَدىطتعی ىیغ  ؼالً ةَدىط و أعاد نؽو ؼالً و ةعصی چٍل  ؼالً، ةعصی ؼی ؽتیة
ط کً یيیة را نیٌا  آن صَةی اداره کيط. ةعای ٔعدی دَان دؿَارتع اؼت کً صَد را ةً

 يطکػً ٔػعد صاقػی ىیؽػت یٌای َادی أعاد صَةی ٌؽػتيط و ٌيگػان نَُٗیتدر 
آؼػاىی  ةًچـيط،  . انا وٗتی وُم نَٔ٘یت را نیگیعىط نؽائل دىیَی را ؼتک نی

وػَ ىی  یکييط ٌيَز ٌػم راٌػ عىط. ٔکع نییگ نیو نيُٕت ٗعار  ؿٍعت ت جیع تست
تو در زىطگی دارىط و ٌيَز ٌم نی صَاٌيط ةً ٌع ؿکلی تالش کييط تػا ةػً  ةعای ٔر

ُی و ةُنی یوت ٌای َٔؽ ییتَاىا ایيکًةعؼيط. ةُط از  ةُنی از اٌطاؼ نعدم َادی
طن ةػػً یای ةػػعای رؼػػ لًیَيَان وؼػػ آورىػػط، اّلػػب ةػػً نی ةػػً دؼػػتٌػػا را  نٍارت
َهلػی  آن انػاکييػط.  نیاؼػتٕاده ٌػا  آن ازدر ادتهاع َػادی ةـػعی ؿان  اٌطاؼ

ٌا  آن ـتع ازیة اؼتٕاده کييط. ٌعچًٌا  آن و ؿکل ازیا ىضَاٌط ةَد، ادازه ىطارىط ةً
چیغی ىضَاٌيط داؿت. زتػی  ، ٌیچدر ىٍایتؿَد.  کهتع نیاىعژی ،  اؼتٕاده کييط

وػَر  . آن اؼت و ؿکل ؼَ٘ط کعدهیةً اؿان  ؼىر کً ـتعی ودَد دارىطیأعاد ة
 هاىطه اؼت.ىک ىٕع ٌم ةاٗی یزامع زتی در زال ام،  کً دیطه

ؿػیيگ صػَةی  ا ؿیوایو أعاد در اةتػط، گٕتم اکيَن ٌم کًای  ىهَىًدو  در ٌع
ىتَد، ةلکػً نَدػَدات وا تػع ارائػً کػعده ؿان  زاقل تهعیوٌا  آن گَىگداؿتيط. 
 ةَد. صَبصَد  صَدی ةًاىعژی  آن ،ذًیدر ىتةَدىط. 

 َان درآندنیا حیر رٍح یبٌ تسخ

ٌػای  روحکييػطگان نهکػو اؼػت درةػارۀ ً یان ادتهػاع تغکیػاری از ؿها در نیةؽ
، کً ةطن اىؽػان ؿيیطه ةاؿیط و نار صارپـت، راؼَ،  اهروة زیَاىِی زیَاىاتی ناىيط

گَىػگ  و چییيػط تهػعیگَ ؽػتيط؟ ةُنػی أػعاد نییٌا چ ویکييط. ا ع نییرا تؽض
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ُی یوت ٌػای ٔػَؽ یی، تَاىا٘ػتیدر ز٘دٌػط.  نیرؿػط ُی را یوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىا
َر وػ ویا ٌای نادرزادی ةـعی ٌؽتيط. ٔ٘ػه ییتَاىاٌا  آن یاةيط، ةلکً تَؼًُ ىهی

ای نلهَسیچ ـتع ةًیـتع و ةیاؼت کً نعدم ةا رؿط دانُۀ ةـعی، ة و یدر ا ٌغ
ؿَىط.  و نا واةؽتً نییـتع ةً اةغار ىَیو ةیکييط، ةياةعا کی نا تَدً نییغیای ٔیدى

در روىػط و  ل نییػَؼػتً تسلیوَر پ نادرزادی ةـعی نا ةػً ٌای یی، تَاىا ذًیدر ىت
 ؿَىط. ط نییکانالً ىاپط ىٍایت

ً، زالػت یػط از وعیػٖ تغکیػةا ، ؿػضف ُییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا داؿتوةعای 
ای ىطارىػط،   طهیػچیأکار پ َاىات چيیویای را کً داؿتً، ةازیاةط. انا ز ولیًالف اص

ؿػػان  ٌػػای نادرزادی ییتَاىاةػػً نتكػػل ٌؽػػتيط و  و ةػػً ؼعؿػػت دٍػػانیةيػػاةعا
ً کييػط، یػَىػً تغکداىيػط چگ نی َاىاتیيط زیگَ ةعصی از أعاد نیدؼتعؼی دارىط. 

ػا و ؼػایع زیػرا تغک دن داىيط چگَىً ٌا نی روةاه داىيػط  َاىػات نییً کييػط یػا ناٌر
ً کييػط. در یػداىيػط چگَىػً تغک َاىات نییؽت کً زیوَر ى ویً کييط. ایتغک چگَىً
ٌػای  ییتَاىا وَر اؼت کً ٌهػان ویا ٌیچ درکی از تغکیً ىطارىط، ٔ٘هٌا  آن اةتطا،

ىػػی نياؼػػب و یىی نياؼػػب، در نسیؿػػعا ؼػػپػ تسػػتنػػادرزادی را دارىػػط. 
ٌػػای  ییاورىػط و تَاىایة ةػً دؼػػتةتَاىيػط اىػػعژی  زنان کػأی، انکػػان دارد نػطت
 ُی را رؿط دٌيط.یوت َٔؽ

صاقػی دؼػت یاةيػط. در  ٌػای  ییتَاىيػط ةػً تَاىا نی َاىػاتیةً ایو ؿکل، ز
 آورده و زػػا  ةػػً دؼػػتاىػػعژی نُيػػَی  َانیػػز ویػػا م کػػًیگٕت ، نػػی گظؿػػتً

آؼػاىی  تَاىيػط ةً ٗطرتهيطىػط و نیات َاىی، ز َادی ٌایی دارد. از ىٌع نعدم ییتَاىا
 ؽػػتيط و در ن٘اةػػلِ یٗطرتهيػػط ىٌػػا  آن کػػً میگػػَ نیانػػا را کيتػػعل کييػػط.  نػػعدم
ً یػتغک تًا ٌػغار ؼػالیؽتيط. ٌعچيط نهکو اؼت ت٘عیغی ىیکييطۀ واُٗی چ ویتهع

ایم  گٕتػًگعچػً کأی اؼت. ٌا  آن کعدن ةعای صعدتان  کَچک ط، اىگـتيکعده ةاؿ
ٌػا را داؿػتً  ییتَاىيػط ةعصػی تَاىا را دارىػط و نی ذاتػیَاىات ایو تَاىایی یکً ز
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کييػط، چػً ً یػىطارىط تغک ادازه َاىاتینا ودَد دارد: ز انا اقلی در دٍان ،ةاؿيط
ٌػای  در کتابؿػایط اؼػت کػً َلػت ؿَىط. ةً ٌهیو  نَٖٔرؼط ةً ایيکً در آن 

یػا  ای ةػغرگ در ٔادُػً َاىػاتیز در ٌع چيطقط ؼػال، ط کًیةاؿ ههی صَاىطیٗط
َاىات تا ی، اىعژی ز نطتی ؿَىط. وٗتی پػ از گظؿت نی کـتً کَچک ایً زادج

طوةٗعؿَىط،  يی رؿط کيط، ةایط ىاةَدیؼىر نُ اتٕػاؽ ا یػ کيط اقاةتٌا  آن ی ةًَر
ت نادرزادی نهيَع اؼت. چَن ؼعؿٌا  آن کعدن ةعایً یةیٕتط، چعاکً تغکدیگعی 
ٌػایی را  کیٕیتٌػا  آن ً کييػط.یػٌا تغک اىؽػان تَاىيط نحػل ٌا را ىطارىط، ىهی اىؽان

 کييػط و اگػع نَٔػٖ ًیػرو اگع انکان داؿت کً تغک ٌا دارىط، ازایو ىطارىط کً اىؽان
و  ً نَٖٔ ؿَىطیؿطىط. ةياةعایو ادازه ىطارىط در تغک نی هویاٌع ؿطىط، نىهئياً  نی

را  ویػغ ایػَدؿػان ى. صيطکـػت را نیٌػا  آن صطاییَدَدات نؿطىط  اگع نَٖٔ نی
نػيسه ؿػطت  ةًزامػع در زػال ، دانُۀ ةـعی  گٕتم وَر کً داىيط. انا ٌهان نی

و نعزلػً یػؿَىط. وٗتی ةػً ا نی گياٌی را نعتکب ٌع ىَع و ةُنی از نعدمؿطه 
 ؟ ؽتیةـعی در صىع ى ا دانُۀی، آ رؼط نی

 ٌعوٗت م کًیا ؿَد! پی ةعده نی َکػرؼط ةع صَد نی تیغی ةً ىٍایوٗتی چ
 وٗتػی اتٕػاؽ ـػًی، ٌه ؿػطىط نيٍطم نی شیتار ٌای ناٗتل ةـعی در زنان دَانٍ

زامػع،  در زػالؿطه ةػَد.  وَر وزـتياکی ٔاؼط ةً اىؽان اتیاصالٗ أتاد کً نی
در ، گػعیاری از ُةُػطٌای دیةؽػ ویؼاکو اؼػت و ٌهچيػ در آن اىؽان ُةُطی کً

 ویػگػع در ایدرةػارۀ ُةُػطٌای د ٘تیز٘ ویٗعار دارىط. ا ار صىعىا یتی ةؽیومُ
صَاٌيػط ٌعچػً  کييطه ىیػغ نی  کيط. ارواح یا زیَاىػات تؽػضیع نی غ قطؽیى ؼىر
تو کييط ٔکع نیٌا  آن ةا تع ةعوىط. صَاٌيط ةً ؼىَح تع ٔعار کييط، نیٍ یؼع  ةً ةا ٔر

 و ؼػادگییَاىط ةً ات نی در ةتعىط. انا چگَىً ةً ؼالم تَاىيط دان ةا تع نی ؼىَح
و یػرو، ا ط. ازایػویط ةطىی ةـعی داؿتً ةاؿػیط ةایً کيیط تغکیصَاٌ ةاؿط؟ اگع نی
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ع روح یةً تؽض گَىگ چی کييطگان ویچعا ةُنی از تهع کً اؼتٌایی  َلتکی از ی
 يط.یآ َان درنییا زی

کاری وا تع یا اؼتاد ٗطرتهيطی  نَدَدیچ چىَر ٌ: »پعؼيط یةُنی از أعاد ن
 درتػان نا ودَد دارد: اگع صَد گعی در دٍانیاقل د« دٌط؟ ةاره اىذام ىهی ویدرا

نػاىٍ هایػل ىػطارد تکؽػی  چیولب چیغی ةاؿیط یا صَدتان چیغی را ةضَاٌیط، ٌ
ط و ٌهػعاه ةػا یػيیرا ةعگغ درؼت راه کً میدٌ نی آنَزش ؿها ةً ایيذا .ؿَدؿها 

اریم صَدتػان ةػً نؽػائل گظ م و نییدٌ ؿها آنَزش نی وَر کانل ةً آن، ٔا را ةً
نعةَط تان ط، ٌيَز ٌم ةً صَدیعیاد ةگیآن را  طیعیم ةگیتكه ایيکًآگاه ؿَیط. انا 

تػان ً ةػً صَدیػتغک کيػط، انػا ی نییورودی راٌيهػا اؼتاد ؿػها را ةػً درِ »اؼت. 
 ایيکػًط. یػً کيیػکيػط کػً تغک ؿها را نذتَر یا وادار ىهیکؽی  چیٌ« ةؽتگی دارد.

چػً ایيکً  گع، درید َتارت ط، تكهیم ؿضكی صَدتان اؼت. ةًط یا ىکيییً کيیتغک
آوریػط،  ةػً دؼػتی را چیغ چػً یا ی را ةضَاٌیطچیغ چًط، یعی را اىتضاب کيینؽ
تَاىيػط ؼػُی کييػط ؿػها را  دیگػعان ٔ٘ػه نی کيط. کؽی ةا ؿها نطاصلً ىهی چیٌ

یب کييط  ةٍتعیو کار را اىذام دٌیط. تّع

و یػا در واٗػٍکييط، انا  نی ویرا تهع گَىگ چیةُنی از أعاد  طیيیة نی اگعچً
آن  آورد. نػػی ةػػً دؼػػتؿػػان را  عکييطه اؼػػت کػػً اىعژییَان تؽػػضیػػا زیػػروح 

از أعادی کً در ؼعاؼػع کـػَر  نَدَدات چگَىً در اةتطا نعدم را تؽضیع کعدىط؟
ؿان روح یا زیَان تؽػضیعکييطه  پـت ةطن کييط چيط ىٕع گَىگ را تهعیو نی چی

را  گَىػگ کعدىػط چی دعئػت ىهیأعاد اری از ی، ةؽگٕتم تُطادش را نیدارىط؟ اگع 
 تیومُ ویی اچیغ چً پػزط وزـتياکی زیاد اؼت.  تُطادش ةًکييط.  ویتهع
ا واُٗیچ ویآورد؟ ا نی ةً ودَدرا  َػادی  نػعدم ادتهػاع کػعدن عانیودر زال ًا ٌغ

وؼػیلۀ  ةًو نـػکل ی؟ ا آنطه اؼت ةً ودَدهی یطۀ وصیپط ویٌؽتيط. چگَىً چي
اؼػت و اٌعیهيػان  ؿػطن ةطدر زػال  تیچعاکً ةـػع ،طیآ نی ةً ودَد صَد نعدم
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ؿػان  روی ةطن گَىػگ ویژه، ٌهػۀ آن اؼػتادان ٗالةػی چی دا ودَد دارىط. ةػً  ٌهً
ٌػای صػَد  عکييطه دارىط و ایو چیغی اؼت کً در آنَزشیَاىات تؽضیا زیارواح 

را  نذػاز ىتَدىػط نػعدم َاىػاتیغ ز، ٌعگػ ِش ةـعیتیکييط. در ؼعاؼع تار نيت٘ل نی
 ط ادازهید نیآن را  عکؽی. ٌؿطىط نی کعدىط کـتً کار را نی ویتؽضیع کييط. اگع ا

ٌا  آن انعوزی نا ةُنی أعاد ةعای کهک، از ط در دانُۀیکي ا ةاور نییداد. انا آ ىهی
 ةُنػی أػعاد ؟کييػط را َتادت نیٌا  آن زتیصَاٌيط و  را نیٌا  آن کييط، ولب نی

آن را  ؿػها!«  صَاؼػتم ؽػت کػً نػویغی ىیػانا آن، چ»نهکو اؼت ٔکع کييط: 
 اتا نَدػػَدیػػ. آ طیػػُی ةَدیوت ٌػػای ٔػػَؽ ییط، انػػا در دؽػػتذَی تَاىایىضَاؼػػت
 ط داد؟ در ولػبيػؿها صَاٌ را ةًٌا  آن ً،یتغکدرؼت  ٌای و ةغرِگ روشیة روؿو

ا ویَادی اؼت و ا چیغی ةَدن، واةؽتگی نعدم  چً ؿَد. پػ واةؽتگی ةایط ٌر
اٌعیهيان از ُةُطٌای دیگػع و اىػَاع نضتلػٓ  دٌط؟ ٔ٘ه ؿها نی را ةًٌا  آن کؽی

ا آن ؿػػتیً ایػػو ىیؽػػت کػػً یػػرا ةػػً ؿػػها ةطٌيػػط. آٌػػا  آن تَاىيػػط َاىػػات نییز
 آیط. کيیط؟ پػ آن نی وؼیلۀ روح یا زیَان را درصَاؼت نی تؽضیعؿطن ةً

 ویيػط؟ وٗتػی کؽػی تهػعکي گَىگ را ةا ذٌيی درؼت تهعیو نی چیيط ىٕع چ
ای صَبیتَ٘ا را دطی ةگ طیدٌط ةا را اىذام نی گَىگ چی دٌػط و  اىذػام عد، کاٌر

تار کيط.  ؿکل ویىی ةطیٌع ؿعا و تست ٌعداط در یٔعدی نٍعةان ةاؿط. ٔعد ةا ٔر
ٔکػع  گَىػً ویگَىگ را در پار  اىذام دٌيط یا در صاىً، چيط ىٕع ا صَاه تهعیو چی

در  کييػط. نی ویگَىگی تهع چی ىَع أعاد چًداىط ةُنی  ىهیکؽی  چیٌکييط؟  نی
ط: يػیگَ نی ع لػبیط، زىآور در نی ىَؼان را ةًؿان  ط و ةطنيکي نی ویتهعزالی کً 

ةُنػی !«  اؼت لی نيَٕریص نادرزىم»یا « گظارد ىهی ازتعام نو ةً اوه، َعوؼم»
تػً تػا ا ی ىٌع نیٌعچیغأعاد زتی درةارۀ  نػَر کـػَر. دٌيط، از نسل کارؿان گٔع

قستت ىکييط و اگػع چیػغی نَأػٖ َ٘یػطه و أکػارِ اش  هکً درةارىیؽت غی یچ
؟  ىانیػط گَىػگ نی چی ویتهػعآن را  ایػؿػَىط. آ ىتاؿط، ةعآؿٕتً نیؿان  ؿضكی
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کػً  دٌيػط اىذػام نیٗػطر وػَ ىی  آنرا  ؽػتادهیٌػای ا ویکػً تهعٌؽتيط أعادی 
ػا  ویػا»ؽػت: یى رامآؿػان  ، انػا ذٌوکيػط ؿعوع ةػً لػعزش نیؿان  یپاٌا روٌز

تَاىػط  کارم ىهی أغایؾ اؼت. نسلدر زال ٌا  هتیو ٗ ؿطه ار گعانیةؽادياس 
 ویتهػع ٖیػُی را از وعیوت ٌػای ٔػَؽ یینعا ةپػعدازد. چػعا ةُنػی از تَاىا زَ٘ؽ
غ یػى ، نػو آورم ةػً دؼػتُی را یوت ٌػای ٔػَؽ یی؟ اگع تَاىا طٌمىرؿط  گَىگ چی

ٖ نُالذػۀ یػاز وع تػَاىم آورم. نی نی ةً دؼتم و جعوت َؿ نی گَىگ اؼتاد چی
 گػعانیُی دیوت ٌػای ٔػَؽ ییيػط تَاىایة وٗتػی نی« اورم.یة ةً دؼت پَل هارانیة

ٌػػای  ییکؽػػب تَاىا ؿػػَد. ذٌػػيؾ ةػػا نی ـػػتع ننػػىعبی، زتػػی ة ًػػاٌع ؿػػطه
ؿػَد.  هػاری نـػَْل نییٌػای ؿػٕای ة ُی، چـم ؼَم و کؽب نٍارتیوت َٔؽ

دور  ِدػو، َؿػو، ِرننػا،  دٍان از ؼعؿت ویا چ٘طرط: یـیيطیة ویٌهگی درةارۀ ا
و در روؿػی یتهػعدر زػال م، او ییتع ةگػَ اؼػت. دػطی کانالً ةػعصالؼ آن اؼت!

ٔکػع  ٖیوع ویـتع ةطیة دٌط. ٌعچً اؼت! انا آن را ىاآگاٌاىً اىذام نیاٌعیهيی 
ؿػضف ٔػا را کؽػب  ویػؿػَد. ا کيط ةػطتع نی ؼاوٍ نی ؾکيط، أکاری کً ذٌي

ًا ةػا اىذػام کيػط عد. ٔکػع نییػرا دػطی ةگ ط تَ٘ایداىط کً ةا ىکعده و ىهی آن  قػٔع
تَاىط  را ةضَاٌط، نی ٌعچً کيط اورد و ٔکع نییة ةً دؼتتَاىط اىعژی  ٌا نی ویتهع

 اؼت. گَىً ایو ؿضف ایوذٌيیت اورد. یة ةً دؼتآن  کعدن ةا ولب

ػای ةػطی را دػظب یؽت چیأکارش درؼت ى ایيکًصاوع  ً٘ا ةًیؿضف دٗ ٌغ
ٌػای  ییتَاىاو  و ؿػٍعت پَل گَىگ چی ویتهع صَاٌط ةا نیوٗتی کؽی کيط.  نی
از ایػو ٌػا  آن يػط.يیةتآن را  طيػتَاى نی یزیػَاىارواح  اوردیة ةً دؼتُی یوت َٔؽ

و  صػَب ةاؿػط ؾةطىآیيط زیعا نهکو اؼت ناٌیت  ؿضف ةً ودط نی ۀصَاؼت
ای صَةی را در صَد داؿتً ةاؿط. نی زیػعا صیلی ةط اؼت ذٌيؾ ةتیييط کً  چیٌغ

 ةاؿط، داؿتًٌم اؼتادی ٔعد اگع  ! انا زتی ُی اؼتیوت ٌای َٔؽ ییتَاىا دىتال ةً
ٌػای  دىتال تَاىایی کؽی ةیـتع ةً ٌعچً کً يطىدا نیىط. ارواح زیَاىی تعؼی ىطار
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ویژه  را ةً او ىطٌط، ةػًٌا  آن ؿَد کً ش ةیـتع نكهم نیاؼتاد وتیُی ةاؿط، َٔؽ
گیػعد  در ىٌع نیواةؽتگی ىََی زیعا آن را  ؛ةاؿطۀ واُٗی یتغکروش از  اگع اؼتاد

ا ؿَد. ٔعد  ٔکع کيػط، ةػً ازتهػال کهتػعی  ٖیوع ویا ـتع ةًیة ٌعچًکً ةایط ٌر
آن  ٌهچيان ىـَد،ةً آن آگاه . انا اگع ؿَد ُی ةً او داده نییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا
ػ از نـػاٌطۀ پػ ش، اؼػتادىٍایػتؿػَد. در  أکارش ةطتع نیکيط و  نیولب را 

گػع از او نعاٗتػت یکيط و د ٖ او را تع  نییَه ع اؼت، ةا آٌییىاپظ اقالحو ا ایيکً
 ازکيط. ةُنی أعاد اؼتادی ىطارىط انا نهکػو اؼػت نػطتی اؼػتادی گػظری  ىهی
گػع ودػَد یادی در ُةُػطٌای دیػار زیؽوا تع ةنَدَدات  کً ، چعاکيطنعاٗتت ٌا  آن

نطت  و ؿضف ؿَد، ىگاٌی ةً او ةیيطازد، ةًیدً انتَوا یی دارىط. ؿایط نَدَد 
ایط صَب ىید ایيکًکيط و پػ از  روز یا ةیـتع، او را دىتال يک ؾ کيػط. یؽت ٌر

يطازد، پی ةتعد یرد ؿَد، ةً او ىٌعی ة اؼت گعی نهکویدوا ی گع نَدَد یروز د
 کيط. ؽت و او را تع یکً او صَب ى

 تَاىػط ا گػظری، ىهییػةاؿػط  اؼػتاد ؿػضف، صػَاه َػادی داىط کً نی َانیز
ایی را کً آن ؿضف  تَاىيػط  َاىػات ىهییدر ولػب آن اؼػت ةػً او ةطٌػط. زچیٌغ

تعؼيط و  ىهیٌا  آن ویييط. ةياةعایٌؽتيط، ةتآىذا  دروا تع نَدَدات  ی را کًیُةُطٌا
وٗتی کؽی  نا ودَد دارد کً کييط: اقلی در دٍان نی غ ؼَ اؼتٕادهیاز ایو راه گع
تَاىيط در آن دصالت کييط.  غی ةضَاٌط، ؼایع أعاد ىهییا چیةاؿط  غییدر ولب چ

ةً آن را صَاٌط،  اگع او چیغی نی»ط. يکي نی غ ؼَ اؼتٕادهیو راه گعیاز ا ىاتَایز
او  ةػًآن را  َانیػز «، ىً؟ کيم او کهک ةً کً ؽتیى دٌم. ةعای نو اؿتتاه او نی
 ؾیآزنػا َيَان کيط و اول ةً یعکيط او را تؽض ىهی در اةتطا دعئت َانیدٌط. ز نی
 کػً را اىػعژیآن ىَع  ةعد نی پی ؿضف روزی ىاگٍان دٌط. او کهی اىعژی نی ةً

. درنػان کيػطٌػا را  هارییتَاىػط ة آورده و زتػی نی ةً دؼػتةَد  ؾیدر دؽتذَ
درآنط  ؾیآن کانالً صَب َهل کعده، از آن ناىيط ادعای پایيکً  زیَان ةا نـاٌطۀ
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او  صَاٌط، ةػً ةػطن نیآن را چَن »کيط.  ؾ اؼتٕاده نییىها ٗتل از ؿعوع واُٗی
ای ة ةً تَاىم و ؿکل نییا چؽتم. ةً نی تع  آؼػانآن را  و ـتعی ةػطٌمیاو چیٌغ

ةً « ؿَد. ةً تَ داده نی چیغ ٌهًصَاؼتی؟ زا   اىذام دٌم. نگع چـم ؼَم ىهی
 کيط. را تؽضیع نی آیط و ؿضف قَرت نی ایو

ػا ٔکػع نییچ ویػةً صَاؼتو ا ؿضف ویا ذٌو در زالی کً  کيػط، چـػم ٌغ
عون ةٕعؼػتط. ٌهچيػیو کهػی یػةاىػعژی تَاىػط  ؿػَد و زتػی نی ةاز نی ؾؼَن
ؿػَد و ٔکػع  زده نی ار ٌیذػانیآورد. ةؽػ نػی ةً دؼتُی دغئی یوت ی َٔؽیتَاىا
 کيػط کػً آن آورده و ٔکػع نی ةػً دؼػت در دؽتذَیؾ ةَده ةا صعه آىچً کيط نی

غی یچ چیٌ ویتهع ٖی٘ت ایو اؼت کً از وعی. انا ز٘ يؾ ةَده اؼتیزاقل تهع
يػط و یةػطن اىؽػان را ةت درون تَاىػط نی کيط کػً . ٔکع نی اورده اؼتیى ةً دؼترا 

او اقػالً  ؼَم ، چـم ٘تیدر ز٘ی کيط. یؿياؼا ٌا را در ةطن ؿضف هارییة نسل
ٌػای  ةا چـػم َانیکيط. آن ز نی نْغ او را کيتعل کً اؼت َانیز ، ةلکًةاز ىـطه
ا را نییصَد چ در کيػط،  نی نْػغ او نػيُکػ يط ةػًیة نیرا  آىچً يط و ؼپػیة ٌغ

را ةیػعون اىػعژی صَاٌی  نی. » اؼت ةاز ؿطه ؼَنؾ چـمکيط  او ٔکع نی ذًیىت
ٔعؼػتادن اىػعژی ىگػً  صَد را ةعای ةیػعون وٗتی او دؼت« ةٕعؼتی؟ ؿعوع کو.

یا ؿػایط در ةعصػی  آیط نی عونیٔعد ة ةطن َان ىیغ از پـتیٌای ز دارد، پيذً نی
کَچػک آن  دار نػار از ؼػع ؿػکاؼ زةػاننَارد، ناری ةً ؿضف چؽتیطه ةاؿط و 

ادی یػار زیؽط. نَارد ةؽػیل را ةلیا نتَرم نعیهار یة ٗؽهت ط تا آنیآ نی عونیة
کييط ٔ٘ه  ع نییو أعاد را تؽضیو ودَد دارىط. آن ارواح یا زیَاىاتی کً ایناىيط ا

 کييط. ولب نیٌا  آن و أعاد ازیکً ا طآیي ایو صاوع نی ةً

ٌای  ییولب پَل و ؿٍعت ةَده، زا  تَاىا درایيکً  صاوع ، ؿضف ةًدر ىتیذً
 ؼػَنؾ تَاىػط ةػا چـػم و نی درنان کيطٌا را  تَاىط ةیهاری ُی دارد، نییوت َٔؽ
آیػا »اىػطازد:  نیگػاٌی ى َانیػکيط. ز نی ار صَؿسالیٌا او را ةؽ يط و ٌهۀ ایویةت
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 اؼػت ار آؼانیةؽ« کيم. دار نی ، تَ را پَل ار صبی؟ ةؽ دار ؿَی َاؼتی پَلص ىهی
 ادی را کيتػعل کيػط ویػتَاىط نػعدم ز نی َانیکعد. ز ذٌو ٔعد َادی را کيتعل کً
 ایيذػااو در زػالی کػً  اورد. َذػب،یػىػغد او ةدرنػان  ةػعای  دؼػتً دؼتً راٌا  آن
ةػعای او در  صتعىگػاران کػًکيػط  کػاری نی َانیػ، زکيط درنان نیی را یٌا لینع

ػا کيتػعل ویػا َادی را ةػعای اىذػام کييط. او نعدم ِیٌا تتل روزىانً کيػط.  نی کاٌر
 الغزهػً او زٖ اىػطازۀ کػأی ةػً ط ةػًیػآ ىػغد او نیدرنػان  وٗتی کؽی کػً ةػعای 

 ؿػَد کػً نی ؼػتب َانیز .ةطون دردؼع ةعودکً او گظارد  ىهی زیَان پعدازد، ىهی
 ادی پَل ةپعدازد. ٌم ةًیز او ن٘طار ةایط ةً ةً ٌع زالو ةیهار عد یهار ؼعدرد ةگیة

ادی کؽب کعده، نـٍَر ؿطه و یز ، چعاکً پَل ٌم ةً ؿٍعترؼیطه اؼت و  جعوت
تػی یاٌه يگیؿػ ویؿ أػعادی ةػً وی. نُهَ ً چي ىیغ ؿطه اؼت گَىگ اؼتاد چی

« ةُط از صػطاةا تعیو ىٕع » و صَد را يطیی ةگٌَعچیغکييط  نی دٌيط و دعئت ىهی
ٌای   ؿػطۀ الٍػًطایکييػط ةازپ روىط کً ادَػا نی ؾ نییتا زطی پ ىط.گیع در ىٌع نی

کييط صَد  ـم ٌؽتيط. زتی دعئت نیی ا انپعاتَر ةغرگینادر  نُعوؼ نحل نلکً
، در  اىػط را اىذػام ىطاده يگیؿػ ویؿ ۀیػوَر واُٗی تغک ةً از آىذا کًرا ةَدا ةيانيط. 

َاىػػات ی، زدر ىتیذػػًُی ٌؽػػتيط. یوت ٌػػای ٔػػَؽ ییاتَاى دىتال ةػػًؿػػان  تهعیو
 .کييط نی انؿعیتؽض

ةػً ةتػَان پػَل  کً اؿکالی دارد؟ تا آىذا چً»ط: یط ةُنی از ؿها ٔکع کيیؿا
ٔکػع  گَىػً ویاز أعاد ا ارییةؽ« اؼت. نـٍَر ؿط صَب وا جعوتهيط یآورد  دؼت
چیغی  لیدل ةطون و ةعىانۀ صَد را دارد َانیکييط. ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً ز نی
ةػً غی یػ، چدادن ازدؼػتودَد دارد: ةطون  و دٍانیدٌط. اقلی در ا ؿها ىهی ةً

درةػارۀ آن  اکيػَن ا ٌمیػآورد؟ آ نػی ةً دؼػتی را چیغ چً َانیط. زیآ ىهی دؼت
 اورد تػا در ؿػکلییػة ةػً دؼػترا تان  صَاٌػط دػٌَع ةػطن نی ؟ او قستت ىکعدم

کيػط. انػا در  نی دهػٍ ؿضف ی را از ةطنو دٌَع ةـعیةياةعا .کيط ًیتغک ةـعی،
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ن٘طار نسطودی از ایو دػٌَع ودػَد دارد و اگػع کؽػی ةضَاٌػط  ٔ٘ه ةطن اىؽان
از ؿػها آن را  َانیط زین٘طار نسطود ودَد دارد. اگع ةگظار ویٌه ً کيط، ٔ٘هیتغک

ً یػط کػً تغکناىَ  ی ةعای ؿها ةاٗی نیچیغ چًط. یکي ً را ٔعانَشیط تغکیةعدارد، ةا
ط ی. ؿػا طیػً کيیتَاىیط تغک ط داد و اقالً ىهییاز دؼت صَاٌ زم را  ۀآن نادکيیط؟ 

ةػً  پػَل صػَاٌم نی ، ٔ٘ػه ً کػيمیتغک صَاٌم اقالً ىهی نو»يط: یةعصی أعاد ةگَ
ػای ی. چعا ىگػعان چ اؼت صَب اورم. تا وٗتی ةتَاىم پَل داؿتً ةاؿمیة دؼت ٌغ

 ةػً دؼػت ط پػَلیػةضَاٌط یؿػا دٌػم، ریتَمػتػان  یط ةعایةگظار« گع ةاؿم؟ید
ط. چعا؟ اگع یکي ٔکع ىهی ؿکل ویا ةًتَمیر دادم آن را  ایيکًةیاوریط، انا ةُط از 

، در  ط ؿط. ةُط از آنيصَاٌ ٓیار مُیةؽتان  اَنای ةطنکيط،  را زود تع تان  ةطن
ادی از یػن٘ػطار ز عایػط ناىػط، زیصَاٌ ؿکل ویا ةً ناىطۀ َهعتان نطت ةاٗی تهام

کيػط، زىػطگی ىتػاتی  ع تػع یػرا دتان  . انػا اگػع ةػطن اؼت داؿتًرا ةع دٌَع ؿها
 را ةا ٔ٘ه ىٕؽی کً از ؿها ةػاٗی ناىػطه، در تضػتَهعتان ۀ یصَاٌیط داؿت و ة٘

ط؟ زتػی یػصػعج کيآن را  تَاىؽتیط ا نییط، آیداؿت گظراىیط. زتی اگع پَل نی نی
 وزـػتيا  ویػا ایػ؟ آ طیػةتع لػظت تَاىؽػتیط از آن ا نییط، آیؿط اگع نـٍَر نی

 ؟ ةَد ىهی

ػا چییو أعادی کً ایو در ة واًُٗا زیاد ؿطهنـکالتی  ویچي گَىػگ را  و روٌز
 روح کيػط، ةلکػً عیتَاىط ٔعد را تؽػض تيٍا نی ىً َانیکييط ودَد دارد. ز و نییتهع

ؿَد.  نی مین٘آىذا  و دررود  نی َان ؿضفیى ـط و در کاخکُ  را نی اقلی ؿضف
ػا یچ ویػ. زتی ا ؽتیى ٘تیدر ز٘ؿَد، ولی  نی طهید اىؽان ًیٔعد ؿت اگعچً ٌغ
. وٗتػی  ع کعده اؼتییٌای اصالٗی اىؽان تْ دٌط، زیعا ارزش ٌم روی نی انعوزه

 اىذػام کػاری ىادرؼػت ط کػًییػگَ او نی دٌط و ةً نی اىذام کؽی کاری ىادرؼت
 ، صَاؼتو پػَل و پَل آوردن دؼت ةًکيط  کيط. ٔکع نی ةاور ىهیآن را  دٌط زتی نی

ا درؼت ٌؽػتيط. ةيػاةعایو ةػًیؼت و ااو ُییزٖ وت ؿطن جعوتهيط أػعاد  و کاٌر
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، ٌػع  پػَل آوردن دؼػت ةًزىػط و ةػعای  گعان قطنً نییرؼاىط، ةً د نی انیگع زید
َان اگػع یػکيػط ٌػع کػاری اىذػام دٌػط! ز ؿَد و دعئت نی نی گياٌی را نعتکب

 چ، ةػًیٌػازای تَاىط در  ا نییآورد. آ ىهی ةً دؼتغی را ی، چ غی از دؼت ىطٌطیچ
ایصَاٌط چ غی ةطٌط؟ نییؿها چ  کػً میا التتػً گٕتػً ةػعدارد.تان  از ةػطنی را یٌغ
ای ارزشایيکً  صاوع صَاىيط ٔ٘ه ةً و نـکالت را ٔعا نیینعدم ا ؿان  ٌا و نُیاٌر

 ؽت.یدرؼت ىؿان  قسیر ىیؽت و ذٌو

. وٗتػی  دارددأای نا نكػطاؽ  م چگَىً ایو نَمَع ةعای ٔالَنیيیط ةتیةگظار
، ٌػیچ  طیرا زٕي کي يگ صَدیؿ ویؿ طیةتَاىوٗتی ط، تا یکي ً نییدر روش نا تغک

 هو ّلتػًیتَاىط ةع قط اٌػع ٔکع درؼت نی کی»نـکلی ىضَاٌیط داؿت، چعاکً 
ا ی ویا دىتال ةًط، اگع یکي صَةی زٕي صَد را ةً يگیؿ ویط ؿیولی اگع ىتَاى« کيط.
ػایط أتاد. ةُنی أعاد، چیردؼع صَاٌةً دوَر زتم  ةً ، طیغ ةعویچ آن  ی را کػًیٌغ

ا کييط. نا  زم نی اىط ىهی کعده ویزناىی ٗتالً تهع داىیم کً ٔعد ٔ٘ه یػک  تَاىيط ٌر
ۀ واُٗی ٔعد ةایط ٔ٘ه روی یػک روش یروش تغکیً را اىذام دٌط، چعاکً در تغک

 ؿػها اىط، ةػً ی ىَؿػتًیٌػا کتاب گَىػگ چی تهعکغ کيط. گعچً ةعصػی از اؼػتادان
ا ةَده و ؿتواٗؽام  اىَاعٌا ؿانل  کتاب آن کً میگَ نی ػایچ ٌهػان ًیچیٌغ ی یٌغ

ا، روةاه نی ویٌؽتيط کً تهع  ودَد دارىط. وٗتی آنٌا  آن ٌا و راؼٌَا در کييط: ناٌر
ا از یچ ویط، ایکي ٌا را نىالًُ کتاب ام کػً  پعىػط. گٕتػً نی عونیة کلهاتپـت ٌغ

واُٗػی اؼػت و ؿػها  يػطةعاةع تُػطاد اؼػتادانچ گَىگ ٗالةی چی تُطاد اؼتادان
 ار ویػط. ایػکي ط چػً کػار نییط ةطاىیرو ةا ط. ازایویف دٌیرا تـضٌا  آن تَاىیط ىهی
ط در ٌػع روؿػی کػً نایػل یػتَاى ط. نییػً کيیػدأا تغک ط در ٔالَنیگَیم کً ةا ىهی

ةػطون کؽػب راٌػی  ؼػال ٌػغار»ای ةػَد:  ط. انا در ٗطیم گٕتًیکي ًیٌؽتیط، تغک
در ط کً یط ةطاىیو ةایةياةعا« ک روز تغکیً در روؿی دروّیو.یؼت ةٍتع اؼت از در

گعی را ید غیط. چیً کيیط و واًُٗا در روؿی درؼت تغکیاىذام چً کاری ٌؽتزال 
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ةُنی أعاد  ط. ٔالَنیٔکعی را امأً ىکي چیزتی ٌ ط،یىکي ۀ صَد نضلَطیدر تغک
ٌػای  روش کييط کً ادَا نیٌا  آن ؟أتاده اؼت . چعا از ؿکل اؼت أتاده از ؿکل

تهػعیو ٌؽػتيط، در در زػال  کػً ٌعوٗتاىط. انا  ىکعده ویرا تهع گَىگ گع چیید
ا ةًیچ ا آنیکييط. آ نی ی را امأًیٌا غییچؿان  ٌای ؼاةٖ ویاز تهعؿان  ذٌو  ٌغ
لۀ یوؼػ ع ةًیدرةػارۀ تؽػض کػً غی اؼتیٌهۀ آن چ ویؿَىط؟ ا ىهی آورده ویتهع

 گَیم. ات نیَاىیا زیارواح 

 ًانی یک زبان

 تَاىػط ةػً زةػاىی نی ؿضف ىاگٍان کً اؼت وی؟ نيٌَر ا ؽتیچ« ٍاىییک زةان»
ؼػع در  ىیػغ از آن صَدش ط کًیگَ نی ع لبیغی را زیکيط. او چ قستت ىاؿياصتً

، انػا نٍٕػَم کلػی آن را در  کيػطتَاىػط  پاتی نی ی تلًیآورد. ؿضكی ةا تَاىا ىهی
کيػط.  نی ی قستتچیغ چًدرةارۀ  ؿضف ویا ط کًیةگَ وَر نـضف تَاىط ةً ىهی

آن را  کييط. ةعصی زتی قستت نضتلٓ زةان تَاىيط ةً چيط ةُنی از أعاد ىیغ نی
ُی یوت ٔػَؽ ییکييط ىََی نٍارت یا تَاىػا ىط و ٔکع نیگیع در ىٌع نیغ یاىگ ؿگٕت

یػاىگع و ةیٌهچيػو  کييطهً یتغک ىً نٍارت ُی اؼت ویوت ی َٔؽیىً تَاىا اؼت. آن
روزػی از  کػً گَىً اؼت ویؽت؟ ایناٌیت آن چ ؿضف ٌم ىیؽت. پػ ؼىر

 اؼت، داؿتو ط آن صَبیکي کيط. انا ٔکع نی ُةُطی دیگع، ذٌو ؿها را کيتعل نی
دوؼػت آن را  ـتعیة . ٌعچً طیٌؽت ط و از داؿتو آن صَؿسالیدوؼت دارآن را 

 ، چگَىػً کييطۀ واُٗػیً یغکت َيَان کيط. ةً نی ؿها را کيتعلؿطیطتع ،  داؿتً ةاؿیط
اؼػت.  وییآن واُٗػًا پػا ، ؼىر َالوه  کيط؟ ةً ؿها را کيتعل کً طیط ةگظاریتَاى نی
 . میٔعا ةضَاى صَد ط چيیو نـکالتی را ةًی، ىتا کييطۀ واُٗی ً یتغک َيَان ةً

 طیتَاى نی تعیو ؿکل زیات و ةا تعیِو نضلَٗات اؼت. چگَىً ةاارزش اىؽان
ا کيتعلیچ ویوؼیلۀ ا ةً ػا تان  ةػطنغ اؼت کً کيتعل یاىگ ّم چ٘طرؿَیط؟  ٌغ را ٌر
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ایچ ویاز ا ! ةُنی کيیط نی چؽتيط، انا  ٌا ىهی چؽتيط. ةُنی اىؽان نی ةطن ةً ٌغ
کييػط.  کيتػعل نیرا اداره یػا ؿها وَر نـاةً  ةًدر ٔاقلۀ کهی از ؿها ٗعار دارىط و 

اش را  قػستت کييػط تَاىػایی ٌػا ةً أعادی کً ةضَاٌيط ةً زةان آن ایو نَدَدات
ؼػضو ؿػکلی ىػانٍَٕم  تَاىيػط ةً ةعىط کً نی و ؼپػ ایو أعاد پی نی دٌيط نی
ایػو تَاىػایی  عد،یػاد ةگیػرا  زةػان غ ةضَاٌػط آنیػگػعی ىیؿػضف د ط. اگعيةگَی
ةاؿػط  داؿتً اىطازۀ کأی دؽارت ةً آن ؿضف ؿَد. وٗتی او نيت٘ل تَاىط ةً نی
، آن  ٘ػتیدر ز٘کيػط.  تَاىط ةً آن زةػان قػستت غ نییکيط، او ى انتسانآن را  کً
ایچ کػی ی طیػکي آن زةان قستت ط ةًیيط و وٗتی ةضَاٌیآ گعوٌی نی قَرت ةً ٌغ
 . طیکي کيط کً قستت آیط و کهک نی ؼعاغ ؿها نیٌا  آن از

 صَد صَاٌيط ؼىر ، نی گٕتم وَر کً دٌط؟ ٌهان تی روی نییومُ ویچعا چي
ً کييط و صَد یتَاىيط تغک ىهی ذًیدر ىتؼضتی ودَد ىطارد، ذا آى را ةا  ةتعىط، انا در

ػای صػَب، ةػً  أتيػط. نییای را  طهیػاٌا  آن را رؿط دٌيط. صَاٌيػط ةػا اىذػام کاٌر
 ةیػعون ةػً داىيػط آن اىػعژی کػً . انا نی داىيط چگَىً گعان کهک کييط، ولی ىهیید

ؾ را ةػعای یارا کهی کاٌؾ و دردٌ لینع هاری ؿضفیتَاىط ة ٔعؼتيط، نی نی
ایػو  داىيػط کػً نیٌا  آن هاری را ؿٕا دٌط.یتَاىط ة و دٌط، گعچً ىهیینطتی تؽک

اىذام  تَاىط ةً نیةیعون ةٕعؼتط را  ؿان اىعژی کً ؿضف از دٌان کار ةا اؼتٕاده
آؼػهاىی  زةػانآن را  أػعاد دٌػط. ةُنػی روی نی کػً غی اؼػتیػچ ویػةعؼط. ا

ای  انػػا ایػػو گٕتػػًىانيػػط.  ةػػَدا نی انزةػػآن را  ىانيػػط و أػػعادی ٌؽػػتيط کػػً نی
ی ةیآنیغ و  تٌَیو  ! نُيی اؼت زٔع

 کييط. اگع نی قستت ىطرت ةً صطایینَدَدات کً  زم اؼت صاوعىـان کيیم 
ای اىؽػاىی یػی در دىیٌا لعزه ویتَاىؽتيط زن کعدىط، نی نی در ُةُط نا قستتٌا  آن
 ةػا چـػم»اىط:  گٕتًصی عة .ةَد وزـتيا  نیةا چيان قطای نٍیتی  .ذاد کييطیا

کػعد.  ىهی او ةػا ؿػها قػستت« کعد. قستت ةا نونَدَدی وا   طم کًیؼَنم د
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غ ةػا ؿػها یػو قػَرت اؼػت. او ىیػغ ةػً ایطىط ىینعا د ةعای آن أعادی کً ٔاؿو
عون یػةٌػا  آن ٔکػعی کػً دٌػط ایػو اؼػت: چیغی کػً روی نی کعد. ىهی قستت

،  طیؿػيَ نیآن را  و زنػاىی کػًیةعاُةُطی اؼت، ةيػا ؼً قَرت قَت ط ةًئعؼت نی
 نُهَ ً در ُةُط صَدٌا  آن ٌؽتيط.قستت ةا ؿها در زال ٌا  آن و اؼت کًیا نحل

وَر  ط ةػًيػیگَ نیرا  آىچػً طیتَاى ُةُط نا ىهی ةً ةُط از اىت٘ال ط. انايکي نی قستت
 ٌؽتيط. در ُةُط نػا، و دو ُةُط نتٕاوتیدر ا ٔنازنان میعا نٕاٌیز ط،یةـيَ وامر

ک یِچو نا نُادل  ؿی کی، انا در آن ُةُط ةغرگ  اؼت دو ؼاَت «ِچو ؿی» کی
 .اؼتآىذ در تع از زنان نا آٌؽتً . زناناؼتٌ آن ؼال ةً زنان

و یروی زن ؼال ٌا ةعاةع ةا ٌغار  روز در آؼهان کی ٔ٘ه»ای ةَد:  در ٗطیم گٕتً
و زنان ٔنا  میاٌنٕآىذا  در اؿاره ةً دىیاٌای نؽت٘لی دارد کً ایو گٕتً «اؼت.

ٌؽػتيط،  مین٘آىذا  در صطایینَدَدات  ٌایی کً ودَد ىطارد، یُيی ٌهان ةٍـت
 . ةً ىیلَٔع آةی ٔالَن و ةٍـت ، ةٍـت درصـان ، ةٍـت ییّا ؼُادت ةٍـت نحل
دارد. انػا زنػان در آن ُةُػطٌای ةغرگػی کػً اؿػاره کػعدم،  ی اؿارهیٌا نکان چيان

کػ، ؼع . اگع ایو تَاىػایی را داؿػتً ةاؿػیط کػً  نا اؼت تع از زنان در ُةُطٍ یةَع
کيػط. ةعصػی  تَاىیط ةـيَیط کً کؽی قستت نی ط، نییأت کيیرا درٌا  آن قستت

تَاىيػط  نیٌا  آن ؿان ةاز اؼت. دور دارىط و گَش آؼهاىی ازراه أعاد تَاىایی ؿيیطن
ً آىچػ تَاىيػط ةـػيَىط. وَر وامػر ىهی کيػط، انػا ةػً ةـيَىط کً کؽی قػستت نی

ت ا قطای گعانأَىی اؼت کًیک پعىطگان ید کیط ؿتیً دىؿيَ نی زیاد  ةا ؼَع
٘ی یا یتَاىيط قطای نَؼ ٌهگی ىانٍَٕم ٌؽتيط. التتً ةُنی أعاد نی. چعصط نی

ی یک تَاىػایػط یػةاٌػا  آن ُةُػطی دیگػع را ةـػيَىط. انػااز ؼػَی  قطای قػستت
قػطا ةػً ایيکػً  ٗتػل ازتػا يػط َيَان زانل َهل ک ُی داؿتً ةاؿيط کً ةًیوت َٔؽ

تَاىيط  و ةتعد و ٔ٘ه در آن قَرت نیینيت٘ل ؿَد اصتالؼ زناىی را از ةؿان  گَش
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را زةػان  «زةػان کیٍػاىی»کيط. ةعصی أػعاد  گَىً َهل نی ویوَر وامر ةـيَىط. ا ةً
 . ؽتیگَىً ى ویاقالً ادر قَرتی کً ىانيط،  نی صطایی

ٔ٘ه ةا لتضيط نيٌَرؿػان کييط،  نی گع را نالٗاتیکطی صطایی وٗتی دو نَدَد
آىچػً  کييػط و قطا اؼػتٕاده نی پاتی ذٌيی ةی از ىََی تلًٌا  آن کييط. را نيت٘ل نی

تَاىيػط  ٔ٘ػه ةػا لتضيػطی نیُةُطی اؼػت.  قَرت قػطای ؼػً ؿَد ةً نی أتیدر
کييػط، ةلکػً  ىهی ک ؿػکل را اؼػتٕادهیػو یٔ٘ه اٌا  آن أکارؿان را نيت٘ل کييط.

ؽػم یدر تاىتعایط ةطاىیػط کػً کييػط. ؿػ نی گعی اؼتٕادهید وشگاٌی اوٗات از ر
 ٌا نَدرا عىط. انا اگع از راٌتی ةپعؼیط کًیگ ار دطی نییرا ةؽنَدراٌا  ، راٌتان  تتتی

ٌؽتيط. اگػع ةیـػتع ةعرؼػی کيیػط پػی َگا یدردۀ  ویةا تع گَیط کً ، نیيطؽتیچ
 زةان در واٍٗو ةَده  داىيط. نَدراٌا زعکات دؼت ةعیط کً چیغی ورای آن ىهی نی

 صػطاییزنػار زیػاد ةاؿػط، نَدػَدات تُػطاد  وٗتػیٌؽتيط.  صطایینَدَدات 
تُطاد زنار وٗتی . اىط ، کً ٌم زیتا و ٌم نتيَعةعىط کار نی را ةًنَدراٌای ةغرگ 

. اىػط و نتيَعتا یار زیغ ةؽیىٌا  آن ةعىط، کً کار نی را ةًکم ةاؿط، نَدراٌای کَچک 
،  . در گظؿػتًاىػط یً و در تيَع ّيی ٌؽتيط، چعاکػً ىػََی زةانار پعنایةؽنَدراٌا 
آىچػً  . میا ٔاش کعدهآن را  ؿط، انا زا  تً نیىٌع گٔعدر ٌا راز آؼهاىی  ویتهام ا
ًا ةػعای تهػع تُػطادی زعکػت ٔ٘ػهؿَد  نی اؼتٕاده در تتت و یاؼػت کػً قػٔع

ؽػتم یک ؼیػقػَرت  ةيػطی کػعده و ةً ؿػَد. آىػان زعکػات را وتً٘ اؼتٕاده نی
و ٔ٘ػه چيػط کييػط  نیٔ٘ه در ى٘ؾ یک زةان در تهػعیو َهػل ٌا  آن اىط. درآورده

 .اىط ار نٕكلیواُٗی ةؽنَدراٌای يط. ٌؽت  ویؿکل ةعای تهع

 ديد انجام نیشاگردانش رای بتان  ونعلآنچٌ 

ػا ىهیآن را  دٌيػط و ييط ةا نػو دؼػت نییة وٗتی ةعصی از أعاد نعا نی کييػط.  ٌر
غ یػىٌػا  آن دٌيػط، نی ةػا نػو دؼػت اؿػضاص ویػا ييػط کػًیة نی گعانیوٗتی د
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ٌا  گػظرد. ةُنػی نی چً در ٔکعؿان داىم کار را اىذام دٌيط. نی ویصَاٌيط ٌه نی
اىػعژی صَاٌيػط  دؼػت ةطٌيػط. ةعصػی ىیػغ نیؿػان  مصیلی دوؼت دارىط ةا نُل

ا ىهییگ نعا نی دؼتایيکً  عىط و ةُط ازیةگ ۀ یػک: تغ مییگَ ؿها نی کييط. ةً عىط ٌر
و زٕػي  ؿػها دادن ةعای ؿػٕا . نا طیدٌ واُٗی کاری اؼت کً صَد ؿها اىذام نی

یػا  میؿػها ةػطٌ ةًٌایی  اىعژی ةياةعایو ٗكط ىطاریم ىیؽتیم، ایيذاتان  تيطرؼتی
ا ىهیم. یٌا را ؿٕا دٌ هارییة ٌػای  هارییم ةیوَر نؽػت٘ ةًؿَیم.  درگیع ایو کاٌر

ٌػا  و، ةػً اىذػام تهعیویٌای تهع در نسل . ةعای أعادی کًةعم از ةیو نیرا  ؿها
ن صَدؿػاکيػط. أػعادی کػً  نیدرنػان  را ؿان  ٌای ٔاؿو نو ةیهاری پعدازىط، نی

غ ٔاؿو نعا صَاٌيػط داؿػت تػا یعىط ىیگ اد نییٌا دأا را  صَاىطن کتابا ؿضكًا ة
 گَىػگ نػو دؼػت کػعدن  ط ةا لهػػیکي ا ٔکع نییؿَد. آدرنان  ؿان  یٌا هارییة

 ؟ ؽتیؿَصی ى ویا اییاةط؟ آ نی ؾیؿها أغا

وَر واُٗػی  . اگع ةًؿَد زاقل نی تان ؿیيگ ؿیوۀ یتغک وعیٖ ازٔ٘ه  گَىگ
 يگیؿ ویکيط، چعاکً اؼتاىطاردی ةعای ؿ رؿط ىهی تان گَىگ ط،یً ىکيیصَد را تغک

تَاىيػط  ةا  نی اةط، نَدَدات در ؼىَحی ؾ نییؿها أغا ودَد دارد. وٗتی گَىگ
ةػا ی ؼػعتان  ؿَد، نسکی ی واةؽتگی ؿها، آن ناده، ةعداؿتً نیييط کً وٗتیةت

ودَد دارد. ایو نسػک ةػً ةليػطی  گَىگ ؼتَن ؿکل ةً نسک ویکيط. ا رؿط نی
و ةازتاةی از کیٕیػت  طیا ً کعدهیتغک کً اؼت و ىهایاىگع گَىگی اؼت ؼتَن گَىگ

آن  ةػعای ؿػها ةػً چ٘ػطرچً کؽی و ایيکً  . ةطون تَدً ةًاؼت تان ؿیيگ ؿیو
 ناىط و ٌهۀ آن ىهیآىذا  کيط، زتی اگع ن٘طار کهی ٌم ةً آن امأً کيط، امأً نی

ؼػً گػل روی ؼػع گػعدٌم »نعزلػۀ  ٔػَرًا ؿػها را ةػً تػَاىم ؿَد. نی ع نییؼعاز
 ، آن گَىػگ طیػةگظار عونیدر ة ویرا از اتان  پای ای کً ةعؼاىم. انا لسًٌ« آیيط نی

از ط. یػا ً ىکعدهیػتغکآن را  ىطارد، ؿها ا تُلٖؿه ةً عایؿَد، ز نی عیؼعاز ةالٔاقلً
آىذػا  تَاىػط طه، ىهییىعؼػ آن نعزلػً ٌيػَز ةػً تان ؿیيگ ؿیواؼتاىطارد  آىذا کً
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ۀ یػتغکزاقػل ط یػغی ةً آن امأً کيط. تهام آن ةایتَاىط چ کؽی ىهی چیةهاىط. ٌ
ً یػکرا تغتػان  تَاىیط رؿط کيیط و ةا  ةعویط کػً ذٌو . ٔ٘ه وٗتی نیاؿطصَدتان ة

صَدتان ادانػً  کعدن  ـً ةً ةٍتعیط، ٌهیرا رؿط دٌ تان گَىگ َؼتًیوَر پ ط، ةًیکي
صَاٌيط، انا  نعا نی صه ط. ةُنی أعاد دؼتیؿٌَهگَن ؼعؿت دٍان ةا ط و یدٌ
. نهکػو اؼػت ةعصػی از أػعاد ةػً صػَد ةتاليػط کػً  ؽػتمیو کار ىیل ةً اینا نو

اىػعژی آن ی کييػط یػا ین صَدىهػاصَاٌيػط ةػا آ نیٌا  آن صه نُلم را دارىط. دؼت
ً ةػً یػ؟ تغک ؽػتیگػعی ىیواةؽػتگی د ویا ایکيط. آ نسأٌتٌا  آن صه از دؼت

 قػػستتٌػػای نسػػأي  اىعژیتػػالش صػػَد ٔػػعد ةؽػػتگی دارد، ةػػعای چػػً درةػػارۀ 
ایی ةاؿیط؟یدىتال چيیو چ ط ةًیةا  ةا ۀ ؼىریا در تغکیط؟ آیکي نی ةً چً ٌا  آن ٌغ

 یأتو و زٕػيدىتال ؿػٕا ةً أعادی ٌؽتيط کػً ةػًنعةَط  آیيط؟ ٔ٘ه زؽاب نی
 .اىط ؼالنتی

ٌػػع ذرۀ  یػػا ایػػط ، گػػَىگی کػػً رؿػػط داده ار نیکعوؼػػکَپییدر ؼػػىسی ةؽػػ
ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو . وٗتی  اؼت صَدتان ًیً٘ا ؿتینیکعوؼکَپی از آن گَىگ، دٗ

ط کػعد. آن گَىػگ، تكػَیع یػرا ؿػعوع صَاٌ صػطایی ۀ ةطىییط، تغکیرو نی ةـعی
 ىیلػَٔع آةػی روی گػل صػطایینَدػَد را صَاٌػط داؿػت و آن  صػطایی نَدَدی

اىػعژی . انػا  اؼػت ً آنیيط و ةؽیار زیتا اؼت. ٌع ذرۀ نیکعوؼکَپی، ؿتیىـ نی
ایی ؿتی، از چ  َانیز ای کَچک تـػکیل ؿػطه و در ؼػىسی یٌا  روةاه ًیٌغ ا ناٌر
ایچچيیو  ٌا آن ار نیکعوؼکَپی، ذرات کَچکیةؽ ع ایػو چیغ دیگٌؽتيط.  ییٌغ

 ٌػای نػاورای اىعژی»ىَؿػيط کػً ًػاٌعًا  ٌػایی را نی اؼت کً ةعصػی أػعاد چای
ای ٔکػع کييػط چػً ىػَع  لسٌػًایيکػً  نضلَط ؿطه اؼت، ةطونٌا  آن در« وتیُی

 وَر نَٗػت اکحع أػعاد َػادی تػا وٗتػی ةتَاىيػط ةػًاىعژی ٗعار اؼت در آن ةاؿط. 
 يطازىػط ویة ٖیتَُ ن را ةًؿا یهاریؿَىط ة و دٌيط، صَؿسال نییرا تؽکؿان درد
ًا أػعاد َػادی ٌؽػتيط و ةػطون ةً ٌع زالکييط.  را ؼعکَبآن  ، أعاد َادی، قٔع
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ؿَد. انا ؿػها  کييط، ةً نا نعةَط ىهی را آؿٕتً نیؿان  چگَىً ةطنایيکً  تَدً ةً
. از  ام و نؽائل را ةً ؿػها گٕتػًیاؼت کً اَلت  ویط و ةً ٌهیٌؽت کييطه ویتهع

ا را اىذام ویىتایط ا زا  ةً ةُط، ػایط. زتی ٔکع صَاؼػتو چیدٌ کاٌر  ی نحػلیٌغ
ایو چيیو چ« وتیُی اىعژی ناورای »اقىالح  ةً ط. ةعصػی از یی را ىطاؿتً ةاؿیٌغ

دٌم و  یوتیُػی نػ ٌػای نػاورای اىعژیةػً ؿػها »يط: یگَ نی گَىگ اؼتادان چی
اىتٌػار دریأػت داىم  انػا ىهػی« ط.یأت کيیکـَر در را در ؼعاؼعٌا  آن طیتَاى نی
ػا ٔایآن چ م،یگػَ ؿها نی ةً اؿتً ةاؿیط.دتَاىیط  نیی را چیغ چً ادی یػطۀ زیػٌغ

ؼػالنتی  و زٕي دادن ةعای ؿٕا ی ٌم داؿتً ةاؿيط، ٔ٘هیایىطارىط. زتی اگع نغا
ط. یػآ نی ةً دؼت ۀ صَدتانیاز تغک ؿها ٔ٘ه ، گَىگایط کييطه ویٌؽتيط. ؿها تهع

ؿها را  تَاىط ؼىر ٔعؼتيط ىهی ةعای ؿها نی عانگید کًوتیُی  اىعژی ناورایٌع 
ط ٔکعی درؼػت را زٕػي یةا اؼت.ةعای نُالذۀ أعاد َادی  ةا  ةتعد، چعاکً ٔ٘ه

وَر  وٗتػی صَدتػان ةػً ً کيػط. ٔ٘ػهیػدای ؿها تغک تَاىط ةً ىهیکؽی  چیٌکيیط. 
 . طیرا ةا  ةتعتان  ط ؼىریتَاى نی طیً کيیواُٗی تغک

کييػطگان  داىيط کً ةؽػیاری از تغکیً ؟ ٌهً نی دٌم ؿها نی ی ةًچیغ چًپػ 
غ یػهاری دارد. ةعصی از أعاد ىیةؿان  اىط و ةطن ىکعده ویرا تهع گَىگ نا ٌعگغ چی

چ یچی ؼػعگعداىيط و ٌػ ؼىر در اىط، ولی ٌيَز کعده ویگَىگ را تهع ٌا چی ؼال
کػو اؼػت اىػط و نه گػعان را نػطاوا کعدهیأعادی ٌؽتيط کً د گَىگی ىطارىط. التتً

 َان قستتیا زیع روح یوٗتی درةارۀ تؽضً نؽائلی در آن درگیع اؼت. ىطاىيط چ
کييطگان واُٗػی  ویعکييطه را از ةطن تهعیَاىات تؽضیا زی، تهام آن ارواح  کعدم نی

ؿان  یا روی ةطن درون صَاه و ةَدىط چًٌا  آنایيکً  دأا ةعداؿتم، ةطون تَدً ةً
دٌيػط  ۀ واُٗػی را اىذػام نییػصَدؿان ؿضكًا تغک . وٗتی أعادی کًٗعار داؿتيط

و، یػکيم. َالوه ةػع ا نی و ؿکل پا یغ ةً ٌهیرا ىٌا  آن دأا را ةضَاىيط، ةطن ویا
طاؿػت یٌای گعان ط و آن لَزػًیػؿػَد. َذلػً کي ط پػا یغ ةایصاىۀ ؿها ى هینس
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تهػام  ط.یيطازیط، دور ةیکعد نیؿان  ػیٗتالً ت٘ط و راؼَ را کً روةاه ؿطه از طهیپَؿ
ا ةعای ؿها دور ریآن چ ایيکً  صاوع گع ودَد ىطارىط. ةًیاىط و د غ ؿطهیو ته ضتًیٌغ
. آؼػان کيػیمتػان  نؽائل را تا زط انکػان ةعایتَاىیم  ط، نییً کيیط تغکیصَاٌ نی

ػا نی ازایو را ٔ٘ػه ةػعای ٌػا  آن تَاىػط ةػعای ؿػها اىذػام ؿػَد، انػا رو ایػو کاٌر
ً کييط و یصَاٌيط تغک م. التتً ةُنی أعاد ىهییٌد نی ٘ی اىذامیز٘ کييطگانً یتغک

م. واُٗػًا یکي ؽػتيط درةػارۀ چػً قػستت نػییٌيػَز نتَدػً ى لسٌػً ویزتی تا ا
 . میکي نی واُٗی نعاٗتت کييطگانً یاز تغک م. ٔ٘هیکهک کيٌا  آن ةً میتَاى ىهی

َان یػػا زیػػؿػػط روح  گٕتػػًٌػػا  آن ةػػً کػػً در گظؿػػتًٌػػم ٌؽػػتيط أػػعادی 
ایيکػً  ةُػط از اىط. انػا ع ؿطهیکعدىط تؽض ازؽاس نی یا ایيکًرىط عکييطه دایتؽض
ٔکػع و  ةاؿػط گعاىيط کػً آن نـػکل ةػاٗی ناىػطه، ٌيَز ىةعداؿتمؿان  ةعایآن را 
ا ٌيَز ودَد دارىط.  کً ييطک نی و ؿػطه نسؽَب و ىََی واةؽتگی یانا اآن چیٌغ

 دوةػاره اؼػت نهکواگع ةً ٌهیو ؿکل ادانً دٌيط ؿَد.  طه نییىانوتعدیط  ؿک
ا ؿَوتعدیط  ؿک ویاز ا طیکييط. ةا صَد دظب ةًآن را  ىط و ةطاىيط کػً در وػَل ٌر
ا را ةعای کالس ػا ةعداؿػتً  هاز ةػیو ةػعدؿػان  ٌایم آن چیٌغ ام. تهػام ایػو چیٌغ
 اىط. ؿطه

ٌػای  ویاىذػام تهعدر زػال  داىػط کػً نی و، نطرؼۀ دائَ  زمییدر ؼىسی پا
ػای دیو ةعصی چ «ان تی َدن»آؼهاىی،  زد. نطارٌایی را ةيا ؼا انیً، ةيیتغک گػع یٌغ
ٌػا ةػعای  غمینکاى ٌای اىػعژی، تهػام غمیٔالَن، نکاى ایيذا عىط.یط ؿکل ةگیغ ةایى

ای دیچاز اری یو ةؽ ًیتغک  ٌػغار از ؾ از دهیکيیم، ة گع را ةعای ؿها ٔعاٌم نییٌغ
ا نحلٌا  آن م ویط ةً ؿها ةطٌیرا ةاٌا  آن . تهامراٌا  آن  کاؿتًتان  ةطنی در یةظٌر
تػان  ٌع کاری کً ةایط اىذام ؿَد، ةعای تان، ٌای ؿَىط. ةُط از ةعداؿتو ةیهاری نی

تَاىیط  م. ؼپػ نییدٌ ی کً ةایط داده ؿَد، ةً ؿها نیٌعچیغم و یدٌ اىذام نی
ػا را یو چیتان ادانً دٌیط. انا اگع ا وَر واُٗی در نطرؼۀ نا ةً تغکیً تا اىتٍا ةً ٌغ
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،  مییةَد. قادٗاىً ةگَ و زٕي ؼالنتی نی دادن م، ٔ٘ه ةعای ؿٕایداد یةً ؿها ىه
 دای آن، کػً ةػً صػَد ىتاؿػيط، ةٍتػع اؼػت يگیؿػ وینعاٗب ؿ اگع ةُنی أعاد

 دٌيط. ٌای ورزؿی را اىذام ویتهع

.  میط در ةعاةػع ؿػها نؽػئَل ةاؿػیػط، ةایػدٌ ۀ واُٗی را اىذػام نییوٗتی تغک
ػا را ةػً یتَاىيط تهام چ غ نییعىط ىیگ اد نییًا کييطگاىی کً صَدؿان ؿضك تغکیً ٌغ

 ویػ٘ی ةاؿػيط. نػا تهػام ایکييطۀ ز٘ ً یط تغکیاورىط، انا ةایة ةً دؼتٌهان ؿکل 
ا را ةًیچ ط ؿػها را یػةا وَر کػً گٕػتم ٌهػان . میدٌ نػی ٘ػییز٘ کييطگان ً یتغک ٌغ
وَر    را ةػًةػا ط ٔای ؼػىریَالوه، ةا . ةً ت کيمیوَر واُٗی ٌطا طم ةًیَيَان نع ةً

یکذا ةػً  و، ةػًیتهع ط. تهام پيخیکي ًیتغک چگَىً ط کًیط و ةطاىیکي نىالًُکانل 
ت. ٌا  آن ؿَد و ٌهۀ ؿها آنَزش داده نی ، صَاٌیػط در ىٍایػترا یاد صَاٌیط گٔع

ط. تػا وٗتػی یػط تكَر کيیةتَاىآىچً  ط، ةا تع ازیار ةا  ةعؼیؼىسی ةؽ تَاىؽت ةً
ٔػا،  ویػ٘ی نـػکلی ىضَاٌػط ةػَد. در آنػَزش ایعۀ ز٘طن ةً جهیتغکیً کيیط، رؼ

ِٓ  زنان ؼىَح نضتلٓ را پَؿؾ داده ٌم ام. از زػا  ةػً ةُػط، در ؼػىَح نضتلػ
 کيط. ت نییـً ؿها را ٌطایٌه آن ةعیط کً ً پی نییتغک

ع ییػتْ زػا  ویتان از ٌهػ و نؽػیع زىػطگییط، ةيػاةعایکييطه ٌؽػتً یؿها تغک
آن را  کيػػط. چگَىػػً غی نییر ةعىانػػًتػػان  یةعا دوةػػاره آن را نػػو کيػػط. ٔاؿػػو نی

آن  شاؼت؟ صَد ةاٗی ناىطهٌيَز  چيط ؼالاز َهع ؿضف ؟  کيط غی نییر ةعىانً
هػی یهػاری وصیؼػال ة میىػ ایػ ؼػال کیػط ةُط از یداىط. ةُنی أعاد ؿا ىهیرا 
ط ةُنی أعاد یوَل ةکـط. ؿا ا وٗتی ةیهار ؿطىط نهکو اؼت چيط ؼالیعىط یةگ

 گع ؿَىط و ىتَاىيط زعکػتیٌای د هارییا ةیدر نْغ  صَن ؿطن ی لضتًهاریدچار ة
ط؟ یػً کيیػةاٗی ناىطه تغکتان ٌایی کً از َهع در ؼال طیتَاى نی کييط. پػ چگَىً

َگ ویو از وَٗع چيعده درؼت ک ٌا را ةعای ؿها ویا ط تهامینا ةا عی ینـکالتی دل
ػا را ٔ٘ػه ةػعای  ویػا : میيػک روؿوتان  یرا ةعا ویا ط از آّازی. انا ةگظار میکي کاٌر
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ی و وػَریٌهػؽػتيط ینذػاز ىٌا  آن . میدٌ م اىذامیتَاى واُٗی نی کييطگانً یتغک
ناىيط اىذام کػاری ىادرؼػت چعاکً در ایو قَرت  ،ؿَىط ٔعدی َادی اىذام ةعای
 ٌهگی رواةه هاری و نعگ،ی، ة عییتَلط، پ نحلؽائلی ، ن َادی . ةعای نعدماؼت
 ط.یع پا ةگظاریرا زٌا  آن دلضَاه ط ةًیتَاى هیی دارىط و ىیکارنا

یم، ةػً ٌهػیو گیػع در ىٌػع نیتعیو أعاد  َيَان ةاارزش کييطگان را ةً نا تغکیً
ا را ةعای تغکیم ایتَاى اؼت کً نیَلت  ایػو  . چگَىً میکييطگان اىذام دًٌ یو کاٌر

ا را اىذام نی ی اگػع ُيػی؟ اگع اؼتادی تَ٘ای ٌَیهػی داؿػتً ةاؿػط،  دٌیم کاٌر
ةتػعد.  ویتَاىط کارنای ؿها را از ةػ ٌَیهی داؿتً ةاؿط، نی اؼتادی ٗطرت گَىگ

 ویکارنای ؿها را از ةن٘طار زیادی از تَاىط  اىعژی اؼتادی ةا  ةاؿط، نی اگع ؼىر
تَاىط ن٘طار کهی از کارنػای  نی ةاؿط ٔ٘هپاییو اىعژی اؼتادی  ةتعد و اگع ؼىر

ع یکارنای نضتلٕػی را کػً در نؽػ م. تهامیالی ةغىط نحیةتعد. ةگظار ویؿها را از ة
از آن را  ىیهی از یا و ٗؽهتی از آن میکي تان ودَد دارد دهٍ نی ناىطه زىطگی ةاٗی

 ةع آن طیتَاى و ىهی ـتع اؼتیة کَه کیٌيَز ٌم از  ناىطه هۀ ةاٗییم. ىیةع نی ویة
ةً دائَ دؼت م؟ ؿایط وٗتی ةُطًا یکي طگی نییآن رؼ . پػ چگَىً ةً طیؿَ عهیچ
اری از نػعدم یلً ةؽػیوؼ ویيطه از آن ىٍٕ ةتعىط و ةطیاری از نعدم در آیط، ةؽیاةی

. از  ؽػتیىٌػا  آن غی ةػعاییػچ ویؿَىط. التتً ا ٗؽهتی را ةعای ؿها نتسهل نی
 َػالوه ةػع روح رؿط صَاٌيػط کػعد.تان  ةطندر  اری از نَدَداتیةؽ ً،یتغک ٖیوع

ٌػا  آن ودػَد دارىػط و ٌهػۀصَدتػان گػعی از یاد دیػ، تُطاد ز کهکی اقلی و روح
ط یػگظر ٌا نی ان ؼػضتییػؿَىط. وٗتی از ن ةعای ؿها نتسهل نیآن را  ؼٍهی از

ادی ةػاٗی یػم ن٘ػطار زییگػَ ن٘طار ةؽیار کهی از آن ةاٗی ناىطه اؼت. اگعچػً نی
 ةػاره تَاىؽػتیط یػک ىهی و ٌيػَز ٌػم ای اؼت نالزًٌ ىهاىطه، انا ٌيَز ن٘طار ٗاةل

ؿػهاری  ٌای ةی ٗؽػهت ةػًآن را  م؟یکي کػار نػی چػً ا تسهل کيیط. پػػرٌا  آن
ٌػا  آن م و ازیدٌ تان ٗػعار نػیً یرا در ؼىَح نضتلٓ تغکٌا  آن م ویکي م نییت٘ؽ
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 کييػط و لیرا تتػطتػان  را رؿػط دٌيػط، کارنای تان ؿیيگ ؿیوم تا یکي اؼتٕاده نی
 ؾ دٌيط.یرا أغا تان گَىگ

ً نَمػََی یػتغکةیيم،  وَر کً نػی آنت ىیؽت. کً تغکیً اقالً رازةایط گٕت 
َادی اؼت و اىذام آن دؿػَارتع از ٌػع  ار دطی اؼت. چیغی ٔعاؼَی نعدمیةؽ

؟  ؽػتیَػادی ى غی َٔؽیػو چیػا ای. آ دٌيط َادی اىذام نی کاری اؼت کً نعدم
 روح ٌا . نا اىؽان َادی اؼت ةياةعایو الغانات ةعای ؿها ةا تع از ٌع نَمَع نعدم

ؿػَد،  اقػلی نيٍػطم ىهی ؿَد. اگػع روح اقلی نا نيٍطم ىهی م و روحیاراقلی د
تَاىؽتً در تُانالت ادتهاَی  ىهیتان  اقلی ا روحیط: آیـیيطیة ویٌهگی درةارۀ ا

ای ةطی اىذام داده ةاؿط؟ انکا ٌای ٗتلی، در زىطگی .  اد اؼػتیػار زیةؽ ىؾکاٌر
گػعان یط، از دیاؿػؿطه ةاؿیط، ةً کؽی ةػطٌکار ؿػطه ة نعتکب ٗتل اؼت نهکو

ا را یاز ا ٌعیکط. یب رؼاىطه ةاؿیگعان آؼیةً د و طیؼَ اؼتٕاده کعده ةاؿ و کاٌر
ً یػتغک ایيذػا گَىػً ةاؿػط، وٗتػی ویط. پػػ اگػع اینهکو اؼت اىذام داده ةاؿػ

ػایة نی ومػَح در ُةُطٌای دیگع ؿػها را ةًٌا  آن ،طیکي نی ی ةػعای یييػط. اگػع کاٌر
دٌيػط، چعاکػً  تػی ىهییط اٌهیتان اىذام دٌ ؼالنتیا زٕي یٌا  ی  هاریة دادن ؿٕا
 اکيػػَن ٌمآن را  ط. اگػػعیٌؽػػتٌػػا  آن اىػػطاصتوٖ یتَُ ةػػًدر زػػال داىيػػط ٔ٘ػػه  نی

طتع صَاٌػط ةػَد. یط، ؿػطیػةپعدازآن را  و وٗتػی ةُػطاً  طیػپعداز ط، ةُػطًا نییىپعداز
 يط.دٌ تی ىهییط، اٌهیىپعداز زامع در زالرا تان  یٌا ةياةعایو زتی اگع ةطٌی

گظارىػػط آن را اىذػػام دٌیػػط:  ط، ىهییػػً کيیػػانػػا اگػػع ةگَییػػط ٗكػػط داریػػط تغک
تَ  تَاىم ةً را رؿط دٌی ىهی وٗتی گَىگانا ً کيی و ةُط ةعوی. یصَاٌی تغک نی»

ٕتػط و ٌػع یة اتٕاؽ ویا دٌيط ىهی ادازهٌا  آن «ط.یةعؼم، دؼتم ةً تَ ىضَاٌط رؼ
و از ٌع ی. ةياةعاةاز دارىط کعدن ً یاز تغک ؿها را ؿَىط وتان  کييط کً ؼط راه کاری نی

کييػط و نهکػو اؼػت زتػی ةػعای  ای ةػعای تػطاصل ةػا ؿػها اؼػتٕاده نی ؿیَه
ـػو یتیاىذام نطدر زال  ایيذا أتط کً وَر اتٕاؽ ىهی ویا يط. التتًیایةتان  کـتو
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 درانػَر  ۀؿػیَط ةػا یػةا ، چعاکػً اؼػت عنهکویو ّیٗىٍ ؿَد. اتان ط و ؼعیةاؿ
ی اتػَنتیلةا  طیرو نی عونیط وٗتی از صاىً ةیدم َادی نيىتٖ ةاؿط. ؿادانُۀ نع
 گػعی نَادػًید ا ةا صىعاتی طیکي ؼَ٘ط وییپا ا از ؼاصتهاىی ةًیط یکي تكادؼ

ا نهکویچ وی. ا طیؿَ ةاؿػيط.  تَاىيط صیلی صىعىػا  ٕتيط و نییة اتٕاؽ اؼت ٌغ
 صاوع ط ٔ٘ه ةًیکي نی ا ٔکعیکيیط. آ نی تكَر آؼاىی ىیؽت کً آن ۀ واُٗی ةًیتغک

وَر واُٗی  ط ةًیط نَٖٔ ؿَیط؟ وٗتی ةضَاٌیتَاى ط، نییً کيیط تغکیصَاٌ نیایيکً 
ان یةً ن ةالٔاقلً نـکل ویةَد و اصَاٌط صىع  درىگ در ةیتان  ط، دانیً کيیتغک

ؼػَی  کييػط نػعدم را ةً ىهی دعئػت گَىػگ چی صَاٌط آنط. ةؽػیاری از اؼػتادان
نـػکل  ویػتَاىيػط از ا ىهیایيکػً  صاوع ٘ػًا ةػًیچعا؟ دٗ دٌيط. ةا  آنَزش ؼىَح

 ؿها نسأٌت کييط.از تَاىيط  نعاٗتت کييط و ىهی

ک یتَاىؽتيط ةً  اری از اؼتادان ةَدىط کً در یک زنان ٔ٘ه نییدر گظؿتً ةؽ
در  ط نسأٌت کييط. انػایتَاىؽتيط از یک نع ط آنَزش دٌيط، چعاکً ٔ٘ه نیینع

دعئػت ٌػا  آن دٌیم، اکحػع کً نا اىذام نیای  گؽتعهاىذام آن در چيیو صكَص 
کػار را  ویا تَاىم ام، نی ؿها گٕتً وَر کً ةً . انا ٌهان اىذام دٌيطآن را  کعدىط ىهی

ٌَػیم ٔػایی را  ٌهػان ٗػطرت ،ٌعیککً  ؿهاری دارم ةی عا ٔاؿوی، ز اىذام دٌم
ٌای  طرتوتیُی و ٗػ ٌای ةػغرگ ٔػَؽ تَاىيػط ٗػطرت نیٌػا  آن دارىط کً نو دارم.

 آن ةػً میدٌ نػی نػا انػعوز اىذػامآىچً  ، َالوه  ةً ٔا را ىـان دٌيط. میی ٌَیصطا
و کػار را از یػام کً ا انطهیعون ىیرؼط. نو ة نی ةً ىٌعکً در ًاٌع  ؼادگی ىیؽت

اری از نَدػَدات یةؽػ کػً میةً ؿها ةگَ تَاىم روی ىََی ٌَس اىذام دٌم. نی
راٌػی درؼػت را در  کػً ةاری اؼت ویآصع ویارویطاد ٌؽتيط.  ویگع ا ىٌارهوا تع 
م یادازه ىطار میدٌ نی کار را اىذام وی. وٗتی ا میدٌ نی دارنا آنَزش انیپا َكع

کؽػی  چیط، ٌیػً کيیػ٘ػی تغکیعی ز٘یوَر واُٗی در نؽ . اگع ةً میاىسعاؼ ةعو ةً
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َالوه، ؿها از نسأٌت  ل صَد ةً ؿها کاری داؿتً ةاؿط. ةًیةً ن کيط ىهی دعئت
 ؿَیط. چ صىعی روةعو ىهیینو ةعصَرداریط و ةا ٌ اؿؤ

تٕاٗػات تان ةُنػی اً یػع تغکیرو در نؽػ ؿػَىط، ازایػو ط پعداصػتیٌا ةا ةطٌی
ضَاٌط ةَد و تعؼيا  ىتان  . انا ایو اتٕاٗات ةعایاؼت رخ دٌيط نهکو صىعىا 

. وٗتػی  ةػغىمتان  ةعای چيط نحال تَاىم نیآؼیب دطی ةً ؿها ةعؼط. گظاریم  ىهی
رد  اةانیای ةا دوچعصۀ صَد از ص کييطه وی، تهع دادم نی در کالؼی آنَزش در پکو

چ تيط ةا یؼع آن پ یاتَنتیل ، پیچیطن ةَددر زال چی یوَر کً ؼع پ . ٌهان ؿط نی
آن داؿػت. ؼػال  پيذػاهةَد کػً ةػیؾ از کعد. او صاىهی  ؿاگعد نا تكادؼ ویا

ً او مػعةً زد. ؼػعش ةػا قػطای ؿػطت ةػ ىاگٍان ةا او ةعصَرد کػعد و ةً اتَنتیل
ٗطر ىاگٍاىی و ؿطیط ةَد  آن معةً آناقاةت کعد.  اتَنتیلةليطی ةً ؼ٘ٓ  «ةيگ»

انا  .ةَد دوچعصًؼَار  ٌيَز ةعصَرد کعد اتَنتیلکييطه ةً  وٗتی ؼع ایو تهعیوکً 
 ىکعد، ةلکػً از ؼػعش دردی را ازؽاس چیتيٍا ٌ  دردی را ازؽاس ىکعد. ىً چیٌ

 عونیة اتَنتیلةَد و از  طهیتعؼةؽیار  ىکعد. راىيطه زتی ورم ٌم انط ویٌم ى صَن
هارؼتان ةتػعد. او یـيٍاد کعد او را ةً ةیطه و پید ا قطنًیکً آؼعیٍ پعؼیط ط. یپع

ی یار ةػا یةؽ يگیؿ ویؿ نناؿاگعد ویا اؼت. التتً صَب زالؾ پاؼش داد کً
 صػَب چیغ ٌهػً کػً ذاد کيط. گٕتینغازهتی ا ةعای راىيطه تصَاؼ داؿت و ىهی

تگی ةغرگی را روی  اؼت، انا تكادؼ  دا گظاؿت. ةً اتَنتیلٔعؤر

عىػط، انػا ؿػها در صىػع یرا ةگتػان  دان يط کػًیآ رویطادٌایی پیؾ نی چيان
کػی از ی،  میداؿػت ویل دػی کالؼػی در داىـػگاه ط ةَد. دُٔػۀ آصػعی کػًیىضَاٌ

ةگػظرد.  اىـػگاهدرِ اقػلی د انیػةػا دوچعصػۀ صػَد از ن صَاؼػت ؿاگعدان نا نی
ک یػع أتػاد. یػگ اتَنتیػلدو  ویةػ ط، ىاگٍانیرؼ اةانیص وؼه ةً ایيکًنسل  ةً

ط. نُهػَ ً ی، ولػی او اقػالً ىتعؼػعصَرد کييػطٌا ةً او ة اتَنتیل لسًٌ ناىطه ةَد کً
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ایچ ویةا چينان  کييطگان تهعیووٗتی   . در ٌهانيطتعؼ ىهی ؿَىط نَادً نیی یٌغ
 ٕتاد.یاتٕاٗی ى چیىط و ٌؽتادیٌا ا اتَنتیل،  زنان

ؿػَد و  نی کیػٌَا زودتع تار اتٕاؽ أتاد. در زنؽتان در پکو یگعیدرویطاد 
کی از ؿاگعدان یةَد.  ٌا صالی و کانالً ؼاکت اةانیصَاةيط. ص کهی زودتع نی نعدم

ت نی ةً صاىً ةا دوچعصً نا ةا َذلً دلػَی او در  پیػد اتَنتیػلک یػ . ٔ٘ػه ٔر
 ةػً تعنغ کعد. آن ؿاگعد نتَدً آن ىـط و ةػا ؼػع صػم پیةَد. ىاگٍان د زعکت

ت و ةا  َ٘ب پید داد. انا ىاگٍان ادانً نی ؼَاری صَد دوچعصً ، ةً وییپا َ٘ب ٔر
ت ت.  کعد. تكادم آن دو ىیعو دان او را نی زعکت َ٘ب ؼهت ةًادی یز ؼَع گٔع

 نتع ةً میاز ى ؾیی دوچعصۀ او را ةیعویکييط، ىاگٍان ى تكادؼ ةا ٌم آىکًاز  ٗتل
 پیط راىيطۀ دیؿط. ؿا نتَٗٓ دوچعصۀ او َٔرًا در کيار چعخ پیکـاىط و د َ٘ب

أػعادی  ط. تهامیىتعؼ نٍَٗ ؿاگعد در آن وی. اؼتاو کؽی پـت ؿط کً نتَدً
ةُػطًا  اؼػت نهکػو تعؼيط، اگعچً کييط ىهی ةعصَرد نی ییٌا تینَُٗ ویةا چي کً

 چػً ی!وا: » ةػَد ویػاو ٔکع کعد ا غی کًیچ ویوٗتی ةً آن ٔکع کييط ةتعؼيط. اول
وٗتػی ةػً َ٘ػب ةعگـػت و « ط از او تـػکع کػيم.یػکـاىط؟ ةا َ٘ب کؽی نعا ةً

ىتػَد. آىذػا  اؼت و کؽی در صلَتار یةؽ اةانیص تـکع کيط، پی ةعد صَاؼت نی
 «از نو نسأٌت کعد! ةَد کً نُلم ویا»ط: یٍٔه ةالٔاقلً

کی صاىۀ ؿػاگعدی یاىی در ىغدأتاد. ؼاصته چَن اتٕاؽ گع در چاىگیدرویطاد 
ا، ؼاصتهان ویةَد. ا ؼاصتودر زال   ٌا ؼازىط و دارةؽت ار ةليط نییٌا را ةؽ روٌز

 ایيکً. ةُط از  ؿَىط ؼاصتً نی يچ و وَل چٍار نتعیٌای آٌيی ةً ٗىع دو ا لًیاز ن
 ای آٌيی از ةا ی ؼػاصتهان لًیرا وی کعده ةَد، ن ؿاگعد ٔاقلۀ کهی از صاىً ویا
کػَب  شیؼػع دػای صػَد ن اةانیص کعد. ٌهً در ؼَ٘ط وَر ٗائم ؼع او ةً عؼو  ةً

ؼػع او  ٔکع کعد کؽػی ةػً« زد؟ دؼت ؼع نو کؽی ةً چً»ؿطىط. انا او گٕت: 
 ةغرگی ٔالَن ط کًیو د چعصاىط َ٘ب را ةً ، ؼعش زنان . در ٌهان اؼت زده دؼت
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ُؼع  وییپا ًة شلۀ آٌيی در انتطاد ؼعین . آن چعصؾ اؼتدر زال  شةا ی ؼع
ت، ةطون ویو در زن صَرد کؽػی  . اگػع واُٗػًا ةػً ٕتػطیةروی زنػیو ایيکً  ٔعو ٔر

طن یکـػ شیؼً ة ةَد کً نحل ویٗطری ؼيگ ط، ةًیـیيطیکعد، درةارۀ آن ة اقاةت نی
 ةَد! لی صىعىا یؿکأت. ص را نی ؾةطى نیَه،

را ٌػا  نآ تػَان ىهی ودػَد دارىػط کػًچيیو رویطادٌایی ادی از یار زیتُطاد ةؽ
ط یؽت کً ٌهۀ نا ةایوَر ى ویصىعی را تذعةً ىکعده اؼت. اکؽی  چیٌؿهعد. انا 

ایو چیان چيیاز ن ؿَىط. صػَاه  نَادً نیٌا  آن م، ولی ةعصی أعاد ةایی ةگظریٌغ
اقػالً  کػًتَاىم ةً ؿها اوهیيان ةطٌم  نیط، یا ىـَی طینَاردی روةعو ؿَ ویةا چي

يگ پیػعوی یؿػ ویان از الغانػات نػا ةػعای ؿط ةَد. ةعصی ؿاگعدیدر صىع ىضَاٌ
کييػط،  ً ىهییرا تغک صَد يگیؿ ویدٌيط و ؿ نی ٌا را اىذام ویتهع کييط. ٔ٘ه ىهی
 ط.یةيان کييطه ویرا تهعٌا  آن طیتَاى و ىهییةياةعا

تػا وٗتػی روزی دٌم.  ی ةً ؿها نیچیغ چًتان  مَيَان نُل داىیط ةً اکيَن نی
ؿػها از وَر پیَؼػتً  ةػًٔاؿػو نػو  طیػسأٌػت کين ط از صَدتانیةعؼط کً ةتَاى
تً ٔعاؼَی تغکیۀ ٔای ٗلهعو ةـعی،  زنان . در آنکيط نسأٌت نی ط و دائَ را یا ٔر

تػار کي ً یتغک يػطاىط نیػ. انا ةا طیا آورده ةً دؼت ط و ٔ٘ػه در آن یػکييػطۀ واُٗػی ٔر
تً ةَ در دؼتؾ نعا کتاب کًةَد . ؿضكی  طیؿَ تَاىیط نَٖٔ ٌيگام نی د، در گٔع

ت و داد نی راه نی اةانیص کػً ةػا  تعؼػم ، از ایػو ىهی ةا زٕاًت نُلم لی»زد:  ٔر
ٌػت ٔسانو ؿضكػی یچيػاز دأػا ةػَد. نػا  ٓیتنُ آن« ی تكادؼ کيم.اتَنتیل
 کييط. و ؿکل َهل ىهیی٘ی ةً ایطان ز٘یو اؼت کً نعی٘ت ای. ز٘ کيیم ىهی

 انرژی  دانین

ىػَع  چػً ویػعد. ایػگ طاىی ؿکل نییر نا ن، دو میدٌ ٌا را اىذام نی ویوٗتی تهع
 طانیػن ایػ،  ؽػیینْياو طانیػ، ن چػی طانیػنآن را  ؟ ةُنی أػعاد اؼت طاىیین
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عا یػز ،ٌع ىَع نیػطاىی ٌػم ةيانیػط قػسیر ىیؽػتآن را  ىانيط. انا کی نییالکتع
 ای کػً نػاده تًا ٌع ىَعی. ت٘ع ّيی اؼت تیىٍا دارد ةی ةع در طانیو نیی کً ا ا ناده

ی کػً پػعورش و گػَىگیػتَاىػط در ا دٌػط، نی نی لیتـػکرا ٍػان ُطٌای دٌهۀ ةُ 
م. ةػً یاىعژی ةيػان طانینآن را  کً تع اؼت نياؼب ویأت ؿَد. ةياةعای دٌیم نی

 . میىان اىعژی نی طانین آن راوَر نُهَل  ةًاؼت کً َلت ٌهیو 

 تغکیػً دردر زػال ط، نا یداى وَر کً نی اجعی دارد؟ ٌهان چً طانین ویا پػ
ؼعؿػت دٍػان، ٌهگَن ةا دارد و  ةع صَاٌی را در روؿی راؼتیو ٌؽتیم کً ىیک

ایػط کػً  داىیػط یػا تذعةػً کعده و ةؽیاری از ؿػها نییاؼت. ةياةعاِدو، َؿو، ِرن 
ٌيگػػام ىـؽػػتو در کػػالس نػػا، ٌػػیچ ٔکػػع ةػػطی ىطاریػػط و کؽػػاىی کػػً ؼػػاة٘ۀ 

ازؽػاس  ؽیٌعکأتيط.  ىهی ٌم طنیگارکـیٔکع ؼ ؼیگارکـیطن دارىط زتی ةً
و واًُٗا ازؽاس صػَةی دارد. اىػعژی  ةضؾ اؼت ی آرانؾیکيط کً واًُٗا ٔنا نی
گَىً اؼت و در زنَرؿان چيیو چیػغی زػػ  راؼتیو ایووؿی ر کييطگانِ  ً یتغک
ط داؿت، واُٗػًا گَىػگ یصَاٌ ؿَد. پػ از پایان ایو کالس، اکحع ؿها گَىگ نی

ایی از تغکدٌ ةً ؿها آنَزش نیآىچً  ، چعاکًط داؿتیصَاٌ ٘ػی یۀ ز٘یػم چیٌغ
ؿػیيگ ةػع  رؿػط ؿیودر زػال در ؼػهت صَدتػان ؿها ىیغ در زالی کً  ٌؽتيط،

 ٌػا ویاىذػام تهع َؼتً ةًیوَر پ وَر کً ةً ٌهانٌؽتیط. نان  ٌای اؼاس آنَزش
ۀ صَد ادانً یةً تغک يگ نایؿ ویؿ هیط و ةطون وًٕٗ ةع اؼاس ؿعایدٌ نی ادانً
 ؿَد. تع نی تع و َٗی َؼتً َٗییوَر پ ةًتان  یط، اىعژیدٌ نی

ؿػَُر را آنػَزش  ذی گعان و ىذات ٌهػۀ نَدػَداتینا ىذات صَد، ىذات د
را ىذػات  چعصػط، صػَد ؿػضف نی درون وعؼ ةً و وٗتی ٔالَنیدٌیم. ةياةعا نی
 وعؼ دٌط. وٗتی ةً گعان را ىذات نییچعصط، د نی ةیعون وعؼ دٌط و وٗتی ةً نی

رؼاىط. ةً ایو  ىٍٕ نی گعانیٔعؼتط و ةً د نی عونیچعصط اىعژی را ةً ة نی ةیعون
 ةعىػط و نهکػو نی ىٕػٍ ٗعار دارىػطتان  اىعژی طانیؿکل، أعادی کً در نسطودۀ ن
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 ٗػطم اةػانیط، صػَاه در صیةاؿػ ٌعدػاةاؿيط.  ار صَةی داؿتًیةؽ ازؽاس اؼت
 گػعانیع را ةػع دیتػ ج ویػ، ا طیگػع ةاؿػیی دٌعدػاا یػکار، در صاىً  ، در نسل طیةغى
اىعژی ؿها ٗعار  طانیةطن أعادی را کً در نسطودۀ ن اؼت . نهکو ط داؿتیَاٌص

ػای ىادرؼػت تَاىط تهػام  نی طانین ویا عایط، زیم کيیدارىط ىاآگاٌاىً تيٌ را چیٌغ
 تییهػاری ومػُیط ىاصَؿی داؿػتً ةاؿػط، داؿػتو ةیىتا ةطن اىؽان کيط. اقالح

کيػط. وٗتػی  را اقػالحُػی یعوتیّ تیو ومػُیػتَاىػط ا . آن نی ُی اؼتیعوتیّ
ای ىادرؼػت ٔکػع نییدرةارۀ چ ی کً ذٌو پلیطی دارىطأعاد  تػ جیع تستکييػط،  ٌغ

 را َػَض کييػط، نهکػو اؼػت ةُػط از آن،ؿان ٔکع اؼت طان ؿها نهکویَٗی ن
ط، یػکؽػی ىاؼػغا ةگَ ط ؿضكی ةضَاٌط ةًیىضَاٌيط نعتکب کار اؿتتاه ؿَىط. ؿا

اىػعژی  طانیػن َاٌط تٌَیو کيط. ٔ٘ػهگع ىضیکيط و د را ََض انا ىاگٍان ٔکعش
َلت ع را داؿتً ةاؿط. ةً ٌهیو یت ج ویتَاىط ا درؼت نی یدر راٌ ًیتغکنعةَط ةً 
را  چیغ ٌهػًرا روؿو و  دا ٌهً صطایی ىَر» :ىطا گٕتً ؽمیدر ةَداز ٗطیم اؼت کً 

 اؼت. وینُيی آن ا« کيط. ٌهاٌيگ نی

 ننداین رٍش را نعرفی ک چگَنٌ دافا فالَن شاگردان

 ویػا کييػط کػً اری از ؿاگعدان نػا ٔکػع نییةؽ نان، ٌای کالسؿعکت در ةُط از 
ان یػدر ن و دوؼػتان صػَد صاىَاده ةاآن را  صَاٌيط اؼت و نی ار صَبیروش ةؽ

 ٌهػًا ةػآن را  طیػتَاى ط، نییکار را اىذام دٌ ویط ایتَاى ، ٌهۀ ؿها نی ةگظارىط. ةلً
 . نا ةػً کيم انیةعای ٌهگی ةآن را  طیةا کًٌؽت ای  . انا نؽئلًنیان ةگظاریط در

ای ةؽیؿها چ ٌا  آن هت گظاؿت. چعایٌٗا  آن روی تَان ىهی کً میدٌ اری نییٌغ
ط، یػکي ً نییػوٗتػی تغک ۀ ؿها ٌؽتيط. ٔ٘هیةعای تغکٌا  آن ؟ میدٌ ؿها نی را ةً
ا را ةًیچ ویم ایتَاى نی  ایو روش را يطهی، وٗتی در آةیان دیگع ةًم. یؿها ةطٌ ٌغ
ی نییةً د ا ةعای ؿٍعتیچ ویط از ایتَاى ط، ىهییکي گعان نُٔع ؿضكی  نيأٍو  ٌغ
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ط. نػا یػعیً ةگیط ناىيط نا کالؼی ةعگغار کيیط و ؿػٍعیتَاى ىهی اؼتٕاده کيیط. پػ
و ةػعای  میکيػ ٌػا و نىػالتی را چػاپ م کتابیػاز داریػم چعاکً ىیی داریٌا يًیٌغ

 ویزامع کهتع در زالۀ نا یؿٍع . میؼٕع کي نضتلٓ ى٘اط آنَزش ایو روش، ةً
ای، انا چ ً در کـَر اؼتیؿٍع وَر واُٗػی  . نػا ةػًىطؿػهار ةػیم یدٌ ی کً نییٌغ
ط. یا و را نتَدػً ؿػطهیػم و صَدتػان ایکي نی تیةا  ٌطا ؼَی ؼىَح را ةً نعدم

ػی  ویو تهػعیػا يػطهیدأا، وٗتػی در آ َيَان ؿاگعدان ٔالَن ةً را ةػً نػعدم نُٔع
 . ةعای ؿها داریم کيیط، دو الغام نی

ػای یؿػها چ ط. ةػًیعیای ةگً یچ ؿٍعیط ٌیتَاى کً ىهی و اؼتیا الغام اول ٌغ
در  ایيکػًا یػپػَل درآوریػط  ؽػتيط کػًیى ویػةػعای اٌػا  آن ، انػا میا اری دادهیةؽ

ةػً ؿػها کهػک ایيکػً ةعای ىذات ؿها ٌؽتيط و  ٌا آنط. یةاؿ دؽتذَی ؿٍعت
،  ؿػطه ؿها داده ةً ی را کًٌعچیغ نو ؿوط، ٔایعیط. اگع پَلی ةگیً کيیکييط تغک

ط یدٌ نی اؿاًَ آىچً و دأای نا ىیؽتیط کييطۀ ٔالَن ویگع تهعیگیعد و د نی پػ
ی نی دأای نا ىیؽت. وٗتی ایو روش ٔالَن ط در ولب ؿػٍعت یکيیط ىتا را نُٔع

ط. ؿاگعدان نا یکي صطنت گعانید ط داوولتاىً ةًیؿضكی ةاؿیط، ةلکً ةا نيأٍو 
 نضتلػٓ در نياوٖ ارانیاىط و دؼت و ؿکل اىذام دادهیةً اآن را  اؼع کـَردر ؼع

ط، تػا یػعیاد ةگیػط روش نػا را یػصَاٌ اىط. اگع نی دا گظاؿتً ىهَىۀ صَةی را ةً غیى
در ةعاةػع ؿػها  میتػَاى ط. نػا نیییػایط ةیػتَاى یاد ةگیعیط، نیآن را  وٗتی ةضَاٌیط

 کيیم. ا کهک نیوَر رایگان ةً ؿه نؽئَل ةاؿیم و ٌهیـً ةً

ػای ؿضكػی را ةػًیط چیػىتا کػً اؼػت ویالغام دوم ا ط. یػکي دأػا امػأً ٌغ
ی نیید َتارت ةً  چـػم ایيکػً ةػً تَدػً ، ةطون کيیط گع، وٗتی ایو روش را نُٔع
ُی ًاٌع یوت ٌای َٔؽ ییا ةُنی از تَاىایط یةاؿ طهیغی را دیةاز ةاؿط، چتان  مؼَ

ط. یػدأای نا قستت کي ط درةارۀ ٔالَنیا طهید آىچً ۀیط ةع پایتَاى ؿطه ةاؿيط، ىهی
ای نسطودی کً آن ؽػتيط و از نُيػای یغی ىیػط چیا طهید صَدتان در ؼىر چیٌغ
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 ویػاز زا  ةً ةُط وٗتی اةياةعایو ار دورىط. یةؽ میدٌ نی نا آنَزش واُٗی ٔا کً
ی نی ط. ٔ٘ه ةػً ایػو یو نؽئلً را در ذٌو داؿتً ةاؿیط ایکيیط، ةا روش را نُٔع

ای اقلی ٔالَنیچ کً میةاؿ نىهئو میتَاى کل نیؿ ع ییػتْ دأای نػا ةػطون ٌغ
 ناىيط. ةاٗی نی

دٌم،  آنَزش نػی و روش را ةً ٌهان ؿکلی کً نویا طیىطار و ادازهیٌهچي
ی کً نو اىذام ؿکل ةًط ةا ارائۀ ؼضيعاىی در دهُی ةغرگ یتَاى آنَزش دٌیط. ىهی

 اؼت کػً وینَزش ٔا را ىطاریط. َلت اط. ؿها تَاىایی آیدٌم ٔا را آنَزش دٌ نی
ؽیاری در آن ؼىَح ةنىالب و ژرؼ دارد و گؽتعده نُاىی  دٌم آنَزش نیآىچً 

يطه ةُػط یط. در آیً ٌؽتیتغکدر زال نضتلٓ  ؿها در ؼىَحگيذاىطه ؿطه اؼت. 
تیپ آىکًاز  رؿػط و  ط، ةًیکي ؿطه گَش متهنىالب  ویا ةً کيیط، اگع دوةاره ـٔع

 ـًیط، ٌهیدٌ ادانً نیٌا  آن کعدن  وَر کً ةً گَش ط داد. ٌهانیاٌصَ ةٍتَد ادانً
ط آورد. وٗتی کتاب را یصَاٌ ةً دؼتای  تازه خیط داؿت و ىتایای صَاٌ تازه در 
دٌم  ٌای ةؽیاری در آىچً آنَزش نی  یًگَىً اؼت.  ویـتع ایط زتی ةیصَاى نی

ط. ادػازه یػط آنَزش دٌیؽت کً ؿها ةتَاىیغی ىیو ٔا چی، اذًیدر ىت ودَد دارد.
 ۀنيغلػ چعاکػً ةًط، یػاؼػتٕاده کي صَدتػان َيَان کلهػات ط از کلهات نػو ةػًیىطار
گٕتم ةیان کػعده و  را آىچًدٗیً٘ا ط یتَاى نی طن ٔا اؼت. ةعای گٕتو آن، ٔ٘هیدزد

 در کتػاب وَر کػً ٌهػان»ا یػ« طیػگَ نیآن را  نُلػم وَر کػً ٌهان»ط: یکي امأً
 عایػط. چػعا؟ زییػةگَ ط درةػارۀ آنیتَاى ٖ نییوع ویا ًة ٔ٘ه« اؼت. ؿطه ىَؿتً

کيػط.  دأا را ةا صػَد زهػل نی ٗطرتتان  ، کلهات طییةگَآن را  ؿکل ویا وٗتی ةً
ایچ طیتَاى ىهی آىچػً  وگعىػً ، طیدٌ دأا اؿاًَ ٔالَن َيَان ةً طیداى نی را کً ییٌغ

کعدن ٓ یتنػُ نُػادل طیػدٌ نی اىذػامآىچً  و ؽتیدأا ى ٔالَن طیکي نی نيت٘ل
ای. وٗتی چ دأای نا اؼت ٔالَن ٌػا  آنط، ییگَ ط و أکار صَد نییۀ َ٘ایی ةع پایٌغ
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.  ىضَاٌيػط داؿػت عی ٌمیت ج چیو ٌ دٌيط را ىذات تَاىيط نعدم ؽتيط و ىهییٔا ى
 دٌط. ٔا را آنَزش ویتَاىط ا کؽی ىهی چیاؼت کً ٌَلت  ةً ٌهیو

ػای  ت٘لواردیو ني روش را ةً تازه تَاىیط ایو نی کيیط، ةً ایو ؿػکل کػً ىَاٌر
کيیػط و پضػؾ در نسل تهعیو یا نسل آنَزش ٌا  آن قَتی یا تكَیعی را ةعای

ط از یػتَاى آنَزش دٌػط. نیٌا  آن ٌا را ةً پػ از آن، یکی از أعاد داوولب تهعیو
ٌای  ىٌع کييط و در  گع گٕتگَ و تتادلیکطیط تا أعاد ةا یيار اؼتٕاده کيیؼه ؿکل

ط ؿػاگعد )یػا یػو اؼت کػً ىتایگع ایغ دیاؿتعا  ةگظارىط. چ ةا یکطیگع ةًصَد را 
ی نی طی  کًینع ط، یػةيان« اؼػتاد»ا یػ« نُلم»کيط،  ٔالَن دأا را ةً نعدم نُٔع

زنػاىی  ٔػعد چػًایيکػً  اؼتاد ودَد دارد. ةطون تَدً ةػً کی چعاکً در دأا ٔ٘ه
 ط اؼت.یکعده اؼت، ٌيَز نع و را ؿعوعیتهع

ی نیوٗتی ایو ر ةُنػی از ؿػها  اؼػت کيیط، نهکػو وش را ةً دیگعان نُٔع
کيط.  را اقالحٌا  آن را در نعدم کار ةگظارد و ةطن تَاىط ٔالَن نی نُلم»ٔکع کيیط: 
ام کػً  ط. ةػً ٌهػۀ ؿػها گٕتػًیىگعان ىتاؿػ« م.یدٌ اىذامآن را  میتَاى انا نا ىهی
 نػو و ٔاؿوی. ةياةعا کیی ٔ٘ه ودَد دارد و ىً نو کييطه، ٔاؿو ویتهع ٌهعاه ٌع

ا را اىذام نییا ط، اگػع یػدٌ نی و را آنػَزشیؿضكی تهػع دٌط. وٗتی ةً و کاٌر
آورد. اگػع  نػی ةً دؼترا ةالٔاقلً  ةاؿط، ٔالَن عی ةعای آن داؿتًیای ت٘ط راةىً
ةػطىؾ دوةػاره نتُػادل ؿػَد، ایيکػً  ةاؿط، ةُػط از عی صَةی ىطاؿتًیت٘ط راةىۀ

ت. ٔاؿو کی ویٖ تهعیتطریخ از وع  ةً کيػط  ةً او کهک نی نو ٔالَن صَاٌط گٔع
گػَیم. أػعادی  گعی ىیغ ودَد دارد کً ةً ؿها نییٌای د ةطىؾ نتُادل ؿَد. راه

ای قَتی، ٔا  کعدن  ا گَشیطئٌَا یو کعدن م، تهاؿایٌا صَاىطن کتاب ةاکً  ةً ىَاٌر
تار کييط، تهػام کييطه ٔر ویوَر واُٗی ناىيط تهع گیعىط، اگع ةً ٌا را یاد نی و تهعیو

ایچ  آورىط. نی ةً دؼتٌؽتيط ةً ٌهیو ؿکل  ؼغاوارش ی را کًیٌغ
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دأا  ؿٕا دٌيط. ؿاگعدان ٔالَنرا  ةیهاران میدٌ ىهی ادازهنان  ؿاگعدان نا ةً
در  کػً میدٌ نی ؿها آنَزش ؿٕا دٌيط. ةًرا  دیگعانهاری ینىلً٘ا ادازه ىطارىط ة

دٌیم ةطن  ط و ادازه ىهییگی را رؿط دٌچ واةؽتیم ٌیگظار ط، ىهییقَُد کي ًیتغک
گػعی ید گَىگ  چی ویتهع نا ةٍتع از ٌع نسل ویٌای تهع صَد را تتاه کيیط. نسل

لی ةٍتػع از یط، صیو نا اىذام دٌیٌای تهع ٌا را در نسل ویط تهعیاؼت. اگع ةتَاى
يط و در یىـ نی ای عهیدر دا نو ط. ٔاؿویرا ؿٕا دٌ ٌای صَد هارییة کً اؼت آن
ةغرگػی روی آن اؼػت و  و نا زٕاًی ٗعار دارد کً ٔػالَنیتهع طاِن نسلیی نةا 

نسل، نسلػی  ویکيط. ا ةغرگی در ةا ی ایو زٕاظ، از ایو نسل نعاٗتت نی ٔاؿو
نسلی ةعای  ةلکً ؽت،ینُهَلی ى گَىگ چی و نسلی ةعای تهعیو ؽتینُهَلی ى

اىػط کػً  ُی دیطهیوت َٔؽ ٌای یینا ةا تَاىا کييطگان ویاری از تهعی. ةؽ ً اؼتیتغک
ؿػَیم، آن نسػل را ىػَری ٗعنػغ  ٌعدایی ةعای اىذام تهعیو ٔالَن دأا دهٍ نی

 گیعد. نیدر ةع آن را  در داصل چیغ ٌهًکيط و ایو ىَر  ازاوً نی

ىكػب کيػط، انػا  کييػطگان ویرا ةػعای تهع تَاىط صَدش ٔػالَن نی نو ٔاؿو
ٌػا را  ویکؽػی تهع . وٗتػی ةػً میط کيػیٌای ؿػها را تـػط  م واةؽتگییصَاٌ ىهی

نهکػو اؼػت « دارم. ٔالَن ا ن ، نو اوه»ط: یةگَ اؼت ط، نهکویدٌ نی آنَزش
ؿها  را ةً ویؽت. ایگَىً ى ویادر قَرتی کً ط، یکار گظاؿتآن را  ؿها ط کًیٔکع کي

ػا را یػاؼت کً تهام ا نو ىطٌیط. ٔاؿوؿکل ایو واةؽتگی را تا  میگَ نی و کاٌر
گَىػً ةػً دیگػعان  ویط ایػو روش را ایػطان ٔالَن دأای نػا ةایدٌط. نع نی اىذام

ی کييط.  نُٔع

در زػػال تْییػػع دٌػػط دأػػا را  ٌػػای ٔػػالَن ویتهعکػػً ؼػػُی کيػػط کؽػػی ٌع
و روش اؼػت. ةُنػی یػرؼاىطن ةػً ا بیآؼدر زال رؼاىطن ةً دأا اؼت،  بیآؼ

ای ٗأیرا ةً چ ٌا ویتهعدؼتَرالُهل أعاد  و نىل٘ػًا یػاىػط. ا داری ةعگعداىطهً یػٌغ
ةػً ارث  شیتػار ناٗتػل ٘ػی، از اَكػاریۀ ز٘یػٌػای تغک . تهػام روش ؽتینذاز ى
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 صػطایی ً، نَدَداتیٖ تغکیرؼيط و از وع م ةً ارث نییٗط ٌای رؼيط، از زنان نی
ػایی را تْییػع یىکػعده چيػیو چ دعئتکؽی  چیٌاىط.  و دادهیؿهاری را تکَ ةی ٌغ

ش، یًاٌع ؿطه اؼت. در وَل تار نادار انیپا َكع ویدر ا غی ٔ٘هیچ ویدٌط. چي
ا اتٕاؽیو چیٌعگغ ا  ار نعاٗب ةاؿيط.یةاره ةؽ ویط درای. ٌهً ةا اىط ٕتادهیى ٌغ
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  سخنرانی چًارم

  آٍردن دست بٌٍ  دادن ازدست

وَر نکػعر  ةػً آوردن دؼػت ةًو  دادن ازدؼػت وی، راةىػۀ ةػ کييطگانً یدر دانُۀ تغک
ؿػَد. ىگػعش نػا  درةارۀ آن قػستت نی غیةیو نعدم َادی ى ؿَد. در نىعح نی

 نتٕػاوت از ىگػعش اکحػع نػعدم آوردن دؼػت ةًو  دادن ازدؼػتةً  کييطگان  ویتهع
دىتالؾ ٌؽتيط  ٌای صَد ةً آوردىی کً نعدم َادی نُهَ ً در تالش دؼت اؼت. ةً

ػػً. ولػػی  ػػای دىیػػَی اؼػػت، ناىيػػط داؿػػتو زىػػطگی رازػػت و نٔع ؿػػانل چیٌغ
کػانالً نتٕػاوتی ناٌیػت دىتالؾ ٌؽػتیم  ةً کييطگان ویآوردىی کً نا تهع دؼت ةً

تَاىيط تذعةػً  کً نعدم َادی زتی اگع ةضَاٌيط ىیغ ٌعگغ ىهیاؼت دارد و چیغی 
 کييط، نگع ایيکً تغکیً کييط.

لػی نسػطودی یغ صیػم، نيٌػَر چیکي اؿػاره نػی دادن ازدؼتنُهَ ً وٗتی ةً 
کييػط کػً  نیٔکع  ً نعدم نُهَط، یکي نی قستت دادن ؽت. وٗتی درةارۀ ازدؼتیى

ؿایط کهػک ةػً أػعاد ا یىیازنيط  أعاد ةً ، کهک کهی پَل طنیةضـ، آننيٌَر از 
 ٌؽػتيط. انػا دادن ةضـػؾ و ازدؼػتؿػکلی از غ یىٌا  آن صاىهان اؼت. التتً ةی

ػای نػادی کهتػع  اىذام ا ٔ٘ػه ةیػاىگع ایػو اؼػت کػً ةػً پػَل یػا چیٌغ آن کاٌر
اؼت و  دادن ازدؼتٌای  کی از ديتًیگهان  ت، ةیطن از جعویکـ دؼت. ایط واةؽتً

م ةػً آن یکي نا درةارۀ آن قػستت نػی ی کًدادى ىؽتتًا ديتۀ َهطۀ آن. انا ازدؼت
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اری از یةؽػکيیم  گان تػالش نػیکييػط  ویتهع نا ً،یؽت. در روىط تغکینسطودی ى
ا کي واةؽتگی اةتیم، نحل ذٌيیت صَدىهایٌا را ٌر و  ییدَ ی، زؽادت، ذٌيیت ٗر

ػا کيػیم. ةيػاةعایو ٌا  واةؽتگی ۀصَاٌیم ٌه نا نی.  ؾ از زطیةٌیذان روؿَ را ٌر
چیغی اؼت کً  تع از ةؽیار گؽتعده میکي قستت نی آن نا درةارۀ ی کًدادى ازدؼت

ا نعدم َادی تكَر نی ٌا و انیػال نػعدم  واةؽػتگی ۀٌه کعدن کييط، زیعا ؿانل ٌر
 َادی اؼت.

. اگػع  میکي نػی ًیػَػادی تغک نعدم وینا در ة»نهکو اؼت ةعصی ٔکع کييط: 
رؼط  نی ةً ىٌعؿَیم؟  ٌا ىهی ٌا و راٌتً راٌب ا نحلی، آ میدؼت دٌ را از چیغ ٌهً

ٌهۀ نا کً ٌيَز ةضـی از در نطرؼۀ نا، « پظیع ىتاؿط. انکان چیغ ٌهً دادن ازدؼت
تػا زػط کيیم  در زالی کً تغکیػً نػی،  زم اؼت ٌؽتیمَادی  نعدمایو ادتهاع 

غی را یػم کػً چیکي . از ؿػها درصَاؼػت ىهػیزىطگی وتیُی داؿتً ةاؿػیمانکان 
 تی ىػطارد کػًیاٌهتا وٗتی ةً آن واةؽتً ىتاؿیط، ط. یةطٌاز دؼت قَرت نادی  ةً

طی یػىکتػۀ کلیا چ٘طر جعوت داؿتً ةاؿیط، چعاکػً  ةاؿط ةا  چ٘طرتان  ردۀ ؿْلی
 ىطاؿتً ةاؿیط. واةؽتگیٌا  آن ةًو اؼت کً یاةعای نا 

دٌػط. وٗتػی  ها را ٌػطؼ ٗػعار نیٌای ؿ واةؽتگیهًا یؼۀ تغکیۀ نا نؽت٘نطر
 طیةتَاىایيکً  ط،یا وٗتی ةا کؽی نـکلی داریتان در نضاوعه اؼت  َالیٖ ؿضكی

طی یػط، نَمػََی کلیػت ةطٌیػرا ؼتک ةگیعیط و ةً آن نؽػائل کهتػع اٌهٌا  آن
و نيٌَر اؼػت کػً یةً ا ٌای دورأتاده ٌا و کَه در نُاةط یا در ديگل ًیاؼت. تغک

ؿػها را نذتػَر ٌػا  آن َادی اىؽاىی را کانالً ٗىػٍ کيػط. دؼتعؼی ؿها ةً دانُۀ
ط و ؿها را از نيأٍ نادی دور یدؼت ةطٌ َادی را از ٌای نعدم کييط واةؽتگی نی
 ویط. انػا أػعادی کػً در ةػیػرا از دؼت ةطٌٌا  آن کييط تا ةتَاىیط واةؽتگی ةً نی

در در زػالی کػً  طیکييط. نا ةا َه را دىتال ىهییؿ ویا کييط َادی زىطگی نی نعدم
و واُٗػًا یػٌا را ؼتک ةگیػعیم. التتػً ا م، واةؽتگییه نعدم َادی ٌؽتیو نسیا
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ی دادى و ازدؼتیتعیو ديتۀ نطرؼۀ تغکیۀ نا اؼت. ةياةعا و زیاتییؼضت اؼت. ا
َص در صكنسطود ةاؿط.  ایيکً ، ىً ٍ اؼتیوؼ میکي قستت نی اش هنا درةار کً

 ط، ةعصی ازیاةان ىگاه کيیو ةضـؾ پَل، انعوزه ةً گطاٌا در ص کاری صَب اىذام
ًٌا  آن داؿػتً ةاؿػيط. نػا  ـتع از ؿها پَلیای ٌؽتيط و نهکو اؼت زتی ة زٔع
ای دغئی ةییدای تهعکغ ةع چ ط ةًیةا تعی از نؽائل ٍ یت، ةً نسطودۀ وؼیاٌه ٌغ

تعی تهعکػغ ٍ یای ةػً نسػطودۀ وؼػ وَر ةػاز و نَٗعاىػً ً ةًیم. َهل تغکیتهعکغ کي
ای ةط ٌؽتيط.یم چیدٌ واًُٗا از دؼت نیآىچً  ، دادن ازدؼتکيط. در روىط  نی  ٌغ

،  ٘ػتیدر ز٘کييط صَب اؼت.  ی کً ولب نیٌعچیغکييط  اّلب ٔکع نینعدم 
ٖ یػَال کػعدن ط، ٌهگػی ٔ٘ػه ةػعای ةعآوردهیػکي ىگػاه نی تعوٗتی از ؼػىسی ةػا 

 چ٘ػطرایيکػً  اىط: ةطون تَدً ةػً گٕتً ؼت. نظاٌبو نعدم َادی ایؿضكی در ة
 ط.ىػةا  ةاؿط، ٔ٘ه ةعای چيط دًٌ دوام دار چ٘طرا ردۀ ؿها یط یجعوت داؿتً ةاؿ

تَاىیط ٌيگام نعگ ٌهػعاه  تَاىیط ٌيگام تَلط ةا صَدتان ةیاوریط و ىهی را ىهیٌا  آن
تان  اقػلی حهًا روی رویعا نؽػت٘ی؟ ز اؼت ٗطر ةاارزش ویا صَد ةتعیط. چعا گَىگ

تَاىط ٌيگام تَلط ةا ؿها آورده ؿَد و ٌيگام نػعگ ٌهػعاه ؿػها  کيط، نی رؿط نی
رو  کيػط، ازایػو و نییػیۀ ؿػها را تُیهًا جهعۀ تغکیَالوه، گَىگ نؽت٘ ةعده ؿَد. ةً

ػای ةػط یط چیػدٌ نی از دؼػتآىچػً  گػع،یَتارت د ۀ آن ؼضت اؼػت. ةػًیتغک ٌغ
 ةً دؼتی را چیغ چً پػتان ةعؼیط.  لیًةً صلَص اوتَاىیط  ٌؽتيط. ةياةعایو نی

ط و ةػً کهػال یػآور نی ةً دؼػت٘ی را یتًا جهعۀ ز٘یتان. ىٍا ط؟ رؿط ؼىریآور نی
کيط. التتً ةعای ؿها آؼان ىیؽػت کػً ٔػَرًا  ادی را زل نیینـکلی ةيو  رؼیط نی
کييطۀ واُٗی ةعؼػیط،  ط و ةً اؼتاىطارد تغکیًیرا از دؼت ةطٌدىیَی ال نضتلٓ یان

َةػعد،  گػَیم زنػان نی نیایيکػً  َةعد. ةُط از ؿػيیطن ً رؼیطن ةً آن زنان نیچعاک
تو و ؼع ٔعقت اىذام ؼعؼعیَيَان نذَزی ةعای  ام ةً ىتایط از ایو گٕتً دادن  گٔع

ط، گعچً ادازه یط ةا صَدتان دطی ةاؿی! ةا ؽتیو درؼت ىیاتغکیً اؼتٕاده کيیط. 
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ؿػَد. ةػً  ىهی صػطاییً نَدَدی ؿت ی یککؽ ٌیچط. یخ رؿط کيیتطر دٌیم ةً نی
 رؼیط. نی خ ةً آنیتطر ةًروىطی ىیاز دارد و 

 ؟ آن کارنا اؼػت ؽتی. آن چ غی ةط اؼتیچ در واٍٗ میدٌ نی دؼت از آىچً
 ، نػعدم طه ؿػطه اؼػت. ةػعای نحػالیٌای نضتلٓ ةـعی در ٌم تي و ةا واةؽتگی

ػای ةػط واٗؽػام  اىَاعؿضكی، نيأٍ أکار ةط دارىط. ةعای واٗؽام  اىَاعَادی  کاٌر
 آورىػط. کارنػا نی ةػً دؼػتٌهػان کارنػا را  یػا اهیو نادۀ ؼػیدٌيط و ا اىذام نی

ط اةتػطا یػ، ةا غ نيٕػییایو چ ةعدن ویارتتاط دارد. ةعای ازةٌا  واةؽتگی هًا ةًینؽت٘
 را تْییع دٌیط.تان  ذٌو

 ل کارنایتبد

ایگغیو ٌم ؿػَىط. و د ؿطه لیگع تتطیکطیةً  تَاىيط نی اهیط و نادۀ ؼینادۀ ؼٕ
ایػو  ؿَیط یکی از زا تی اؼت کػً نیُارض توٗتی ةا دیگعان درگیع نـادعه و 

ةػً ت٘ػَا را  ،طیدٌیػط، نػادۀ ؼػٕ دٌط. اگع کار صَةی اىذام روی نی لیتتط ٔعایيط
ط. یآور نی ةً دؼتکارنا را  ،اهیدٌیط، نادۀ ؼ ط. اگع کار ةطی اىذامیآور نی دؼت

ا یػآ»کؽػی ةپعؼػط:  اؼت غ ودَد دارد. نهکویى ؿطن ٘لةعدن و نيت ارث يط ةًیأع
ای ةطی اؼت کًیا « اؼػت؟ داده اىذػام تع در زىػطگی صػَد ؾیٔعد، پ و از کاٌر

ک دورۀ زىػطگی دهػٍ یػدر  عا ایو کارنا ٔ٘هیز گَىً ىتاؿط، نهکو اؼت کانالً ایو
 ویاقػلی از ةػ روح کػً اؼت ویاَت٘اد ةع ا کييطگانً یىـطه اؼت. در دانُۀ تغک

و زىػطگی تُػانالت یػ، نهکػو اؼػت ٗتػل از اوػَر ةاؿػط ایواگػع پػ رود.  ىهی
ؿطه، از کؽی ؼَ اؼػتٕاده  ةطٌکارادتهاَی داؿتً اؼت. نهکو اؼت ةً کؽی 

ای ةط دیکعده  و کارنػا ؿػطه یػگعی نحل کـتو اىذام داده کً نيذػع ةػً ایا کاٌر
. تَ٘ا ىیػغ اؼتـً ٌهعاه ؿضف یؿَد و ٌه نیدهٍ گع یدر ُةُطی دکارنا ةاؿط. 
تَاىط در نیان  ٌا ودَد دارد، یُيی نی گَىً اؼت. نيـ  دیگعی ىیغ ةعای ایو ٌهیو
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ا در گظؿتً، نؽػوصاىَاده یا از وعؼ ادطاد ؿضف ةاؿط.   کعدن درةػارۀ دهػٍ تٌع
از »اىط یا درةارۀ ایيکً کؽی ت٘ػَا  گٕتيط و ایيکً ادطاد ٔعد تَ٘ا دهٍ کعده تَ٘ا نی

ةَد.  ریقس گٕتيط آىچً گٕتيط. ؼضو نی «دٌط ٌطر نی»آن را  یا« دٌط دؼت نی
ا ویا  دػَان أػعاد ؼػپارىط. اگػع ةػً گػَش دل ىهی و گٕتاریا ًة نعدماکحع  روٌز

گیعىط. انػا  را دطی ىهیتان  ، ؼضيان طییةگَ و ٔ٘طان تَ٘ا تَ٘ا دادن درةارۀ ازدؼت
در ت کػً نػعدم گَىً ىیؽػ آنٔعد « ةَدنِ ةاتَ٘ا»زیعا ، ىطٌا ةؽیار ژرؼ ةَد آن گٕتً
ًا درةارۀ ایو ةاؿط کػً یُيی  ىط،گیع ىٌع نی تٕکػع و نُیػار اصالٗػی وا یػی او قٔع

ً تَقػیٓ کػعدم، کػای  ةلکً آن، واُٗیت نادی ىیغ دارد و ایو دو ىَع نػاده رد.دا
 ٌهعاه ةطن نا ٌؽتيط.

ؿػَد  نادۀ ؼیاه ناىٍ از ایػو نی٘ت دارد کً یا ز٘یآ»پعؼيط:  ةعصی أعاد نی
داؿػتو  ای درؼػت اؼػت. ةلً، تا اىػطازه« ً کيط؟یؼىَح ةا  تغکتَاىط تا کً ٔعد ة

زیعا نػادۀ دٌط.  ٗعار نیت جیع  تستداؿتو ٔعد را  ؼیاه ٔعاوان، تَاىایی ایهان ۀناد
از  عد، او رایػگ ةػع نی دٌػط و او را در طاىی ؿػکل نییػاه، دور ةػطن ؿػضف نیؼ

و ؿػضف نهکػو اؼػت یا، در ىتیذً. کيط دطا نیِدو، َؿو، ِرن ؼعؿت دٍان، 
ایدرةارۀ چ گعانیایهان کهی داؿتً ةاؿط. وٗتی د  گَىػگ چی یػا ًیی نحل تغکیٌغ

را ةػاور ٌا  آن یک از ٌیچ ٌا صعأات اؼت و ویکيط ٌهۀ ا کييط، ٔکع نی نی قستت
و یػو قَرت اؼت، انػا ایٌؽتيط. نُهَ ً ةً انؽضعه ٌا  آن کيط کيط. ٔکع نی ىهی

ةعایؾ ّیعنهکو صَاٌط ةَد یا اگػع ً یتغکىیؽت کً  و نُيییؽت. ةً اینىلٖ ى
، کػعان اؼػت ایم کػً دأػا ةی گٕتػً. اد رؿػط کيػطیػتَاىط ز ىهی ؾگَىگتغکیً کيط 

اىذػام دٌػط. آن را  تَاىػط ٗلتی ةعای تغکیً داؿتً ةاؿػط نی ٌعکؽیةياةعایو اگع 
انػػا کيػػط،  ی نییةػػً درِ ورودی راٌيهػػااگعد را اؼػػتاد، ؿػػاىػػط:  وَر کػػً گٕتً ٌهػػان

ت واُٗی ةً صَد ؿاگعد  و ةؽتگی دارد کػً یةً اوَر کانل  ةًةؽتگی دارد. پیـٔع
و یةً اوَر کانل  ةًط یً کيیط تغکیتَاى ا نییآایيکً  ط.یکي ً نییچگَىً تغکتان صَد
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ا یػط و آیػط ٔػطاکاری کيیػتَاى ا نییػط، آیػط تسهػل کيیتَاى ا نییةؽتگی دارد کً آ
گَىػً ؼػضتی  چیط، ٌیػو کيیتان را آٌيػ یط ارادهط. اگع ةتَاىیط ؼضتی ةکـیتَاى نی
 ؿَد. نـکلی نسؽَب ىهیتان  کارنایم یگَ ؿَد و نیتان  تَاىط ناىٍ ىهی

نػادۀ  ـتع از ؿضكی کًیـتع، نُهَ ً نذتَر اؼت ةیة اهِ یةا نادۀ ؼ ؿضكی
 ؼػَ ةػا ؼعؿػت هًا ٌمیط نؽت٘یـتعی دارد ٔطاکاری کيط. زیعا نادۀ ؼٕیط ةیؼٕ

 از وعیػٖ. ةياةعایو ٔعدی کً نادۀ ؼٕیط ةیـتعی دارد اؼت، ِرن ِدو، َؿو،  دٍان
ًا  تَاىط گَىگ صَد را أغایؾ دٌط. ةً ؿیيگ صَد نی رؿط ؿیو از وَر نحال، قػٔع

تَاىط گَىگ صَد را رؿط دٌط.  ٌا نی ا و ىاؼازگاریٌ ضرُات کعدن صَب اداره وعیٖ
ٌا را  اىػط ؼػضتیتَ دارد. نیتعی  ٗػَی، ایهػان ی داردـػتعیت٘ػَای ةکً ؿضكی 

زتی اگع از .« يطآةطیطه کاش را  دؽهی را تسهل کيط و ارادهضتی ؼ»تسهل کيط، 
م  ـتع زدع ةکـط و از ىٌػع ذٌيػی کهتػع،یىٌع ٔیغیکی ة ؾ یگَىػگ او أػغاةػاٌز

رازتػی  ویػو نؽػئلً ةػً ایـتعی دارد ایة اهینادۀ ؼ یاةط. انا ةعای ٔعدی کً نی
را ةػً نػادۀ  اهیةگظرد: ةایط اةتطا نادۀ ؼ روىط ویا انیاز ن طیؽت، چعاکً اول ةایى

، ٔػعدی ةػا ایهػاىی در ىتیذػًاؼت.  ار دردىا یروىطی ةؽ ویکيط. ا لیط تتطیؼٕ
اد و ایهػاىی یػـتعی را تسهل کيػط. ةػا کارنػای زیط ؼضتی ةیةا تع نُهَ ً  مُیٓ

 تع اؼت. ةعای او ؼضت کعدنً یمُیٓ، تغک

ایػو نؽػئلً چػً ى٘ـػی را در  دیػط میزىم و صػَاٌ نیتان  يی ةعایینحالی َ
ـو  زم اؼت ةا پاٌای معةطری یتیةعای ىـؽتو در نطکيط.  تهعیو ٔعد ایٕا نی
درد  ی، پاٌػامػعةطر یپاٌػاپػػ از نػطتی ىـؽػتو ةػا ط. یيینطتی وَ ىی ةيـ

ؿَد و پػ از آن  ٗعاری ؿعوع نی ازؽاس ةی، ؿَىط ؼَزن نی عىط و ؼَزنیگ نی
« اراده کعدن ، آةطیػطهدؽهیتسهل ؼضتی »در زال ها ؿ .طیؿَ ٗعار نی واًُٗا ةی

. ةعصػی أػعاد وػَر ٌهیوغ یػىتػان  ازؽاس صَةی ىطارد و ذٌوتان  ةطنط. یٌؽت
 .کييػط را ةاز نیؿان  یپاٌادای تسهل آن،  تَاىيط درد پاٌا را تاب ةیاورىط و ةً ىهی
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م  دٌيط انا کهی ةیـتع ادانً نیةعصی  انا وٗتی  ييط.ک پاٌا را ةاز نیدر ىٍایت ةاٌز
 ؿػػَد. ةعصػػی أػػعاد وٗتػػی ٍػػَده نییةؿػػان  تالشکييػػط  را ةػػاز نیؿػػان  یپاٌا

کييط و پػػ از  ٌا را ةاز نی گیعد، پا معةطر درد نیاز ىـؽتو در زالت ؿان  پاٌای
ایم  دٌيط. پی ةػعده را در زالت معةطر ٗعار نیٌا  آن دوةاره ،ىعنؾکـؾ و کهی 

در زػال  اهیعد، نادۀ ؼػیگ کً وٗتی پاٌا درد نی ایم ؽت. زیعا دیطهیکً آن نثجع ى
 ةػعد و نی ویکارنا را از ة طنیزدعکـو  کارنا اؼت اهیؼ اؼت. نادۀ زهلً ةً پاٌا

ػتو  ؿػَد، ازةػیو درد ازؽػاس نی ایيکً نسل  کيط. ةً ل نییةً تَ٘ا تتطآن را  ٔر
ی در ـػتعیاورد، درد ةیػو ٔـار ةییـتع کارنا ةً پایة ؿَد. ٌعچً نی کارنا ؿعوع

در  ةعای درد پاٌا ودػَد دارد. نُهػَ ً ٔػعدَلتی و یؿَد. ةياةعا نی پاٌا ازؽاس
عد. درد یػگ وَر نتيػاوب درد نی ـو ىـؽتً اؼت، پاٌایؾ ةػًیتیدر نطزالی کً 
ت، کهػی آؼػَده نیایيکً  ؿَد و پػ از ٔعؼا نی ناىط، واٗت نطتی نی ؿػَد.  ٔر

 رود. ؾ نییگَىً پ ویا . نُهَ ً ؿَد کـط کً درد دوةاره ؿعوع نی اد وَل ىهییز

از کارنػا از ةػیو  ای تکػًایيکػً  و ةُػط ازیرود، ةيػاةعا و نییتکً از ة کارنا تکً
انا پػ از نطتی کَتاه تکۀ  کيط. طا نییکهی ازؽاس ةٍتعی پتان  یرود، پاٌا نی
 ویاز ةػ اهینػادۀ ؼػ ایيکػًگیعد. ةُط از  دوةاره درد نیتان  ی ط و پاٌایآ گعی نیید

 ویاز ةػایيکػً  ؿػَد. ةُػط از ىػاةَد ىهی ناده ویؿَد، چعاکً ا ط ىهیی، ىاپط رود نی
. چػعا  اؼت ط تَ٘ایو نادۀ ؼٕیؿَد. ا نی لیط تتطینادۀ ؼٕ هًا ةًیرود، نؽت٘ نی
يػً را ی، ٌغ  ٔعد ؼضتی را تسهل کعده ویا عایؿَد؟ ز لیتتط ؿکل ویا تَاىط ةً نی

و  کعدن تسهػل ٖیاز وع م کً تَ٘ایا گٕتً.  اؼت کعده را تسهل و درد کعده پعداصت
ای صَب یا اىذامکـیطن   زدع و ومػُیت در یػط. ةيػاةعایو ایػآ نی ةً دؼت کاٌر

کهػی ؿػان  یٌاأتط. ةعصی أعاد وٗتػی پا اؽ نیاتٕ ـویتیزیو ىـؽتو در نط
پاٌػا را نحػل ٗتػل روی ٌػم ٗػعار  ایيکًاز  کييط و ٗتل را ةاز نیٌا  آن عدیگ درد نی
 ویؽت. وٗتی أػعاد تهػعیودً نثجع ى چیٌ دٌيط. ةً نی را کهی ىعنؾ ٌا آن دٌيط
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، دارىػط را ةا ی ؼع ىگً نیؿان  ٌای کً دؼت دٌيط را اىذام نی ای ؽتادهیزالت ا
ؿان  ٌای ، دؼتصاوع درد ةعصی أعاد ةً. صؽتً ؿَدؿان  ٌای نهکو اؼت دؼت

ط؟ یػآ زؽػاب نی چػً ذره درد ةػً یػک ؽػت. آنیآورىط. واًُٗا نثجع ى و نیییا پار
و ؿػکل یػؾ ةً اٌای داؿتو دؼت تَاىؽت ٔ٘ه ةا ةا  ىگً گَیم اگع کؽی نی نی

تیـػو را اىذػام یةَد. وٗتی أعاد تهعیو نط ار رازت نییً نَٖٔ ؿَد ةؽیدر تغک
 دٌط. غی روی نییدٌيط، چيیو چ نی

ی ةضكَقػکيط، اگعچً ٌيَز ى٘ؾ  کعد را اىتضاب ىهیینطرؼۀ نا َهطتًا آن رو
گیعد.  ةا دیگعان قَرت نی يگیؿ ویٖ تناد ؿید. اکحع تتطیل کارنای نا از وعدار

در تنػادی ٗػعار دارد، آن  دٌط. وٗتی ٔعدی و ؿکل صَد را ىـان نیینُهَ ً ةً ا
م کػً درد دؽػهی یگػَ رود. نی زتی ٔعاتع از درد ٔیغیکػی نػی ةعصَرد و نذادلً

ط و یػدٌ را ةً ٌم ٔـار نی تان ٌای تعیو چیغ ةعای تسهل اؼت: ٔ٘ه دىطان آؼان
کيتػعل ذٌػو  کـػيط، گع ى٘ـػً نییکػطیً یػؿَد. انا وٗتی أعاد َل آن تهام نی

 غ اؼت.یو چیتع ؼضت

ؿيَد کػً دو ىٕػع  وَر اتٕاٗی نی ، ؿضكی ةا ورود ةً نسل کار، ةً وَر نحال ةً
ای ةطی نییچاش  هدرةار ایچ .يطیگَ ٌغ ةط اؼت کػً او را  ٗطر آنيط یگَ ی کً نییٌغ

ط وٗتػی یػکييػطه ىتا ویم کػً تهعیا آورد. انا گٕتػً دَش نی ت ةًیَكتاىؿطت ز ا
دػَاةؾ را ؿػَد  نیو یتػٌَ ةػً او ا وٗتػییػتالٔی کيط گیعد  نی نَرد زهلً ٗعار

کيػط:  و ٔکع نییعد. ةياةعایةگ در ىٌعی را ةعای صَد یط اؼتاىطارد ةا یةلکً ةا ؛ةطٌط
ط یػةاؿػیم و ةا گػعانییػط ناىيػط دکييػطگان ىتا ویکػً نػا تهع اؼػت گٕتً نُلم»

نگػَ  ةگَ دو ؿػضف او ةػا آن« ةگیػعیم. در ىٌػعاؼتاىطارد ةػا یی را ةػعای صػَد 
ط، اگػع از ىٌػع ذٌيػی ؿػها را یػآ نی ؾیکيط. انػا نُهػَ ً وٗتػی تنػادی پػ ىهی
تَاىط ةاَث رؿطتان ؿَد. او  ط، اجعی ىطارد و ىهییآ ضتً ىکيط، ةً زؽاب ىهییةعاىگ
از ذٌػيؾ آن را  تَاىػط ىهیکيط.  آن ةعآیط و ازؽاس رىذؾ نی تَاىط از پِػ  ىهی
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صَاٌط ةعگعدد و ىگاٌی ةً چٍعۀ آن دو ىٕع ةیيػطازد. وٗتػی  نی عون کيط و دائهاً یة
ای  ۀ ؿػعوراىً  يط آن دو ىٕػع ةػا چٍػعیة گعداىط کً ىگاٌی ةیيطازد، نی ؼعش را ةعنی

تؾ ٔػَران ییػاورد، َكػتاىتَاىط تاب ة گٕتگَ ٌؽتيط. در آن لسًٌ، دیگع ىهی گعمِ 
ؼضت اؼت  ؿعوع ةً دََا کيط. واُٗاً ٌا  آن کيط و نهکو اؼت ٌهان لسًٌ ةا نی

ط. یػرا تسػت کيتػعل ىگػً دارتػان  ط ذٌویو نـکلی ةا کؽی ٌؽتیکً وٗتی در ة
ـػو اداره ؿػَد، یتیٖ ىـؽتو در نطیتَاىؽت از وع ی نیٌعچیغم کً اگع یگَ نی

 ؽت.یً ىگَى ویةَد، انا ٌهیـً ا آؼان نی

 ؿَیط. چگَىػً نی رىذی نَادً ىَع تان ةا ٌعً یو از زا  ةً ةُط در تغکیةياةعا
چ یةَدىط و ٌ صَب ةا ٌم ؟ اگع ٌهً طیکي ًیٌا تغک ةطون ایو ؼضتی طیتَاىؽت نی

کػعد و اگػع  نطاصلػً ىهیتان  غی ةا ذٌویچ چیداؿت و ٌ تناد نيأُی ودَد ىهی
رؿػط تان  يگیؿػ ویا ؿیػةيـػیيیط، آ یيذػااکعدیط ایػو ةػَد کػً  تيٍا کاری کً نی

ٌػای واُٗػی  تیةػَد. ؿػضف نذتػَر اؼػت صػَد را در نَُٗ کعد؟ َهلی ىهی نی
پعؼػيط:  ط. ةعصی أػعاد نییط رؿط کيیتَاى و تيٍا راٌی اؼت کً نییا .طه کيطیآةط
ی  نـکالت ؟ آن میؿَ نان ةا ؼضتی نَادً نیً یدر تغک ـًیچعا ٌه» چيطان ٔٗع

تار ىط کً نعدمةا نـکالتی ىطار ایو اؼػت کػً َلتؾ « ؿَىط. نیٌا  آن َادی گٔع
ؼػهت  ؿَیط ةػا ؼػعتان ةً ً ىهیؼعوتَ  ط. ىاگٍانیکي نی ًیَادی تغک نعدم ویدر ة
ی ؿکل ٌعچیغ.  و ؿکل ىضَاٌط ةَدیط. ةً ایط و در ٌَا زدع ةکـیو، پعواز کيیزن

ا ىارازػت کؽػی ؿػها رایيکػً  گیػعد، از ٗتیػل صػَد نی ٌای َادی را ةػً تینَُٗ
تػار نی کيط، کؽی ؿها را َكتاىی نی نی ا کؽػی یػکيػط  کيط، کؽی ةا ؿػها ةػط ٔر

الُهػل  َکػ طه ؿػَدیػد اؼت کػً ویکيط. ةعای ا ازتعانی نی ىاگٍان ةً ؿها ةی
ا چگَىً اؼت.در ةعاةع ؿها   ایو چیٌغ

از کارنػای صَدتػان ىاؿػی ٌا  آن ؟ تهام طیؿَ نی نَادً نـکالت ویچعا ةا ا
، ٔ٘ػه  میا و ةػعدهیةعای ؿها از ةػآن را ؿهاری از  ٌای ةی زا  ٗؽهت ؿَد. تا نی
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 میت٘ؽػ نضتلػٓ ی در ؼػىَحیٌا ةً ؼػضتی ایم کً آن ن٘طار کم را ةاٗی گظاؿتً
ٌای  را آةطیطه کييط و واةؽتگیتان  رؿط دٌيط، ذٌورا  تان يگیؿ ویؿ ؿَىط تا نی

ان ٌؽتيط کػً نػا ةػعای ٌای صَدت ٌا ؼضتی و ةتعىط. ٌهۀ ایویرا از ةتان  نضتلٓ
ّلتػً ٌػا  آن تَاىیػط ةػع م و ؿػها نییکي اؼتٕاده نیٌا  آن ازتان  يگیؿ ویرؿط ؿ

. چیػعه ؿػَیطٌػا  آن تَاىیط ةػع ط، نییدٌ را رؿط صَد يگیؿ ویکيیط. تا وٗتی ؿ
 ط ةعیةضَاٌ آىکًؿعط  تَاىیط از ٍَطۀ آن ةعآییط، ةً ىضَاٌیط. نیتان صَدایيکً  نگع
کيیط  نـکالتی ةا نعدم را تذعةً نیو از زا  ةً ةُط وٗتی یةياةعا ط.یّلتً کيٌا  آن
ؾ یپػچيػیو نؽػائلی . زیػعا وٗتػی  وَر تكػادٔی ةػَده اؼػت ط ةًیط ٔکع کيیىتا
ةلکػً  ،يطط. انػا رویػطادی تكػادٔی ىیؽػتيدٌ وَر ّیعنيتٌعه روی نی ط، ةًيیآ نی

ةگیعیػط،  در ىٌعکييطه  ویتا وٗتی صَد را تهع .يطؽتٌ ؿها يگیؿ ویةعای رؿط ؿ
 ط.یصَةی اداره کي ةًرا  ٌا آن تَاىیط نی

يػط. اگػع یآ ا تنادٌا چػً وٗػت نییؿَد کً نـکالت  التتً ةً ؿها گٕتً ىهی
 داؿت. ای ىهی طهیچ ٔایط؟ ٌیکعد نی ًیتغک ؿط چگَىً ی ةً ؿها گٕتً نیٌعچیغ

ؾ کييط یآزناؿها را  يگیؿ ویيط تا ةتَاىيط ؿیآ عنيتٌعه نییوَر ّ نُهَ ً ةًٌا  آن
ناٌیػت و ؿکل ی٘ی رؿط کيط. ٔ٘ه ةً ایوَر ز٘ ةً تان ؿیيگ ؿیوو ادازه دٌيط 

وَر تكػادٔی  ةػًٌا ةا دیگعان  تيؾةياةعایو تَاىط ٌَیطا ؿَد.  نی تان ؿیيگ ؿیو
آیػط و  پػیؾ نیتان ً یػدورۀ تغکٌای دؿػَار در ؼعاؼػع  ط. نَُٗیتيدٌ روی ىهی

و یکييط، ا نعدم َادی تكَر نیآىچً  ةعصالؼکيط.  را تؽٍیل نیتان  یتتطیل کارنا
ًا  واٍٗ تع از ؼضتی دؽهی اؼت. ار ؼضتیةؽ ةیياىً ىیؽت کً ٔکع کعد گَىگ قٔع

یاةػػط یػػا ةػػا ایؽػػتادن و  یؾ نیتع تهػػعیو یػػا نطیتیـػػو أػػغا ةػا اىذػػام وػػَ ىی
 ٌػا آنٌا و پاٌا درد ةگیعىط.  ٌا تا زطی کً دؼت نطت دؼت داؿتو وَ ىی ىگًةا 

 ٌيػَز ةػً اىػعژی ،آن تیػانػا ةػعای تَ٘. طيکي ل نییرا تتطتان  طن نادرزادیةٔ٘ه 
ةػعد.  ؼىر ؿػها را ةػا  ىهیصَد  صَدی ةًٌا  ط. اىذام تهعیویاز داریى ؼىر ةا تع
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تو ؼػىر اؼػت. اگػع کؽػی تػان  ذٌو کعدن طهیػتان، آةط ىکتۀ کلیطی ةعای ةػا ٔر
ـتع از یيی ةیچ م کـاورزانیگَ رؿط کيط، نی ةً ةطن دادن تَاىؽت ٔ٘ه ةا رىخ نی
 ؿَىط؟ ةطون تَدً ةً گَىگ اؼتاد چیٌا  آن ۀط ٌهیا ىتایةعىط. پػ آ نی رىخ ٌهً

اىذػام ٌػا  آنآىچػً  ةػاىیؽػت  ن٘ایؽػً ٗاةل ط،یػدٌ چ٘طر ةً ةػطن رىػخ نیایيکً 
ً کًدٌيط  نی ةً  کييط. ٌع روز کار نی ؼَزان ع آٔتابیز ةا ؼضتی و ززهت در نغَر

تػان  ط ذٌویػط، ةایػط رؿػط کيیصَاٌ ایم کً اگع واًُٗا نی گٕتً ایو ؼادگی ىیؽت.
 وَر واُٗی رؿط کيیط. تَاىیط ةً نیآىگاه  ٔ٘هیاةط. و ةٍتَد کيط رؿط 

ط و نحػل أػعاد یػصَةی اداره کي ةػًآن را ایيکً  در وَل روىط تتطیل کارنا، ةعای
ا را صعاب ىکي م داؿػتً و ذٌيػی آرا صَاه کیػٗلتػی ى ـػًیط، ةایػط ٌهیَادی کاٌر

وَر نياؼػتی آن را  . اگع ىاگٍان ةا نـکلی نَادً ؿَیط، ٗادر صَاٌیط ةَد ةً طیةاؿ
صَاه ةاؿط، وٗتػی  کیدَ و ى و قَرت قلریـً ةً ایٌهتان  ذٌو اداره کيیط. اگع

ط کػً درةػارۀ آن یػی داریع و ٔنایگ ـً معةًیؿَىط، ٌه نـکالت ىاگٍان ًاٌع نی
اةت کيیط و ةًایو ٔکع کيـً درةارۀ یط. انا اگع ٌهیٔکع کي صاوع  یط کً ةا دیگعان ٗر

ةا دیگعان  وَر زتم ةً ، پطیط آیط م ٌعگاه نـکلییگَ ایو یا آن چیغ دََا کيیط، نی
م ةػً یگػَ ط، نییؿػَ و وٗتی ةا تنادی نَادػً نییط. ةياةعایکي ؿعوع ةً دََا نی

 ل کيط.یا تتطط، ةً تَ٘یرا ةً نادۀ ؼٕتان  ةطناه در یو نيٌَر اؼت کً نادۀ ؼیا

ةا کارنایی کً  ٌعکؽیتًا ی، ت٘عاؼت ةً ایو نعزلً رؼیطهةـعیت  زالی کً در
و ةػطن ٌػع ؿضكػی ؿػَد  ٌای ٗتلی روی ٌم اىتاؿتً ؿػطه نتَلػط نی از زىطگی
ومػُیت روی  ویػل کارنا نُهَ ً ایو در تتطیادی کارنا دارد. ةياةعایار زین٘طار ةؽ

اةػط، ی ةٍتػَد نػی تان ؿػیيگ ؿیوکيػط و  رؿػط نی تان گَىگ در زالی کً دٌط: نی
 نادی نَادػًىاؼازگاری و تؿَد. وٗتی ةا  ل نییرود و تتط از ةیو نیتان  کارنای

 تَاىط نی، اؼت تان ؿیيگ ؿیوآزنایؾ در زال ةعیط کً کؽی  و پی نی طیؿَ نی
 تسهػلآن را  طیاگع ةتَاى. اؼتادعدر زال یيطی ةازتاةی از ایو ةاؿط کً چيیو ٔعا
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ىیػغ  تػان گَىگ اةػط وی ةٍتَد نػی تان ؿیيگ ؿیورود،  نی ویاز ةتان  ی، کارنا طیکي
 وزیػػاد گظؿػػتً نػػعدم ت٘ػػَای  َؼػػتً ٌؽػػتيط. دریپ ٌم کيػػط. ٌهگػػی ةً رؿػػط نی

تَاىؽتيط گَىگ صػَد  نیکـیطن  زتی ةا کهی ؼضتیصَةی داؿتيط.  يگیؿ ویؿ
کـػيط،  زدع نیيکً ای نسل ؽتيط. ةًیوَر ى ویؾ دٌيط. انا انعوزه نعدم ایرا أغا
ؿػَد و  نی کهتػعو  کهتػعو، ةاورؿػان ةػً آن یػً کييط. َالوه ةع ایصَاٌيط تغک ىهی

 ؼازد. دؿَارتع نیؿان  تغکیً را ةعای

تػار یؿَیط  ً، وٗتی ةا تنادٌایی نَادً نییدر تغک ا وٗتی دیگعان ةا ؿػها ٔر
ت ؿػها نهکو اؼایيکً  کییتَاىط ةاؿط.  ت نییو دو ومُیکی از ایةطی دارىط، 

تار ةطی داؿتًٌا  آن تان ةا در زىطگی ٗتلی  کً طیکي نی ازؽاستان  ایط. در ٗلب ٔر
تار کييػط؟ ویتَاىيط ا نیٌا  آن چىَر»ایو ّیعنيكٕاىً اؼت:  پػػ « گَىً ةا نو ٔر

تار کعد قَرت ةً آنٌا  آن چعا در گظؿتً ةا ؟ نهکو اؼت ةگَییط در آن زنان  طیٔر
چ ارتتاوی ةا آن دورۀ زىطگی ىػطارد. یدورۀ زىطگی ٌ ویاواًُٗا از آن آگاه ىتَدیط و 

ل کارنػا یدر تنػادٌا نؽػئلۀ تتػطایو اؼت کػً  نَمَع دیگعگَىً ىیؽت.  ایو انا
م و یلی ةاگظؿت ةاؿیط صیم ةایکي و وٗتی تنادٌا را اداره نیینىعح اؼت. ةياةعا

تار کيیىتا ٌای کاری   هیا نسیکار  نسل ط دریةا انع م. ٌهیویط نحل أعاد َادی ٔر
ٌػا  آن عای، زگَىً اؼت غ ٌهیویؿْل آزاد دارىط ى کار رود. ةعای أعادی کً گع ةًید

، چعاکػً  طیدر تهاس ىتاؿ ةا دانًُ اؼت عنهکویىیغ تُانالت ادتهاَی دارىط. ّ
 ٌا رواةىی ودَد دارد.ً یٌهؽا ویة زطاٗل

آن در صكَص ؿَیط.  تنادٌا نَادً نیواٗؽام  اىَاعادتهاَی ةا  در تُانالت
 ،ی ٌؽتیطوکار کؽبدر چً ىَع ایيکً  کييط، نی ًیَادی تغک نعدم ویة أعادی کً

ةا  اؼت، چً ىَع ؿعکت صكَقی را اداره  چ٘طرتان  ط، ردۀ ؿْلییپَل دار چ٘طر
ػا را : ىکتػۀ اقػلی ایػو اؼػت کػً کيػط تٕاوتی ایذػاد ىهییک  ٌیچکيیط،  نی کاٌر

ػًیط. ٔتار کيط و درؼت رینيكٕاىً اىذام دٌ  ةـػعیط در دانُػۀ یػٌا ةا تهام زٔع
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ػۀ اىؽان ىتَدن ٗلب  ةاؿيط. نَمَع، درؼت ودَد داؿتً اؼػت، ىػً ؿػْل و زٔع
گٕتػۀ  ویػا« کارىػط. بیىٕػع ٔع ُىً ىٕع ةازرگان، از ده: »ةَدای  ٔعد. در گظؿتً گٕتً

تػان  تا وٗتػی ٗلبنـکل در ٗلب نعدم ىٍٕتً اؼت. م یگَ نعدم َادی اؼت. نی
ط، ؼغاوار ایو ٌؽتیط یـتع تالش کيیط، اگع ةینيكٕاىً دادوؼتط کي درؼت ةاؿط و

 صاوع ط ٔ٘ػه ةػًیػآور نی ةً دؼػتآن را  ط. ؿهایاوریة ةً دؼتـتعی یکً پَل ة
ةً غی ی، چدادن ازدؼتط. ةطون یطیای َادی ةعای آن ززهت کـیو دىیدر اایيکً 
ط ٔػعد یػتَاى ز نیایط. در ٌع وت٘ۀ ادتهػاَی ٌيػَ ط. ةعای آن کار کعدهیآ ىهی دؼت

ادتهاَی نضتلٓ، تنادٌای نضتلٕی ودَد دارد.  وت٘ات ط. ةعای أعادِ یصَةی ةاؿ
درؼػتی اداره  تَاىيط ةً نیٌا  آن ۀی از ىَع وت٘ۀ ةا  دارىط و ٌهیوت٘ۀ ةا ، تنادٌا

ٌای  تَاىیط ٔعد صَةی ةاؿیط و انیال و واةؽتگی ؿَىط. در ٌع وت٘ۀ ادتهاَی، نی
تَاىیػط ٔػعد صػَةی  ع ةگیعیط. در ؼىَح ادتهػاَی نضتلػٓ نیت گَىاگَن را ؼتک

 ً کيیط.یتَاىیط در ؼىر ادتهاَی صَدتان تغک ةاؿیط و نی

ا در چ ویا ٌا،  ٌای دولتػی ةاؿػط یػا ؼػایع ؿػعکت صػَاه در ؿػعکت ،ویروٌز
ا یکطیتنادٌایی کً نعدم ةا  ادی ؿطه اؼت. در ؼایع کـػٌَر گع دارىط واًُٗا ّیَع

ات نػعدم ةػعای یو پطو در وَل تاریش، ای  نيػأٍطه ٌعگغ روی ىطاده اؼت. نياَز
کـيط، ةعای  گع ى٘ـً نییکطیً یط ؿطه اؼت. نعدم َلیوَر صاقی ؿط ؿضكی ةً

يطٌا ،کييط ؼَدی دغئی نتارزه نی ةعىػط  کػار نی ی کػً ةػًیأکاری کً دارىط و تٔع
 ، وارد نسػل وَر نحال . ةً ةَد زتی ؼضت اؼت کً ٔعدی صَبوزـتيا  اؼت. 

 . ةُطًا ؿضكی ةً ؽتیى درؼتآىذا  وٌَای  زال کيیط نی ؿَیط و ازؽاس کار نی
تً و  ػیرئ ؾیو پ ةط گٕتً تانؼع وَر پـت وَر و آن ویط کؽی ایگَ ؿها نی ٔر

تی یوَر َذ ةً ٌعکؽی دار کعده اؼت. را لکًتان  داده و ؿٍعت درةارۀ ؿها گغارش
و را تسهػل کييػط؟ چگَىػً یػىيػط اتَا کيط. أعاد َادی چگَىػً نی ةً ؿها ىگاه نی

تاری را تسهل کييط؟ یتَاىيط چي نی عده، ایذػاد کػاگع او ةعای نو نـػکل »و ةطٔر
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کييػط،  نی تیػدٌم. اگع أعادی از او زها نو ٌم در ن٘اةل، ٌهان کار را اىذام نی
 َادی اىذام نعدم ویکار را در ة ویاگع ا« م.ینتارزه کي ای. ة أعادی را دارم ٌم نو
ار ةػط یکػار ةؽػ ویػکييػطه، ا وی. انا ةػعای تهع طیگَیيط ٔعدی َٗی ٌؽت ، نی طیدٌ

اةت و دََا کي . اگع نحل اؼت . اگع آن کار را  طی، ٔعدی َادی ٌؽت طیٔعدی َادی ٗر
 ط.یط، زتی ةطتع از آن ٔعد َادی ٌؽتیـتع از او اىذام دٌیةا ؿَروزعارتی ة

چيػػیو تنػػادی نَادػػً  م؟ وٗتػػی ةػػایط ایػػو نَمػػَع را اداره کيػػیػػچگَىػػً ةا
تار کي ؿضف آن ط نحلیم و ىتایط آرانؾ صَد را زٕي کيیم، اول ةایؿَ نی .  میٔر

م و نـکلی ىیؽت کً نَمَع را یدٌ رینؽئلً را ةا نٍعةاىی تَم میتَاى التتً نی
 نـػکالت ویػ. وٗتی ةػا ا طیةاؿ واةؽتً آن از زط ةً ؾیط ةیم. انا ىتایروؿو کي

اةت نتارزه گعانید حلط نی، ىتا میؿَ نی نَادً تػاری نـػاةً او  میکي و ٗر . اگػع ٔر
اةت او نتارزه ط نحلیتيٍا ىتا ط؟ ىًیؽتیا ٔعدی َادی ىیداؿتً ةاؿیط، آ ط، یػکي و ٗر

ط از او نتيٕع ی. واًُٗا ىتا طیداؿتً ةاؿ ؿضف رىذـی از آنتان  ةلکً ىتایط در ٗلب
ط ةعدةاری را یا پػ ىتَاىؽتً ا َكتاىی ىیؽتیط؟ی، آ طیط. وٗتی از او نتيٕع ةاؿیةاؿ
ا کيیم.  را تهػعیو نػی ِدػو، َؿػو، ِرنصَاٌی را زتی کهتع. نا  ط و ىیکیکي تیَر

تار کيیىتا پػ ، گعچػً ؿػها را در  طیط از او َكتاىی ؿَیط و واًُٗا ىتایط ناىيط او ٔر
تَاىیط ؼػع صػَد را ةليػط کيیػط.  چيان نَُٗیت وزـتياکی ٗعار داده کً زتی ىهی

ط و صالكاىً از یاز او تـکع کيتان  ط در ٗلبیط، ةایاز او صـهگیو ؿَیيکً ا دای ةً
تػارکعدن نعدم َادی ٔکػع کييػط ایوط ی. ؿا طیاو تـکع کي ، ؿػها را اةلٍػی گَىػً ٔر

 ؽت.یگَىً ى ویکً ادٌم  اوهیيان نیةً ؿها کيط. انا   صَدٔعیب نی

اؼػتاىطارد از ط یػاا ىتیط. آیٌؽت کييطه ویط: ؿها تهعیـیيطیة ٌهگی درةارۀ آن
 ایػآ. ط؟ اقَل نعدم َادی ىتایط ةعای ؿها ةػً کػار ةػعده ؿػَدیکيپیعوی ةا تعی 
ػایی از ؼػىَح ةػا تع ىیآور نی ةً دؼتکييطگان  ؿها تغکیًآىچً  ؽػتيط؟ یط چیٌغ
تػار کيیعوی کيیط از اقَل ؼىَح ةا  پیپػ ةا او  ا نحػلیػط، آیػط. اگع نحػل او ٔر
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ی را چیغ چػًط: یـػیيطیة ویػ؟ درةػارۀ ا تـػکع کيیػطط از او یچعا ةا ط؟ پػیؽتیى
ةػػطون »ط: یػػگَ نی ، اقػػلی ودػػَد دارد کػػً دٍػػان ویػػط کػػعد؟ در ایػػصَاٌ کؽػػب
ط یػط، نذتَریاوریة ةً دؼتط یاگع ةضَاٌ« ط.یآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ازدؼت

او  .َادی ٗعار داد نعدم ویوزـتيا  در ة یتیط. او ؿها را در نَُٗیاز دؼت ةطٌ
ی  ؿػها ٌغیيػۀ ةً و آورده  ةً دؼتؿکلی دىیَی  ةًؿَد کً  تً نیىٌع گٔعر دؤع

دٌط ةطتع ةاؿػط و ٌعچػً  ىی کً ؿها را در آن ٗعار نییؿعا . ٌعچً اؼت ىٍٕ ةعده
دٌػط.  ـػتع ت٘ػَا از دؼػت نییط و او ةیکي ـتع تسهل نییـتع ةاؿط، ةیة ع آنیت ج

کيیػط،  آن را تسهػل نیتهػام در زػالی کػً  ؿػَد. ٌهۀ ایو تَ٘ا ةً ؿها داده نی
تً ةاؿیط. ؼتکآن را  نهکو اؼت تً و ةً دل ىگٔع  گٔع

، کارنای  ةاؿیط طهیٔعاواىی کـ ودَد دارد: اگع رىخ و دٍانیگعی در ایاقل د
 ، ٌع اىطازه تسهل کػعده ةاؿػیط ةػً طیا طهیکً زدع کـآىذا  ؿَد. از نی لیؿها تتط

کييػطه  ویتهع کػً ؽػتیغی ىیا چتَ٘ ویا ایؿَد. آ ل نییاىطازه ةً تَ٘ا تتط ٌهان
. اگػع  رود نی ویغ از ةیةعیط، چعاکً کارنای ؿها ى نی ٖ ىٍٕیدو وع صَاٌط؟ ةً نی
 صَد يگیؿ ویؿ طیتَاىؽت نی کعد، چگَىً را ةعای ؿها ایذاد ىهی تینَُٗ ویاو ا

تاریکطی؟ اگع نو و ؿها ةا  طیرا رؿط دٌ در ٌهاٌيگی ایيذا  م ویکي گع ةا ازتعام ٔر
 آنایيکػً  صاوع ٘ػًا ةػًیع ةاؿط؟ دٗیپظ تَاىط رؿط گَىگ انکان نی ، چگَىً میيیةيـ

 يگیؿػ ویکعد، ایو ٔعقت ةػعای رؿػط ؿ ذادیرا ةعای ؿها ا نـکل ویا ؿضف
صػَد را  يگیؿػ ویآنطه اؼت. اگع ةتَاىیط از آن اؼتٕاده کيیط تا ؿ ةً ودَدؿها 

 ىٕػٍ ٖیػوع ؟ ةػً ؼػًکيط وعیٖ رؿط ىهی ةطیو تان ؿیيگ ؿیوا یةٍتَد ةضـیط، آ
تػً  تان ؿػیيگ ؿیوو زا  کػً یط، ةياةعایٌؽت کييطه وی. ؿها تهع طیا ةعده ةػا تع ٔر

ط. یػا ةعده ٖیػچٍار وع ةً زعکت کیاةط؟ ةا ی ؾ ىهییغ أغایى تان گَىگ ایاؼت، آ
در  ط.یػاز او تـػکع کي ٗلػب میط از قهیط؟ ةایةاؿ نهيَن ؿضف چعا ىتایط از آن

 . گَىً اؼت ایو واٍٗ
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داد. انػا او  ؿها ىهػی تَ٘ای صَد را ةً وگعىً ىتَد صَب ؿضف ت آنیى التتً
 یو ةػعای نػا، ارت٘ػا آورد ةػً ودػَدؿػها  يگیؿ ویؿ ارت٘ا واًُٗا ٔعقتی را ةعای

تَاىیم ةً ؼىر  نان ٗعار گیعد. زیعا ٔ٘ه وٗتی نی ؿیيگ ةایط در ٗلب تغکیً ؿیو
زػالی  ٌػا در و ٌهۀ ایو ؿَد لیتتط تَ٘ا و ةً ودةع ویکارنا از ةةا تعی ةعویم کً 

دؼػت در دؼػت ٌا  آن ؿیيگ صَد ٌؽتیط. دٌط کً در زال تغکیۀ ؿیو روی نی
وَر  آىٍایی کً در ٗلهعوٌای ةا تعی ٌؽتيط ىؽتت ةً نػعدم َػادی ةػًٌم دارىط. 

اقػَل  ویػا وٗتی از ؼىسی ةػا  ةػًکييط.  نتٕاوتی ةً اتٕاٗات ایو دىیا ىگاه نی
رؼػط. آىچػً در ایػو دٍػان دىیػَی ةػعای نػا  نی ةػً ىٌػعٕاوت کانالً نتةيگعیط، 

از ؼػىَح آىچً  ٔ٘هرؼط نهکو اؼت درؼت ىتاؿط. نُهَ ً  نی ةً ىٌع« درؼت»
 راؼتی درؼت اؼت. ؿَد ةً ةا  دیطه نی

در تغکیػۀ پػیِؾ  طوارمیام و ان وَر کانل ةعای ٌهً ؿعح داده را ةً اقَل ویا
 ًیػوَر واُٗػی تغک و ةً ىٌع ةگیعیطدر کييطه  ویهعت َيَان رو ٌهً ةتَاىیط صَد را ةً

ی ؿطه ایيذاط، چعاکً ایو اقَل، یکي و یأػعاد، چػَن در ةػعصػی ط ةیاىط. ؿا نُٔع
ایيذػا  يی و نلهَس نعدم َادی کًیکييط نيأٍ َ ٌيَز ٔکع نعدم َادی ٌؽتيط،

ىيػط تَا الب َٗی نعدم َػادی ىهییتع ٌؽتيط. در ؼ ٗعار دارد َهلیٌا  آن در ن٘اةل
تػار کييػط. اگػع ةضَاٌ ةع وتٖ ط یط ٔػعد نُهػَلی صػَةی ةاؿػیػاؼتاىطاردی ةا  ٔر

 انػا ط،یػَيَان الگَی صػَد اىتضػاب کي ط ٍٗعناىان و ؿٍعوىطان ىهَىً را ةًیتَاى نی
ٗػطرت تهانػًا ةػً نَٔ٘یت در تغکیػً .  َادی ٌؽتيط الگٌَایی در ةیو نعدمٌا  آن

تغکیػػً ةػػً را تػػان  چ٘ػػطر ٗلبةؽػػتگی دارد و ایيکػػً  و ةكػػیعت ؿػػها تـػػضیف
 صَؿػتضتؿػها ودػَد ىػطارد. ةػعای پیػعوی الگػَیی . ٌیچ دٌیط اصتكاص نی
چيػیو ر گظؿتً ددر قَرتی کً ، ایم کعدهتـعیر تان  را ةعایایو دأا ٌؽتیط زیعا 

وَر آؿکار آنَزش داده ىـط، زتی ةػً أػعادی کػً در دؽػتذَی  چیغی ٌعگغ ةً
عوی یػدأػا پتان از  تَاىیػط در زىػطگی کً داریط نی تغکیً ةَدىط. ةياةعایو ةا داىـی
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ا نَٔػٖ یػط، آیػً کيیػط تغکیػتَاى ا نییآایيکً  ط.یکي نیةٍتع َهل ةاور دارم ط و یکي
ت کيیط ٌهگػی تَاىیط  چً ؼىسی نیتا ؿَیط و  نی ةؽػتگی تػان ةػً صَدپیـٔع
 دارد.

 .ٓ کػعدمیکً ا ن تَقىیؽت ؿکلی ایو ـً ةً یکارنا ٌهتتطیل التتً روش 
ا یػتَاىػط در دانُػً، در نيػغل  ؿػَد. نیىهایان غ یگع ىیٌای د تَاىط در نسیه نی

ٌػای  زىیط یا در ؼایع نسیه اةان ٗطم نییدر صدر زالی کً  ٕتط.یی اتٕاؽ ةیٌعدا
ؿػػَیط از تهػػام  ادتهػػاَی، نهکػػو اؼػػت ةػػا نـػػکالتی نَادػػً ؿػػَیط. وادار نی

کـػػیط. تػػا وٗتػػی دؼػػت ةایط  چؽػػتیطهٌػػا  آن ةػػًکػػً  ی دىیػػَیٌا واةؽػػتگی
ةعوىط.  از ةیوٌای نضتلٓ  هیط در نسیةاٌا  آن ٌایی داؿتً ةاؿیط، تهام واةؽتگی

ٌػا، ةػً ز٘ی٘ػت آگػاه  ط یػا مػُیٓ َهػل کيیػط و از آنیػوادار صَاٌیط ؿػط ةلْغ
 .ؿَیط و نَٖٔ نی گظریط ً نییگَىً از نیان تغک ویؿَیط. ا نی

ةعیط  اری از ؿها پی نییگعی ودَد دارد. در وَل تغکیً، ةؽیخ دیت رایومُ
ؿػَد.  ط، ٌهؽػعتان اّلػب ىارازػت نییػدٌ ٌای نا را اىذػام نی ویکً وٗتی تهع

کيط. اگع کار  ط، ٌهؽعتان ةا ؿها دََا نییکي ٌا را ؿعوع نی تهعیوایيکً  نسل ةً
ادی را قػعؼ یػط وٗػت زیػىطارد. ٔعض کي تانط، کاری ةً کاریگعی را اىذام دٌید

کو اؼت صَؿسال ىتاؿط، انا ىً ةً ىارازتی وٗتی کً ط، نهیکي َىگ نیدةازی نا
کيػط و صیلػی  ذػاد ىهییچ نـکلی ایٌای ؿها ةعای او ٌ ویط. تهعیکي و نییتهع

ط و نغازهتػی ةػعای او یٌؽػتتان  ةػطننعاٗتت از در زال ٌم صَب اؼت، چعاکً 
ایکيیط او چ ٌا را ؿعوع نی ویيکً تهعیا نسل ةًىطارد. انا  ا ی را پعتاب و دَػَیٌغ

ٌا  آن کی ازیعا یاىط، ز گع دََا کعدهیکطیٌا تا نعزلۀ والؽ ةا  کيط. ةعصی از زوج نی
و یػـيط کػً چػعا ایاىط یانا ٔ٘ه تُطاد کهی ةً ایو ن دٌط. ٌا را اىذام نی ویتهع

را اىذام تان  یٌا ویعا وٗتی تهعکً چ أتط. اگع ةُطًا از ٌهؽعتان ةپعؼیط اتٕاؽ نی
لػی یتَاىػط دل تَاىط تَمیر دٌط و واُٗػًا ىهی ىهیاؼت، ٗطر َكتاىی  ویا یطدٌ نی
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پػ واًُٗا نَمَع  ةَد.ٗطر َكتاىی و صـهگیو  چعا در آن زنان ایوکً  طا کيطیپ
ؿػَد.  ط، کارنػای ؿػها تتػطیل نییٌا ٌؽػت ویاىذام تهعدر زال ؽت؟ وٗتی یچ

ای ةط یط چیدٌ از دؼت نیآىچً  ط ویآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ازدؼتةطون  ٌغ
 از دؼت ةطٌیط.ط یٌؽتيط. ةا

ط، ٌهؽعتان درؼت دلػَی روی ؿػها از یوارد نيغل ؿَایيکً  نسل ةًط یؿا
ومُیت را قتَراىً تسهل کيیػط، آن روز  آن طیؿطت صـم نيٕذع ؿَد. اگع ةتَاى

ت نیتان  در تهعیو ؿػایط  داىیط ةایط تَ٘ا را دػطی ةگیعیػط نیچَن  کيیط. پیـٔع
تار دووَر نُهَل  ةً تػارانا داؿتً ةاؿیط،  ای ؼتاىًةا ٌم ٔر  نهکػو اؼػت ایػو ٔر

ازؽػاس کيیػط ایػو صـػم و ؿػایط . کانالً ّیعنيى٘ػی ةاؿػطتان  ش ةعایانعوز
ىتَاىیط صَد را کيتعل کيیػط  در ىتیذًو  اؼتةً ؿه ةیؾ از زطتٌَیو  شاىٕذار

عا یػؿػَد. ز ةیٍػَده نی تػانو آن روزیةا ایو کار، تهعو ةا او ؿعوع ةً دََا کيیط. 
ط. انا آن یو ةتعیاز ةآن را  ةَد کًؿها کهک ةً در زال تان ةَد و ٌهؽعآىذا  رناکا

ت و ی، آن کارنػا از ةػدر ىتیذػً. یػطؿعوع کعدتان و دََایی را ةا ٌهؽع یطرا ىپظیٔع
ت. ةؽیاری از ایو ىهَىً را ٌػا  آن کييػطگان نػا ٌا ودَد دارد و ةؽیاری از تغکیً ىٔع

ػای  ىیيطیـػیطىط کػً چػعا ایو اىط، انا درةارۀ ایو تذعةً کعده گَىػً ةػَد. اگػع کاٌر
غ یٌا ةایط چ داد. تهعیو و زط اٌهیت ىهییدادیط، ٌهؽعتان ةً ا گعی اىذام نیید

در ٌهؽعتان  ٘تیدر ز٘گیعد.  صَةی ةاؿط، انا ٌهؽعتان ٌهیـً ةً ؿها ایعاد نی
و را یػط، گعچػً صػَدش ایػو ةتعیرا از ةػتػان  یکػً کارنا اؼػتکهک ةً ؿهزال 
کيط و در درون ةا ؿػها نٍعةػان ةاؿػط؛  داىط. او ٔ٘ه در ًاٌع ةا ؿها دََا ىهی ىهی

آورده ةاؿػط  ةً دؼتکارنا  ٌعکؽیعا یؽت. او ز٘ی٘تًا َكتاىی اؼت، زیوَر ى ویا
 و ؿکل اؼت.یکيط. ٗىًُا ةً ا ازؽاس ىارازتی نی
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 نگیش نیشبًبَد 

و ایػو  أٌػت کييػطيگ صَد نسیؿ ویاری از أعاد ىتَاىؽتيط از ؿیدر گظؿتً ةؽ
ت تغکیً ؿط و ةاَث ؿػطؿان  ةعاینـکالت ةؽیاری  نؽئلً ؼتب ؿػان  پیـػٔع

و، یی دارىط. در وَل تهعیيگ ةا یؿ ویةعصی أعاد از اةتطا ؼىر ؿنتَٗٓ ؿَد. 
ت یػٕیتَاىيػط ةػً ٗلهػعو صاقػی ةعؼػيط. ک ؿَد و نی َٔرًا ةاز نیؿان  مچـم ؼَ

 ویةا ؼػت، ةيػاةعا ؿان ؿیيگ ؿیو ىؽتتًا صَب و ؼىرأعادی و ینادرزادی چي
رؿػط  ؿان ؿیيگ ؿیوتا ؼىر ٌا  آن کيط. وٗتی گَىگ ٍ رؿط نییؼع ؿان گَىگ
ط، تنػادٌا ةؽػیار ؿػطیط يػط ةػً رؿػط گَىػگ صػَد ادانػً دٌيکيط، اگع ةضَاٌ نی
و نضكَقػًا ةػعای یػط. اييگ صَد ادانً دٌیؿ ویؿَد، چعاکً ةایط ةً رؿط ؿ نی

 طيػط. نهکػو اؼػت ٔکػع کيىػنادرزادی صػَةی دارت یٕیقست دارد کً کأعادی 
تػً اؼػت. چػعا یصَةی پ ىیغ ةًؿان  ویصَةی رؿط کعده و تهع ةً ؿان گَىگ ؾ ٔر
 رود. نعدم ةػا ؾ ىهییصَةی پ غ ةًیچ چیؿَد؟ ٌ ٌهً نـکل ًاٌع نی ویا ىاگٍان

تار نی وَر ةًٌا  آن کيػط.  تَدػً ىهیٌػا  آن غ دیگػع ةػًیىؿان  ػیکييط و رئ ةطی ٔر
ٌهػً نـػکل ًػاٌع  ویػا . چػعا ىاگٍػان ؿػَد نی نتـػيخ غیوماع نيغل ىزتی ا

انا َلت ایيکً در اةتطا ةطون دردؼػع تػا  ط.يىطاىآن را  َلتؿَد؟ نهکو اؼت  نی
تَاىػط  ایو نی چگَىًةَد. ولی ؿان  نادرزادی صَب تیٕیک ؼىر صاقی رؼیطىط

لۀ ةؽػیار زیػادی ٔاقتا پایان تغکیً تغکیً ةاؿط؟ رؼیطن ةً کهال در نُیار ىٍایی 
تو ةػً ةياةعایو اؼتاىطارد ىیغ ةایط ةا  ةعود.  . طيدٌ رؿط صَد ادانً ةً طیدارد! ةا ٔر
آن   ةػً ةطون دردؼػعؿان  صَب  نادرزادی  صاوع کیٕیت نعزلۀ ٗتلی کً ةًٔعاتع از 
 .اؼتاىطارد دطیط ةا تع ةعؼيط ةً پظیع اؼت کً انکان ٔ٘ه وٗتیرؼیطىط 

آورم و  نػی ةػً دؼػتـػتعی یة نػو اةتػطا پػَل» نهکو اؼت کؽی ةگَیػط:
و ةاؿيط تا نذتػَر ىتاؿػم ىگػعان چیػغی ةاؿػم. یت ن ام ؿَم صاىَاده نىهئو نی

. اول  کيیػط پعدازی نی صیػال کػً میگػَ نی« کيم. نػیرا ؿػعوع ً یپػ از آن، تغک



۱۸۶ 

 

 ؛تْییػع دٌیػطرا  دیگػعان، ؿها تَاىایی ایو را ىطاریط کً زىطگی و ؼعىَؿت ایيکً
ا واُٗػًا یػةاؿػط. آتػان ا صػَاٌع و ةعادریػو یع آن ٔعد، ٌهؽع، ٔعزىط، والطزتی اگ

چ نـػکل یػا ی، اگع ٗػعار ةػَد ٌػ ایيکً؟ دوم  تَاىیط ت٘طیع کؽی را تْییع دٌیط نی
تان ؼعؿار از رازتػی و  کعدیط؟ اگع زىطگی ً نییط، چگَىً تغکیىگعاىی ىطاؿتً ةاؿ
گَىً ىیؽت کػً تكػَر  کيیط. ایو تَاىیط در تغکیً رؿط ؼضتی نی آؼایؾ ةاؿط، ةً

 . نعدم َادی اؼت دیطگاهؿها از  کعدن  چگَىگی ٔکع ویایط. ا کعده

ط يػکي نیؾ یؿها را آزناٌا  آن ةگظریط وٌا  ؼضتینذتَریط از نیان  ًیتغکدر 
را ؼتک ٌا  آن طیتَاى ا نییط و آیرا ٗىٍ کيتان  الیط ازؽاؼات و انیتَاى ا نییکً آ
ا واةؽتًیچ ایو ط. اگع ةًیعیةگ ی ٌعچیػغ.  ؿػَیط ً نَٔػٖ ىهییػ، در تغک طیةاؿ ٌغ

ٌا نَدػَدات ةـػعی  ؿػَد اىؽػان ی ةاَث نیچیغ چًراةىۀ کارنایی صَد را دارد. 
 صاوع ازؽاؼػات ةػً ً٘ا ودَد ازؽاؼػات اؼػت، چعاکػً نػعدم ٔ٘ػهیةاؿيط؟ دٗ
 ةػً زن و نػعد، َـػٖ ویةػ ، َـػٖ و اَنػای صػاىَادهیةػ ٖیکييط. َال زىطگی نی

ػا دادن  ٌا، اىذام ٌا، دوؼتی ، ازؽاس ویوالط  ٌعچیػغصاوع دوؼػتی و  ی ةػًیکاٌر
آیػا ٔػعدی دوؼػت دارد کػاری ایيکً  دیگعی ٌهگی نعتته ةا ازؽاؼات ٌؽتيط.

و اؼػت، ةػً یاىذام دٌط، دوؼت ىطارد کاری اىذام دٌط، صَؿػسال اؼػت، ّهگػ
ی، از ی در کل دانُۀ ةـػعٌعچیغو  ،غی نتيٕع اؼتیورزد، از چ غی َـٖ نییچ

ط. اگػع از یػً کيیػط تغکیػتَاى ط ىهییػط. اگع ازؽاؼات را ٗىٍ ىکيیآ ازؽاؼات نی
ع ٗعار دٌػط و ذٌػو یت ج تَاىط ؿها را تست کؽی ىهی چیط ٌییایعون ةیازؽاؼات ة

صَاٌی  کیؿَد ى و آن نییگغیداآىچً  تَاىط ؿها را ىَؼان دٌط. نعدم َادی ىهی
ةاره ازؽاؼات را ٗىٍ کعد.  کیؽت یت ىتع اؼت. التتً راز ةَده کً چیغی ةاؿکَه

را تان  ٌای وَر تػطریذی واةؽػتگی ةػًایيکً  اؼت، روىطی از ً روىطی وَ ىییتغک
ا کيیط. انا ؿها ةا  ط.یةاؿگیع  ؼضتط ةا صَدتان یٌر
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ط؟ یػکػار کي ط چًیؿَىط. ةا وَر ىاگٍاىی ًاٌع نی کييطگان تنادٌا ةًً یةعای تغک
وٗتی ةا نـػکالت  ط،یو ذٌيی آرام داؿتً ةاؿ ـً ٗلتی ؼعؿار از نستتیاگع ٌه
َيَان  ی ةػًیعا ةػً ؿػها ٔنػایػکيیػط ز صَةی اداره نی را ةًٌا  آن ، طیؿَ نی نَادً
ط و وٗتی کػاری یگعان نٍعةان و ةانستت ةاؿیـً ةا دیدٌط. ةایط ٌه ع نییگ معةً

ةایػط ؿَیط،  ط. ٌعگاه ةا نـکلی نَادً نییعیةگ در ىٌعگعان را یط دیدٌ اىذام نی
ٌػا  آن ا ةػعاییػا آیتَاىيط ایو نَمَع را تسهل کييط  ا دیگعان نییط آیاول ٔکع کي
ؿَد. ةا اىذام ایو کػار، نـػکلی ودػَد ىضَاٌػط داؿػت. در  ای ىهی ةاَث قطنً

 ط.یعوی کيیط از اؼتاىطاردٌای ةا  و ةا تعی پیتغکیً ةا

َيػَان نحػال،  . ةػًاىػط رؼػط ٔاٗػط ایهان نی ةً ىٌعٌهیـً أعادی ٌؽتيط کً 
کييػط  َتادت نیاو را ةاز ةاؿط و نَدَد وا یی را کً ؿان  مؼَ نهکو اؼت چـم
گلػً و واٗؽػام  اىَاعکييػط،  انػا وٗتػی دَػا نی .، ةتیييػطکييط نیو از او درصَاؼت 

چػعا »کييػط:  نػیؿان را در آن نضلَط  ىـطه  ٌای نسٖ٘ ؿکایت درةارۀ درصَاؼت
ام  کيم ةً نػو کهػک کػو زىػطگی نی ؟ صَاٌؾةعای نو ایو کار را اىذام ىطادی

را ةػعآورده ؿػان  ٌای آن نَدػَد وا  صَاؼتًکػً انا نؽلم اؼت « تع ؿَد. رازت
داده ةػَد و ةػعای آن  و تعتیبىٌم  ؿان را در زىطگی نـکالت کيط. زیعا او آن ىهی

، صػَد را نـػکالتٖ یوَری کً ةتَاىيط از وع یاةط، ةًا ارت٘ ؿان ؿیيگ ؿیوةَد کً 
زػل کيػط؟ تػان  نـکالت را ةعایآن آن نَدَد وا  انکان دارد ؿط دٌيط. چگَىً ر

را  تػان گَىگ تَاىیػط را زػل کيػط چگَىػً نیٌػا  آنکيط. اگع  زل ىهیرا ٌا  اقالً آن
اقػلی ط؟ نؽػئلۀ یػرا ةا  ةتعتان  ط و ؼىریرا رؿط دٌ تان ؿیيگ ؿیوأغایؾ و 

 ييػط،یة نیآن را  صػطایینَدَدات وَر کً  رؿط کيط. ٌهان تان گَىگ و اؼت کًیا
ًا زىطگی ةً اقػل ٌطؼ ایو اؼت کً ةلکً ىیؽت،  کعدن ٌطؼ از زىطگی اىؽان قٔع

ٔکػع  صػطاییکـػيط. نَدػَدات  صَد ةازگعدد. نَدَدات ةـعی رىخ ٔعاواىػی نی
تَاىػط  ـتع زدع ةکـط ةٍتع اؼت، چعاکػً ةػً ایػو ؿػکل نییکييط ٔعد ٌعچً ة نی
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اگػع  .ةعىػط ةعصػی أػعاد ةػً ایػو پػی ىهی انا ةپعدازد.تع  ٌای صَد را ؼعیٍ ةطٌی
چعا ةً نو کهک »ؿکایت کييط: ؿان  صطایکييط ةً  اجع ىکيط ؿعوع نیؿان  دَای
ٌای   ىـػانصاوع آن، زتی  ةعصی أعاد ةً« کيم. را َتادت نی کيی؟ ٌع روز تَ ىهی

کييػط.  و نییتٌَؿان  صطایکييط و از آن پػ ةً  را ةً زنیو پعت نیؿان  نظٌتی
ا  ٌػا  آن ؿػَد. ىاپطیػط نی ؿان گَىگ کيط و ؼَ٘ط نی ؿان ؿیيگ ؿیوةا ایو کاٌر

زتی ةیـػتع ؿان  صطایاز ؿان  رو دلضَری غی ةاٗی ىهاىطه، ازایویيط کً چىدا نی
ؿػیيگ  ؿیوٌػا  آن ؿان اؼػت. زىطگی کعدن تتاهدر زال او يط يک ؿَد. ٔکع نی نی

ةػً آن را  يػطىتَا يط. چگَىػً نیيک یاةی نیرا ةا نُیار ٔعدی َادی ارزنَدَدی وا  
تَاىط َهلی ةاؿط اگع ٔعدی نؽائل ؼىر ةػا   يط؟ چگَىً نیياةی کیو ؿکل ارزیا

ٌػػا در  و وٗتػػی نػػعدم رىخیرا ةػػا اؼػػتاىطاردٌای نػػعدم َػػادی ىگػػاه کيػػط؟ ةيػػاةعا
کيػط.  ىػط، چيػیو نـػکلی اّلػب ةػعوز نیگیع در ىٌع نیاىكأی  ؿان را ةی زىطگی

 کييط. و ؿکل ؼَ٘ط نییأعاد ةً ا اری ازیةؽ

گَىػگ، ؿػانل اؼػتادان نـػٍَر،  چی اری از اؼتادانیٌای اصیع، ةؽ در ؼال
را کانػل  ضی صػَدیت تػاریػن نَر گَىگ واُٗی چی اىط. التتً اؼتادان ؼَ٘ط کعده

دیگع ُٔال ىیؽتيط. ٔ٘ه آىٍایی ٌيَز ُٔال ٌؽتيط کً راه صَد را در دىیػا کعدىط و 
ةعصی اىط.  را از دؼت داده ؿان گَىگ ؼَ٘ط کعده و ؿان ؿیيگ یوؿاىط و  گم کعده

 ُٔػال در دانُػً نُػعوؼ ةَدىػط ٌيػَز ٌػم در گظؿػتً گَىگ کً چی از اؼتادان
ؼػهت  ةًو  ؿػطىط َػادی گػم نعدم ویدر ةٌا  آن کً ىططیدؿان  انٌؽتيط. اؼتاد

 ىػطعون ةکـيط و دیطیطه ؿطىط و ىتَاىؽتيط صَد را ةیؿضكی کـ نيأٍؿٍعت و 
عون یػرا ةٌا  آن کهکی روحؿان  انو اؼتادیطی ىیؽت. ةياةعایانٌا  آن گع ةًیکً د
ٌؽػتيط و  رایخٌا  ىهَىًو یؿان ةَد. ا کهکی روی ةطن روحٌا  آن . گَىگىططیکـ

 ؿان کم ىیؽت.تُطاد
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 ٌؽتيط. زتػی اگػع تُػطادی ٌػم ًا کمتىؽتٌا  ىهَىًو یۀ نا، ایدر نطرؼۀ تغک
 ٌای ، نحال يگیؿ ویةا رؿط ؿ ؽتيط. در راةىًیى تَدً ةاؿيط، درصَر ودَد داؿتً

ةأی در ؿػٍعی در  ادی ودَد دارد. ؿاگعدی ةَد کً در کارصاىۀ پارچًیز چـهگیع
ت، تهعیدأا را  ٔالَنایيکً  کعد. ةُط از کار نی دوىگ ؿان اؼتان  ٌا را ةً ویاد گٔع

ػت ای ةً تازه ؿکل و ةَد کً کارصاىًیذً ایاد داد. ىتی ؼایع ٌهکاراىؾ .  صػَد گٔع
 ۀ کارکيػانیةعد و ة٘ نی صاىً ةأی ةً ٌا را از کارصاىۀ پارچً ی از زَلًیٌا تکً او ٗتالً 

تيٍػا ةػعدن  و دأا را ؿػعوع کػعد، ىػًیتهعایيکً  کعدىط. ةُط از کار را نی ویغ ٌهیى
ایادياس ةً صاىً را نتَٗٓ کعد، ةلکً ٌهۀ چ ةػَد  ةػعده صاىػً ةػًٗتالً  ی را کًیٌغ

ةػً صاىػً را آن اٗػالم دیگع غ یىٌا  آن طىط،یرا د شگعان ایو کاریعداىط. وٗتی دةازگ
 کارصاىػً ةَدىػط ةػً ةػعده صاىػً ٗتالً ةػًکً را  آىچً . ةُنی از کارکيان زتیىتعدىط

 أتاد. اتٕاؽ کارصاىً در تهام تیومُ ویةازگعداىطىط. ا

 ؿػاگعدان طنیػد دأػا در ؿػٍعی ةػً اری ٔالَنیکی از نعاکغ دؼتی  ننؽئَ
ت ای کارصاىً دأا در ٔالَن ع یرود. نػط ؾ نػییۀ آىان چگَىً پیط تغکييیةت کً يطٔر

 کػارگعان ویػاز وٗتػی ا»صَؿػانط ةگَیػط: ٌا  آن ؿضكًا ةیعون آنط تا ةً کارصاىً
تًیدأا را  ٔالَن  ةػً عتػع ٌػمیيػط و دیآ نی کارصاىػً زود ةً اىط ٌهگی قتر اد گٔع
ؿػان  ن ةؽیار کَؿا ٌؽتيط و ةػً کػاری کػً نؽئَلدر کارؿاٌا  آن روىط. نی صاىً
اةػت یگ عاد ىهییػکيػط ا و نیینُػؿان  یةعا عىػط، دیگػع ةػعای نيػأٍ ؿضكػی ٗر

ا ةً ایو ؿیَه، ةً کل ىهی اىط و  ای ةضـػیطه تػازه ؿکل کارصاىً کييط. ةا اىذام کاٌر
 وٗت . چً ار ٗطرتهيط اؼتیۀ ؿها ةؽی. روش تغک اؼت غ ةٍتع ؿطهیى ؼَد کارصاىً

اقػلی  ٌطؼ «کيم. ٌای او ؿعکت غ نایلم در ؼضيعاىییى ط؟ نویآ ؿها نی نُلم
چيػیو ایيکػً  ، ىػً ةا ؼػت ؼػَی ؼػىَح ةً نػعدم تیٌػطا ۀ ٔالَن دأػایاز تغک

تَاىػط ةػا تػعویخ تهػطن نُيػَی در  نی ةً ٌع زالآورد، انا  ةً ودَدتْییعاتی را 
صَد را دؽتذَ کيط  درون ٌعکؽیدانًُ، ى٘ؾ ؼازىطۀ ةغرگی داؿتً ةاؿط. اگع 
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ؿػَد و  نی تیتحت دانًُ میگَ و ٔکع کيط کً چگَىً ةٍتع َهل کيط، نییو درةارۀ ا
 کيط. اؼتاىطارد اصالٗی نعدم دوةاره رؿط نی

، ؿاگعدی ةػَد  دادم َآن آنَزش نیی را در ؿٍع تای ٌا ویٔا و تهع ٌيگانی کً
 آنطه ةَدىػط. ةعای ؿعکت در کالس ؼال داؿت. او و ؿٌَعش ةیؾ از پيذاه کً

ت ی ةًاتَنتیل،  اةانیَتَر از صٌيگام   صػاىم لتػاس ةػً ؾيۀ ةْلػیرد ؿط و آ ؼَع
ؾ یة اتَنتیل ،گیع کعده ةَد اتَنتیلکً لتاؼؾ ةً آیيۀ  در زالیع کعد. یگ نؽو

 دیگػع نتػع ؽػتیة اتَنتیػلنسکم ةً زنیو أتاد. ؼپػ  .او را کـاىطنتع  ده از
ط ةؽػیار ننػىعب یعون پعیة اتَنتیلاز  هکعد. وٗتی راىيط تَٗٓ و ؼپػ زعکت
ت کعدی کذا نی ، ؿها ىگاه ىهی آٌای»ةَد:  ا، نعدم ویا «.یٔر تػار  ویا روٌز گَىً ٔر
و اؼػت یػکييط ا و کاری کً نییؿَىط اول ةا نـکلی نَادً نی ٌعوٗتکييط و  نی

 داصػل صالی کييط. نؽػأعان ت ؿاىًیع نؽئَلیکً زتی اگع ن٘كع ٌم ةاؿيط از ز
آیا ایو صاىم قطنً دیطه و آیا ىیػاز اؼػت ةػً ةیهارؼػتان  ویةت»گٕتيط:  لاتَنتی

ا یػ؟ آ وَر اؼت صاىم چً اوماع»گٕت:  آنط و ةا َذلً ؼع َ٘ل راىيطه «ةعده ؿَد.
کييػطه  ویتهع آن .«ؿػطه چػً میيػیو ةت هارؼػتانیة میای؟ ةیػا ةػعو طهیػد قطنً

او .«  تػَاىی ةػعوی نییچ نـػکلی ىیؽػت. ٌ»ت: ةليط ؿط و گٕ ویکُيطی از زن  ةً
 کعد. را تع آىذا  لتاؼؾ را تکاىط و ةا ؿٌَعش گعدوصا 

 ؾطىیکػػعد و نػػو از ؿػػي ٓیػػتُع نػػادعا را ةػػعایم ویػػآنػػط و ا کػػالس او ةػػً
:  گٕت نو کييطۀ نا واًُٗا رؿط کعده ةَد. او ةً ویتهع يگیؿ وی. ؿ صَؿسال ؿطم

اد یػدأػا را  گػع ٔػالَن. ا دأػا ٌؽػتم ادگیعی ٔالَنیدر زال اکيَن  ، نو نُلم»
تً ةَدم و یط درةارۀ اییایة «کعدم. اداره ىهی ؿکل ویا را ةً زادجً وی، انعوز ا ىگٔع

ا ةعای ٔعدی ةازىـؽتً ٌغیـیيطیة و  ار زیػاد اؼػتیيػۀ زىػطگی ةؽػیم: ایو روٌز
اٌی ودَد ىطارد. ٔعدی کً ةینغا چیٌ و صػَرده یدارد، زن ؼال ؾ از پيذاهیای ٔر

طه ؿػطه اؼػت. کذػای ةػطىؾ یو کـػیو نؽأتی روی زنػیيتا چ اتَنتیلو ةا 
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ةػاٗی ةهاىػط و از  ویروی زنػ تَاىؽػت . او نیدا ٌهػًتَاىؽت نذعوح ؿَد؟  نی
 هارؼػتانیدر ة تَاىؽػت م. او نییم؟ ةػعویةػعو هارؼػتانیة ةليط ىـَد. ةً ؾیدا

 أتػط، نهکػو نی و ةعای ٔعدی َادی اتٕػاؽیط. وٗتی ایایى عونیةآىذا  ةهاىط و از
تػار ىکػعد. نػا  کييػطه اؼػت ویوَر ةاؿط. انا او تهع ویا تاؼ و ةػً ایػو ؿػکل ٔر
تَاىػط  ط و آن ٔکػع در آن لسٌػً نییػآ ا ةط از ٔکعِ اولیۀ ٔػعد نیی صَب مییگَ نی
 ةػا ی او، اگػع ٔػعدی َػادی ةػَد، چگَىػً ةار ةیاورد. ةا ؼػو نضتلٕی را ةً خیىتا
ةعىطاؿت. یک ٔکع ٌهۀ  يط؟ انا زتی پَؼتؾ ٌم صعاؿییىت قطنً تَاىؽت نی

ةط  ، زالم آه»گٕت:  ط و نییکـ دراز نیآىذا  آورد. اگع در ةً ودَدٌا را  ایو تٕاوت
ةػَد  واًُٗا نهکػو پػ« کيط... درد نی کيط، آىذای نو درد نی يذای نوی. ا اؼت

 ن٘ػطار پػَل چًایيکً  ؿط. ةطون تَدً ةً نی ٔلخ طیةـکيط و ؿا ؾٌای اؼتضَان
ۀ یػؿػط ة٘ تَاىؽت رازت ةاؿط وٗتی نذتَر نی ؿط، چگَىً نی ةً او پعداصت نی
 صػاىم آن ةَد کً بیغ َذیى ةگظراىط؟ زتی ةعای ىاًعان هارؼتانیَهع صَد را در ة

ػا،  ویػةگیػعد. ا ؼَ اؼػتٕاده کيػط و از او پػَل ؼػُی ىکػعد از راىيػطه نؽو روٌز
ت . ةلً، راىيطه اؼت ؿطه ٓیاصالٗی نعدم تسع  ٌای ارزش ت، انا او ٔر نی ةا ؼَع

گَىػً  ویا صَاؼت آن کار را اىذام دٌط. انػا انػعوزه نػعدم َهطًا ةً کؽی ىغد. ىهی
ام  اؼت. گٕتً کييط آن ىاَاد ىً ٔکع نی وی، زتی ىاًع عدیىگ ٌؽتيط. اگع از او پَل

ا نعدم ىهییا کً دٌيط. اگع ؿضكی ةً  فیتَاىيط درؼت را از اؿتتاه تـض و روٌز
 چػَنکيػط.  ةػاور ىهیآن را  ام کػاری اؿػتتاه اؼػت،اىذػدر زػال کؽی ةگَیط کً 

ؼَد ٌؽتيط  دىتال ، ةُنی أعاد ٔ٘ه ةً تْییع کعده اؼت ٌای اصالٗی نعدم ارزش
دٌيط. ةعصی أعاد زتی ؿُارؿان ایو ؿطه اؼت:  و ةعای پَل ٌع کاری اىذام نی

 «کُـيط. او را نی و آؼهان ویؿضكی ىتاؿط، زن نيأٍ اگع ٔعدی دىتال»

نعکػغ تذػاری  ةً ةُط از ؿامزدن   را ةعای ٗطم ای در پکو پؽعش کييطه تهعیو
کػعد.  ِ نییػی را تتلیآزنػا ٌػای ةضت  طىط کً ةلیتیرا دای  دکًٌا  آن ِنو ةعد. چیان
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ةػازی کيػط. پػطر ةػً او گٕػت کػً اگػع  کػً نيط ؿػط و درصَاؼػت کػعد پؽع َالًٗ
ةعىػطۀ  زی کيػط. کػَد داد تػا ةػا َآنیػ کیاو  صَاٌط، ةعود انتسان کيط و ةً نی
َکػیدا زده ؿػط.  ذػانیار ٌیةؽػ کَچکی ةَد. کػَد  غۀ دوم ؿط، کً دوچعصۀ ل

 ، چگَىػً کييػطه ٌؽػتم ویتهع نػو: » از ؼع پػطر گظؿػت ةعؽ ٔکعی نحل ىاگٍان
آن را  ٌغیيػػۀ غی را ةگیػػعم کػػًیػػ؟ اگػػع چ غی ةاؿػػمیػػچ چيػػان دىتػػال تػػَاىم نی

:  گٕػت کػَد  او ةً« ةطٌم؟از دؼت آن ط در ازای یةا ن٘طار تَ٘ا ، چً ام ىپعداصتً
 کَد  «م.یةضع کیی صَدنان میتَاى صَاٌی، نی نیآن را  . اگع ىگیعیمآن را  ایة»

. زػا  صػَدم  طییػ، انػا ىضع کی ةضػعییم یاز تَ صَاؼتم ةعا نو»َكتاىی ؿط: 
ةعدار  زاری کعد و دؼػت ً یگع کَد « داؿتً ةاؿم.آن را  گظاری ةعىطه ؿطم و ىهی

 صاىػً را ةا صػَد ةػً دوچعصًایيکً  ای ىطاؿت دغ کييطه چاره ویتهع وی. اٌم ىتَد
ىػارازتی کػعد.  ـػتع ازؽػاسیٔکع کػعد، ة ـتع درةارۀ آنیة ، ٌعچً ةتعد. در صاىً

تً ی ٔػعوشیآزنا ٌای ةضت تیةل»ٔکع کعد:  ؼپػ« گعداىم. پَل را ةعنی» اىػط.  ٔر
را  ط پَلیکييط؟ ةا ىهی میت٘ؽ انصَدؿ ویةآن را  ایةعگعداىم، آٌا  آن اگع پَل را ةً

 «اٌطا کيم. کارم نسل ةً

ؾ ؽػیو رئ ةَدىػطدأا  ٔالَنۀ کييط ویتهعٌهکاراىؾ ، تُطادی از  صَؿتضتاىً
أتاد و  نی اتٕاؽ ىی نُهَلییکار یا نس در نسل ویاو را در  کيط. اگع ا تَاىؽت

ط یةعىػطه ؿػطی یآزنػا ای را کػً از ةضت  و دوچعصػً طیکييطه ٌؽت ویتهع طیگٕت نی
تػان  ػیزتی رئ ؿایط ، طیکار ةتضـ ةً نسلآن را  پَل ٗكط داریطو  طیصَاٌ ىهی

 ویػا ایػآ»کعدىػط:  غ اًٍار نییى گعانیط دی. ؿا طینـکل رواىی دار کعد نیىیغ ٔکع 
تً  عاًٌیة ةً گَىگ چی ویتهع در ؿضف  «؟دَؿػ َاىػًیتغکیً ةاَث ؿػطه دا یٔر
غی در یچ وی. چي اؼت ؿطه ٓیاصالٗی تسعٌای  زامع ارزشدر زال  کً ام گٕتً
نُهػَلی ةػَد و  آنػط و کػانالً  ىهی زؽػاب ةػً نٍهػی نَمَع ۱۹۶۰ ای ۱۹۵۰دٌۀ 

 . ؿط ىهی زده ؿگٕتکؽی   چیٌ



۱۹۳ 

 

، ایو  ع کعدهیی٘طر تْنعدم چٌای اصالٗی  ارزشایيکً  گَییم ةطون تَدً ةً نی
 صػَب يػطیگَ نی کيط. وٗتی ةعصی ع ىهیییٌعگغ تْ ِدو، َؿو، ِرن،،  دٍان ؼعؿت

،  طیٌؽػت ةػط يػطیگَ نی ط. وٗتػی ةعصػییىتاؿػ ، نهکو اؼت واًُٗا صَب طیٌؽت
ػای ارزیػط. زیىتاؿػ نهکو اؼت واًُٗا ةط  ٓیػاةی صػَةی و ةػطی تسعیػعا نُیاٌر

.  ٌؽػتيط کييط أعادی صػَب عوی نییپ از ؼعؿت دٍان أعادی کً . ٔ٘ه اىط ؿطه
صَب اؼت یا ةػط و در ؼعاؼػع کيط ٔعدی  نی تيٍا نُیاری اؼت کً نـضف ویا

ؿَد ایو اؼت. گعچً تْییعات ةغرگی در  نی ؿياصتً تیرؼه دٍان، چیغی کً ةً
ؿطت أَل کعده اؼت.  ٌای اصالٗی اىؽان ةً ادتهاع ةـعی پطیط آنطه، انا ارزش

اىگیػغۀ نػعدم یگاىػً ؿضكی نيأٍ ؿَد و  نی تعٔاؼطروز  روزةًاصالٗیات ةـعی 
ؿػها ةيػاةعایو  کيػط. ع ىهیییػت تْیعات ةـعییاس تْؿطه اؼت. انا دٍان ةع اؼ

ػایی  عوی کيیط. ىهییط از اؼتاىطاردٌای نعدم َادی پیىتاگان کييط ً یتغک تَاىیط کاٌر
ًا ةع ایو اؼػاس اىذػام دٌیػط کػً نػعدم َػادی در ىٌػع را درؼػت ٌػا  آن را قٔع

ؽػت و یىط مػعورتًا صػَب ىگیع در ىٌع نیغی کً نعدم َادی صَب یىط. چگیع نی
ای کػً  ؽػت. در زناىػًیىػط مػعورتًا ةػط ىگیع در ىٌػع نیغی کً نعدم َادی ةط یچ

در زال  کً گَییط اؼتاىطاردٌای اصالٗی نيسعؼ ؿطه اؼت، وٗتی ةً ؿضكی نی
ط نؽػائل را یػةا گانکييط  تغکیًؿها کيط!  اىذام کاری ةط اؼت، زتی آن را ةاور ىهی

ط تـػضیف دٌیػط کػً یَاىت نیآىگاه  ةع اؼاس ؼعؿت دٍان ارزیاةی کيیط. ٔ٘ه
 ی واًُٗا ةط اؼت.چیغ چًی واًُٗا صَب و چیغ چً

  نگید گَان

 يػگ،ید ودػَد دارد. گَان يػگید ىام گَان ای ةً گان، پطیطه کييطً یتغک ان دهٍیدر ن
ک در نطرؼػۀ ةػَدا یػۀ تاىتعیػتغک روشاؼػت کػً در اقػل در  نػظٌتی نعاؼهی

ۀ یػؿػها راه تغکنىهئو ؿَىط  کً اؼت ویا يگید از گَان . ٌطؼؿط ٕاده نیاؼت
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ً ةً ؿهار آورىػط. ی٘ی آن راه تغکیط ز٘یَيَان نع ط و ؿها را ةًیيیگعی را ةعىگغید
و نطرؼػۀ  گَىگ ٌای چی ویو نعاؼم نظٌتی در تهعیاؼت کً ا ویاَذیب  غیچ

وَر  ةً ؽمیتست ىام تاىتع چیغی را کً ٌعکؽی ام . گٕتً ىیغ ًاٌع ؿطه اؼتدائَ 
تاىػگ  ؽمیعا تاىتعیم؟ زیگَ را نی ویط نت٘لب اؼت. چعا ادٌ آنَزش نیَهَنی 

صاوع  گع ودَد ىػطارد. ةػًیو د ط ؿطهیاؼت کً در کـَر نا ىاپط ؾ از ٌغار ؼالیة
اد داؿػتً یػ ةػً وَر کانػل وارد چػیو ىـػط. ةػًتتتی ٌعگغ  ؽمی، تاىتع زةاىی ناىٍ
ؿَد. اؼتاد  ٌا تهعیو ط کً آن نظٌتی رنغگَىً اؼت و ةایط در صٕا در قَنًُیةاؿ

  وَر نسعناىػً وَر نسعناىً آنَزش دٌط و ؿػضف را ةتػعد تػا ةػً ةًآن را  ىیغ ةایط
ا  ؿَد. داده تَاىط آنَزش ه، نىلً٘ا ىهییو ؿعایت ایتهعیو کيط. ةطون َر

عىػط: یرا ةا ایو ٌطؼ یاد ةگ گَىگ روىط تا چی نی تتت اری از اؿضاص ةًیةؽ
وَری کػً در  تتتی را یػاد ةگیعىػط، ةػً مؽیطا کييط تا تاىتعیصَاٌيط اؼتادی پ نی

و پػ از آن جعوتهيط و نـٍَر ؿَىط. ٌهگػی درةػارۀ  طهؿ گَىگ آیيطه اؼتاد چی
٘ػی یٌػای ز٘ کػً آنَزش اتیػط زیػدر ٗ واُٗیِ تتتی  نای  کیط: یـیيطیة آن
ی چیغ چػًيط یتَاىط ةت ُی ٗطرتهيطی دارد و نییوت ٌای َٔؽ ییتَاىا کعده أتیدر

 ط ةػعای چػًیػتَان د ضكی اؼت. ٔ٘ه ةا ىگاٌی ةً ذٌيؾ نیؿ ویدر ذٌو چي
 وَری کً وٗتػی عد ةًیاد ةگیو را یو تهعیتا ا آنطه ایيذا او ةً»اؼت:  آنطه ایيذا
 اورد و نـٍَر ؿَد. اویة ةً دؼتؿَد و جعوت  گَىگ را تع  کيط اؼتاد چی ایيذا
ًا  تَاىيط ادازه آیا نی« ۀ نا را تنُیٓ کيط.یتا روش تغک اؼتایيذ دٌيط کؽی قٔع

ؿان را تنُیٓ کيط؟ چً رؼط ةػً ایيکػً اىگیػغۀ  ةیایط و چيیو روش دطی تغکیً
اد یغی یچ ؿضف ویا ةياةعایو ةًکؽی ةعای ایو کار کؽب پَل و ؿٍعت ةاؿط. 

ادی یػنُاةػط زآىذػا  کيط. التتً ىهی أتیآنَزش واُٗی را در چیدٌيط و او ٌ ىهی
ػاین٘ػطاری چ ودَد دارد و نهکو اؼػت  انَزد. اگػع أکػارشیػی ؼػىسی را ةٌغ

ػای  گَىگ کيط اؼتاد چی ؼُی نیدر زالی کً  ىتاؿط، درؼت ؿَد تػا ةتَاىػط کاٌر



۱۹۵ 

 

َاىػات یکيػط. ز عکييطه را دػظب نییَاىػات تؽػضیا زیػةطی اىذػام دٌػط، ارواح 
 ی کػًیٌػا ؽػت. آنیتتتػی ى ؽػمیتاىتع غ اىعژی دارىػط، انػا آن ازیتؽضیعکييطه ى

آىذػا  وٗتی وارد ؿػطىط اؼت روىط نهکو نی تتت ا ةًصالكاىً در دؽتذَی دارن
 واُٗی ٌؽتيط. کييطگانً یتغکٌا  آن ؼاکو ؿَىط و ةعىگعدىط.

 غیػٌػای نطرؼػۀ دائػَ ى اری از روشیزامػع ةؽػدر زػال  کػً اؼػت بیَذ
کيػط،  نی ٌای اىػعژی اؼػتٕاده دٌيط. نطرؼۀ دائَ از کاىال را اىذام نی يگید گَان

ةَدم،  دٌط؟ وٗتی ةعای آنَزش در ديَب را اىذام يگید اقىالح گَان چعا ةایط ةً
م ؾی، ةػنتَدػً ؿػطمآىچً  ةع وتٖ م ودػَد دارد کػً از ده روش دٌر در آن  ةػٌع
ؼُی ٌا  آن .دوىگ گَانط. نضكَقًا در نيى٘ۀ يدٌ نی را اىذام يگید گَان ٌا روش
دٌط،  را اىذام يگید کييط چً کاری اىذام دٌيط؟ اگع آن اؼتاد ةعای ؿها گَان نی

اد یٌا را  ؼایع روش طیتَاى دیگع ىهیپػ از آن  و طیؿَ نیش ز ٗعار نُلَم نعیطا
ایػو ا یػآ انػا دٌػط. چيػیو کػاری را اىذػام نیاو  ؿػَیط. وگعىً تيتیً نی طیعیةگ

دٌط ةعای ؿػٕا و زٕػي  نی او آنَزشآىچً  اٌعیهيی ىیؽت؟و کاری  دادن ٔعیب
اً  ؼالنتی اؼت و نعدم ؿَىط. ن٘كػَد از اىذػام  عىط تا ؼالمیگ اد نییآن را  قٔع

کييػط، دیگػع  ویاو را تهع گَىگ کيط اگع نعدم چی ؽت؟ کؽی ادَا نییو کار چیا
ةؽیاری از أعادی کً چيػیو کػاری کييط.  ویگعی را تهعید چ روشیتَاىيط ٌ ىهی

را ىذات  يط نعدمىتَا هیيط، چعاکً ىنعدم ٌؽت کعدن دٌيط در زال گهعاه اىذام نی
 .طيی کيیراٌيها را تا کهالٌا  آن ط ويدٌ

غ ًػاٌع ؿػطه یىآىذا  زامعدر زال ، انا تُلٖ ىطاردنطرؼۀ دائَ دیيگ ةً  گَان
دیيػگ  درةػارۀ گَان گػَىگی کػً اؼػتاد چیةػع وتػٖ آىچػً نـػاٌطه کػعدم اؼت. 

ٕػاَؾ ةػً ةليػطی گػَىگی دارد کػً ارت ؼتَنةً راه اىطاصتً و ؼعوقطا را یـتعیة
اؼت، انا پی ةػعدم نُعؤی گَىگ  اؼت. او اؼتاد چی وتً٘ ؼاصتهاىی دو یا ؼً

آوری کم ؿطه اؼػت. قػطٌا ىٕػع  ت ؼٓ وَر و زط ؼَ٘ط کعده و ةًیگَىگؾ تا ا
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او نسطود ةػً آن ارتٕػاع  دٌط. گَىگ را اىذام يگید تا او گَانةَدىط   طهیکـ قٓ
ةػعای  يػگید ؿط. پػ ةعای اىذام گَان د و ىاپطیط نیعک نی زودی ؼَ٘ط ةَد و ةً
ؽػت؟ ینػعدم ى دادن بیػو ٔعیا ایاؼتٕاده کيط؟ آ ؽتتَاى ی نیچیغ چًنعدم از 

ؿػػَد  ط، ةاَػػث نییػػگػػع ةػػً آن ىگػػاه کيیوٗتػػی از ُةُػػطی د ٘ػػی،یز٘ يػػگید گَان
 ،گػعیَتارت د ةعؼط. ةً ةً ىٌع طیـِم ؼٕی از ؼع تا پا نحل ٌای ؿضف، اؼتضَان

 ؾیرا از ؼع تا پا پػا تان  طنةکيط تا  اؼتٕاده نی ،ةا  ، نادۀ ةا اىعژی آن از گَىگ
کػاری  تَاىط. چً دٌط؟ ىهی و کار را اىذامیتَاىط ا نی گَىگ اؼتاد چی ا آنیکيط. آ
 دٌط؟ التتً ازتها ً اٌطاؼ نظٌتی ةعای اىذام ایو کػار ىػطارد. ٌػطٔؾ نی اىذام

تیػو او را یوٗتػی تهػع کً اؼت ویا ط یکػی از أػعاد او ؿػَیط. ةایػط ةػً یػاد گٔع
 . ٌطٔؾ ایو اؼت کً از ؿها پػَل طیعیاد ةگیط و نىالب او را یو ةعوٌای ا کالس

 . ىطارد عد درآنطییاد ىگیکؽی روش او را  چیةیاورد. اگع ٌ در

 نعیػطان ٔػالَن دأػا ىیػغةػعای  ،در نطرؼۀ ةػَدا ًیٌای تغک روشؼایع ناىيط 
ا  اؼتادؿان چػً گعدٌػط؛  اىذػام نیؿػان  دیيگ را در ُةُطٌای دیگع ةعای گَانةاٌر

ُی نهکػو اؼػت یوت ٌای ٔػَؽ ییأعادی ةا تَاىانهکو اؼت آن را زػ ىکييط. 
 اؼػت غ نهکویاىذام اؼت و أعاد زؽاس ىدر زال ةتَاىيط نتَدً ؿَىط کً آن 

گػع، نهکػو اؼػت ىاگٍػان یٌای د ا در زنانی ازؽاس کييط. در وَل صَابآن را 
 يػگید گَان يط. ٌػطؼَتَر ک ةطن ان گعنی از ةا ی ؼع داری ؿَد و از تهامیدع
تػان ۀ صَدیػرا أغایؾ دٌط، چعاکً گَىػگ از وعیػٖ تغک تان گَىگ کً ؽتیى ویا

و  ؾیاؼػػت و ةػػعای پػػا  کييػػطه تیتَ٘ يػػگ، ىػػََی روشید کيػػط. گَان رؿػػط نی
ا از نیان گَان اؼتتان  ةطنةیـتع  ؼازی پا  تان  ةػطن .گػظرد دیيگ نی . ٔعد ةاٌر

م، زیػعا یدٌ را اىذام ىهػی يگید گَان ٕاتیؿَد. نا تـع ط در ٌع ؼىسی پا یةا
تهعکػغ کيیػط و اؼػتادتان از تان  ام، ؿها ةایط ٔ٘ه روی تهعیو وَر کً گٕتً ٌهان
 کيط. نؽائل نعاٗتت نی ۀة٘ی
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دٌيط تا ؿاگعد اؼتادؿان ؿَىط. ةا قستت  ةُنی از أعاد نعاؼهی اىذام نی
چيػیو صَاٌيػط  اد نیاری از أػعیلم ةً نَمػََی اؿػاره کػيم. ةؽػی، ناةاره درایو
ضی ُٔلػی نػا از دوران یرا اىذام دٌيط تػا ؿػاگعد نػو ؿػَىط. دورۀ تػار ینعاؼه

نيغلػۀ   ةػً و زاىػَزدن،گظاؿتو پیـاىی ةع زنیو ا ی. آ اؼت گظؿتً و ٗطیم نتٕاوت
 . میدٌ را اىذػام ىهػی ٕاتی؟ نػا ایػو تـػعایط هرؼػهًا ؿػاگعد ؿػطایو اؼت کػً 

ةعصی نعاؼم نظٌتی کً ىهَد گع ا کييط ٔکع نی اری از نعدمیةؽدار اؼت کً  صيطه
یاةػط.  نی ؾیأػغا ؿػان گَىگ تع ؿػَىط ةیعوىی دارد اىذام دٌيط و کهػی نػظٌتی

اؼػت  طهیٔا ةی ط،یکي ً نییو ةؽتگی دارد کً چگَىً تغکیا ٘ی کانالً ةًیۀ ز٘یتغک
 ط ویػکػً در ن٘اةػل ةػَدا زاىػَ ةغى طیؽتیةعای چیغی درصَاؼت کيیط. نذتَر ى کً
٘ػی یوَر ز٘ ط، ٔ٘ه ةػًیط ََد روؿو کيیؽتیو نذتَر ىةگظاریط ـاىی ةع زنیو پی

طن ؿها یاز دنَدَدات وا  ط و یً کيیکييطه تغکً یاؼتاىطارد تغک صَدتان را ةع وتٖ
ای ىادرؼت اىذػامیط. انا اگع در داٌای دىؿَ نی ار صَؿسالیةؽ ،  طیػدٌ گع کاٌر
را ٌػا  آن و طیػَػَد روؿػو کي چيػط کػًط، ٌعىؿَ ط نيغدع نیييیؿها را ةتایيکً  از

صَدتان ةؽػتگی دارد.  ٘ی ةًیۀ ز٘یؽت؟ تغکیگَىً ى وی٘تًا ایا ز٘یآَتادت کيیط. 
ط، انػا یو نعاؼهی اىذام دٌیط تا ؿاگعد نو ؿػَ طیکي میاؼتاد تٌُ اگع انعوز ةً

، صَاٌیط، اىذام دٌیط ةگظاریط ٌع کاری را کً نی عونیدر ة ویرا از اتان  یوٗتی پا
هکو . زتی ن میدٌ ٕات ىهییتـع ویا تی ةًی؟ نا اقالً اٌهای دارد چً ٔایطهو ای

 ! ىانی نو آؼیب ةغىیط ةً ىیکاؼت 

ای ةؽیاری دادهیؿها چ نا ةً ط و یػکي ًیػوَر واُٗػی تغک . تا وٗتػی ةػً میا ٌغ
تار کي وَر دطی ةع وتٖ ةً عم و یػگ نی در ىٌػعطاىم یػَيَان نع ط، ؿها را ةًیدأا ٔر

در ط یػَيَان نع ط، ؿها را ةًیکي ًیدأا را تغک کيم. تا وٗتی ٔالَن نی تان ییراٌيها
م کػاری ةػعای یتػَاى ط، ىهییىکي ًیکيم. انا اگع تغک نی تان ییم و راٌيهاگیع ىٌع نی

وَر رؼػهی در  ای دارد ةػً طهیػط، چً ٔایرا نتَٗٓ کي ًی. اگع تغک میدٌ ؿها اىذام
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ٌا را اىذام  َیط؟ أعادی کً ٔ٘ه تهعیودؽتذَی ایو ةاؿیط کً ؿاگعد ىانیطه ؿ
دٌيط ؿاگعدان نو ىیؽتيط، زتی اگع در ةیو کؽاىی ةاؿيط کً در ؼعی اول یا  نی

٘ػی ةػع وتػٖ اؼػتاىطارد یوَر ز٘ ٌا ؿػعکت کػعده ةاؿػيط. ةایػط ةػً دوم ؼضيعاىی
ط یط ةطىی ؼالم داؿتً ةاؿػیتَاى ط و ٔ٘ه پػ از آن نییً کيیيگ نا تغکیؿ ویؿ

اٌهیتػػی  ٕاتیتـػػع رو ةػػً آن ط. ازایػػویػػ٘ػػی ةػػً ؼػػىَح ةػػا تع ةعویوَر ز٘ و ةػػً
 چیغ ٌهػًةً  نو . ٔاؿو طیط ةً نطرؼۀ نا تُلٖ داریکي ًی. تا وٗتی تغک دٌیم ىهی
تَاىط ٌع کػاری اىذػام دٌػط.  آگاه اؼت و نیتان  ی در ذٌوٌعچیغاؼت. ةً  آگاه

ع تا اىتٍا ةً یتهام نؽ طیً کيیط نعاٗب ؿها ىضَاٌط ةَد، انا اگع تغکیً ىکيیاگع تغک
 کيط. ؿها کهک نی

اىط.  طهیرا ىط ، ٌعگغ اؼتاد صَد گَىگ ٌای چی کييطگان در ةُنی از روش ویتهع
 پػَل َآنیػقػط م کييػط و چيطیگٕتً ؿطه اگع رو ةً دٍػت صاقػی تٌُػٌا  آن ةً

صػَد و دیگػعان  دادن ا ایػو ٔعیػبیػتَاىيط ؿاگعد نسؽَب ؿَىط. آ ةپعدازىط، نی
 ؿياؼػط و از آن پػػ ؿػعوع ؿضكی ؼع از پا ىهیچيیو ، ایيکً ـتعیىیؽت؟ ة

ٌػای  روش طیػگَ نی گػعانید کيط. او زتػی ةػً دٔاع و اؼتادش کيط از روش نی
کػً نعاؼػم ٌؽتيط  ٌم. أعادی  نُيی اؼت عىط. ةً ىٌعم کانالً ةییاد ىگیگع را ید
 داىم چگَىػػً آن دٌيػػط. ىهػػی نی را اىذػػام« ٔػػعؽ ؼػػع کػػعدن لهػ»اقػػىالح  ةً

 تَاىط کاری اىذام دٌط. نی کعدن لهػ

دٌيػط ٗالةػی  نی آنَزش ؽمیگَىگ را تست َيَان تاىتع چی تيٍا کؽاىی کً  ىً
غ یػدٌيػط ى نی ؽم آنػَزشیرا ةً ىام ةَد گَىگ تهام أعادی کً چی ٌؽتيط، ةلکً

ٌػای  ط: ٌػغاران ؼػال اؼػت کػً روشیـیيطیو ةیت٘لتی ٌؽتيط. ٌهگی درةارۀ ا
ی ایذاد عییتْ ٌا آندر پػ اگع کؽی . اىط ٌا را داؿتً ؿکل ویا ؽمیدر ةَد ًیتغک
دػطی ٌػطؼ ةػعای  ًیػٌػای تغک  ؟ روشؿػَىط ةً چیغ دیگعی تتطیل ىهیا یآکيط 

ع ییػ. زتػی تْىطغیاىگ ای ؿػگٕت الُاده وَر َٔؽ و ةً ٌؽتيط ؿطن صطایی نَدَدی
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 و اؼػت طهیػچیت پیػىٍا کيط. روىط تتطیل گَىگ ةی را صعاب نی چیغ ٌهً کَچکی
تَاىػط ةػع  و ٔػعد ىهییآیط. ةياةعا کيط چیغی ةً زؽاب ىهی ٔعد ازؽاس نیآىچً 
 نػظٌتی راٌتػان ٌای ً کيػط. ؿػکلیػکيػط، تغک چگَىً ازؽػاس نیایيکً  اؼاس

ٌػا را ةػً چیػغ  آنؿػَد  ٌا ایذاد ی کً در آنعییتٌْع ۀ آىان اؼت و یٌای تغک راه
آن اؼت  دارد کً نؽئَلی وا ی صطایی. ٌع نطرؼً، نَدَد کيط دیگعی تتطیل نی

.  اؼػتتکػَیو داده ً یػتغکٖ یػاز وعرا  صطایینَدَدات اری از یةؽ و ٌع نطرؼً
ع ییػرا تْ در آن نطرؼػً ًیػوَر ؼعؼػعی روش تغک کيط ةػً ىهی دعئتکؽی  چیٌ

دعئت کيط اؼتاد  تَ٘ای ٗطرتهيطی دارد کً چً  گَىگ اؼتاد کَچک چی کیدٌط. 
ع دٌػط؟ ییػرا تْؿطن  صطایی نَدَدی ۀیتغکدٌط و آن نطرؼۀ  بیآن روش را ٔع
ط یػتَاى ةػَد؟ ؿػها نی  ا ٌيَز ٌهان نطرؼػً نییع کيط آییتَاىؽت تْ اگع واًُٗا نی

 ٗالةی را تـضیف دٌیط. گَىگ چی

 زیقرارديی گذر اسرارآن

ط یتَاى . نی ؿَد نی طهیغ ىانیى« غیک روزىۀ اؼعارآنی« »غ،یٗعاردٌی گظر اؼعارآن»
دی  ییيگ گػَین يگیؿػو  دائََذىػگ، يػگید َدنٌای  کتاب را در اقىالزات ویا
آن را  ومػَح تَاىيػط ةً ىهی گَىػگ چی اری از اؼتادانیؽت؟ ةؽیط. آن چیطا کيیپ

تَاىػط آن را  گَىگ، ٔػعد ىػً نی دٌيط. زیعا در ؼىر اؼتادان نُهَلی چی ریتَم
 ط ةػًیػيػط، ةایةت آن را ای ةضَاٌط کييطهً یتغک دارد آن را ةتیيط. اگع ةتیيط و ىً ادازه

 گَىػگ . اؼػتادان نُهػَلی چیرؼیطه ةاؿطاز آن  صعد یا ةا تع ةا تعِ چـم ؼىر
در ييط. در وَل تاریش، یةتآن را  تَاىيط و ىهییةعؼيط، ةياةعا ؼىر ویا تَاىيط ةً ىهی

غ یگػظر اؼػعارآن ةَده اؼت کً ةاره ایوٌایی درکييطگان ةسث و گٕتگَ ادتهاع تغکیً
. در گیعد نیگظر اؼعارآنیغ در نسل ٗعار  و چگَىً کذا ٗعار داردک روزىً یؽت، یچ

قػَرت ىٌػعی  ةً ٔ٘ػه دی، ییيگ گػَین يگیؿو  دائََذىگ، يگید دن ٌای کتاب
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ؿػػعح آن را ٌػػا  آن اىػػط. اقػػالً ىپعداصتً اىػػط و ةػػً دػػٌَع آن درةػارۀ آن ةسػػث کعده
کؽػی  چیٌػ کييػط. ـتع ؼعدرگم نییدٌيط، انا ٔ٘ه ؿها را ة دٌيط و ؿعح نی نی
آن را  عا نعدم َػادی ادػازه ىطارىػط دػٌَعیز تـعیر کيطصَةی  ةًآن را  تَاىط ىهی

 ةطاىيط.

م: یرا ةً ؿػها ةگػَ صَاٌم ایو ط، نییطان ٔالَن دأای نا ٌؽتینع از آىذا کً
م گَىگ ٌای چی کتاب ٌعگغ آن م را ىضَاى دٌر هی کػً یٌای ٗػط ط. درةارۀ کتابیةٌع

کيم  اؿاره نػی گَىگ ٌای ٗالةی چی آن کتاب ةلکً ةًکيم،  کعدم قستت ىهیةیان 
ا نعدمیا کً زتػی ایيکػً  نسل ط. ةػًیػرا ةػاز ىکيٌا  آن ؽيط. زتییىَ نی و روٌز

 ةػً ىٌػعپػظیعش  ٗاةل دهلً وی، ا ةؽیار صب» ط:یو ٔکعی داؿتً ةاؿیتع کَچک
 صَدؿػان را ةػً کتاب عکييطه در آنیةا ایو ٔکع، ارواح یا زیَاىات تؽض« ط،یآ نی

ارواح یػػا زیَاىػػات  کيتػػعل ٌػػا تسػػت اری از کتابیچؽػػتاىيط. ةؽػػ نیتان  ةػػطن
 و جػعوت ؿػٍعتىَیؽيطه ةػً ٌای  واةؽتگیاز اىط کً  ؿطه ای ىَؿتً عکييطهیتؽض

ػػا تُػػطاد ةؽػػیار ز اىػػط. ؼَ اؼػػتٕاده کعده ٔعیتيػػطۀ  ٌػػای ادی از کتابیػػایػػو روٌز
ٌػایی  کتابو زتػی  ٌؽتيط تینؽئَل اری از أعاد ةییودَد دارىط. ةؽ گَىگ چی
ای آؿٕتً دارىط. ةًیعکييطه و چیؽيط کً ارواح تؽضیىَ ین وَر کلی زتی ةٍتػع  ٌغ

 هی نػعتته ةػایٌای ٗػط ا ؼایع کتابیکعدم ةیان  ا نکً  هییٌای ٗط اؼت کتاب
 ک روش ودَد دارد.یةَدن در  ٗطم ىکعد، چعاکً نَمَع جاةت را ىیغ نىالًٌُا  آن

را ةػار نػادعایی  کی ویگَىػگ چػ َلػم چی ؾپژوٌکی از نؽئَلیو اىذهو ی
 اّلػب ةػً ةػَد کػً ؿضكی در پکػو او گٕتنعا ةؽیار صيطاىط.  کعد کً م ى٘لةعای

ای چی ت. نی گَىگ ؼهیياٌر  ٌا، ازؽػاس اری از ؼػضيعاىییةؽ ؿيیطنةُط از  ٔر
ٌهػً در ایيکػً  صاوع . ةػً طه ةَدیؿيیغی ىیؽت کً چ آن ـتع ازیة گَىگ کعد چی

 ً آنیکعدىػط. ؿػت درةارۀ نىلػب نـػاةٍی قػستت نی ىط، ٌهًؼىر نـاةٍی ةَد
! ؼػپػ  اؼػت ٌهان ٔ٘ه گَىگ نستَای چی ، ٔکع کعد گَىگ ٗالةی چی اؼتادان
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ط: کؽػی کػً یـػیيطیو ةیػگَىگ ةيَیؽط. درةارۀ ا او ىیغ صَاؼت کتاةی درةارۀ چی
ػػا،  ویػػؽػػط. ایةيَ گَىػػگ صَاٌػػط کتػػاب چی کيػػط نی ىهی ویگَىػػگ تهػػع چی روٌز

ةػً ایيکػً  ؿَىط. او ىَؿت و ىَؿػت تػا از روی ٌم کپی نی گَىگ ی چیٌا کتاب
داىػط گػظر  کؽی واًُٗا نی . چًادانً دٌطط و ىتَاىؽت یرؼ غینَمَع گظر اؼعارآن

داىيط.  گَىگ، تُطاد کهی نی واُٗی چی ةیو اؼتادان ؟ زتی در ؽتیچ غیاؼعارآن
ت و از  اؼػتاد  آن کػً ؽػتداى . او ىهی پعؼػیط گَىػگ اؼتاد ٗالةػی چی کیاو ٔر

. انػا  داىؽػت غی ىهییػچ گَىگ غ درةارۀ چییعا صَدش ىیز ؛ٗالةی ةَد گَىگ، چی
ا نعدم یةً ایو پعؼؾ پاؼش دٌط، آ تَاىؽت ىهی گَىگ اؼتاد ٗالةی چی ویاگع ا

درآوردی  نػو غییػکػعد چ رو دعئػت ؟ ازایػو او ٗالةی اؼت ؿطىط کً ىهی نتَدً
ةؽػیار  تياؼلی نعد ٗػعار دارد. در ىَ  آلت غیک روزىۀ گظر اؼعارآنیگٕت  .ةگَیط

غی کػً یػنيتـع ؿػطه اؼػت. چ کتاب ویعا ایط، زیىضيطرؼط.  نی ةً ىٌع نؽضعه
ننػسکی  تیومػُ چيػان انعوزه ةػً گَىگ ٌای چی کتاب و اؼت کًیم ایگَ نی
تان درد ةػًٌػا  آن ط؟یػٌػا را ةضَاى کتاب آنکػً ای دارد  طهیػچ ٔایا ٌػیاىط. آ طهیرؼ

 ةغىيط. تَاىيط ةً ؿها قطنً ٘ه نیصَرىط و ٔ ىهی

، وٗتػی از ٗلهعو ةـػعیۀ ٔای یؽت؟ در وَل تغکیغ چیٗعاردٌی گظر اؼعارآن
ؼىر نیاىی آن گظر کيیط یا در ؼىر ةا ی آن ةاؿیط، کَد  داودان ؿػعوع ةػً 

 ؿطه ً یتغک َيَان کَد  ةًنتٕاوت از چیغی اؼت کً  داودان کيط. کَد  رؿط نی
 و ةا ؿػادناىی ةػً ٌؽتيط گَشیو ةاز ؿطه کَچکً یتغک ٌای  م. کَد یؿياؼ نی

اقػلی،  کيط. اگػع روح ىهی زعکت داودان کييط. کَد  دوىط و ةازی نی نی اوعاؼ
 «ویػیً ید»ت یؿطه در ومُ وقل ٌم ىکيط، ةا دؼتاىی ةً کيتعلرا  داودان کَد 

 از دػاودان کػَد  ىـػیيط. لَٔع آةػی نییک گل ىیزعکت روی  پاٌا معةطر، ةی و
ط، یػيیکعوؼػکَپی ةتیط او را در ؼػىسی نیػتَاى ؿَد. ؿها نی نتَلط نی ان تی دن

 . اؼت تع از ؼع ؼَزن زتی وٗتی کَچک
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٘ی ودَد یان ز٘ تی دن کی کيم. ٔ٘ه لم روؿویگعی ٌؽت کً ناینَمَع د
در پاییو ؿکم درون ةطن  . آن اؼت ؿکم وییدر نيى٘ۀ پا ان دارد و آن ٌهان تی

،  گَىػگ ٌای اری از ؿػکلیٗػعار دارد. ةؽػ ویی ییٌَؼَزىی وب ةا ی ى٘ىۀ و در 
،  دػاودان ، کَد  ٌا، ٔاؿو ییاری از تَاىای، ةؽ ُییوت ٌای َٔؽ ییاری از تَاىایةؽ

ان نتَلػط  و تػییػٌهگػی از ا گعیاری از نَدَدات دیؿطه و ةؽً یتغکٌای  کَد 
 ؿَىط. نی

 ، ییان ةػا  تی دن درةارۀنطرؼۀ دائَ  کييطگانً ی، تُطادی از تغک گظؿتً در زنان
 در اؿػتتاهٌػا  آن کػً میگػَ کعدىط. نی يی قستتییان پا تی دن اىی ویان ن تی دن

 ویا ةً اؼتادان ،ٌای نضتلٓ در وَل ىؽل کييط کً غ ادَا نییةَدىط. ةُنی أعاد ى
. ةػً  و ؿکل ىَؿتً ؿطه اؼتیٌا ىیغ ةً ا در کتابایيکً  اىط و داده آنَزش ٖیوع

 دردىضَر ودَد داؿػتً نُيی و ةً نىالب ةی ىیغ میٗط امی، زتی در امیگَ ؿها نی
اىط، مػعورتًا ةػً ایػو نُيػی  گعچً ةعصی نىالب ؼالیان ؼال نيت٘ل ؿػطه اؼت.

ه یدر نسػ ـػًیَی ٌهیدى کَچک ٌای ر ٌؽتيط. ةُنی از روشیىیؽت کً قس
ط و یً کيیکتَاىيط ةً ؿها کهک کييط کً تغ اىط، انا ىهی طا کعدهیَادی اؿاًَ پ نعدم
يی ییان پا تی دن اىی ویان ن تی دن ، ییان ةا  تی دن درةارۀٌا  آن . وٗتیاىط ٔایطه ةی

تَاىػط  نی دن کػً ی اؼتیان دا تی دن و اؼت کًیکييط، نيٌَرؿان ا قستت نی
ادی ذٌػيؾ را روی یػز نػطت ؟ وٗتػی ؿػضف ؽتیؿَصی ى ویا ایرؿط کيط. آ

 را ؿػکل دن کػً ؿػَد نػی ایذػاد عژیای اىػ تػَده نتهعکػغ کيػط، ٗؽهتی از ةطن
 ط و نػطتیػنتهعکػغ کيتػان  یط ذٌػو صػَد را روی ةازویکي دٌط. اگع ةاور ىهی نی
و یگیعد. ةياةعا نی ؿکل دن آىذا ط و پػ از نطتییدٌ ادانً قَرت ویا ادی ةًیز

زتػی  ویػودَد دارد. ا دا ٌهًان  تی دن يطیگَ ييط و نییة و را نییةعصی از أعاد ا
ان  تػی دن عد،یػؿکل ةگ دن ٌعداکييط کً  ٔکع نیٌا  آن ط.یآ ع ةً ىٌع نیدارت صيطه

ط یػتَاى . نی ؽػتیان ى تی کیاؼت، انا  دن کی ، آن و اؼت کًی٘ت ایاؼت. ز٘
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يی ودػَد ییپا دن اىی وین دن ، ییةا  دن ایيکًا یودَد دارد،  دا ٌهً دن طییةگَ
ٌای  ٗػطرتتَاىط  ٘ی نییز٘وَر  ةً ان کً تی کی دارد؛ آن درؼت اؼت. انا، ٔ٘ه

در ٗػعار دارد.  تع ؿػکم وییط کيط ودػَد دارد و آن در نيى٘ػۀ پػایؿهاری را تَل  یة
يی ییان پػا تػی دن اىی ویػان ن تػی دن ، ییان ةػا  تػی دن درةارۀٌا  ، آن گٕتً ذًیىت

 ؿػکل دن طیػرا نػطتی وػَ ىی نتهعکػغ کيتػان  ذٌو ی کػًیٌعدا اؿتتاه اؼت.
 . گیعد نی

خ یتػطر ؿػَد و ةً نتَلط نی و ؿکمییپا ان در ٗؽهت تی دن از وداندا کَد 
رؿط کيػط،  پيگ يگیپ اىطازۀ تَپ تع ؿَد. وٗتی تا تع و ةغرگ کيط تا ةغرگ رؿط نی

تً ٌای او ؿػکل يػی و چـػمیطه ؿػَد و ةیتَاىط د نی کلی ةطىؾ ؿکل اىػط.   گٔع
عد کػَچکی در گػ زتػاب ، اؼت پيگ يگیپ اىطازۀ تَپ ةً داودان کً کَد  زناىی

دػاودان، آن زتػاب  گیعد، ةا رؿط کَد  ؿکل نی آىکًکيط. ةُط از  کيار او رؿط نی
)ؼػیغده  يچیػاکهػی ةػیؾ از پػيخ ةػً  داودان کيط. وٗتی ٗط کَد  غ رؿط نییى

 ؿػَد. وٗتػی کػَد  لػَٔع آةػی ًػاٌع نییى گل گلتعگ کیرؼط،  نی نتع  ؼاىتی
رؼػط،  نی نتع  یؽػت ؼػاىتی)ٌٕػطه تػا ة يچیػاوىیم تا ٌـػت  ؿؾ ةً داودان
لَٔع آةی ًػاٌع یى ای از گلً یعىط و  یگ نی ؿکلقَ ً لَٔع آةی ایى ٌای گل گلتعگ

ی یػلػَٔع آةػی والیى روی قػٕسۀ گػل درصـػيطه یِ یوال داودانِ  ؿَد. کَد  نی
در  کػً ع اؼتیىاپظ تتاٌی صطاییةطِن  ویرؼط. ا نی ةً ىٌعتا یار زیيط و ةؽیىـ نی

« دػاودان کػَد »آن را  و در نطرؼػۀ دائػَ« ةَداگػَن ةػطن»آن را  نطرؼۀ ةػَدا
 ىانيط. نی

کيیم و ٌػم ةػطىی کػً ةػا آن نتَلػط  م ایو ةطن را تغکیػً نػیٌ ،نان در روش
. تان ىیغ ةایط تتطیل ؿَد ؛ یُيی ةطن نادرزادی زم ٌؽتيطٌا  آن ٌع دویؿطیط، و 

ی ًػاٌع ؿػَد. ةػا َػاد نعدم ویىطارد ة دازها صطاییط، ةطن یداى وَر کً نی ٌهان
ٌای أػعاد َػادی  تَاىػط ىـػان داده ؿػَد و چـػم ار، ٗالػب آن نییتالؿی ةؽػ
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ؿط، وٗتی  لیتتطایو ُةُط ةطن ایيکً  ييط. انا پػ ازیةتآن را  تَاىيط ٔعوزىطگی نی
کی ٔعدی َػادی ةػً ىٌػع یغینعدم َادی ٗعار دارد، ةً ٌهان ؿکل ةطن ٔ در ةیو

تَاىط آزاداىً  ةطن نی ویييط، گعچً ایةتآن را  عؽتَاىيط ٔ رؼط و نعدم َادی ىهی نی
اىػطازۀ زػطود پػيخ الػی  ةػً دػاودان ُةُطٌا زعکت کيػط. وٗتػی ٗػط کػَد  ویة

پَؼتۀ  نحلو  کيط رؿط نی ارتٕاع آن غ تایی ىیٌَا رؼط، زتاب نی يچیوىیم ا ؿؾ
يط و زعکػت یىـ ةا پاٌای معةطری نی داودان . کَد  اؼت ةادکيک، ؿٕاؼ کی

از کيط.  نی ان را تع  تی دن ییکيط زتاب ٌَا و اىطازه رؿط نیی. وٗتی ةً اکيط ىهی
او  کيط. روىػط زعکػت نی ةا  زعکت ؼهت ةًرؿط کعده و ةالِ ؿطه اؼت،  آىذا کً

طه ؿػَد. یػتَاىػط د  او نی ، انػا ٌػع روز زعکػت اؼػتآٌؽػتً ار یةا  ةؽػ ؼهت ةً
تذعةً و نـاٌطه آن را  اگع ةا دٗترود.  و ةا تع نیکيط  نیةا  زعکت  ةً خیتطر ةً
 م.یزػ کيآن را  م ودَدیتَاى م نییکي

يً یدر نعکغ ٕٗؽۀ ؼػ دَىگ تانوب ؼَزىی ى٘ىۀ  ی ةًیٌَا وٗتی ایو زتاب
 ةـػعی ةؽیاری از دػٌَع ةػطن از آىذا کًةهاىط. آىذا  از دارد کً نطتییرؼط، ى نی
ایای از چ  ، نذهًََ اؼتآىذ غیى )ٗلب اؼتآىذ  ی ؿکلیٌَا و زتابیا درون ٌغ
کيػط. پػػ از  ّيػی نیآن را  ؿػَد و ی نییٌػَا عد. ایو دػٌَع وارد زتػابیگ نی

 کيط، ازؽاس گلَ َتَر نی انیکيط. وٗتی از ن نی ةا  زعکت وعؼ ةً ، دوةاره نطتی
زػػػ تػػان  اىط و گلَی نؽػػطود ؿػػطهتػػان  ٌای رگ يکػػًیا ط، نحػػلیػػکي صٕگػػی نی

 کـط. ؼپػ نی چيط روز وَل ٔ٘ه وی. اىاصَؿایيطی دارد، گَیی ورم کعده اؼت
.  میىػان نی «َانیػقػَُد ةػً ى»آن را  رؼط و نا ٔعؽ ؼع نی ایو زتاب ٌَایی ةً

ؼػع  اىػطازۀ کػل ةػً ٘ػتیدر ز٘ؿَد، ولػی  وارد نی َانیى ةً م آنییگَ اگعچً نی
نسلی ةؽیار  َانیکعده اؼت. چَن ى ط اىگار ؼعتان ورمیکي . ازؽاس نیاؼتؿه

عد. یػةگ ی ؿػکلیٌَا زتاب درون طیغ ةایى ، دٌَع آن اؼت نٍم در ودَد ؿضف
ط و یایة عونیة ؼَم از تَىل چـم کيط ةا ٔـار ی ؼُی نییٌَا از آن، زتاب پػ
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ٌا  ً٘یؿَد و ؿػ٘ وَر دردىاکی ٔـعده نی اؼت. چـم ؼَم ةً ةؽیار دردىا  ویا
 ایيکًاةط تا ی و ازؽاس ادانً نییأتيط. ا ٌا گَد نی اىط و چـم غ اىگار ورم کعدهیى

ـػاىی یط و ةالٔاقػلً در دلػَی پیػآ نی عونیػی از تَىل چـم ؼَم ةیزتاب ٌَا
 ؿَد. نی غانیآوآىذا  ؿَد، طه نییغ ىانیو ٗعاردٌی گظر اؼعارآنیؿَد. ا نی غانیآو

ةاز اؼت در ؿان  مکييط و چـم ؼَ أعادی کً در نطرؼۀ ةَدا یا دائَ تغکیً نی
ػا  قػَرت، ؿػکل يط؛ چعاکػً ةطیوتَاىيط چیغی ةتیي ایو نعزلً ىهی در گیعی چیٌغ

ایی ودر دلَ و ؿَد.  تع نی گظر اؼعارآنیغ ؼعیٍرون د دَد دارد َ٘ب، نذهًََ دٌر
در پکو، دو درِ ةػغرگ  آىهو تیان ؿتیً گظرگاه نیطانط. ىؿَ نی ةؽتًٌا  آن و ٌهۀ

ت در ٌػػع وػػعؼ ودػػَد دارد ؼػػازی گػػظر  عی و ّيییگ ةػػً ؿػػکل دادن . ةػػعای ؼػػَع
وَر  ةػًار صاص. أػعادی کػً یةؽ هیؿعا تست ؿَد، نگع ٌا ةاز ىهی  ، در  غیناؼعارآ

 ييػط،یتَاىيػط ةت و نعزلػً ىهییػدر ا ،ييطیةت ؼَم چـماز وعیٖ  تَاىيط  نینُهَل 
ؽػت؟ یـػاىی چیآن در دلػَی پ ؿطن  غانیاز آو ادازه ىطارىط ةتیييط. ٌطؼ چعاکً

و قػطٌا کاىػال یرؼيط، ةياةعا ةً ٌم نی نکان اىعژی در ةطن نا در آن قطٌا کاىال
ط از یػؿَىط. ٌهگی ةا دور ةغىيط و ؼپػ صارج غیگظر اؼعارآن انیط از نیاىعژی ةا

 ـػتعی گظاؿػتًیٌػای ة انیةي کً اؼت ویَتَر کييط. ٌطؼ ا غیگظر اؼعارآن انین
ا رایای از چ ؿَد و نذهًََ ةػطن  از آىذػا کػًدٌػط.  ؿکل غیگظر اؼعارآن درون ٌغ

دٌط و تهانی دػٌَع  را ؿکل نی کَچک دٍاىی ، آن اؼت دٍاىی کَچک ةـعی،
ای از انکاىػات را  نذهََػً گیػعد. انػا آن ٔ٘ػه نی ؿکل آنرون د ةطن ةـعی در

 ؽت.یةعداری ى ةٍعه وَر کانل ٗاةل دٌط و ٌيَز ةً ؿکل نی

ادییدر نطرؼۀ ّ ًیدر تغک . وٗتػی گػظر  ؿَد ةاز گظاؿتً نی غی، گظر اؼعارآن َع
ؿػَد.  نی گػعد خیتطر ةً اؼت، انا ط، ناىيط اؼتَاىًیآ نی عونیر ةةا ٔـا غیاؼعارآن
ٌػػای نطرؼػػۀ  ةػػاز ٌؽػػتيط. روش دلػػَ و َ٘ػػب ٌػػای آن در ٗؽػػهت  و دریةيػػاةعا

ادی،یّ از و نذتَرىػط ی، ةيػاةعاىً ةً نطرؼۀ ةَدا تُلٖ دارىط و ىً ةً نطرؼۀ دائَ َع



۲۰۶ 

 

 دارىط و ٌهگی اری ودَدیةؽ ةَدا و دائَ اؼتادان کييط. در نطارس نسأٌت صَد
ط و ةػا يػيیةت طىازی ىطاریىنعیطان و یةياةعا .ةاؿيطنعیطان  تَاىيط نَاًب نیٌا  آن
ػادی ایوی. انا در نطرؼۀ ّ طىؿَ نـکلی نَادً ىهی چیٌ ٌػا  آن ؽػت،یگَىػً ى َع

ييط. انا وٗتی در آن زنػان یط ةتَاىيط ةتیرو ةا کييط. ازایو صَد نسأٌتاز نذتَرىط 
ا را ةا چـم ؼَیچ  ان لَلػۀ تلؽػکَپیػاز ن کعدن ً ىگػاهیييػط، ؿػتیة نیؿان  مٌغ

ػا در نػطت ینذهًََ از چ ویا ایيکًاؼت. ةُط از   ـػتع ؿػکلیا ةیػنػاه  کیػٌغ
، گعدد ؼػع ةػازنی درون ةعگػعدد. وٗتػی ةػً درون ةػً کيػط نی ، آن ؿػعوع عدیگ نی
 ؿَد. طه نییىان« غیع دایگاه گظر اؼعارآنییتْ»

گعدد، ؼع ؿها دوةاره ازؽاس دردىاکی  ةعنی روند غ ةًیگظر اؼعارآن زناىی کً
 گعدن ةا ٔـػار صػارج َِدو در پـتیاز ى٘ىۀ  دارد، گَیی ورم کعده اؼت. ؼپػ

تان ؼػع ایيکػً دردىػاکی دارد، نحػل غ ازؽػاسیػى ةیػعون ٔـار ةً ویؿَد. ا نی
ط و ةالٔاقػلً یػآ نی عونیة ةاره یک ةً غی. ؼپػ گظر اؼعارآن ؿَد ؿکأتً و ةاز نی

 غانیػآوژرؼ ار یدر ُةُػطی ةؽػ غی، گظر اؼعارآن آنطن عونیؿَیط. ةُط از ة ه نیآؼَد
، چعاکً در ةػطىی دٌیط تست ٔـار ٗعار ىهیآن را  طیٌؽت ؿَد. وٗتی در صَاب نی

ای ودَد دارد: وٗتی گظر  . انا نؽئلًاز ؿها ٗعار دارد کً در ُةُطی ةؽیار ژرؼ اؼت
غی در ن٘اةػل یػط چیػکي َد، ازؽػاس نیؿ ةار ٗعاردٌی نی ویغ ةعای اولیاؼعارآن
 ازؽػاس ـػًیگػع اؼػت، انػا ٌهیودَد دارد. گعچً آن در ُةُػطی دتان  چـهان

ا رتان  غی چـهانیچ ایيکً ، نحل چـهان ودَد دارد چیغ تاری در ن٘اةل طیکي نی
 از آىذػا کػًيطی داؿتً ةاؿػیط. یؿَد ازؽاس ىاصَؿا و ةاَث نی اؼت پَؿاىطه
ای از  ، گػظرگاه اؼػعارآنیغ ةایػط نذهََػً یار نٍهػی اؼػتگظرگاه ةؽ، َِدویى٘ىۀ 

ا را دریچ ةػطن ةعگػعدد.  درون کيط ةػً دوةاره ؿعوع نی ؿکل دٌط. ؼپػآىذا  ٌغ
کيط،  ةً یک نَُٗیت گظر اؼعارآنیغ اؿاره ىهی ٘تیدر ز٘« غیک روزىۀ اؼعارآنی»

ا تْیچعاکً ةا  کيط در نی گعدد، ؿعوع ةعنی َانیى ت دٌط. وٗتی ةًیع نَُٗییط ةاٌر
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و یِنو در ٔنػای ةػ يػگینوػب ؼػَزىی  ةً ى٘ىۀایيکً  ةعود تا وییةطن پا درون
 ط.یآ نی عونیة دوةاره ِنو يگین ٌا ةعؼط. در ى٘ىۀً یکل

 . نطرؼۀ دائػَ اؼت در ةطن ت نٍهییىٍا ةی ى٘ىۀ ِنو يگینوب ؼَزىی ى٘ىۀ 
اقلی  گظرگاه ویم. ایىان نی «گظرگاه»ک یآن را  ىانط و نا نی «روزىً»ک یآن را 

ٌای  ؿهاری از دروازه ٌای ةیً ی،   ای آٌيی اؼت دروازه ًیو واًُٗا ؿت نٍهی اؼت
 کیػٌای ٔیغیکػی  . ؼػلَل ؿػهاری دارد ٌای ةیً یکً ةطن   میداى آٌيی دارد. نی

دٌيػط. در ٌػع  گػعی را ؿػکل نییۀ دیػ ٌػا  آن درون ٌای و نَلکَل ٌؽتيط ًی 
تع و  ، ذرات کَچػک ار کَچػکیٌػا، ذرات ةؽػ ا، الکتعونٌػ ٌا، پعوتَن ی از اتم ا  یً

و یٌهػ ای ودَد دارد. ةػً کعوؼکَپی، دروازهیت نیىٍا تع، تا ذرات ةی زتی کَچک
ط کػً ىػؿػهاری ودػَد دار ٌای صاص ةی ییُی و تَاىایوت ٌای َٔؽ یی، تَاىا ؿکل
 ند گع کػًیٌای د اىط. در روش ٌای نضتلٓ ٕٗل ؿطه  یً ۀآن درواز درون ٌهگی
ةػا  طیػِنو ةا يػگی، اول ى٘ىػۀ ن در آؼتاىۀ اىٕذار اؼت دن کييط، وٗتی نی ًیرا تغک

تَاىيط آزاد ؿَىط. پػػ  ُی ىهییوت ٌای َٔؽ ییاىٕذار ةاز ؿَد. اگع ةاز ىـَد، تَاىا
ا را در ى٘ىػۀ یو نذهًََ از چیا غیگظر اؼعارآن آىکًاز  ِنو  يػگینوػب ؼػَزىی ٌغ

 ؿػکم وییپػا ٗؽػهت گػعدد. ؼػپػ ةػً یةػطن ةعن درون ةػً داد، دوةػاره ؿکل
 ؿَد. نی طهیىان« گاه صَدیدا ةً غیةازگـت گظر اؼعارآن»،  ویگعدد. ا ةعنی

گعدد. در آن  ۀ صَد ةػازىهییاول نسل گعدد، ةً ةعنی غیگظر اؼعارآنایيکً  ةُط از
 دررا  دػاودان کَد  ی،یٌَا . زتاب اؼت ؿطه ار ةغرگیةؽ داودان زنان، کَد 

ت   دػاودان وَر کً کػَد  صَاٌط پَؿاىط. ٌهانرا  داودان و کَد ةع صَاٌط گٔع
کيط. در نطرؼػۀ دائػَ، نُهػَ ً  غ ٌهعاه ةا او رؿط نییغ ىیکيط، گظر اؼعارآن رؿط نی

 او ادػازه کيط، ةً رؿط نی ؼالً ا ٌٕتی ؿؾ اىطازۀ کَد  ةً داودان وٗتی کَد 
 ؿَد. تست نی طهیانى« داودان تَلط کَد »کيط و آن،  ةطن را تع  ؿَد نی داده

کيػط.  زعکػت ط و در اوعاؼیایعون ةیتَاىط ة نی داودان ، کَد  اقلی روح کيتعل
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ط. در نطرؼۀ یآ نی عونیاقلی ة روحدر زالی کً  ناىط، جاةت نیآىذا  کییغیٔ ةطن
اةط کً ةػً ةغرگػی ؿػضف یای پعورش  اىطازه تا داودان وٗتی کَد  ةَدا، نُهَ ً 

 او ادػازه ، نُهػَ ً ةػً زنان ىضَاٌط ؿط. در آن نَادًصىعی  چیگع ةا ٌیةعؼط، د
تَاىط صارج ؿَد. در آن  از ةطن دطا ؿَد و آن نیو  ؿَد ةطن را تع  کيط نی داده

ایو زتاب کً ٌهان گظر و  اىطازۀ صَد ؿضف رؿط کعده تا داودان ، کَد  ٌيگام
تً، ةغرگ ةػَده و ٔعاتػع از اىػطازۀ ةع اؼعارآنیغ اؼت و او را در ةػطن ٔیغیکػی  گٔع

وتیُػی ،  اىطازۀ ةغرگػی رؿػط کػعدهتا چيیو  داودان کَد  کًآىذا  ازصَاٌط ةَد. 
 ٔعاتع از اىطازۀ ةطن ةاؿط. غیگظر اؼعارآناؼت کً 

یا کً در نُاةط  صطاییتكاویع نَدَدات ٌا و  نذؽهًدیطه ةاؿیط کً در ط یؿا
نَدػَدات  ٌا، اکحػعًا ایػو و نضكَقػًا ى٘اؿػی ٌؽػتيطٌای نػظٌتی  ؼایع نکان

ای دورؿػػان اؼػػت یػػا ىػػَاری  اىط کػػً دایػػعه کـػػیطه ؿػػطه ای ةػػً تكػػَیع گَىػػً ةً
ا ةػطیاری از تكػَیةؽػٗعار دارد. ٌا  آن ؿکل در پـت ةینی ٌؽػتيط،  ؿػکل ویٌع

صَةی تَمػیر دٌػط  تَاىط ةػً ی ىهیکؽ ٌیچ. هییٌا در نُاةط ٗط نضكَقًا ى٘اؿی
 ،نعزلً ویاؼت. انا در ا غینگظر اؼعارآ آن م،یگَ ةً ؿها نی َلت آن چیؽت. کً
 ٘ػتیدر ز٘ؿػَد.  نی طهیػىان« ةٍـت» ؿَد. آن ىهی طهیىان غیگع گظر اؼعارآنید

و نذهََۀ انکاىػات یا ط، چعاکً ٔ٘هیىان ةٍـتآن را  وَر کانل ةًتَان  ٌيَز ىهی
 ی ةػعاییای از انکاىات را دارد انا تَاىػا ای اؼت کً نذهًََ را دارد. ناىيط کارصاىً

از یػى ط را ؿعوع کيط ةً اىػعژی و نػَاد صػامیةتَاىط تَل آىکًاز  ىطارد. ٗتل ط رایتَل
ةػا تع  ؿان گَىگ ىرکً ؼ گٕتيط کييطگانً یاری از تغکی، ةؽ ؾیپ ؼال طدارد. چي
تً اؼػت.  صطایینَدَدات گَىگ  از ؼىر و یػگػعان ٔکػع کعدىػط ایدگَىاگَن ٔر

 ىتػَد، ىاپػظیعةاور گٕتيط در کػلٌا  آنآىچً  ، ٘تیدر ز٘رؼط.  نی ةً ىٌع ىاپظیعةاور
ار یةؽػ ط تػا ؼػىریػةا واُٗػاً  تان گَىگ طیای ةـعی ٌؽتیدر دىدر زالی کً  زیعا
 تغکیً ؿَد.ی یةا 
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ً یػتغک صطایینَدَدات  گَىً ةاؿط: او تا ؼىسی ةا تع از ویتَاىط ا چگَىً نی
ؿضكػی واُٗػًا در  ویط. گَىػگ چيػیلی ؼىسی ةٍٕهیصآن را  طیکعده اؼت؟ ىتا

رؼػیطه  ار ةػا یاش ةً ؼىسی ةؽ تغکیًایيکً  . زیعا پػ از ار ةا ؼتیةؽ یؼىس
طه ةاؿػط، ؼػىر گَىػگ او ةؽػیار یيی کانػل رؼػیة ةاؿط، وٗتی ةً زنػان روؿػو

،  يی کانػلیة روؿػو ةػً ؿػطن  و ىائػل ةازؿطن ٕٗل گَىػگاز  ةا ؼت. درؼت ٗتل
 ؿػَىط. آن ً نیاو، ٌػع دو ةعداؿػت يگیؿ ویؿنُیار او، ةا  ٌـتاددرقط از گَىگ

ت. ٌهػان او ةًصَد  ةٍـت کعدن اىعژی ةعای ّيی ط یػداى وَر کػً نی کار صَاٌط ٔر
ان یػغی اؼت کً ةا گظر از نی، چ يگ اویؿ ویکييطه، ٌهعاه ةا ؼىر ؿً یگَىگ تغک
ٔعؼػػا در تهػػام  ه واٗتیصػػَد تسػػت ؿػػعا کعدن طهیػػؿػػهار و آةط ٌای ةی ؼػػضتی
 ویػاز ا درقػط  . ٌـتاد اؼت ار ةاارزشیرو ةؽ اش پعورش داده اؼت. ازایو زىطگی

وٗتػی در َلػت  ویٌهػ رود. ةػً کار نی او ةً ةٍـت کعدن ةعای ّيی نادۀ ةاارزش
ةضَاٌط ٔ٘ه ىیاز دارد دؼػتؾ ةعای داؿتو ٌعچً ؿَد،  نی نَٖٔ ًیدر تغک يطهیآ

ؿػَد،  اىذامٌع کاری کً اگع اراده کيط ؿَد و  نیپطیطار ةالٔاقلً آن را دراز کيط و 
از  کػً اوؼت میتَ٘ای ٌَ ویدارد. ا چیغ ٌهًاو در ةٍـت صَد رؼط.  اىذام نیةً 

 .ه اؼتکعد ًیٌا تغک وعیٖ تسهل ؼضتی

ی ٌعچیػغرازتی ةً  تَاىط ةً نیاؼت  صطایینَدَدی کً ةً ایو ؿکل  اىعژی
آزاد اؼت ٌع وَر کً نایل اؼت آن را نكعؼ کيػط یػا از آن و یؿَد. ةياةعا لیتتط
اش  از دؼػتاورد تغکیػًٌػا  آن ی داؿػتً ةاؿػط.ٌعچیػغتَاىػط  یننيط ؿَد و  ةٍعه
ةطیو نُيػی  ،صطاییی کهتع از ایو ن٘ام ٌعچیغ. اوؼت صطاییآیيط، کً ن٘ام  نی

چػً ٗػتالً گػظر آى زنػان ویدر ااش نَٖٔ ىـطه اؼت.  در تغکیً در ىٍایتاؼت کً 
ایػو  ؿػَد. طهیػصػَدش ىان «دىیای»یا « ةٍـت»تَاىط  نی اؼعارآنیغ ةَد اکيَن

ةیيی  ةػً کهػال و روؿػوصػَد  از گَىػگ ناىػطه ةاٗی درقػط  ؽتیةةا  ؿضف ٔ٘ه
در ایو نعزلً ، انا  اؼت او ةاٗی ناىطه از گَىگ درقط  ؽتیٔ٘ه ة اگعچًرؼط.  نی
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ا کيػط یػا . او نیؽتیى ٕلٗ ؾةطىٌیچ ةضـی از  ىگػً آن را  تَاىط ایو ةطن را ٌر
،  زنان ویل ؿطه اؼت. در ایةا  تتط یةا نادۀ ةا اىعژایو ةطن پیـاپیؾ  دارد، انا

ىاپػظیع  ٗیاسٌػا  آن ط و ٗػطرتىؿػَ وَر کانل آؿکار نی ی او ةًیٌای صطا ییتَاىا
اؼػت، ةػطن او  ًیػتغکدر زػال َػادی  نػعدم ویوٗتی ؿضكی در ةگعچً . اؼت

ایيکػً  تَدػً ةػً ةػطون و را ىػطارد ٌػای ةغرگػی و نٍارتیو چي اؼت نُهَ ً ٕٗل
ای کػً در ةػا   نعزلػًدر ایػو . انػا  نسػطود اؼػت ٌيػَز اؿطةةا   چ٘طر ؾگَىگ

 گَىً ىضَاٌط ةَد. تَقیٓ ؿط، دیگع ایو
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  سخنرانی پنجو

  طرح فالَن

 ،ُی دارىػطیوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا . کؽػاىی کػً دأای نا اؼػت ٔالَن ٔالَن، ىهاد
روی  یٌػا اؼت، ؿػانل آن ٔالَن چعصؾدر زال  ٔالَن ویتَاىيط ةتیييط کً ا نی
کيط.  ت نییۀ نا را ٌطایتغک روشِدو، َؿو، ِرن، ٌای ٔالَن. ؼعؿت دٍان،   انىـ

، زیػعا ةػع اؼػاس ٗػَاىیو زػاکم ةػع  اؼػت میار ٌَػیگؽتعۀ روش تغکیۀ نا ةؽػ
از ٗػعار دارد، نػان  کً تكَیع آن در اةتػطای کتاب تْییعات دٍان اؼت. ایو ٔالَن

قػَرت گعوٌػی از دىیاٌػایی  . نطرؼۀ ةَدا دٍان را ةػً  دٍان اؼت اتَریيیندٍتی 
کيط کً در ده دٍت ودَد دارىط. چٍار ودػً و در نذهػَع ٌـػت دٍػت  تكَر نی

ودَد دارد. ؿایط ةعصی أعاد دیطه ةاؿيط کً ةا  و پػاییو ٔػالَن، ؼػتَن اىػعژی 
و، در نذهَع، ده دٍتػی ییودَد دارد. ةياةعایو ةا ازتؽاب ایو دو دٍِت ةا  و پا

وَر  ؼازىط. ةً ؿَىط؛ دىیاٌایی کً دٍان را نی دٍات ةيا نیداریم کً دىیاٌا در آن 
 ؼاده، ایو نٍَٕنی اؼت کً نطرؼۀ ةَدا از دٍان دارد.

 کی ازیعی نا یو دٍان ودَد دارد و راه ؿیؿهاری در ا ٌای ةی کٍکـان التتً
وػَر ٌهػۀ  قػَرت یػک کػل در زػال زعکػت اؼػت و ٌهیو ةً . دٍػاناؼتٌ آن

دی و  ٌػػای تػػای ٌهػػیو َلػػت اؼػػت کػػً َالنت. ةػػً  آن درون ٌای کٍکـػػان
چعصؾ ٌؽػتيط و در زال غ یتع در ایو ىهاد ى کَچک 卍 کاییٌای ؼَآؼت َالنت
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ؿکلی،  چعصيط. ةً غ نییى تع در نعکغ و کل ٔالَن ةغرگ 卍 کاییوَر ؼَآؼت ٌهیو
عی اؼت و چَن ةً نطرؼۀ ةَدا یتع[ نُعؼ کٍکـان راه ؿ ةغرگ 卍 کایی]ؼَآؼت
 ةػً ىٌػعگَىً  النت نطرؼۀ ةَدا در نعکغ ٗعار دارد. ًاٌع آن ایوم، ایو َیتُلٖ دار

ةؽػػیار نتيػػَع و ودػػَدِی ٌای  ی ؿػػکلٌعچیػػغرؼػػط. انػػا در ُةُػػطٌای دیگػػع  نی
م وَر  آیػط ىیػغ ةػً پطیػط نی از وعیػٖ آن یٌعچیػغای دارد و روىطی کً  ةأتً دٌر

 َرِی دٍػاناتیػيینتكػَیع  نـاةٍی ةؽیار پیچیطه اؼت. ةياةعایو ایو ىهاد ٔالَن،
ٌای ٔعایيػطٌای ٌؽػتی و  غ ؿػکلیػگػع ىیدر تهانی ُةُطٌای دایو ٔالَن اؼت. 

 . مگیع در ىٌع نیا یدى کیآن را  رو ، ازایو را دارد تسَل صَد

وَر  تَاىػط ةػً چعصػط، نی نی ٌای ؼػاَت گعدش َ٘عةً در دٍت وٗتی ٔالَن
ش دٍػت گػعد کيػط و وٗتػی صػالؼ صػَد دػظب ةػً اىػعژی را از دٍػان صَدکار
 عون ةٕعؼػتط. یػک ویژگػییػتَاىط اىعژی را ةػً ة چعصط نی نی ٌای ؼاَت َ٘عةً

ٌای  َ٘عةػً چعصط )در دٍػت گػعدش نی درون وعؼ ٔالَن ایو اؼت کً وٗتی ةً
کيػط و ٌيگػانی کػً  نيػط نی   ٔعدی را کً ٔػالَن در ةػطىؾ ٗػعار دارد ةٍعه ؼاَت

گعاىػی را ید   ٌای ؼػاَت دٍػت گػعدش َ٘عةػً چعصط )صالؼ نی ةیعون وعؼ ةً
نطرؼۀ  نا ةً»اىط:  پعؼیطه کيط کً پیعانَن آن ٔعد ٌؽتيط. ةعصی أعاد نيط نی ةٍعه

 دی ةً تای غ ودَد دارد؟ نگع َالنتیدی ى تای ، پػ چعا َالنت میدار ةَدا تُلٖ
ار یةؽػ میکي نػی ًیػنػا تغکآىچػً  َلتؾ ایو اؼت کً« ىطارد؟ نطرؼۀ دائَ تُلٖ

. پػ ٌهگی درةػارۀ  میکي نی ًیتغکرا ٍان د کل اؼت کً ویاؼت، نُادل ا میٌَ
، نطرؼۀ ةَدا و نطرؼػۀ دائػَ.  ودَد دارد دو نطرؼۀ اقلی ط: در دٍانیـیيطیة آن

دٍػاىی آن را  طیػتَاى ؼػازد و ىهی کانلی را ىهی ، ٔالَن دٍانٌ ا از آن ٌعیکةطون 
ایو چیط. ةياةعایةيان کانل . نهکػو  میا کػعده امػأً آن ی را از نطرؼۀ دائَ ةػًیٌغ

 و نػظاٌب ىیؽمَیکيَٕؼ و تیسیَالوه ةع نطرؼۀ دائَ، نؽ»يط: یاؼت ةعصی ةگَ
ٔاش کيم ایو اؼػت تان  ةعایتَاىم  نیآىچً « چً؟ٌا  آن غ ودَد دارىط.یگعی ىید
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نطرؼػۀ دائػَ  ی ةعؼط، ةػًیار ةا یؼىَح ةؽ ةًىیؽم َیً در کيَٕؼیوٗتی تغککً 
ی ةعؼػط، یؼىَح ةػا  ّعةی ةً نظاٌب اری ازیۀ ةؽیدارد و ٌيگانی کً تغک تُلٖ

ی در نطرؼػۀ ةػَدا یٌػا ؿػَىط و نذهََػۀ آنَزش ةيػطی نی در نطرؼػۀ ةػَدا وتً٘
 ٌای اقلی ودَد دارد. نطرؼً ویدو َطد از چي ٌؽتيط. ٔ٘ه

دی  و دو َالنػت تػای ٌای ٗعنغ و آةػی رىگ ةًدی  چعا دو َالنت تای پػ
دی  نعدم درةارۀ تای ً نُهَ ً غی کی؟ چ ٌؽتيطٌای ٗعنغ و نـکی  رىگ ةًگع ید

و ییچِی  ط،یگعی ؼٕیکی نـکی و دیاز دو ىَع ناده،  آن کً اؼت ویداىيط ا نی
دی  تػای و درکػی اةتػطایی از آن اؼػت، چعاکػًیػ. ا ل ؿػطه اؼػتیاىگ تـکیو 

ٌػایی   ، در رىگ ؼػىر ویدارد. در ةػا تع ٌای نضتلٕی در ُةُػطٌای نضتلػٓ  دلَه
آن را  وَر نتػطاول ةػً ی کػًیکيیم. دائػَ اؼػتٕاده نػی ؿػَد کػً ایيذػا نیىهایان 

ةگظاریط نىلتػی را در اؼت.  ٌای ٗعنغ و نـکی  رىگةً آن  دیِ  م، تاییؿياؼ نی
 ةػاز اؼػتؿػان  مؼَ نا کً چـم کييطگان ویٌهیو زنیيً ةیان کيم. ةُنی از تهع

 ؼػتغرىگ دَار رؼط در ُةُطی ٌم نی ةً ىٌعٗعنغ  ،اىط کً آىچً در ایو ُةُط پی ةعده
ػَاىی اؼػت.یرؼػط در ُةُػطی د نی ةػً ىٌػعی یو آىچً ایيذا زرد وال اؼت  گػع اّر

ٌا از ُةُػطی ةػً  رىگ، زیعا ةیييط تيَع ودَد دارد ٌایی کً أعاد نی ةياةعایو در رىگ
راه ةػغرگ » ةػً ،ٗعنػغ و آةػی در آن ٌای دی ةا رىگ کييط. تای ُةُط دیگع تْییع نی
عنُهَلی یّ در نطرؼۀ ًیٌای تغک روش ؿانل رد کًتُلٖ دا« ٗلهعو آؼهاىی اولیً

َالنػت  ًیؿػتٌػا  آن کَچک از نطرؼۀ ةَدا ٌؽػتيط. 卍 . چٍار ؼَآؼتیکای اؼت
اؼت ىؽتتًا روؿو  ٌای ایو ٔالَن ةَده کً آن ىیغ از نطرؼۀ ةَدا اؼت. رىگ وؼه

 . میکي نی دأا اؼتٕاده َالنت ٔالَن َيَان  و از ایو ٔالَن ةً

ایو ىهاد  ةً رىگلغونًا  طیيیة ؼَم نی چـم ٖیاز ؿها از وع ةعصی ٔالَىی کً
ؿػَد.  ىهی َػَض ع کيػط، انػا وػعح آنییتَاىط تْ نی يۀ آنیزن پػ رىگ ىیؽت.

تان  مؿػک وییپػا در ٗؽػهت ةیيػط کػً ٔالَن چعصاىی را نیتان  موٗتی چـم ؼَ
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 رىػگ ةی ا زتػییػ، ؼػتغ  ٗعنغ، ةيٕؾ تَاىط زنیيۀ آن نی ام، رىگ پػ کعده ىكب
ع ییػلػی و ةػيٕؾ تْینعتتًا ةیو ٗعنغ، ىارىذی، زرد، ؼتغ، آةػی، ى ةاؿط. ایو رىگ

ایػو ىهػاد نػا دارد  ی کػًةیيیط از رىگ نهکو اؼت رىگی کً نی در ىتیذًکيط.  نی
ع ییػٔػالَن تْرون دی د تػایو  卍 نتٕاوت ةاؿط. انا رىگ و الگَی ؼَآؼتیکاٌا

 ةیيیط ىؽتتًا صَب عی کً نیو تكَییيۀ ایزن پػ رىگ م کًیکي کيط. زػ نی ىهی
ُی دارىػط یوت ٌػای ٔػَؽ ییتَاىا . کؽػاىی کػً میا کػعده اىتضػابآن را  ، پػ اؼت
ای ةؽیتَاىيط در ایو ٔالَن چ نی  ييط. یُةُط ةت ویادی را ورای ایار زیٌغ

ط یةگظار« تلع اؼت.یَالنت ٌ ًیؿت 卍 و ؼَآؼتیکایا»اىط:  گٕتً ةُنی أعاد
ىیؽػت. ةػَط گعوه صاقی از نعدم نع چیذاتًا ةً ٌ نتَال ویا کً میةگَتان  یةعا

تلػع یٌ کػخ ؿػَد، َالنػت وػعؼ ویػا ةػً اگع گَؿۀ آن»يط: یگَ ةُنی أعاد نی
و َالنػت یػدر دو دٍػت. اآن ٌػم چعصػط و  عا نییػ، ز ؽتیگَىً ى  ویا« ؿَد. نی

 در زنػان .ا ؿػياصتً ؿػطیػُی در دىیوَر وؼػ ةً ؾیپ زطود دوٌغاروپاىكط ؼال
 ٔ٘ػه دٍػاىی دوم تلػع و ديػگیٌ ؿياصتيط. انا از زنانآن را  ةَد کًانَىی یؿاک

 ةعای اؼتٕادۀ صَدش تكازب کعد، انا رىگی کًآن را  . او اؼت گظؿتً چيط دًٌ
ةػا   اه ةػَد و گَؿػۀ آن رو ةػًیآن ؼػ نا ةَد. رىگ از رىگ کعد نتٕاوت اؼتٕاده
ی اؼت کػً درةػارۀ غیو تهام چیؿط. ا نی اؼتٕاده ٗائم قَرت کعد و ةً نی اؿاره

 گَیم. التتً آىچً گٕتم ٔ٘ه درةارۀ ؿکل ًاٌعی آن ةَد. نی ایو ٔالَن

؟ ةُنػی أػعاد  ؽػتیدر نطرؼۀ ةَدای نػا نُػعؼ چ 卍ا ؼتیکؼَآ ویا پػ
، انا ایو ةعداؿتی ىؽتتًا دىیػَی از  نُعؼ ؿادی و صَؿتضتی اؼت آن گَیيط نی

 دٌػط و ةَدا را ىـان نی رؼى 卍 م کً ؼَآؼتیکایةگَتان  یط ةعایآن اؼت. ةگظار
 ،تع پػاییو صطاییدارىط. نَدَدات آن را  اىط طهیةَدا رؼ ی کً ةً ؼىریٌا آن ٔ٘ه

اتةَدیؽاتناىيط  چٍػار »َاٌای ةغرگ، ناىيط ةَدیؽاتانا  ؛ىطارىطآن را  ٌا َاٌا و آٌر
َاٌای ةػغرگ ةَدیؽػاتم کػً آن ییم ةگػَیتَاى دارىط. نیآن را  «َای ةغرگةَدیؽات
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تً تع از ؼىرار ٔعایةؽ اىط، زتی ةا تع از تاتاگاتاٌا ٌؽتيط. در  ةَداٌای نُهَلی ٔر
را ؿػهعد. ٌػا  آن تػَان ٗػطر ةػَدا ودػَد دارد کػً ىهی تاتاگاتػا، آن ٔعاؼَی ؼػىر
ؼػىر تاتاگاتػا ٔعاتػع از ٌػایی کػً  ارىػط. آند 卍 ؼَآؼػتیکا کیػ تاتاگاتاٌا ٔ٘ه

ی دو ةعاةع ةا تع از تاتاگاتا، دارىط. در ؼىس 卍 اؼَآؼتیک اىط تُطاد ةیـتعی رؼیطه
 卍 ط و زتی در ؼىَح ةا تع، ؼً، چٍار، پيخ... ؼَآؼػتیکایدار 卍 دو ؼَآؼتیکا

، ؿانل ؼػع، را پَؿاىطه اؼتؿان  اد دارىط کً ؼعاؼع ةطنیٗطر ز ط و ةعصی آنیدار
 ودػَد ىطاؿػتً ةاؿػط، زتػی در کػٌٓػا  آن و زاىَ. وٗتی ٔنای کأی ةعای  ؿاىً

ؿػَد.  ًػاٌع نی عهیػو ّاىگـػتان پػا پػا،  کػٓ ، ٗػَس ؼػتد دؼت، اىگـػتان
ـتع و ةیـتعی یة 卍 ؼَآؼتیکاٌای رود، ٔعد وَر کً ؼىر ةا تع و ةا تع نی ٌهان

 ؼػىر دٌػط. ٌعچػً ن٘ام ةَدا را ىـان نی 卍 صَاٌط داؿت. ةياةعایو، ؼَآؼتیکا
 دارد. 卍 یک ةَدا ةا تع ةاؿط، تُطاد ةیـتعی ؼَآؼتیکا

 نعهَلیر یۀ غیيای تزک رٍش

غ یػعنُهػَلی ىیٌای ّ دائَ، روش ٌای تغکیۀ نطرؼۀ ةَدا و نطرؼً َالوه ةع روش
َػادی  ىانيػط. أػعاد عنُهػَلی نییۀ ّیػٌای تغک صَد را روش ٌا آن ودَد دارىط.
ةاؼػتان تػا انػعوز،  ویرا دارىط: از زنػان چػ اؼتيتاط ویا ًیٌای تغک درةارۀ روش

اىط  تًىٌع گٔعدر و یۀ راؼتیٌای تغک راه َانَي نعدم نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائَ را ةً
ٌػػای  اىػػط. روش طهیغ ىانیػػ٘ػػی ىیز٘ ۀ نػػطارسیػػٌػػای تغک راه ىػػام را ةػػًٌػػا  آن و
ودػَد ٌػا  آن داىيػط کػً ار کهی نییاىط و أعاد ةؽ  عنُهَلی ٌعگغ َهَنی ىـطهیّ

 داىيط. نیٌا  آن ٖ آجار ٌيعی و ادةی درةارۀیدارىط. نعدم ٔ٘ه از وع

عنُهَلی ودَد دارد؟ ةلً ودَد دارد. در یٌای ّ َيَان روش غی ةًیچ واُٗاً ا یآ
ٌػای  روش نػاٌعِ  ىٕع از اؼتادان ٌای آصع، ؼً ، نضكَقًا در ؼال امً یتغک انیدع
 نو را ةًؿان  یٌا دٌَع آنَزشٌا  آن . کعدم وَر اتٕاٗی نالٗات عنُهَلی را ةًیّ
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ایی کً ةؽیار نيسكعةًیچ ؛کعدىط نيت٘ل ایيکً  صاوع ةَدىط. ةً یار صَبٔعد و ةؽ ٌغ
ایی کً از تغکیًٔعد اؼت،  ار نيسكعةًیةؽآىچً دارىط  ؿػَد  ؿان زاقػل نی چیٌغ

ٌا  آن َالوه، ةًتَاىيط درکی از آن داؿتً ةاؿيط.  صیلی صاص اؼت. اکحع أعاد ىهی
در ٌػا  آن ، چعاکً روشکييط ىً از نطرؼۀ ةَدا ٌؽتيط و ىً از نطرؼۀ دائَ ةیان نی
را ٌػا  آن یک از ایو دو نطرؼً ىیؽت. ٌهیو نؽئلً ةاَث ؿػطه نػعدم یچزنعۀ ٌ

ی»راه  عنُهػَلی یٌػای ّ صػَد را روشٌػا  آن انػا، يانيػطة« ىانتُػارؼ»یػا « َٔع
ی یا ىانتُػارؼ  ةًٌا  آن ىانیطننهکو اؼت ةً ىٌع ةعؼط ىانيط.  نی قَرت راه َٔع

 ت کً نػعدم نضػالٓةً ایو نُيی ىیؽٗىًُا تس٘یعآنیغی دارد، انا نُيی مهيِی 
زتی نُيػی . ی ٌؽتيطاٌعیهي ٌای روشٌا  آن گَیيط کً ٌؽتيط. نعدم ىهیٌا  آن

در ی ٌؽتيط. اٌعیهيٌای  روشٌا  آن ؽت کًیو ىیگع ااىیىیغ ةٌا  ایو واژهًاٌعی 
« ویٌای راؼػت نطرؼػً»دائػَ را  نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀچیو در نعدم ش، یتاروَل 
ادی را در  ىهییٌای ّ روشوٗتی  ةياةعایواىط.  طهیىان ً نییتغک را ٌػا  آن کييط، َع

ی نی در یػا نتُػارؼ ةاؿػيط. نياؼػب ىانيط؛ در ن٘ایؽػً ةػا ایيکػً کػانالً  راه َٔع
و یدر واژگان چػ ةَد.« رویکعدی ىاؿیاىً»نيٌَرؿان « ىانتُارؼ،»ل٘ب صكَص 
 ؿط. وَر ةعداؿت نی ایوُهَ ً نةاؼتان 

غ الغانػاتی دػطی ةػعای یػىٌا  آن عای؟ ز ؽتيطیی ىاٌعیهيٌای  روشٌا  آن چعا
ٌػا  آن دٌيػط. ؿػان ٗػعار نیً یدارىط و ؼعؿػت دٍػان را نتيػای تغک يگیؿ ویؿ

ای ةط اىذام ىهی دٍان را ى٘ل ویا َٗاىیؼعؿت  و یدٌيط، ةيػاةعا ىهی کييط و کاٌر
ط. نطرؼػػۀ ةػػَدا و نطرؼػػۀ دائػػَ یػػی ةياناٌعیهيػػٌػػای  را روشٌػػا  آن طیػػتَاى ىهی

ؼػَ ةػا  ؼعؿػت دٍػان ٌم کػً ایػو َلػتو ٌؽػتيط، ىػً ةػً یٌای راؼػت نطرؼً
ؼػَ ةػا  نطرؼۀ ةَدا و نطرؼػۀ دائػَ ٌم کًایو َلت  ، ةلکً ةً اؼتٌ آن ٌای روش

ؼَ ةا ؼعؿت دٍػان  ٌای ّیعنُهَلی ٌم ؼعؿت دٍان ٌؽتيط. اگع تغکیۀ روش
و ٌؽػتيط. زیػعا یٌػای راؼػت ؽتيط، ةلکً روشیی ىاٌعیهيٌای  روشٌا  آن ةاؿط،
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ٌػا  آن طی، ؼعؿػت دٍػان اؼػت.یکی و پلیا ىیو صَةی و ةطی ییای تُار ةعینُ
و یغ راؼػتیػىٌػا  آن ویدٌيػط، ةيػاةعا ۀ ؼعؿت دٍػان ٗػعار نییؿان را ةع پاً یتغک

ةا الغانات و نـضكات ٌا  آن وَر اؼت کً الغانات و نـضكات ویٌؽتيط. ٔ٘ه ا
ةػً نسػطودۀ  راؿػان  یٌا آنَزشٌػا  آن نطرؼۀ ةَدا و نطرؼۀ دائػَ تٕػاوت دارد.

دٌيط.  کييط، ٔ٘ه ةً تُطاد ةؽیار کهی آنَزش نی ُی از ؿاگعدان نيت٘ل ىهییوؼ
ٌػا  آن کی ازی دٌط، ٔ٘ه آنَزش اننعیطاز ةً تُطاد زیادی زتی اگع نطرؼۀ دائَ 

ٌهۀ نَدَدات اَت٘اد  ىذات کيط. نطرؼۀ ةَدا ةً نی أتیٌای واُٗی را در  آنَزش
 اىذام دٌط.آن را  تَاىط ً کيط، نییغکةضَاٌط ت ٌعکؽیرو  دارد، ازایو

تَاىيط ةً دو ىٕع داده ؿَىط.  ؿَىط ىهی عنُهَلی نيت٘ل نییٌای ّ وٗتی روش
ؿػَد. ةػً ٌهػیو  زناىی وَ ىی اىتضػاب نی ک ؿضف در وَل نطتیةلکً ٔ٘ه 

 گَىػگ چی اىط. زناىی کػً طهیرا ىطٌا  آن تاریش، نعدم َادی در وَلاؼت کً َلت 
غ یػى ٌػا روشایػو أعاد  تُطادی ازکً  صَد ةَد، نتَدً ؿطم ییدر دوران ؿکَٔا
کػػً عون آنطىػػط. انػػا پػػػ از آنػػَزش َهػػَنی نتَدػػً ؿػػطىط یػػة ةػػعای آنػػَزش

ا ةً َهَم نعدم  عا اؼتاد نذاز ىهییز ،پظیع ىیؽت انکان داىؽت ةعصی از آن چیٌغ
 طیػتَاى ط، ىهییػوَر گؽػتعده اؿػاًَ دٌ ط روؿػی را ةػًیػنيت٘ل ؿَد. اگػع ةضَاٌ

آیيط ؼىَح نضتلػٓ  ط. أعادی کً ةعای یادگیعی نییکي اگعدان صَد را اىتضابؿ
آیػط.  ىػَع ٔػعدی نی عآورىط، چعاکػً ٌػ ٌای نضتلٕی را نی ؿیيگ و ذٌيیت ؿیو
تَاىيػط  عنُهػَلی ىهییٌای ّ رو روش ط. ازایویرا اىتضاب کيتان  طانیط نعیتَاى ىهی
ؿاگعدان تَاىط  اىذام ایو کار نیای در ادتهاع آنَزش داده ؿَىط.  وَر گؽتعده ةً

 اؼت. ةضكَصواًُٗا ٌا  آن عا روشی، زرا در نُعض صىع ٗعار دٌط

و  ةیيی ةعؼط ٔعد ةً روؿو کيط نطرؼۀ ةَدا ؼُی نی»: گَیيط نی ةعصی از أعاد
عنُهػَلی یروش ّدر صكَص ٔعد نَدَد کانلی ؿَد.  کيط نطرؼۀ دائَ ؼُی نی

دٍػان چ ٗلهعو جاةتی در یٌةً کً ؿط اٌط صَزطوزكع  ةیداوداىی ٔعد « ؟چىَر
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انَىی ةٍـػت ؼػاٌا را دارد، ةػَدا یداىيط تاتاگاتػا ؿػاک ٌهً نیؿَد.  نسطود ىهی
ی را دارد و ةَدا اؼتاد وػب ةٍـػت درصـػان را دارد. یتاةا ةٍـت ؼُادت ّا آنی

ةٍـػت صػَد را  صطاییٌع تاتاگاتا و ةَدای ةغرگی ةٍـت صَد را دارد. ٌع نَدَد 
تغکیػۀ  کػً در کييط. انػا ٔػعدی زىطگی نیآىذا  طاىؾیاری از نعیکيط و ةؽ ةيا نی
دػاودان يی در دٍػان ىػطارد و ینسطودۀ نُؿَد  نَٖٔ نیعنُهَلی یٌای ّ روش

 صاقی در آؼهان ىطارد.نکان زطوزكعی صَاٌط ؿط کً ٌیچ  ةی

 ی ايریهنرٍشی  کردن نیتهر

ؿػکل دارد. أػعادی  ویؽػت؟ چيػطیچ« یاٌعیهيروؿی  کعدن ویتهع»نيٌَر از 
دٌيط، چعاکً در وػَل  ی را اىذام نیاٌعیهيٌای  وَر نـضف روش ةً ٌؽتيط کً

ػایی را نيت٘ػل نی تاریش أعادی ةَده ػا را یچ کييػط. چػعا آن اىط کً چيیو چیٌغ ٌغ
ؿضكػی و  نيأٍ،  َادی در دؽتذَی ؿٍعت نعدم ویکييط؟ زیعا در ة نی نيت٘ل
ایچ ٌا ویاىط. ا ةَده پَل  يگیؿػ ویؿ ؼػىر صَاٌيػط. التتػً نی يط کػًی ٌؽتیٌغ
آورىػط؟ کارنػا.  نی ةً دؼتی چیغ چً چ گَىگی ىطارىط. پػیؽت و ٌیةا  ىٌا  آن

داؿػتً از آن را  اگػع کؽػی ن٘ػطار زیػادیٌای کارنا ایو اؼت کػً  یکی از ویژگی
ای ىطارد  ؼىر تغکیً چیٌ ؿضف ویدٌط. انا ا نیةاؿط، ىََی از اىعژی را ؿکل 

 تَاىػط ؽً ةػا أػعاد َػادی، نییکييطه ن٘ایؽً ؿَد. انا در ن٘ا ط ةا تغکیًتَاى و ىهی
آن  . وٗتػی تػعاکم ىََی از اىعژی اؼػت غیرا نٍار و نسطود کيط، زیعا کارنا ىٌا  آن

کعده و  تیُی در ةطن ٔعد را تَ٘یوت ٌای َٔؽ ییتَاىط تَاىا ؿَد، نی ةؽیار زیاد نی
اىػط کػً  ـػً أػعادی ةَدهیش ٌهیتػار ر وَلرو د ذاد کيط. ازایویعی را ایو ت جیچي
ایو چیچي ػای ةػط و ةػا »يػط: یگَ نیٌػا  آن ی را آنَزش دٌيػط.یٌغ ةػا اىذػام کاٌر

را  صَد گَىگٌا  آن «تَاىم گَىگ صَد را أغایؾ دٌم. ةً دیگعان، نی دادن دؿيام
آن نػادۀ  أػغایؾ تػعاکمدر زال ٌا  آن و اؼت کًی٘ت ایدٌيط. ز٘ ىهی ؾیأغا
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ای ةط ةًٌؽت اهیؼ و یدٌط. ةياةعا اه، کارنا نیینادۀ ؼٌا  آن يط، چعاکً اىذام کاٌر
 ت کييػط.یػُی ىاچیغ نادرزادی را ةا آن کارنا تَ٘یوت َٔؽ ٌای ییتَاىيط آن تَاىا نی
ُی کَچػػک را رؿػػط دٌيػػط، انػػا یوت ٌػػای ٔػػَؽ ییتَاىيػػط ةعصػػی از تَاىا نیٌػػا  آن

 اىذػام کييػط ةػا ٔکع نی اؿتتاه ةً عادأ ویچ کار نٍهی اىذام دٌيط. ایتَاىيط ٌ ىهی
ای ةط نی  .دٌيط ؾیرا أغا گَىگ تَاىيط کاٌر

ای اؿػتتاه  گٕتً ویا« دائَ اؼت.تع از  َیٗاٌعیهو »يط: یگَ ةعصی از أعاد نی
اٌػػعیهو ٌعگػػغ ةليػػطتع از دائػػَ ىضَاٌػػط ةػػَد. َػػادی اؼػػت.  نػػعدم در ةػػیو
م یؿياؼػ ٌا نی نا اىؽػان ودَد دارد: دٍاىی کًٌایی در ایو صكَص  زنیيً پیؾ
دٍػان آن را  و ةػعای اصتكػار ؿهار اؼت ٌای ةی از دٍان دٍان کَچک کی ٔ٘ه
ٌهیـػً  کً دٍان نا زناىی وَ ىی را پـت ؼع گظاؿتً ةاؿط، ٌعوٗت.  میىان نی

کيػط، ؿػانل  نی در دٍػان را نيٍػطم چیغ ٌهػًکيط کً  هی را تذعةً نییٔادُۀ ٌَ
و دورۀ یػکيػط. در ا دٍػان ٗػاىَىی را دىتػال نی ٌا و تهام نَدَدات. زعکت ؼیاره

در  اری از نَدػَداتی. ةؽػ اىط ؽتيط کً ةػط ؿػطهینَدَدات اىؽاىی ىٔ٘ه دٍان، 
نػطتی  داد ُةُػط دٍػان رخ ویار داىٕذار آصعیو کً زناىی از  اىط طهیدزال زامع 

ا رىٕذػار اآصػعیو  تَاىيػط انػعوزه ىهی ؿياؼػان  . ؼتارهةؽیار وَ ىی گظؿتً اؼت
 میيػیٌا ةت تلؽػکَپ ویتع َٗی انیاز نانعوزه  میتَاى ینآىچً  عایز ،کييط ـاٌطهن
ایچ . اگػع  ىػطؾ اتٕػاؽ أتادیىػَری پػ ٌغار ؼػال قطوپيذاه کیی ٌؽتيط کً یٌغ

دٌػط،  ٍػاىی روی نییٌای ک اکيػَن در ةػطن کػً ٌمةتیيػیم عاتػی را ییم تْیةضَاٌ
يػطۀ یواُٗػًا آ ویػری ةگظرد. اىَ ٌغار ؼال قطوپيذاه  کیم تا یم نيتٌع ةاؿینذتَر

 . دوری اؼت

 ویکػً چيػ زنػان ٌػع.  هی گظؿتً اؼػتیع ٌَییان تْیکل دٍان از نکيَن تا
ةار  ةًکانل  ىاةَدی دٍانؼعاؼع در  نَدَدات تهاماده اؼت، ةعای د عی رخییتْ

ٌا و  ٗعار ةػَده صكیكػًد، اأت نی تی اتٕاؽیومُ ویچي کً ٌع ةارآورده اؼت. در 
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 تهػاموَری کً چیغی ةاٗی ىهاىط و  سَ ؿَد، ةًوَر کانل ن ةًدٍان َياقع نادی 
تػً اؼػت.  ، ایو اىٕذار ةًٌع ةارةعوىط. انا  از ةیو نَدَدات وَر کانل قَرت ىگٔع

اىط،  ةؽػیار ؼػىر ةػا  از ىػَ دٍػاىی را ؼػاصتً صػطاییةياةعایو ٌعگاه نَدَدات 
ایی از گظؿػػتً ٌ ناىػػطه ةاٗیَيَان  اىػػط کػػً ةػػً ٌهیـػػً نَدػػَدات صاقػػی ةَده

دوةػاره  صػطایینَدػَدات پیـاپیؾ در دٍان زنػَر داؿػتيط. انػا دٍػاىی کػً 
ای ةع اؼاس ؼاصتيط  نی صكیكػً و ةا ؿط کً  صَدؿان ةيا نیصكیكً و نُیاٌر

ای ٗتل   ؿت.تٕاوت دانُیاٌر

ٌایی را  ٌای َهلکعد و صكیكػً طىط، ؿیَهؿ ی کً در اىٕذار کـتً ىهییٌا آن
 دٍػانآوردىػط. انػا ةػع ایػو  ةا صَد ةػً دٍػان دطیػط نیؿياصتيط  کً از ٗتل نی

تۀ  ؿکل ٌػایی  و آنیةيػاةعا ٌا و َٗاىیو دٍان دطیط زاکم ةَد. صكیكً طیدطگٔع
کعدىط کً ةا َهلکعد  َهل نیی یٌا هویاٌع طىط در ى٘ؾؿ کً در اىٕذار کـتً ىهی

اً ؽػتيط چعاکػً یةػط ى ٗطر ٌم آنٌا  آن . اناعدىطک ط نطاصلً نییدٍان دط ةػع  قػٔع
ٌهػان چیػغی ٌؽػتيط کػً ٌا  آن کييط. ٍان ٗتلی َهل نیٌای د صكیكًاؼاس 

 طی ةػعای نػعدمیػتٍط چیٌٌا  آن ؿَىط. انا َيَان ىیعوٌای تاریک ؿياصتً نی ةً
ا، ةً رؼاىيط. ٔ٘ه ىهی نعدم قطنً ؽتيط و ةًیَادی ى ٌای  ؿػیَه ةعای اىذام کاٌر
و را یػادی ادازه ىطاؿتيط ا، نعدم َ چؽتيط. در گظؿتً نیؿطت  ةًؿان صَدکٍو 

ةؽیاری ودػَد دارىػط.  صطایینَدَدات ؼىر تاتاگاتا ٔعاتع از ام کً  ةطاىيط. گٕتً
واُٗػًا  ،صػطایینَدػَدات ةػا  ؽػًیآیيػط؟ در ن٘ا ٌا ةً چً زؽاب نی هویاٌع آن

ٌؽػتيط ولػی نَدَدات تاریک ٌایی از  غ ؿکلیى هاری و نعگیعی، ةی. پىطىاچیغ
 . ودَد دارىطؿت دٍان و ىگٍطاری ؼع ةعای زٕي

 آؼػَرا کيػط کػً نیةیػان ، چیػغی را روح ییطایػدرةارۀ ةازپ ؽمیٌای ةَد آنَزه
ؿَد. آؼَرا نَدَدات ُةُػطٌای دیگػعی ٌؽػتيط کػً ؼعؿػت ةـػعی  طه نییىان

و  وییپػا ت ؼىریىٍا ةیٌا  آن ،  وا تع صطایی ویة ىطارىط. در ىٌع نَدَدات روؿو
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ن٘ػطاری ٌػا  آن .ىطا ار تعؼػيا ینعدم َػادی ةؽػانا در ىٌع  ؛ةؽیار ىاتَان ٌؽتيط
 ذػًیدر ىتگیعىػط،  در ىٌػع نی َانیػَيَان ز ٌای َادی را ةػً اىؽانو  اىعژی دارىط

از ٔعقت اؼػتٕاده ٌا  آن ع،یاص ٌای ً کييط. در ؼالیٌا تْظ دارىط از اىؽان دوؼت
نَدػَدات ىػاچیغی ٌػا  آن آنَزش دٌيػط. انػارا گَىگ  چیٌای  روشاىط تا  کعده

رؼػػيط. وٗتػػی  نی ةػػً ىٌػػعتعؼػػيا  و  و زتػػی ًػػاٌع ةـػػعی ىطارىػػطٌؽػػتيط 
ٌا  آن کی ازیط و یَىطیةپٌا  آن ط و ةًیط ةعوی، نذتَر را یاد ةگیعیطؿان  ٌای آنَزش

دٌيط أکار ةطی دارىط  گَىگ را اىذام نی ٌای چی ویط. ةعصی أعاد وٗتی تهعیؿَ
آیيط تا ةً ایػو أػعاد  نیٌا  آن آن نَدَدات ةاؿط، ؼَ ةا تٕکع ٌمؿان أکاراگع و 

تَاىػط ةػع قػط  نی ک ذٌػو درؼػتیػ» ،اىػط وَر کً گٕتً انا ٌهانآنَزش دٌيط. 
کيط ؿها را  ىهی کؽی دعئت  چی، ٌ طیغی ىتاؿیاگع در ولب چ «کيط. ّلتً هویاٌع
ػای ةػط ةعویچ دىتال ط یػا ةػًیی داؿتً ةاؿاٌعیهيأکار  کيط. انا اگع تیاذ  ، طیػٌغ
هيی یعی اٌعیۀ ؿها در نؽیتا ةً ؿها کهک کييط و پػ از آن، تغک آیيط نیٌا  آن
 تَاىط روی دٌط. نـکل نی ویأتط. ا نی

 «کػعدن  ویی تهػعاٌعیهيػىاآگاٌاىً در راٌػی »گعی ودَد دارد کً یومُیت د
ُيػی ی؟  ؽتیچ کعدن ویی تهعاٌعیهيؿَد. نيٌَر از ىاآگاٌاىً در راٌی  نی طهیىان

چیػغی اؼػت کػً و یاز آن آگاه ةَد. اایيکً  عد ةطونو کیی تهعاٌعیهيدر روؿی 
ؾ گٕػتم، ةعصػی یوَر کػً چيػط روز پػ خ اؼت. ٌهانیراصیلی ط و یيیة نی ةؽیار
 دٌيط أکار ةطی دارىط. گعچػً گَىگ را اىذام نی ٌای چی ویتهعدر زالی کً  أعاد
از صؽتگی ؿان  یؽتاده ٌؽتيط و ةازوٌا و پاٌایٌای ا ویاىذام تهعدر زال آىذا 

در ٌا  هتیٗ»کيط:  کؽی ٔکع نیدای دیگعی اؼت. ؿان  صَرد، انا ذٌو تکان نی
ط ةعوم. اگع َذلً یةعای صع ٌا ویؾ اؼت. ةٍتع اؼت ةُط از اىذام تهعیأغازال 

تضكیف در زال کار  نسل»کيط:  گعی ٔکع نیید« ؿَىط. تع نی ىکيم ادياس گعان
ضكػیف ت نؽئَل گیعد؟ ؿضكی کً یا وازطی ةً نو تُلٖ نی. آاؼتٌ آپارتهان
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ٔکع  و نَمَعیـتع درةارۀ ایة ٌعچً« نـکل دارد. ةا نو ـًیٌه اؼتٌ آپارتهان
 تَاىم نی . چگَىً دٌط ىهی نىهئيم کً وازطی ةً نو»ؿَد:  تع نی کيط، َكتاىی نی

،  ٗػتالً گٕػتم وَر کػً ؿػَد. ٌهػان طار نییػٔکػعی پط ىَع ٌع...«  کيم ةا او نتارزه
تػً ، ازرود یی نیداٌعؿان  ذٌو ی، و ةعصػی تػا انػَر نلػ نؽػائل صػاىَادگی گٔع

 کيط. را َكتاىی نیٌا  آن نؽائل زتی

ٌای  وی. ٌيگانی کً تهع در اولَیت ٗعار گیعد ةایط تَ٘ا ،گَىگ در ٌع روش چی
أکار ةطی داؿػتً  طیزطاٗل ىتاأکار صَةی ىطاریط، ط، اگع یدٌ نی زعکتی را اىذام

در زػالی  زیػعای ىطاؿتً ةاؿیط. کعٔچ یاقالً ٌ کً اؼت ویا ةٍتع از ٌهًةاؿیط. 
 ةایػط گظاؿػتً ؿػَد. آن ٌػای صاقػی انیةي کيیػط نیو یو تهعییدر ؼىَح پاکً 
.  عاتی داردیتػ جٔػعد روىط ٔکعی و  طيکي ٕا نییار نٍهی را ایةؽ ى٘ؾ ٌا ةُطاً  انیةي

 ؟ چگَىػًطیػکي نی امػأً صػَد ی ةػً گَىػگچیغ چًط: یـیيطیة ةاره ویدراٌهگی 
ىتاؿط؟ چيط  اهیتَاىط ؼ نی ةاؿط؟ چگَىً تَاىط صَب نیدٌیط  رؿط نیغی کً یچ

دٌيػط چيػان أکػاری  ؿػان را اىذػام نی ٌای زعکتی ویىٕع ٌؽتيط کً وٗتی تهع
تً ویاز ةػتػان  یٌا هارییط، ةیػکي و نییـً تهعیٌهایيکً ىطارىط؟ چعا ةا  اىػط؟  ىٔع

ای ةػطیدرةارۀ آن چکييط  نیو یتهعدر زالی کً  ط ةعصی أعادیؿا ٔکػع ىکييػط،  ٌغ
ولب ایػو یػا  ُی، دریوت ٌای َٔؽ ییگَىگ را ةا واةؽتگی ةً تَاىا ـً چییانا ٌه

از آن ایيکػً  ةػطون در واٍٗکييط.  آن چیغ ةَدن و انیال ؿطیط نضتلٕی تهعیو نی
کػً در  طییػةگٌَا  آن ی ٌؽتيط. اگع ةًاٌعیهيً در راٌی یتغکدر زال آگاه ةاؿيط، 

اؼػتاد ةػغرگ وچيػان  چيػیو »ؿػَىط:  نی کييط، ىارازػت ً نییی تغکاٌعیهيٌی را
انا آن اؼتاد ةػغرگ از ؿػها صَاؼػت ةػً ت٘ػَا ةٍػا « نُلم نو اؼت! گَىگ، چی

ط، یػدٌ گَىػگ را اىذػام نی ٌػای چی وی؟ وٗتی تهع طیا کار را کعده ویا ایةطٌیط. آ
ػای صػَةی یٌػا چ ویا از تهعیػ. پػػ آ طیکي أکار ةطی را امأً نی ـًیٌه ةػً ٌغ
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ی اٌعیهيػػو ىاآگاٌاىػػً در راٌػػی یػػو اؼػػت. ایػػا ؟ نـػػکل ط آوردیػػصَاٌ دؼػػت
 و چیغی ةؽیار رایخ اؼت. کعدن ً یتغک

 ۀ دٍگانۀ نرد ٍ زنیتزک

نػعد و زن ودػَد  ۀ دوگاىػۀیػتغک ای ةً ىػامً یتغک ، روش کييطگانً یدر ادتهاع تغک
َيَان  ةػًط کػً یػا طهیتتتػی د ؽػمیتاىتعٌای  ٌا یا ى٘اؿػی نذؽهًط در ی. ؿا دارد

گػاٌی اوٗػات  نػعد ۀچٍعاؼت.  داؿتً نعدی ةطن زىی را ىگًروؿی ةعای تغکیً، 
يًیؿت غ یػأتػۀ ةػَدا ىیعییٌای تْ دارد. ؿػکل را ىگً نػی ای ً ةَدا اؼت و زن ةٌع

يۀ زىػی اؼب وادعا ةا ؼع گاو و قَرت یک ٌعودَد دارىط کً ًا  دارىط و ةطن ةٌع
ٌؽتيط؟ اةتطا نَمََی را ةعای ٌهػً تَمػیر  قَرت ویا عا ةًدارىط. چ را ىگً نی

تػً ىیؽم َیکيَٕؼت جیع  تست ؽت کًیى ویچ ارۀ نا ٔ٘هیدٌیم. در ؼ نی ٗعار گٔع
ٌػای اصالٗػی نـػاةٍی داؿػت.  ارزش ةـػع ىژاد ، تهام ؾیپ ٗعن . تا چيط اؼت
گعی یرۀ دایاز ؼ، ةلکً  انطیارۀ نا ىیاز ؼ ٘تیدر ز٘ای ً یتغک رو چيیو روش ازایو
در  ًیػتغک روش ویً اؼتٕاده ؿَد. وٗتی ایتَاىط ةعای تغک و روش نییانا ا .آنط

ی ؿط، نعدم چ ویآن زنان در چ ۀ یػتغک، زیػعا عىػطیةپظآن را  و ىتَاىؽػتيطینُٔع
و در ی، انپعاتػَر چػذػًیدر ىتٌای نضٕی داؿت.  دوگاىۀ نعد و زن و ةعصی روش

نهيَع ؿط و  روش ویکعد. ا يَع اَالمنهآن را  از ؼلؽلۀ تاىگ چاىگ ییدورۀ ٌَ
 تاىگ ؽمیتاىتع زنان، ؿَد. در آن داده آنَزشداصل چیو  در کً طا ىکعدیپ ادازه
ٔعدی  ت نيسكػعةًیاؼت و ومػُ ةضكَصای  تتت کً نيىً٘ ؿط. انا در طهیىان

ۀ یػکييػط؟ ٌػطؼ از تغک ً نییػتغک قػَرت ویا ةًٌا  آن طا کعد. چعایاىت٘ال پ دارد،
اىػگ را ةػعای یو  اىػگی کعدن لیػرا ةعای تکه ویی کً اؼت ویو زن ادوگاىۀ نعد 

 ول یػگع را تکهیکػطیاىػگ یو و یػیوَری کً  ةً ،آوری کيط دهٍ ویی کعدن لیتکه
 ط.یاىگ رؼیو و یی ؿطن ً کييط تا ةً ٌطؼ نتُادلیتغک
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و یینٍَٕم  ةع وتٖا نطرؼۀ دائَ، نضكَقًا ینطرؼۀ ةَدا  ةع وتٖ کً طیداى نی
را دارد.  اىػگیو  ویػیُػی ٌػع دوی یوَر وت ، ةطن ةـػعی ةػً طرؼۀ دائَن اىگِ یو 
تَاىيػػط  دارىػػط، نی اىػػگ، ٌػػع دو در ةػػطن اىؽػػان ودػػَدیو  ویػػی ایيکػػًصاوع   ةػػً
،  کػَد  دػاودان ُی نضتلػٓ و نَدػَدات نضتلٕػی نحػلیوت ٌای ٔػَؽ ییتَاىا

ٌع دو در اىگ یو و ییایيکً  صاوع را پعورش دٌيط. ةً ؿطه و ٔاؿوً یکَدکان تغک
ةػعای ةػطن  ایػو. یاةيػطتَاىيط پعورش  نی از نَدَدات ةؽیاریةطن ودَد دارىط، 

اآن  .کيط نعداىً و زىاىً، ٌع دو قطؽ نی ان رؿػط  تی دن در نيى٘ۀ تَاىيط نی چیٌغ
 دائػَ نُهػَ ً ٗؽػهت . نطرؼػۀ اؼػت ریيط قسیگَ نیٌا  آن آىچً ویکييط. ةياةعا
عد. ةعصػی از أػعاد یػگ نی در ىٌػعو ییرا  طنة وییپا و ٗؽهت اىگیرا  ةا ی ةطن

ىط. أعادی ٌؽػتيط گیع در ىٌع نیو ییرا  دلَی ةطن و ٗؽهت اىگیةطن را  پـت
و یىػط. در چػگیع در ىٌػع نی ویػیرا  راؼػت و وػعؼ اىػگیرا  ةطن چپ کً وعؼ

 . ةػطن ط و درؼت اؼػتیآ نیآىذا  و ازیا« نعد چپ، زن راؼت،»م: یای دار گٕتً
و  ویی ع نت٘اةلیت ج و ةایرا دارد، ةياةعا اىگیو  ویی ُی ٌع دوییتوَر و ةـعی ةً

 اریةؽ ةعؼط و نَدَدات اىگیو  ویی انین تُادل تَاىط صَدش ةً ، ةطن نی اىگی
 يط.یایة ةً ودَدتَاىيط  ادی نییز

ۀ دوگاىۀ نعد و زن، ٌيَز یکيط کً چعا ةطون اؼتٕاده از تغک نی روؿو ویپػ ا
ۀ دوگاىػۀ یۀ صَد از تغکیم. اگع ٔعدی در تغکیکي ًیتغک ةا  ؼىَح تا میتَاى نی ٌم

صَةی اداره کيط، نهکو اؼت ةً زػالتی  ةًآن را  نعد و زن اؼتٕاده کيط، انا ىتَاىط
 ٌای ؼػىرً یػی ؿَد. وٗتػی تغکاٌعیهيۀ یاش تغکً یهيی نيتٍی ؿَد و تغکیاٌع

ا یػتعىػط، آن راٌتػان کػار ة  ۀ دوگاىۀ نعد و زن را ةػًیؽم ةضَاٌيط تغکیةا ی تاىتع
تَاىط  ً کعده ةاؿيط. در آن ٌيگام، اؼتاد نییی تغکیار ةا ی ناٌا ةایط تا ؼىَح ةؽ

 يگیؿ ویؿایيکً  صاوع ً را ةً اىذام ةعؼاىط. ةًیی کيط تا آن تغکیؿضف را راٌيها
صَةی  صَد را ةػًؿَد  اٌعیهوتؽلیم ایيکً  تَاىط ةطون آن ٔعد ةؽیار ةا ؼت، نی
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يی دارىط، نىلً٘ا ىتایط از آن اؼػتٕاده ییيگ پایؿ ویانا آن أعادی کً ؿ اداره کيط.
نسػطود ٌػا  آن يگیؿ ویؼىر ؿؿَىط.  نی اٌعیهونْلَب نىهئيًا ، چعاکً کييط
ا ىـطهیاز ؿٍَت و ان .اؼت و یٔ٘ه تا اٌا  آن يگیؿ ویؿ و اىط ال نعدم َادی ٌر

ی صَاٌػط ةػَد. ةػً ٌهػیو ياٌعیهاىذام دٌيط ٗىًُا آن را  اگع. ةياةعایو زط اؼت
در زػال دٌيط نىهئيًا آنَزش آن را  وییم اگع در ؼىَح پاییگَ اؼت کً نیَلت 
 ی ٌؽتيط.اٌعیهيخ روؿی یتعو

ۀ دوگاىػۀ نػعد و زن را ی، تغک گَىگ چی اری از اؼتادانیع، ةؽیٌای اص در ؼال
رؼۀ ۀ دوگاىۀ نعد و زن زتی در نطی؟ تغک ب اؼتیَذ آن چیغ چًاىط.  دادهآنَزش 

 ؽػت، ةلکػًیع ىیطۀ نعةَط ةً زنان اصیو پطیَالوه، ا . ةً اؼت غ ًاٌع ؿطهیدائَ ى
تَاىػط در  ۀ دوگاىػۀ نػعد و زن نییػتغک ؿط. چگَىػً ؿعوع در زنان ؼلؽلۀ تاىگ

نطرؼػۀ دائػَ، ةػطن ةـػعی نحػل  دیِ  تای ىٌعیۀ ةع وتٖنطرؼۀ دائَ ًاٌع ؿَد؟ 
ٌػای  آنَزش ا دارد. تهػامر اىػگیو  ویػیوَر وتیُػی  کً ةً اؼت دٍاىی کَچک

وَر ؼعؼػعی  اىط. اگػع ةػً ار دوری نيت٘ل ؿػطهیٌای ةؽ از زنان ٘ی و درؼتیز٘
ط، آن یػع دٌییػتْآن را  طیل ٌؽػتیػا ٌػع وػَر کػً نایط یغی را در آن وارد کيیچ

ػػم م نی نطرؼػػً را دٌر  ًیػػتغک کعدن کانػػل ٌػػطؼؿػػَد  ةاَػػث نیکػػً ط یػػکي ةػػٌع
ۀ دوگاىۀ نعد و زن را ىطارد، یی، تغک اً یوش تغکو اگع ریةياةعادؼتیاةی ىتاؿط.  ٗاةل

رویػط و  راٌػً نی ط ةػً ةییو کار را اىذام دٌیط. اگع ایاؼتٕاده کي ط از آنیٌعگغ ىتا
ۀ یتغک نان، یدأا م، در نطرؼۀ ٔالَنییوَر نـضف ةگَ ؿَیط. ةً نی دچار نـکل

ع نػا در ایػو داىیػط ىٌػ زػا  نی .میىطارآن را ؿتیً  ٌایچیغ یا دوگاىۀ نعد و زن
 زنیيً چیؽت.
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  ۀ دٍگانۀ بدن ٍ ذينیتزک

ۀ دوگاىۀ ةطن و یام. نيٌَر از تغک ل ؿعح دادهیتٕك ۀ دوگاىۀ ةطن و ذٌو را ةًیتغک 
غ یػىتان  ةػطنۀ یتغکدر زال ، تان ؿیيگ ؿیوةا تغکیۀ زنان  و اؼت کً ٌمیذٌو ا
زػالی کػً در  تتػطیل اؼػت.در زػال تػان  ةطن نادرزادیگع، یَتارت د ط. ةًیٌؽت
 ٌای ةـػعی ؼلَل ویگغیخ دایتطر ؿَد و نادۀ ةا اىعژی ةا  ةً ل نییتتطتان  ةطن
ت پ نی َالئم ةعگـت ةً دَاىی، ةعگـػت تان  ةطنؿَد.  کم نی ؿطن  عیؿَد، ؼَع
ةػا   ت نادۀ ةػا اىػعژییىٍا دٌط. وٗتی در ذی را ىـان نییل تطریذی و تتطیتطر
طىی از ىَع دیگػعی از نػاده تتػطیل ؿػطه ةً ةتان  ةطنؿط،  ویگغیوَر کانل دا ةً

تػً اؼػت وَر کً گٕتم، ٔعاؼَی پيخ اؼت. آن ةطن، ٌهان  از آىذػا کػً.  َيكػع ٔر
 ؿَد. ٌعگغ ٔاؼط ىهیتان  ةطنؽت، یَيكع ى گع در نسطودۀ پيخید

درةارۀ زعکػات ٌا  آن رو ۀ ذٌو ؼعوکار دارد، ازایویةا تغک در نُاةط ٔ٘ه ًیتغک
کييط. روؿػی کػً  و نییعواىا را تهعیىٌا  آن کييط. تت ىهیۀ ةطن قسیا درةارۀ تغکی

انَىی روش یؿػاک ٘ػتیدر ز٘داىػط.  عواىػا را  زم نییانَىی آنػَزش داد، ىیؿاک
تًیةغرگ پ صػَد را ةطن نػادرزادی ی را داؿت کً یو تَاىایای داؿت و ٗىًُا ا ـٔع

ایيکػً  ا ةػعایةتػعد. انػ کيط و ةا صػَدش لیةا  تتط نادۀ ةا اىعژی وَر کانل ةً ةً
کً در آن،  کعد دای آن اىتضاب عواىا را ةًیى راهای ةعای ؼایعیو ةاٗی ةگظارد،  ىهَىً

از نعدم صَاؼت؟ او صَاؼت نعدم تا زػط آن را  . چعاناىط ةطن در ایيذا ةاٗی نی
ػػا کييػػطؿػػان  یٌا انکػػان واةؽتگی ػػا کييػػط، را چیغ ٌهػػً ،را ٌر ت یػػىٍا زتػػی در ٌر

تػا ةػً  کػعد عواىا را اىتضػابیع ىیتگی ةاٗی ىهاىط. او نؽچ واةؽیو ٌ ،راؿان  ةطن
ی در یراٌتػان ةػَداپیعواىؾ کهک کيط تا زط انکان ّیعواةؽتً ةاؿػيط. ةيػاةعایو 

اؼػت  ویػعواىا ایاىط. نيٌَر از ى کعده عواىا را اىتضابیى عیٌهگی نؽ شیؼعاؼع تار
ػا نی اش کػییغیعد ةػطن ٔین کً وٗتی راٌتی نی  ةػا گػَىگؾ او کيػط و روح را ٌر

 کيط. قَُد نی
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کييط  نی صَد را اىتضاب طانینعٌا  آن کيط. ۀ ةطن تهعکغ نیینطرؼۀ دائَ ةع تغک
ار صػَةی ؼػعوکار یکييط و ةا أػعاد ةؽػ قستت ىهی ٌهۀ نَدَدات و درةارۀ ىذات

انػا در کييػط.  و چگَىگی تغکیۀ ةػطن قػستت نیٌا  کیو درةارۀ تکيیدارىط. ةياةعا
ػا آنػَزش داده یچ ویػا ، َهَنػاً  ؽػمیدر نػظٌب ةَد نطرؼۀ ةػَدا، نضكَقػاً  ٌغ

 را آنػَزش ٌػا آن ٌػا در نطرؼػۀ ةػَدا روش ؽت کً ٌهۀیگَىً ى  ویاانا ؿَد.  ىهی
ػا را یو چیػغ ایةا  در نطرؼۀ ةَدا ى ٌای ؼىر اری از روشیعا ةؽیدٌيط، ز ىهی ٌغ

دٌػط. در  ۀ ةػطن و ذٌػو را آنػَزش نییػۀ نػا تغکیدٌيط. نطرؼۀ تغک آنَزش نی
و کػػَد  دػػاودان را یو ٌهچيػػ ةػػطن نػػادرزادینػػا  نػػان، یدأا روش ٔػػالَن

کػً از نػادۀ ةػا  ةػطىی اؼػت دو نتٕاوت ٌؽتيط. کَد  داودان ویم. ایصَاٌ نی
دٌػط.  تَاىط آزاداىً صَدش را در ُةُط نا ىـػان ؿَد، انا ىهی ةا  ؼاصتً نی اىعژی
ای وػَ ىی  ر وػی دورهُةُط د ویًاٌعی نحل ًاٌع نعدم َادی را در ا ایيکًةعای 
ةػطن ل یرو، پػ از تتط وی. ازا میةاؿ صَد را داؿتً ةطن نادرزادیط یم، ةایدار ىگً

ؿَد، انػا وػعز  ٌای ؿها نی ؼلَل ویگغینادۀ ةا اىعژی ةا  دا ، اگعچًنادرزادی
ً ةػطن ٔػعدی یتػًا ؿػتیت٘عتان  ةػطنو یکيط. ةيػاةعا ع ىهیییٌا تْ عی نَلکَلیٗعارگ

 تَاىط وارد نی ةطن ویودَد دارد: ا اصتالؼ کی رؼط. انا ٌيَز ٌم نی ةً ىٌعَادی 
 گع ؿَد.یُةُطٌای د

ؿػَىط ٔػعد در ًػاٌع  کييػط ةاَػث نی نی ًیػٌایی کً ةطن و ذٌو را تغک روش
رؼط. روزی  نی ةً ىٌعاش  نتٕاوت از ؼو واُٗی ،ةعؼط و ٔعد ةً ىٌعةؽیار دَان 

او  ٘ػتیدر ز٘« ؟ ؼػال دارمچيػط  طیػکي ، ٔکػع نی نُلم»پعؼیط:  ؿضكی از نو
او چعوکػی ىطاؿػت و  آنط. قػَرت نی ةً ىٌع ؼالً انا چٍل ةَد ؼالًٌٕتادتًا یت٘ع
 ةً ىٌع ؼالًٌٕتاد اً زطودٔعدی ً یط. او ؿتیرؼ نی ةً ىٌعط یٓ و ؼعخ و ؼٕیلى

 دٌػط. ةػً روی نیکيیط چيیو تْییعاتی  وٗتی ٔالَن دأا را تهعیو نیط. یرؼ ىهی
ةطون ایيکً ىیاز ةاؿط نحل ٗتػل آرایػؾ تَاىيط  نی ٌای دَان ، صاىمةگَیم ؿَصی
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 ؾدىتال کػً ٌهیـػً ةػًداؿػتً ةاؿػيط  را پَؼػت زیتػاییآن وَر وتیُی  ةًکييط 
 ویاز اوَر واُٗی روش تغکیۀ ةطن و ذٌو را اىذام دٌيط.  ؿعوی کً ةً ةً ؛ٌؽتيط
ةػً ىؽػتت تع  أػعاد نؽػو ایيکػًصاوع  زد. در گظؿتً ةػً میـتع ىضَاٌیٌا ة نحال

ًیة  زؽػاب ةػً ی دػَانٔػعد َيَان ودَد داؿتيط، ةً ٌای گَىاگَن ـتعی در زٔع
ا نؽائل ةٍتع نیی. ا آنطم نی ـػتعی در ٌػع یة ٌا ةػً ىؽػتت ؿَىط و دَان و روٌز

ً ؼػالگی  پيذػاه ؽػتم. ةػًیى ٗػطر دػَان گػع آنید ٘تیدر ز٘ای ودَد دارىط.  زٔع
 م.ؼالً ٌؽت وؼً چٍلزامع در زال .  ؿَم نی کیىغد

  فاشن

اری از ی؟ ةؽػکييط اىعژی ؼاوٍ نیی ةَدا ٌ ا نذؽهً رؼط ةعصی از نی ةً ىٌعچعا 
اىػعژی ذؽػهۀ ةػَدا ن»يػط: یگَ ٌا نی دٌيط. ةُنی ریتَمآن را  تَاىيط ىهی نعدم

« .صَاىيػط نیپیَؼػتً وَر  نتػَن را در ن٘اةػل آن ةػً عا راٌتػان،یػزکيط  ؼاوٍ نی
 ةػً ودػَد در ن٘اةل نذؽػهً ۀ راٌتانیغکاز تایو اىعژی نيٌَرؿان ایو اؼت کً 

قػَرت  اىػعژی ةایػط ةً ویػط. صَاه زاقل از تغکیۀ راٌتان ةاؿط یا دیگعان، ایآ نی
ای کل نُتط ةایػط ی، ؼ٘ٓ و د دار. کٓ دٍت ةاؿط ىً پعاکيطه نـػاةٍی ن٘ػطار َاٌر

ؼاوٍ  را ةاٗطرتیاىعژی و یچعا ٔ٘ه نذؽهۀ ةَدا اؼت کً چي داؿتً ةاؿيط. پػ
ا  ٌای ةَدا کً در کَه نضكَقًا نذؽهً؟ کيط نی ا روی یٌای دور، در ةعصی از ّاٌر

ودػَد دارد؟ ةُنػی از اىػعژی . چعا ایػو کييط اىعژی ؼاوٍ نی،  ای ٌؽتيط قضعه
 ةػعای آن تَاىيػط دٌيط انا ٌيػَز ىهی نی ریتَمٌای نضتلٕی  ؿکل ةًآن را  نعدم
ی نَدػَد وِ ٔاؿ عایارد زداىعژی نذؽهۀ ةَدا  در واٍٗروؿيی ارائً کييط.  ریتَم

 اىعژی دارد. نذؽهً، آىذا در ٔاؿوزنَر  صاوع . ةً را دارد صطایی

َا ةَدیؽػاتانَىی و یو قست ىطارد کً وٗتػی ؿػاکیا ایم، آیـیيطیة ةاره ویدرا
و اؿضاقػی واُٗػًا یچيػایيکػً  دادىط، ةػا ٔػعض ؿان را اىذام نیً یتغک ییو گَآن
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ۀ ٔعاؼػَی یػةَدىػط؟ وٗتػی ؿضكػی در تغک کييػطهً یغ تغکیىٌا  آن ودَد داؿتيط،
در  دٌػط. ٔاؿػو را رؿػط نی رؼػط، ٔاؿػو نیةً ؼىسی ةؽیار ةا  ٗلهعو ةـعی 

ؿػَد. ٔاؿػو در  نی ؼػاصتً ؿَد و از ٔػا و گَىػگ ان ٔعد نتَلط نی تی دن ۀیىاز
 صػَد هػی را دارد کػًیٌَ ٌهػان ٗػطرت ؿػَد. ٔاؿػو گع نتذلػی نییُةُطٌای د

کيػط. انػا صػَد  کار ٔاؿػو را آن ؿػضف کيتػعل نیانا آگاٌی و أ رد،دا ؿضف
ٌع کػاری را  تَاىط صَدش رو نی اؼت. ازایو ، نَدَد واُٗی کانِل نؽت٘لی ٔاؿو

چیػغی  دٌػط دٗی٘ػًا نـػاةً آن اىذػام نی ٔاؿوآىچً  دٌط. وَر نؽت٘ل اىذام ةً
اگػع ؿضكػی کػاری را  دٌػط. اىذػامآن را  صَاٌػط اؼت کً آگاٌی اقلی ٔعد نی

دٌػط.  نی کار را ةً ٌهان ؿکل اىذػام او آن دٌط، ٔاؿو ی اىذامقةضكَ ؿکل ةً
م ةػطن یيٌػاىيػط تن، صػَاٌم اىذػام دٌػم نیآىچً  . و اؼتی، ا نيٌَر نا از ٔاؿو

 .وؼیلۀ ٔاؿو نو اىذام ؿَد تَاىط ةً ی، نکييط ً نییوَر واُٗی تغک طاىی کً ةًینع
رد. ؿػکل آن ؿػَد چعاکػً ةػطن ةـػعی ىػطا گع نتذلػی نییٔاؿو در ُةُطٌای د

ؿػَد. گػاٌی  یػا کَچػک تَاىط ةغرگ ؽت، ةلکً نییع ىیینَدَد، جاةت و ةطون تْ
ؼع او را دیػط. گػاٌی  تَان تهام ىهی کً ٗطر ةغرگ ؿَد، آن نی اوٗات ةؽیار ةغرگ

 ؼلَل. کیتع از  ؿَد، زتی کَچک اوٗات ةؽیار کَچک نی

  تبرک

« تتػع . » ٌيعی اؼت ای ٗىًُ ؿَد ٔ٘ه ؼاصتً نی کً در کارصاىًةَدا نذؽهۀ 
ۀ نذؽػهآن ط و روی یػایکً ة صطایینَدَدی  ٔاؿو ةعای دََت نعاؼهی اؼت

در ىٌػع يػی یَ دؽػهی َيَان نذؽػهً را ةػًآن هاىػط و پػػ از آن، نػعدم ةَدا ة
ای ٗلتػی ؼعؿػار از  کييطه ویکييط. در تغکیً، وٗتی تهع ؾیؼتاآن را  ىط تاگیع نی

 نَاًػبو  کيػط نی ٔػا را ةػعای او نسأٌػت، ۀ ةَدانذؽهآن  وِ دارد، ٔاؿ ازتعام
.  اؼػت ویواُٗی تتع  ا کيط. ٌطؼ نی تیکيط او را زها ً نییو وٗتی تغکؼت او
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 و رؼهی تتع  ؿطه در نعاؼم ٔعؼتاده عونیتَاىط ةا أکار درؼت ة ایو کار ٔ٘ه نی
یػا ةػا ةً اىذام ةعؼػط ٗعار دارد ر ؼىسی ةؽیار ةا  د کً صطایی یةا کهک نَدَد

را  ٗػطرت ویػاٗػعار دارد و  ار ةا یی از تغکیًیدر ؼىر ةؽکً ای  ه کييطً یتغککهک 
 ؼت.دارا

از نیػان تتػع  ؿػان  ةَدای ٌایً نذؽػهداىيػط کػً  نیزم اةط ةَدیؽتی  نُ
ػا در یػ. ايطَدا نثجع ىیؽتٌای ةً ، نذؽه تتع  ةطون ُت٘طىط کًط و نىةگظر و روٌز

اىط. از  ٌهگػی درگظؿػتً .ودَد ىطارىطاقیل  ةغرگ و راٌتان، اؼتادانینُاةط در ة
يگی، زنان اى٘الب أػت یواُٗػی را در آنػَزش کػار کػً تازه ةُنػی از راٌتػان ٌٔع

 کػی ازیاىط. اگع از  ٌا نيت٘ل ىـطه اىط. ةؽیاری از آنَزش راٌب ارؿط ؿطه ىکعدىط،
 نذؽهۀ ةػَدا ةُػط از تتػع »گَیط:  نی« ؽت؟یچ از تتع  ٌطؼ»ط: یةپعؼٌا  آن

ر یتَاىػط تَمػ دٗیً٘ا چگَىً نثجع صَاٌط ةػَد، ىهیایيکً  درةارۀ« ةَد. نثجع صَاٌط
دٌط ادعای نعاؼم اؼت. نتَن ةَدیؽػتی  و تهام کاری کً اىذام نییدٌط. ةياةعا

کيػط و  نی نٍعونػَمدٌط. ؼپػ نذؽهً را ةػا کاّػظی  نذؽهً ٗعار نی درون را
کيط کً تتع  اىذام  صَاىط. ؼپػ ادَا نی نیوَر پیَؼتً  ةً نتَن را در ن٘اةل آن

 و ةؽػتگی دارد کػًیػا تَاىط ةعآورده ؿَد؟ ةػً ا ٌطؼ تتع  نییؿطه اؼت. انا آ
انَىی گٕت کً ٔعد ةایط نتَن را ةا ذٌيی درؼت و یصَاىط. ؿاک را چگَىً نی نتَن

تػَان  اش را ةلعزاىط. ٔ٘ه آىگػاه نیً یروش تغک کپارچً ةضَاىط تا ةٍـتیتَدٍی 
وا یػی  صػطایینَدػَد  کی از ٔاؿویوٗتی  د. ٔ٘هرا دََت کع صطاییی نَدَد

 ؿَد. تَاىط ةعآورده نی تتع  نذؽهۀ ةَدا ؿَد ٌطؼ وارد

صَاىيط ةا صَدؿان ٔکع  نیوَر پیَؼتً  نتَن را ةًدر زالی کً  ةعصی از راٌتان
در زالی کػً  ای« ؿَد؟ نو پعداصت نی ةً ن٘طار پَل ، چً ةُط از تتع »کييط:  نی

 ةػا نػو ؿػضف ا آنی ویا»کيط:  نی صَاىط، ٔکع نیَر پیَؼتً و ٔعدی نتَن را ةً
تار نییةؽ کييػط و تنػادٌای  ؽػً نییگع دؼیکػطیً یػغ َلیػىٌا  آن «کيط. ار ةط ٔر
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ودَد ایو پطیػطه  تَان ةؽیاری ةا دیگعان دارىط. اکيَن َكع پایان دارناؼت. ىهی
ان ینُاةط در َكع پاؽم ىیؽتیم. ةعصی از یاىت٘اد از ةَددر زال  ایيذا اىکار کعد. را

و چيیو  ٔکار دىیَی و ىانياؼب ةاؿطاگع ذٌو ٔعدی پع از اصالف ىیؽتيط. دارنا 
ٌطؼ آىگاه  ط؟یایتَاىط ة چگَىً نی صطایینَدَد  آن عون ةٕعؼتط،یأکار ةطی را ة

 ؽػت، چعاکػً تُػطادییو نىلػٖ ىیودً زاقل ؿَد. انا ا ٌیچ تَاىط ةً تتع  ىهی
 صَب ودَد دارد.ؽتی یدائَئ ۀنُتط و قَنُ

 . او نتػَىی را ای داؿػت عهیػٌای ةؽػیار ت دؼػت کً طمیدر ؿٍعی راٌتی را د
کعد. پػ از زنغنۀ  ای نٍعونَم اىًیوَر ىاؿ ةًآن را  و گظاؿت نذؽهۀ ةَدا درون

گػعی را ةعداؿػت و ینذؽهۀ ةػَدای د چيط کلهً، نعاؼم تتع  تهام ؿط. ؼپػ
ت َآن دؼتهغد نیی چٍل تتع کعد. ةعای ٌع  چيط کلهً را زنغنً دوةاره  ویػ. ا گٔع

ا راٌتان تتع  را تذاری کعده کييط. ىٌعی اىطاصتم  اىط و از آن کؽب درآنط نی روٌز
تَاىؽػت آن کػار را اىذػام  ودػً ىهی چیٌ ةً .و پی ةعدم تتع  زاقل ىـطه اؼػت

ا راٌتان زتی چي ایدٌط. ایو روٌز  چیغ چػًط یػداى دٌيط. نی ی را اىذام نییو کاٌر
ؽػت یآنػط ةَد نی ةػً ىٌػع ؟ در نُتطی ؿضكػی ةػَد کػً کعدم ی نـاٌطهگعید
ای  يًیاىذام تتع  ةعای نذؽهۀ ةَدا ةَد. او آدر زال ًاٌع  عروزاىی ةاؿط و ةًیّ

ادَا  ط ىگً داؿت تا ىَر صَرؿیط را ةً نذؽهۀ ةَدا ةتاةاىط. ؼپػیرا ن٘اةل صَرؿ
دار ؿطه اؼػت! انػعوزه  و زط صيطهینؽئلً تا ا وی. اه اؼتؿط کعد تتع  اىذام

 .اىط ٌایی ةؽیار رایخ هطیطه و چيیو پطیای رؼ نعزلً ویتا چي ؽمیةَد

 عۀیػؼػاصتً ؿػط و در دغ يگ نذؽهۀ ةعىػغی ةغرگػی از ةػَداید در ؿٍع ىان
اری یار ةغرگی از ةَدا اؼت. ةؽػیؿط. آن نذؽهۀ ةؽىكب  کيگ تائَ در ٌيگ  ن

کی از راٌتان ةعای یتتع  را اىذام دٌيط. آنطىط تا آىذا  ا ةًیاز ؼعاؼع دى از راٌتان
ػت ویصَرؿػ ای را ن٘اةػل يًیآ ةَدا، نذؽهۀ ط در قَرتیىَر صَرؿ اىُکاس  ط گٔع
ؿػَد.  و نعاؼم ةاؿکٌَی زتی چيیو کاری اىذػام نییتتع  ىانیط. در چيآن را 
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در »انَىی گٕػت: یکػً ؿػاک ؽػتیى تُذتی چی! ٌ ةار اؼت م ةؽیار ت ؼٓیگَ نی
 رؼط ةً صَاٌيط داؿت، چً ةعای ىذات صَدؿان نـکل ا، راٌتاندارن انیَكع پا
ؽػتی را از ی، نتػَن ةَد اری از راٌتػانی، ةؽ َالوه ةً« دیگعان را ىذات دٌيط.ایيکً 
نُاةط  ةً نادر ؽتی نلکًیٌای دائَئ کييط. زتی ىَؿتً تٕؽیع نی صَدؿان دیطگاه

ای. چ اؼت أتًی راه طا یػط ةً نُاةػط راه پؽتيیؽتی ىینتَن کالؼیک ةَد ی کًیٌغ
م نکان ویاىط و ا کعده م کعده ٌا را اکيَن کانالً آؿٕتً و دٌر اىط. التتً ٌيَز ٌػم  ةٌع

 در واٗػٍکييط و صیلی صَب ٌؽػتيط.  نی ًی٘ی تغکیوَر ز٘ کً ةًٌؽتيط  راٌتاىی
ةیایط و در نذؽهۀ ةػَدا کً  اؼتوا یی  صطایینَدَد  تتع  ةعای دََت ٔاؿو

 .  اؼت ویاةاٗی ةهاىط. تتع  

، ىتایػط ةاؿػط ـػطهاىذام ىغی یآن تیوَر نًَٔ٘ ةتتع  ۀ ةَدا نذؽهةعای اگع 
ؿَد، ََاٗب وصیهی صَاٌط داؿت. ََاٗػب وصػیم چػً  ؿَد. اگع َتادت َتادت

اىط  کعده کييط کـٓ نی پژوٌؾَلم ةطن اىؽان  ۀٌؽتيط؟ انعوزه أعادی کً درةار
ط کيػط. در ؼػىسی یتَل اىط ىََی نادهتَ یاىؽان نٌای ذٌيی    تیأکار یا ُٔال کً

 ًیؿػت نػاده ویػم کً آن واًُٗا ىََی ناده اؼػت، انػا ایيیم ةتیتَاى ةا ، نی ةؽیار
چیػغ نػادی،  آن م. ةلکػًیا کػعده کـػٓ پػژوٌؾانعوزه ةا  نْغ ىیؽت کً انَاج

ؿػان درةػارۀ  وٗتػی أػعاد َػادی در زىػطگی روزاىًاؼػت. اىؽان  کل نْغ ؿکل  ةً
 نْغ اىؽان اؼػت. انػا ؿکل  ةً کييط چیغی ایذاد نیآىچً  کييط، نَمََی ٔکع نی

ت پعاکيػطه چَن اىعژی ىػطارد، ةً  کييػطه نػطت ویؿػَد. انػا اىػعژی تهع نی ؼػَع
گَىػً  ایوٌای ةػَدا،  نَمَع نذؽػهًدر صكَص ةياةعایو آورد.  ـتعی دوام نییة

دارای  طىؿَ ؼاصتً نی در کارصاىًایيکً  پػ ازٌا ً ىیؽت کً ةگَییم ایو نذؽه
 ٌای ةػَدا از روىػط تتػع  گَىػً ىیؽػت. ةُنػی از نذؽػهً ، ایوىً ٌؽتيط. ذٌو

ةً نُاةط ةعده ؿطىط ىیغ ٌػطؼ از تتػع  زاقػل ایيکً  اىط و زتی پػ از ىگظؿتً
ا کؽی از روؿی ىادرؼػت تتػع  را یگَىگ  ٗالةی چی اؼتاد یک ىـطه اؼت. اگع
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ً ا راؼػَیی ةػً نذؽػهیػ اهتع اؼت، چعاکً روةػ اىذام داده ةاؿط، زتی صىعىا 
 رود. نی

 ار صىعىػا یةؽػ از روىط تتع  ىگظؿتً َتػادت کيیػط کًۀ ةَدا را نذؽه اگع
ای  ً نعزلػًاىؽػان ةػانػعوزه  ام ةاؿػط؟ گٕتػً تَاىط داؿػتً صىعی نی . چً اؼت
کػل  ی درٌعچیػغو  دانُػً اؼػت. تهػام ؿطن  ةطتعدر زال ی ٌعچیغطه کً یرؼ

 ةػعای نػعدم ی کػًٌعچیغاؼت.  ؿطن ٔاؼطدر زال  دٍان، یکی پػ از دیگعی،
 درؼت راٌی اؼت ؼضت . زتی اؼت اَهال صَدؿان ىتیذۀ أتط نی َادی اتٕاؽ

کعد. ٌع ىَع ناىُی در اىتٌػار أػعادی اؼػت کػً ؼػُی  دىتالآن را طا کعد یا یرا پ
صَاٌط از ةَدا درصَاؼت کهک کيط،  ط ٔعدی نییپیطا کييط. ٔعض کيآن را کييط  نی

؟ ةؽیار ؼضت اؼت کؽی را پیطا کعد تػا از او درصَاؼػت  ةَدا اؼت کؽی انا چً
 ، ؿػضف وی. وٗتی اول کيم روؿوتان  یط ةعای، ةگظار طیکي کهک کعد. اگع ةاور ىهی

ؼػاز  کيػط، ةؽػیار نـکل نػیَتػادت  ىگظؿػتً ان تتػع یاز ن کًۀ ةَدا را نذؽه
؟ کييػط تػادت نیَ٘ی یً جهعۀ ز٘ةعای رؼیطن ة ؿَد. انعوزه چيط ىٕع از نعدم نی

ٌا،  ؼػضتی ةػعدن ازةیو؟  ؽػتیچ از َتادت غۀ اقلی نعدمی. اىگیلی کهیتُطاد ص
ا ٌؽػتيطیچ ویدىتال ا ةً .آوردن جعوت دؼت ةًنـکالت و  کعدن زل  ویػا ایػ. آ ٌغ
ا در نتَن ةَدیچ ایی ىیؽتيط.ٌا  آنؽتی ٌؽتيط؟ یٌغ  اقالً زاوی چيیو چیٌغ

دىتال پَل اؼت در ن٘اةل نذؽهۀ ةَدا  کييطۀ ةَدا کً ةً ٔعض کيیط یک َتادت
 صػَاٌؾ»ط: یػتٌُػیم کيػط و ةگَیا صطای صػَد  ییو گَآناتَا نذؽهۀ ةَدیؽیا 
 ؿکل ، ذٌيی کانل ؽیار صبة« اورم.یة ةً دؼت تا پَل کو کهک نو کيم ةً نی
تً، ةالٔاقػلً روی  ًایو درصَاؼت در ن٘اةل نذؽه از آىذا کًعد. یگ نی ؿکل گٔع
تَاىػط نيتؽػه یػا ني٘ػتل ؿػَد.  نیؿکل نذؽػهً  گع،یطی درود. در ُةُ نیآن 

 کػعدن  دارای نْغ و تَاىػایی ٔکع ًذؽهىـیيط، ن ٔعد روی نذؽهً نیٔکع  وٗتی
 را َتػادتً نذؽػهآن يط تػا یآ غ نییگع ىیأعاد دؿَد، گعچً ٌيَز ةطن ىطارد.  نی
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ای  کييطهً دٌيط. اگع تغکی تطریخ ن٘طاری اىعژی ةً آن نی کييط. ةا چيیو َتادتی، ةً
تطریخ ن٘ػطاری اىػعژی ةػً  ایو َتادت ةًزیعا تع اؼت،  آن را َتادت کيط صىعىا 

ةػطن َیيػی در  ویػکيط ةطىی َیيی ؿکل دٌػط. انػا ا دٌط و آن را ٗادر نی آن نی
ات یػگع ةػً زیعد، در ُةُطی دیگ نی ؿکل ایيکً. ةُط از  عدیگ نی گع ؿکلیُةُطی د

ػا رو نی دٍان را ةطاىط. ازایو ٖی٘اتَاىط کهی از ز دٌط و نی ادانً نی ی یتَاىط کاٌر
رؿػط اىعژی تَاىط ن٘طاری  دٌط. ةً ایو وعیٖ نی را ةعای نَدَدات ةـعی اىذام

ةػعای آن ودػَد دارد. ای  ٌغیيًدٌط ةا ؿعط ٌهعاه اؼت و  دٌط. انا کهکی کً نی
کيػط.   ین َادی را کيتػعل رازتی نعدم رود و ةً گع ةً اوعاؼ نییدر ُةُطی د آزاداىً

ای را دارد کً از آن پطیط آنطه اؼػت. ً ً نذؽهیً٘ا ًاٌعی ؿتیيی دٗیةطن َ ویا
 ةػً ىٌػعرو گعچً نهکو اؼت چیغی را دیطه ةاؿیط کػً نَدػَدی ن٘ػطس  ازایو
َتادت کعدیط، انا ایو َتادت آن را  رؼط و ؿایط دٗیً٘ا ؿتیً تكَیعی ةاؿط کً نی

دروّیو یا تاتاگاتای ت٘لتی را صلٖ  یوی گَآن ةَدیؽاتَایا دَاٌای نعدم اؼت کً 
ؿػطت ةػط  ی دروّػیو ةًةَدیؽػاتَاکعده اؼت. انا ذٌو ایو ةَدای دروّیو یػا 

تَاىػط  نیو  ؿػَد نتَلط نی گعیر ُةُطی دکيط. چَن د اؼت و ٔ٘ه ةً پَل ٔکع نی
ای  ىهی دعئت، طىدا را نی ٘تیٔکع کيط و کهی از ز٘  اىذػام یةػطصیلػی کيط کاٌر

ای ةط دغئی نی انا دعئت .دٌط  دٌط. گاٌی اوٗات زتی ةً اىذام تعی را  کيط کاٌر
و  ةػَد هيػی نییکػانالً اٌع دکػع اگع ةً نػعدم کهػک ىهی، زیعا کيط نی کهک نعدم
در ن٘اةػل کؽػی ٔػعض کيیػط ط؟ يػک نی «کهػک» نعدم ةً ؿط. چگَىً نی کـتً

ر اؼػت اش را کً ةیهػا و از او ةضَاٌط َنَی از صاىَاده کيط دَاتكَیعی ن٘طس 
کيػط کػً در  کيػط. کػاری نی ةً ؿها کهک نیآن نَدَد ةط ةؽیار صب، ؿٕا دٌط. 
در  ٌعچػً.  اؼػت پػَل دىتال ةػً، چعاکػً ذٌػيؾ یيطازیػطة ةضـؾ پَلقيطوؽ 
 از آىذا کػًیاةط.  تع ؿٕا نیٍ ی، ةیهاری ؼعیيطازیطة ةضـؾ پَل ةیـتعیقيطوؽ 

ویژه  کيػط. ةػً َادی را کيتػعلگع، ٔعدی یتَاىط از ُةُطی د ن٘طاری اىعژی دارد، نی
التتػً  زم ةػً تع اؼت.  َتادت کيط صىعىا آن را  اگع کؽی کً گَىگ دارد ةعود و
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، ی ىیؽػتآوردن چیػغ دؼت ةعای ةً کعدن دَادىتال  ةًکييطه  ىیؽت کً تغکیًگٕتو 
دٌيػط.  چً رؼط ةً ایيکً ةعای پَل درصَاؼت کيط. انا ةعصی ایو کار را اىذػام نی

ا نکعد زتػػی دَػػا واةؽػػتگی  هػػاری،یتػػان از ةػػطةضتی و ة صاىَاده ؿػػطن ةػػعای ٌر
گػع را کيتػعل یأػعاد د ؼعىَؿػت طیصَاٌ . آیا نی تان اؼت ازؽاؼات ةً صاىَاده

دَػا  نَدػَد دروّػیو آن در ةعاةػعرا دارد! اگع  صَدش ؼعىَؿت ٌعکؽیط؟ یکي
ال پَل دىت ةًکً کيط. ةؽیار نـتاؽ اؼت  نی ةً ؿها کهک کيیط و پَل ولب کيیط،

ای ةی، چ طیـتع پَل ةضَاٌیـتعی ةاؿیط، چعاکً ٌعچً ةیة  تَاىػط ـتعی را نییٌغ
ادی ٌؽػػت کػػً ؼػػایع یػػ. پػػَل ز ای اؼػػت . نُانلػػۀ نيكػػٕاىً از ؿػػها ةػػعدارد

 ةً دؼتآن را  گظارد ن٘طاری از اىط و نی ضتًیةضـؾ رقيطوؽ  کييطگان در َتادت
تیػط کیػٓ اؼت ط؟ نهکویآور نی ةً دؼتپَل  . چگَىً طیآور  از در کً ةیػعون ٔر

ؿػکلی  ٌػع ط. ةػًیػعیکارتػان ةگ اؼت پاداؿی از نسػل ا نهکوی طیطا کيیپَلی پ
 ةً ؿػها کهػک ؿعط تَاىط ةطون . انا چگَىً نی طیآور ةً دؼت پَلکيط  ؼُی نی

تػان  اىعژین٘ػطاری از ةياةعایو ط. یآ ىهی ةً دؼتغی ی، چدادن ازدؼتکيط؟ ةطون 
و  اؼػتٌغیچ ویػا ، چعاکػً ٔاٗػطةػعد دارد و نی ط ةعنییا ً کعدهیی را کً تغکدى ای

 صَاٌط. نیٌا را  ایو

اری از ی. ةؽػػةاؿػػيط ار صىعىػػا یةؽػػتَاىيػػط  ةَداٌػػای دروّػػیو نی ویػػا
را نَدػَد وا یػی کييػط  ةػاز اؼػت ٔکػع نیؿان  مؼَ نا کً چـم کييطگان ویتهع
تػط آنطىػط و ایػو نُ انعوز ةػًٌا  آن اىط. نهکو اؼت کؽی ةگَیط گعوٌی از طهید
تػعی نیوچيان  چيیوٌا  آن کی ازی  ؿػضف ویػکػعد. ا ىانی داؿت و گػعوه را ٌر

و چگَىً  اؼت انعوزی چگَىً ةَد، گعوه عوزی چگَىًید گعوه کيط کً تَقیٓ نی
گع کهی ةُط از آن آنػط و یتع  کعد، چگَىً گعوه دنسل را آن گعوه نطتی ناىط و 

ؿػان  ی ٌؽػتيط کػً درةارهیٌػا ٌهان ٘ػاً یکؽاىی ٌؽػتيط؟ دٗ چًٌا  آن ناىيط آن.
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نَدػػَدات وا ی  ؽػػتيط، ةلکػػًیواُٗػػی ىنَدػػَدات وا ی ٌػػا  آن قػػستت کػػعدم.
 .ىطؼاصتگی ٌؽتيط. ایو نَارد ةؽیار زیاد

کييط،  َتادتآن را  تع اؼت. اگع راٌتان اگع ایو در نُتطی روی دٌط صىعىا 
ط؟ نـضف اؼت کً یيک ىهی ا نعا َتادتیآ»گیعد:  را ةً ٍَطه نیٌا  آن تینؽئَل

ط؟ از ؿػها یػکي ًیػط تغکیػصَاٌ ا ىهییػ، آ صبةؽیار ط! یَتادت نو ٌؽتدر زال 
و ىٌػم  ٌػا آن ةػعای« گػَیم چگَىػً تغکیػً کيیػط. کيم و ةػً ؿػها نی نعاٗتت نی

 از آىذػا کػًروىػط؟  ؿان را کانػل کييػط کذػا نی ٌایی صَاٌط داد. اگع تغکیً تعتیب
 ای در ؼػىَح ةػا  نطرؼػً چیداده ؿػط، ٌػ یبو تعتىٌم  آن وؼیلۀ ؿان ةً تغکیً

کيط، نذتَرىط  غی نییر ةعىانًٌا  آن ی را ةعایٌعچیغ از آىذا کًپظیعد.  را ىهیٌا  آن
؟  ىضَاٌػط ةػَد جهػع ةیٌػا  آن ۀیػا تغکیػی آن ةاؿيط. آیاز زا  ةً ةُط تست راٌيها

ٖ یػاز وع کً اؼتؼضت  اریزامع ةعای نَدَدات ةـعی ةؽدر زال ام کً  گٕتً
اری از یخ اؼت. ةؽػیةؽیار را طهیپط ویاورىط. ایة ةً دؼت٘ی را یً، جهعۀ ز٘یتغک

ٌای نُعوؼ و در انتػطاد رودٌػای  را در کَه صطایینَدَدی ىَر اىط کً  أعاد گٕتً
اىػعژی ٌػا  آن تُلٖ دارىػط.نَدَدات دروّیو ةً ایو ٌا  آن اکحع، انا طىا نٍم دیطه

را  صػَد ىػطرت ةً ز٘ی٘ػی صطاییات ط. نَدَديکيىهایان ط صَد را يتَاى و نی طىدار
 ط.يکي آؿکار نی

اقىالح ةَداٌای زنیيػی و دائٌَػای  ایو ةً، تُطاد ىؽتتًا کهتعی از  در گظؿتً
ودَد دارىػط. ٌا  آن ادی ازیار زیزامع تُطاد ةؽدر زال ودَد داؿتيط. انا زنیيی 

ای ةطی اىذام نی ـيط. وٗتی ةطاىيط کُ  نیرا ٌا  آن دٌيط، نَدَدات ةا تع وٗتی کاٌر
ت صَد را ةً آن نذؽهً ؿان در صىع اؼت، ةً کً زىطگی رؼاىيط.  یةَدا نٌای  ؼَع

کييػط.  و زاکم ةع نعدم َػادی را نضتػل ىهییَٗاىوا تع  صطایینُهَ ً نَدَدات 
ةا تع ةاؿط، ةً ازتهػال کهتػعی در اقػَل نػعدم  صطایینَدَد آن  ؼىر ٌعچً

 ةياةعایو نُهَ ً دٌط.  ذره ٌم ایو کار را اىذام ىهی کیکيط، زتی  َادی نطاصلً نی
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طوةعؽةا  را ىاگٍانۀ ةَدا نذؽهآن ٌا  آن و یط، چعاکػً ىتایػط چيػيػکي ُصػعد ىهی َر
 اترود، نَدَد نیۀ ةَدا کيط و روی نذؽه ط. وٗتی آن ٔعار نیيکاری را اىذام دٌ

داىيػط کػً چػً  ینَدَدات دروّیو نػ ط. آنىگظار نی صَدش زال ةًآن را  وا تع
ا چیػغی کػً یػکييط. در ىتیذػً، آ ٔعار نی ویؿان در صىع اؼت، ةياةعا وٗت زىطگی

 ةیيیط ةَدای واُٗػی اؼػت؟ ی واُٗی اؼت؟ آیا چیغی کً نیةَدیؽاتَا طیيیة نی
 ةتَان گٕت. نـکل

ٌای ةػَدا  ةا نذؽهً»ةؽیاری از ؿها نهکو اؼت ةً ایو نَمَع ٔکع کيیط: 
 اىػط. ةػعای ط ةؽیاری از أعاد ةػً ٔکػع نػو أتادهیؿا« م؟یکار کي در صاىً ةایط چً

و کػار را یػط ایػتَاى م کً نییگَ ةً ؿاگعداىم در تغکیً کهک کيم، ةً ؿها نیایيکً 
تَاىیط کتػاب  داریط، نی نذؽهۀ ةَدا را در دؼت ىگً نیدر زالی کً  ط:یدٌ اىذام
 گػل دؼػت ط. ؼپػ زالػتیا َکػ نعا ةعدارینعا دارد   َکػ عا کتابینو )ز

در ی یط و از نُلم ةعای تتع  درصَاؼت کيیػط، گػَیدٌ لَٔع آةی ةغرگ را اىذامیى
ؿَد. انػا  نی اىذام ً٘یدٗ میى ط. تتع  در َعضیصَاؼتو از نو ٌؽت کهکزال 
تَاىط اىذام داده  نا نی کييطگانً یةعای تغک کار ٔ٘ه ویم، ایصَاٌم ةً ؿها ةگَ نی

کيػط، چعاکػً ٔ٘ػه از  َهػل ىهیتان  تگانا ةؽػیػؿَد. ایو تتع  ةػعای دوؼػتان 
صاىػۀ  نػعا ةػً َکػػ يػط کػًیگَ کيیم. ةعصی أػعاد نی کييطگان نعاٗتت نیً یتغک

ىیؽتم  ایيذای را دور ةعاىيط. نو اٌعیهي ةعىط تا ارواح نیؿان  دوؼتان یا ةؽتگان
ازتعانػی ةػً  ةی ویةػطتع ویػَػادی دور ةػعاىم. ا ی را ةعای نػعدماٌعیهي تا ارواح

 اؼت.تان  منُل

م، نؽػئلۀ یيػی قػستت کػعدیيػی و دائٌَػای زنیزا  کً درةارۀ ةَداٌػای زن
ٌػای دور و  در کَه ، أعاد ةؽػیاری ةَدىػط کػً ةاؼتان ویگعی ودَد دارد. در چید

در ؟  ؽػتیکؽػی ى نيػاوٖ در آن کعدىط. انا چعا انعوزه نی ًیتغک ٌا اَهاؽ ديگل
 غی درةػارۀیػَػادی چ دٌيط نػعدم یىه ادازه اىط. ٔ٘ه ط ىـطهیىاپطٌا  آن ٘تیز٘
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ٌػای  ییأعاد ٌهگی تَاىا وی. ا اؼت غ کهتع ىـطهیةطاىيط، زتی تُطادؿان ىٌا  آن
ٌػا  آن اىط، ط ؿػطهیػٌا ىاپط ؼال ویا در وَل کً ؽتیوَر ى ویُی دارىط. ایوت َٔؽ

ودػَد ٌا  آن و وعؼ و آن وعؼ ٌؽتيط. انعوزه در دىیا چيطٌغار ىٕع ازیٌيَز ٌم ا
در کـػَر نػا ودػَد دارىػط، نضكَقػًا در آن ٌا  آن ـتعی ازیىؽتتًا تُطاد ةدارىط. 

غ یػٌػای نعتٕػٍ ى در ةعصی از کَهٌا  آن نـٍَر و در انتطاد رودٌای نٍم. ٌای کَه
ا کييط تا درِ  ُی اؼتٕاده نییوت ٌای َٔؽ ییؿَىط، انا از تَاىا أت نیی ؿػان  یّاٌر
ت یػيیرا ةتٌػا  آن طیتَاى اؼت کً ىهیَلت کييط و ةً ٌهیو  نٍعونَمرا  ط. پیـػٔع
، چعاکػً ةػً ىانثجعىػطتػًا یت٘عؿػان  یٌا ىؽتتًا آٌؽػتً اؼػت و روشٌا  آن ۀیتغک

هًا روی ذٌػو ؿػها یاىط. از ؼَی دیگع، نا نؽػت٘ پی ىتعده ًیاؼاس و دٌَع تغک
م و ةع وتػٖ ؿػکل یکي نی ًیؼعؿت دٍان تغک ویوا تع ةع وتٖم و یکي تهعکغ نی
کيػط.  ٍ رؿػط نیینػا ؼػع ُی اؼت کػً گَىػگیو وتی. ةياةعا میکي نی ًیدٍان تغک

نعکػغی نسَر  ٔ٘هوَری کً  تكَر کعد، ةًؿتیً ٌعم را  ًیٌای تغک روش تَان نی
ای دػاىتی و کَچػک را ةعنییً، نؽیراه اقلی اؼت. ؿضكی کً در تغک يػط یگغ ٌع

ی یةػا  يگیؿػ ویؿؿػایط ، گعچً و ؿَدیة نهکو اؼت در ؼىسی پاییو روؿو
 . ىطار دوری٘ی ةؽیۀ ز٘یاز راه اقلی تغکٌایی  چيیو روشتً ةاؿط. انا ىطاؿ

کييػط و  ٌای صػَد را نيت٘ػل نی آنَزهای ىیغ  تغکیًٌای ً چيیو نطرؼاؼتادان 
تَاىط ٔ٘ه تػا ؼػىسی ةعؼػط کػً  نیٌا  آن ۀیروش تغک از آىذا کًدارىط. نعیطاىی 

ىاچار ةػً ٌهػان ً ةػتهام نعیػطان تغکیۀ ، اؼتٌ آن يگیؿ وینتياؼب ةا ؼىر ؿ
ػی یروش نؽػ ٌعچًؼىر نسطود اؼت.  ، از نؽػیع اقػلی دورتػع ةاؿػطعی َٔع

تَاىػط ةػً  تع اؼػت، چعاکػً ىهی طهیػچیۀ آن پیػالغانات ةیـتعی دارد و روش تغک
يگ صػَد را یؿػ ویً، ٔػعد ةایػط َهػطتًا ؿیً پی ةتعد. در تغکیاؼاس و دٌَع تغک

ًا ةا ؼضتی و ٔکع نیکييط  ٌيَز ایو را در  ىهیٌا  آن تغکیً کيط. کـیطن  کييط قٔع
ا یػی وَ ىی و ةُط از قػطٌا ؼػال زناى نطترو ةُط از  تَاىيط تغکیً کييط. ازایو نی
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گػَىگی  در واٗػٍاىط.  آورده ةً دؼتً، ٔ٘ه ن٘طار کهی گَىگ یزتی ٌغار ؼال تغک
ٌا زاقل ىـطه اؼت. چگَىػً آن را کؽػب  ؼضتی از وعیٖاىط  آورده ةً دؼتکً 

ار یٌای ةؽ تیً ومُیت ٔعدی َادی اؼت: وٗتی دَان اؼت واةؽتگیکعدىط؟ ؿ
يػطه یطش ةػً آیػؿَد، ةػا گظؿػت زنػان ان عتع نییادی دارد، انا ٌيگانی کً پیز

ا نییوَر وت ٌا ةً ؿَد. آن واةؽتگی رىگ نی کم روىػط.  ل نییػؿػَىط و تسل ُی ٌر
ی ىیغ از ایو ؿیَه اؼتٕاده نییٌای نؽ و روشیا ةعىػط  پػی نی ٌا آن کييط. ع َٔع

ت در تغکیػً، ةػع ىـؽػتو در نطیتیـػو، صلؽػً و  کً وٗتػی ٔػعد ةػعای پیـػٔع
داىيػط کػً  تَاىػط گَىػگ را ىیػغ رؿػط دٌػط. انػا ىهی کيػط نی تکیً نیکـیطن  رىخ

ل یػآٌؽػتگی تسل در وَل آن زنان ؼػضِت وػَ ىی ةػً ؿان ةـعی ٌای واةؽتگی
ِٖ ةً نی ا رود و از وعی کً گَىػگ رؿػط کػعده  اؼتٌ آن واةؽتگی کعدن آٌؽتگی ٌر

 اؼت.

اؿػاره ٌػا  آن ٘ػی ةػًیوَر ز٘ م و ةػًیدٌ ٌا را ٌطؼ ٗعار نػی انا نا واةؽتگی
ً رؿػط یػٖ در تغکیو وعیم و ةً ایو ةتعیرا از ةٌا  آن میوَری کً ةتَاى م ةًیکي  نی
تًیٌا م داؿت. ةً نکانیُی صَاٌیؼع وَر اتٕػاٗی ةػا أػعادی  ام کً اّلب ةً ی ٔر

کؽػی  چیٌ»گٕتيػط: ٌػا  آن اىػط. ً کعدهیػادی تغکیػٌای ز م کً ؼالکعد ةعصَرد نی
کيیم و  اىذام آن ٌؽتی نطاصلػً ىهػیدر زال  آىچً . ةا میٌؽت ایيذا داىط نا ىهی
ی در أعاد ىؽتتًا صَةتَان  را نیٌا  آن «آوریم. ىهی ةً ودَدچ نـکلی ةعای تَ یٌ

ت.  ىٌع گٔع

. نحالی  میؼعوکار داؿتً ةاؿٌا  آن ةا میاىط و نذتَر ةَد ةَده انا أعاد ةطی ٌم
دَ کالؼی ةعگغار کعدم، ٔعدی ةَد  ییو ةاری کً در اؼتان گَیزىم. اول نیتان  ةعای

ایيکً  يط ویصَاٌط نعا ةت وارد ؿط و گٕت کً اؼتاد ةغرگؾ نی کً در زیو کالس
ً کػعده یػادی اؼت کً تغکیار زیٌای ةؽ اؼت و ؼالوچيان  چيیواؼتاد ةغرگؾ 

اش  طهیػپع و ةػا قػَرت زرد و رىگرد نيٕػی داچػِی  و ؿضفیی ةعدم ااؼت. پ
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،   و کػاری. ا يم و او را رد کعدمیاو را ةت وٗت ىطارم آنط. گٕتم نی ةً ىٌعةؽیار ؿعور 
کيػط. ٌػع  درؼت دردؼع مکعد ةعای ضت و ؿعوعیاؼتاد ةغرگ او را واًُٗا ةً ٌم ر
ای ةػً  ٌػیچ َالٗػً کػً کعد. نو ؿضكػی ٌؽػتم روز ةعای نو نـکل ایذاد نی

ػای ةػطی ةیٌع گػاه چدطال ةا دیگعان ىطارم و ىیازی ٌم ةً آن ىتَد.   مؼػهتً ٌغ
 آنػَزش ٔػای صػَد ادانػً ، ةً . ةُط از آن کعدم نی را پا ٌا  آن ٔعؼتاد، ٔ٘ه نی
 دادم. نی

 در زنان کً ؽتی ودَد داؿتیدائَئ يگیؼلؽلۀ نچيط ٗعن پیؾ، در دوران 
اش را  تغکیػًایيکػً  ُطًا ایو دائَئیؽت ةطونکعد. ة عیضتؽاش، ناری او را ً یتغک

اىؽػاىی  و ؿکلیةً تؽضیع درآورد آن دائَئیؽت را  کانل کيط درگظؿت. نار ةطن
ت. ایو  صَاؼت نعا ةتیيط، کؽی ىتَد دغ ٌهان نار در  کً نی« اؼتاد»ةً صَد گٔع

ةغرگػی  ةػَد، صػَد را ةػً نػار ع ىکػعدهییؼعؿت او تْایيکً  صاوع ةًؿکل اىؽان. 
تًٔعاتع ةؽیار از زطش  کعد تا ةعای نو نـکل ایذاد کيط. ٔکع کعدم ل نییتتط  ٔر

تم و از گػَىگی ةؽػػیةيػاةعا . اؼػت  گَىػػگ»ىام  ٗػَی ةػً اریو او را در دؼػػتم گػٔع
ل کػيم. یتتػط آب را ذوب و ةػً ؾةطى وییپا اؼتٕاده کعدم تا ٗؽهت« کييطه زل

 .اش ةعگـت صاىً ط و ةًیصغ ؾةا ی ةطى ٗؽهت

ت    ییگَ اری ؿٍعینعکغ دؼت عوان او ةا نؽئَلیکی از پیروزی  دَ تهاس گٔع
ػت. آىذا  ار ةًیيط. دؼتیصَاٌط او را ةت و ةً آن صاىم گٕت کً اؼتاد ةغرگؾ نی ٔر

 کًناىيطی ً یؼاتكَیع دغ  ، ةً يطیغی ةتیچ تَاىؽت ؿط و ىهی کیّاری تار داصل
را ةاز  اىؾهچـ وٗتیؿط.  نی ؼاوٍىَری ؼتغ  ؾچـهاىىـؽتً ةَد و از آىذا 
 کیػتار ّػار دوةػاره ةؽػت را نی ؾاىؿػط و وٗتػی چـػه نی کعد، ّار روؿو نی
گػعدد و ایػو ةػار  ةعنی لػی ٌيگذػی دوةػاره»ای نسلی گٕػت:  ؿط. او ةا لٍذً نی
. لػی  کػعدم نی اؿػتتاه کيیم. نػو ک از نا دوةاره آن نـکالت را ایذاد ىهیی چیٌ

اؼتاد ةغرگ، لىٕػًا : »پعؼیطاز او ش اعویپ« ت دٌط.تا نعدم را ىذاآنطه ٌيگذی 
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گػع ید»او پاؼػش داد: « ؟پػیؾ آنػطهنـػکلی  چػًتػان  یٌاپاةعای ط. یةليط ؿَ
 ؿػط کػً چگَىػً وٗتی از او ؼثال« اؼت.  هطید م قطنًی. پاٌا ؽتمیةا تَاىم ىهی

کػعد. انػا  ایذػاد نی چگَىً نـکلایيکً  قستت درةارۀ کعد ةً ط، ؿعوعید قطنً
ؼع ةً ؼػع  دوةاره ی در پکویایآؼ ؼالنت ـگاهیدر ىها ۱۹۹۳ ز آن در ؼالپػ ا

ای ةطی اىذامینو گظاؿت. او ٌه  کػعد ةػا آنػَزش داد و ؼػُی نی نػی ـً کاٌر
ػت ویاز ة ایيکً. ةُط از  ةعدم ویو او را کانالً از ةیدأای نو نطاصلً کيط، ةياةعا ،  ٔر

در َلیً نو اٗطام کييػط. َاؼتيط ىـیيان او، پیع و دَان و زن و نعد، ٌهگی ص ٌم
َکً ؿطىط و آن گٕتم.ٌا  آن ای ةً ، چيط کلهً زنان آن ٗػطر تعؼػیطىط کػً  ٌهگی ؿ
ةعصی ٗعار ةَد.  طىط نَمَع از چًیدٌيط. ٍٔه ىکعدىط کاری اىذام ک دعئتی چیٌ

ی ةػا نػعدم َػادی ةَدىط ٌ کعده ًیزناىی وَ ىی تغک ایيکًةا از آىان زتی  یچ ٔٗع
ىیػغ  یو چيػط رویػطادپعداصتم درةارۀ ا نی تتع نَمَع ر زالی کً ةً د ىطاؿتيط.

 قستت کعدم.

 َ کٌیجَ

 اری از نعدم در وَل آنػَزشی، ةؽ  کييطگانً ی؟ در ادتهاع تغک ؽتیچ «َ کًیدَ»
ایػو چیػغی  در واٍٗدٌيط.  آنَزش نی ًیَيَان ٗؽهتی از تغک ةًآن را  گَىگ، چی

قػَرت ىػََی نٍػارت،  ةً ویػً ةاؿػط. اىیؽت کً ةً نذهََۀ تغکیً تُلػٖ داؿػت
،  َالئػم ٌایی ناىيػط تعؼػیم ؿػَد. از ؿػکل ک آنػَزش داده نییوردصَاىی و تکي

ایو چیورد و چي ؼَزاىطن ََد، ؼَزاىطن کاّظ و صَاىطن کيط. آن  ی اؼتٕاده نییٌغ
ٔعد  ةؽػیار نيسكػعةً ٌػای نُالذػۀ آن و روشدرنػان کيػط ٌا را  تَاىط ةیهاری نی

َ یػکييػطۀ دَ وی، تهع تتضال زده ةاؿط ، اگع کؽی در قَرتؾ ن نحالَيَا . ةً اؼت
 ویروی زنػ ای عهیػدا کيػط و ٔػعو نی َهیػی را در دٌَعی از ؼَلَٕر دینَ کً، ٗلم

 صَاٌط کػً نی کيط. ؼپػ از ؿضف نی میتعؼ آن در وؼه «×» کیکـط و  نی
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ی ینػَ مکيط. ؼػپػ از ٗل ی نییوردٌا صَاىطن ؽتط و ؿعوع ةًیةا عهیدا در وؼه
تً اؼتٕاده نی َهیکً در دٌَعی از ؼَلَٕر د  قػَرت ی دریٌا عهیکيط تا دا ٔعو ٔر

 طنیکـػ صَاىط. ةً غ نییکـط وردٌا را ى ٌا را نی عهیدادر زالی کً  ؿضف ةکـط.
غ یوردٌا ى گظارد و صَاىطن در تتضال نی ى٘ىً کینَ  ةا ٗلم ایيکًدٌط تا  نی ادانً
آن درنػان ؿػطه اؼػت.  طیػگَ ؿػضف نی ةػً ؿَد. ؼپػ نی تهام نٍَٗ در آن

کيط درد  لهػ نیآن را  تع ؿطه و وٗتی ةعد کً تتضال واًُٗا کَچک ؿضف پی نی
ٌای دغئػی را درنػان کييػط، انػا  هارییتَاىيط ة نیٌا  ؿیَه  آن ىطارد. آن نثجع ةَد.

 کيػط چػً درد نیتان  یط ةازویی. اگع ةگَىطارىطم را یٌای وص ةیهاریتَاىایی درنان 
را تان  دؼػتانصَاٌط  کيط و از ؿها نی ی نییوردٌا صَاىطن ةً کيط؟ ؿعوع کار نی

گَ ةاز کيیط. ؼپػ ةًتان  ةطندر انتطاد  ٌِ  دؼػت ؿػها ویػا ی ى٘ىۀ وب ؼَزىی 
گَی دؼت آن گظارد کً کيط و نی نی َٔت ٌِ  عونیػة گعتانید از ى٘ىۀ وب ؼَزىی 

 را لهػػتان  یتی دوةاره ةازوط کعد. وٗیصَاٌ ٌَا را ازؽاسدعیان  ط و ؿهایایة
گعی ىیغ یٌای د َالوه، ةعصی أعاد از روش . ةً درد ىضَاٌط داؿت ٗتل ط، نحلیکي

ٌػا  آن ٌا. ضػتو ولؽػمیآو و کاّظ، تعؼیم َالئم کييط، ناىيط ؼَزاىطن اؼتٕاده نی
ایی اىذام  دٌيط.  نی چيیو کاٌر

ی در نطرؼۀ دائَ ٌای دىیَیِ  روش  دٌيط. نَزش ىهیتغکیۀ ةطن را آ نؽیع َٔع
ًا ٌا  آن يگیة ةً ٔػالقٔع ِٔ  یط ةػا دَػا و ورد و ؿػٕایػپل راىػطن ارواح ،ییؿػَ يی، 
ػی از ایو پعدازىط. اکحػع روش ٌا نی هارییة  ٌػا اؼػتٕاده ٌػای دىیػَی نؽػیع َٔع

ةعىػط  نی ةً کار ی کًیٌا ٌا را ؿٕا دٌيط، انا روش هارییتَاىيط ة نیٌا  آن کييط. نی
ایییى صَب کييػط اؿػاره  ٌػا اؼػتٕاده نی کً ةػعای ؿػٕای ةیهاری ؽت. ةً چیٌغ
اؼػتٕاده ٌػا  آن ط ازیػکييط ىتا ً نییرا تغک نا کً دأا کييطگان ویکيیم، انا تهع ىهی

،  ةاؼػتان ویةطی دارىط. در چو ةؽیار و ییةؽیار ؼىر پاٌای  اىعژیکييط، چعاکً 
 ةيطی، وب ؽتًؿک اىيطةيطی کعدىط ن میٌایی ت٘ؽ رؿتً را ةً ٌای ؿٕادٌيطه روش
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 .اٌییػگوػب  و گَىػگ ٔـار، ؿػٕادٌی چی ک، وبیعو پعکتیؼَزىی، ناؼاژ، کا
رؿػتً  کیػ ؿٕادٌيطه ةيطی ؿطىط. ٌع روش میاری ت٘ؽیٌای ةؽ ةً دؼتًٌا  آن
رو ىػام  ةيطی ؿط. ازایو غدٌهیو رؿتً وتً٘یَيَان ؼ َ کً، ةًیؿط. ایو دَ طهیىان

ۀ یػَ کً، چیغی در نذهََػۀ تغکیاؼت. دَ« َیغده دَیرؿتۀ ؿهارۀ ؼ»کانل آن 
غی یچ. گیعد ؼعچـهً ىهیتغکیً از ٌای آن از گَىِگ زاقل  زیعا ٗطرتؽت، یى نا

 ک اؼت.یتکيؿتیً 
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  ششوی سخنران

 ٌیکتز حاصل از  جنَن

کػً  ودػَد دارد ًیکاز تغ زاقل ديَن ىام ةًی ، اقىالز ييطگانکً یکتغادتهاع در 
پضػؾ آن را  ٗطر آن ویژه ةعصی ً . ة اؼت ًداؿت نعدم ةع َهَمزیادی ار یع ةؽیت ج
 کػًؿػيَىط  ین نعدمی . وٗتتعؼيط ین گَىگ یچ أعاد از اىذامُنی ة ًکاىط  عدهک

ؽػیار ة ،زاقػل از تغکیػً ؿػَد ديػَننيذػع ةػً  اؼػت وکنه گَىگ یچ ویتهع
 ديػَن م کػًیةگػَط یػ، ةگظار ٘ػتیييػط. در ز٘ک ؿػعوعآن را  کً ييطک ین وزـت
 ودَد ىطارد. ودً چیٌ  ةً ًیکاز تغ زاقل

َاىػات یا زیػارواح ع ین ٔکعؿػان، ةػً تؽػضىتَد صاوع درؼػت ةعصی أعاد ةػً
 ؽت، انا ایو زالػت ّیعوتیُػیِ یار ىیاصت قازبٌا  آنی اقل . صَدآگاهاىط درآنطه

 دٌيط. انا آىچػً روی داده ایػو اؼػت کػً ىؽتت نی« اىعژی ٗطرتهيط»صَد را ةً 
و ٌيگػانی کػً ایػو کييػط  نیرا کيتػعل ٌا  آن ةطن ييطهکعیَاىات تؽضیا زیارواح 

کييط دیگع صَدؿان ىیؽتيط. نهکو اؼت ٌيگػام زعکػت تُػادل  أعاد تهعیو نی
 گَىػگ یچػ ویتهػع ًکػييط یة ین نعدمی وٗتؤعیاد ةغىيط. ِ یدىطاؿتً ةاؿيط یا 

 ًکط یيک یع نکاز ؿها ٔی اریةؽ تعؼيط آن را تهعیو کييط. نی ، اؼت قَرت ویةط
 ٔ٘ػه ویةاؿط؟ ا گَىگ یچ ویتهع تَاىط ینو یا انا چگَىً ؛اؼت َىگگ یچ ویا

  ار صىعىایانا ةؽ ،اؼت داؿتو ىگً و صَد را ؼالم أتویؿٕاتعیو ؼىر  پاییو
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ا را ةً ایػو ؿػیَه اىذػام دٌیػط،  طیيک اگع َادت . اؼت تػان  یاقػل صَدآگػاهکاٌر
 ی،کػهکگػاه صَدآ اؼػت وکػنهآىگػاه  ٌهیـً در کيتعل صَد ىاتَان صَاٌط ةَد.

را تان  ةػطن عهیػو ّ ييطهکعیَاىات تؽػضیا زیارواح  ی،صاردی ٌا امیپٌا یا  اىعژی
ا  ادتهاع ةًی قطنۀ ةغرگ و ةاَث صىعىاکی اىذام دٌیطی کيتعل کييط. ؿایط کاٌر

ی واةؽػتگأػعاد و  عکػٔىتػَدن  صاوع درؼت ایو نـکالت ةً ط.یؿَ ييطگانکً یکتغ
.  ؽػتیى ًیػکاز تغ زاقػل ديػَن و پطیػطه،آیػط. ایػ نی ةً ودػَدؿان  ییصَدىها

 چعاکً ؛اىط ؿطه گَىگ یاقىالح اؼتاد چ أعاد ةًی ةُن داىط چگَىً یىهکؽی  چیٌ
 گَىػگ یچػ ویتهػع در واٗػٍاَت٘ػاد دارىػط.  ًیػکاز تغ زاقػل غ ةً ديَنیىٌا  آن
 ویػا نػعدمکحػع . اؿػَد ًیکاز تغ زاقل ديَندچار  ؿضفةاَث ؿَد تَاىط  یىه

ةػاور  اگػعاىط.  ؿػيیطه عهیػو ّی رزنػی ٌػا ٌيػعی ٌا رنان ی،ادة جارآرا از  اقىالح
 ویچيػ. طیػيک ردَع ًیکتغی ٌا تابکا یی هیٗطی ٌا تابک ط ةًیتَاى ی، ن کيیط ىهی
 ًیػکاز تغ زاقػل ديػَنچگَىً نهکػو اؼػت .  ٌا ودَد ىطارد کتاب در آنی غیچ

 روی دٌط.ی غیچ ویچي اؼت وکعنهیّ ةاؿط؟ ودَد داؿتً

ا ن  . آىچػًؿکل دارد چيطعدم ةً آن ةاور دارىط نکً ی اً یکاز تغ زاقل ديَن
،  ؽػتیى درؼػت عشکػٔؿػضف ایيکػً  صاوع ةػً . اؼتٌ ؿکل ویاز ای کیگٕتم 
ی نتٕػاوتی ٌػا تیذٌي و يػطک ین صَد دظب را ةً ييطهکعیَاىات تؽضیا زیارواح 
 یةُنػ ط.کيػی یىهػاصَددٌط کػً  یرا رؿط ن «گَىگ یچزالت » عدنک  ولب نحل
 ویرا تهػعی ٗالةػ گَىػگ یا چػیػٌؽػتيط ی ُیوت ٔػَؽی ٌا ییتَاىادر ولب  أعاد

ن را اؿػ یاقػل دارىط صَدآگػاه ييط، َادتک ین ویرا تهع گَىگ یچی اىط. وٗت عدهک
ا کييط  گػعانید ةػًرا ؿػان  دٌيط و ةطن ین از دؼترا ی ٌعچیغ ةًصَد ی . آگاٌٌر

صَدآگػاه  ازؿان  گظارىط ةطن یو نؿَىط  نی ؼعدرگم یذٌياز ىٌع ييط. ک ین میت٘ط
ای عد. ةُنیةگ ٔعنانی صاردی ٌا امیپٌا یا  اىعژیا ی ؿان یکهک تاٌر  بیَذی ٔر

 ةً ؼاصتهانی از ةا  کً ؿَد گٕتًی ؿضك ویاگع ةً چي گظارىط. ین ؾیىها را ةً
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ػا را اىذػام نییػ، ارود عدًیؿػ ا در آبیپعد ة وییپا ی . صػَد او زتػدٌػط و کاٌر
 ديػَن ویػيط. اکواگظار  گعانید را ةً صَاٌط ةطىؾ یىطارد و نیؽتو ز ةًی لیتها

تً ی هعاٌط او ةً گییط ةگَیتَاى ی؛ ةلکً ن ؽتیى ًیکاز تغ زاقل َلت ایذادش  ؤر
تار کػعدیةً ای َهط قَرتً آّاز ة کً در ایو اؼت  از نػعدمی اری. ةؽػو ؿکل ٔر

٘ػت ی. در ز٘ اؼػت گَىگ یچ ویتهع ؿان، ىاصَدآگاٌاىۀ ةطنىَؼان  ييطک یع نکٔ
صَاٌػط ی هػیوصی انػطٌایپيػط، ک ویرا تهع گَىگ یچ زالت ویدر ای اگع ؿضك

ٌػا و  یواةؽػتگ ۀذػیىت ًکػ، ةل ؽػتیى گَىػگ یچػ ویتهػعچيیو چیػغی . داؿت
 . اؼتی َاد نعدمی ٌا ولب

 از ةػطنی یدر دای چ ،گَىگ یچ ویدر تهعوٗتی  ًکایو اؼت  گعیدومُیت 
ةیایػط ٔػعد  تَاىط پػاییو رؼط و ىهی ؼع نی وٗتی چی ةً ةا ی ای ؿَد نؽطود نی

ی وٗتی تؽیدائَئی ٌا در روشویژه  ةً اؼت. کَچکی دٍاىاىؽان  تعؼط. ةطن ین
ی د. اگػع چػؿػَ ین نَادً التکو نـیاةا  گظرد، ؿضف ین یاىالکان یاز نی چ

تيٍػا در   ىػًایو نؽػئلً . ناىط نی نتَٗٓاوعاؼ  اىال ةگظرد، در آنک انیىتَاىط از ن
تعیو  دٌط. انا ؼع اىؽان زؽاس روی نیغ یى گع ةطنیدی ٌا در ٗؽهتلکً ، ةؼع

ىتَاىػط از ی ط. اگع چیآ ین وییپا و ؼپػرود  نیؼع ی ةا  ةًی . چٗؽهت اؼت
ؿطه اؼػت، و نتَرم  ویار ؼيگیط ؼع ةؽيک ین ازؽاسٔعد رد ؿَد،  اىالک انین

يػط و ک يتعلکرا ی غیچتَاىط  یىً نی انا چ .ةً ؼع داردی از چی يیؼيگ الهکاىگار 
 گَىگ یچایٖ ز٘ از نعدمی . ةُنیا ةیهاری ؿَد لکنـایذاد  تَاىط ةاَث ین ىً
ا یىهرا   ؿطه ونعج ٌعج ةاَثنؽئلً دٌيط و ٌهیو  نیغ یاؼعارآنی یداىيط و ىٌٌع

و ىتَاىػط ةػعود ؼػع ی ةػا  ةًی اگع چکييط  ٔکع نی ، نعدمةع ٌهیو اؼاس.  اؼت
و ةاَػث یػرود و ّیػعه. ا نیی گیعد، ةً گهعاٌ نی ًیکتغ از ديَنٔعد ط، یایة وییپا

 .ةتعؼيط از نعدمی اریةؽؿطه 
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.  اؼتی نَٗتی تیومُ ط، ٔ٘هیایة وییؼع ةعؼط و ىتَاىط پای ةا  ةًی اگع چ
 و ٌيػَز ٌػم ادانػً یاةػطهؽال یىی زت ایی وَ ىعصی نهکو اؼت نطتی ة ةعای

 گَىػگ یچػی اؼتاد واُٗ یک تَاىط ین ةاؿط، ؿضف آن ط. اگع َلتؾیایى وییپا
 ویط. در تهػعیػایة وییتَاىط پا ینکيط و چی  تیطاکً چی را ةً پاییو ٌيط کطا یپ
 ،طیػایة وییا پایرد ؿَد  یاىالک انیاز نتَاىط  هیىٌا  آنچِی  أعادی کً،  گَىگ یچ
وػَر اؼػت کػً  کييط و ةتیييط آیا ایو دؽتذَؿیيگ صَد  ؿیور َلت آن را د طیةا

 رؿط دٌيط!صَد را  يگیؿ ویؿةایط و اىط  نتَٗٓ ناىطه ؼىر آنر دی وَ ىی نطت
ی چػ ًکػةعىػط  پػی نیط، يػدٌ ینػا صػَد را ارت٘ػ يگیؿ ویؿی وَر واُٗ ةًوٗتی 

دىتال  ةػً ، يگیؿػ ویرؿػط ؿ عدای تهعکػغ ةػ ةػًط یتَاى ی. ىهةیایط وییپاتَاىط  نی
ؿػها  يگیؿػ ویؿایيکػً  ناىط تا نیآىذا  نـکل ةاؿیط.تان  ةطندر  گَىگ لیتتط

واُٗػًا ی اگػع چػدٌػط.  داىتػً روی نی ات ٌهًعییػْت ، ٔ٘ه ةُػط از آن رؿط کيط و
و ََانل ذٌيی نا یانُهَ ً  .ؿَدی لکنـةاَث تَاىط  یىه ، ٌيَز ٌم ةاؿطنؽطود 

ی اؼػتاد ٗالةػ زکؽػی اایيکػً  ةُػط از،  َػالوهً ةػکييػط.  نیا ٌؽتيط کً ى٘ؾ ایٕػ
 ؾیپػی لکنـ اؼت وکعؼط نهةؼع ی  ةا ةًی چی ً وٗتکؿيَد  ین گَىگ یچ
. اوردیػةً ودػَد ةی واُٗی او نـکلی تَاىط ةعا ین، تعؼط ینی وٗتتعؼط.  ینط، یآ

؟  ؽػتیىی واةؽػتگ کیػآن ا یآدر نیان اؼت.  تعسی ، واةؽتگ طیتعؼ ینی وٗت
ػا یا ىتایؿَد، آ یًاٌع ن ؿهای واةؽتگوٗتی  ط، یـػتع ةتعؼػیة د؟ ٌعچػًؿػَط ٌر

وادار  و ةػعود.یاز ةػ طیػةاتػان  یاةؽتگایو ورؼط.  ین ةً ىٌع یهاریةؿتیً ـتع یة
ػا ؿػَی واةؽتگدعا درس ةگیعیط تا ةتَاىیط از صَاٌیط ؿط از ایو نا ط و یتعس ٌر

 رؿط کيیط.

 ِؾ رو دارىػط ازؽػاس رازتػی ىضَاٌيػطیکػً پػی  اً یػکغگان در تييط ک ویهعت
ٌػا  آن ٌهػۀ دٌػط کػً را رؿػط نی از گَىػگی ادیػز اىػَاعؿػان  . زیػعا ةطن داؿت

ایچ  ؿَىط ةً ین ةاَثٌا  کييط. ایو نی تکزع ةطن درون ًک اىط ار ةاٗطرتیةؽی یٌغ
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ازؽػاس رازتػی  ًکػيیاَلػت ط. یةاؿػ داؿتًی ىارازت ازؽاسؿکل  ا آنی ویا
ػای، چ ٘تیدر ز٘ط. یهار ؿَیةتعؼیط  نی ـًیٌهىطاریط اؼاؼًا ایو اؼت کً  ی یٌغ

ی ٌػا یی، تَاىػا گَىػگٌػا  آن و ٌهػۀده ٗطرتهيػط ةػَاىػط  دهکعرؿػط تان  ةطندر  ًک
 وعؼ آنوعؼ و  ةً ایوٌؽتيط. اگع  وتیُی َٔؽ نَدَداتِ از ی اریو ةؽی ُیوت َٔؽ

و ّیػعه صَاٌػط داؿػت. ةَدن  ازؽاس صارش، درد، نُظبتان  ةطن، زعکت کييط
ً ًػاٌع یػتغکی ٌػا زالتواٗؽػام  اىَاعو  اؼػت ار زؽػاسیةؽػ اَكػابی اىتٍا
 ، ةً اؼت ىـطه لیتتط ةا  یاىعژةا نادۀ ا ة انلکوَر  ةًان ت ةطنوٗتی . تا ؿَىط نی

ا را پطیػطه طی. ةاکيیط نی ازؽاس لکؿ ویا ػدر ای صػَب  ایو چیٌغ ت. ىٌػع گٔع
 ـػًیو ٌهةگیعیػط  در ىٌػعی َػاد یٔعدرا  صَد ـًیاگع ٌهگان ييط ک ویتهعؿها 

در ی سيتػدرد و نی ؟ وٗتػ طیػيک ًیػکتغ طیتَاى ین ، چگَىً ی داریطهاریط ةیيکع کٔ
 پػػ ةگیعیػط، در ىٌػعرا ٔػعدی َػادی  َدصػ ط، اگع ٌيَز ٌػمیآ نی ؾیپ ًیکتغ
.  اؼت عدهک ؼَ٘طی َاد نعدم ؼىر ةً لسًٌ در ٌهان تان يگیؿ ویؿ میگَ ین

 . طیا عدهک ؼَ٘طی َادنعدم  ؼىر ، ةً ةضكَص نَمَع ویةا ا در راةىً زطاٗل

 دای کييػط، ةػً نی ىگػاه ار ةا یةؽی از ؼىس نؽائل ةًی گان واُٗييط ک ویهعت
واُٗػًا  اؼػت وک، نه یطهاریة طینعدم َادی ىگاه کييط. اگع ٔکع کي دیطگاهاز ایيکً 

 ؿػها يگیؿػ ویؿ ط، ؼػىریػهاریةٔکع کيیػط ی وٗت عایزاَث ؿَد ةیهار ؿَیط. ة
 ةػًی ۀ واُٗػیػکو تغ گَىػگ یچ وی. تهعاؼت َادی نعدمؿیيگ  ؼىر ؿیو ٌم
آن ىََی کػً ا ن تَقػیٓ کػعدم، کػً صكَص  درویژه  ، ةًؿَد یىه صتمی هاریة

  نعدمی هاریة واًُٗا ةاَثآىچً  داىیم کً ؿَد. ٌهگی نی چی در دایی نؽطود نی
اةتطا از ىٌع اؼت. نُهَ ً ؿضف ی دؽه درقط یو ؼی ذٌي درقط ٌٕتاد ؿَد ین

ومػُیت  ًکػيیاو ٗتػل از  طیػآآن ةع تَاىط از پػِػ  یىهذٌو و غد یر یٔعو نی ذٌي
. ةػعد نیرىػخ ی ذٌيػو یاز ةار ؼػيگؿضف  ،ةطتع ؿَدی عیوَر چـهگ ةًی هاریة

 ةػً مکػاو را نس ًکػةػَد ی ؿضكػی ، زناى نحالعای . ة اؼت قَرت ویا نُهَ ً ةً
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تی ٌا دؼتاز ی کیةَدىط.  ةؽتً تضت آن را  صَاٌيػط یعدىط نػکادَا و  يطاو را گٔع
 ةؽػتيط و نػچی ا او را ةػا پارچػً چـهان ؿَد. ؼپػی دار از آن ةتعىط تا صَن

ع یؿ آنط.  یىه ةَد و صَن ىـطه طهیةع او در اقل طىط. )دؼتیاو را صعاؿ دؼت
ع کػٔدر ىتیذػً را ةـيَد و  آب طنیکچ تَاىؽت یاو ن ًکی وَر ةًکعدىط را ةاز  آب
 ٘ػتیدر ز٘.  درگظؿػتی َتاٌک ةُط از زنان نعدآن ط. کچ ینکً  اوؼت عد صَنک

ََانػل ط. یػکچ ینػ ًکػةػَد  آبةلکػً ، ىطاؿػتی غیةَد و صػَىع ىـطهی او زصه
، ازتهػا ً  طیػهاریة ًکػةاور داؿتً ةاؿیط  ـًیؿط. اگع ٌه ؾنعگ ةاَثاش  ذٌيی

ی َػادنػعدم  ؼػىر تػا تان يگیؿ ویؿزیعا  .کيیط نی هاریة تیىٍا دررا  صَدتان
 ؿَىط. وَر وتیُی دچار ةیهاری نی و نعدم َادی ةً اؼت عدهک ؼَ٘ط

ت٘امػا  آنی ةػعا ٘تی، در ز٘ اؼت هاریة يطکع کٔ ـًیٌهای  ييطهک ویتهعاگع 
 ؼػػىر. ؿػػَد نیتان  وارد ةػػطن،  درصَاؼػػت کيیػػطرا ی هػػاریة کیػػ. اگػػع  يػػطک ینػػ
چیػغی  ًکػ طیةاؿػ ىگػعان ـًیط ٌهیط ةا  ةاؿط. ىتایييطه ةاک ویتهع يگیؿ ویؿ

ناىيػط ؼػایع و  اؼػتی واةؽػتگ ی،هػاریاز ة و تػعسیعا ای، ز کيط ؿها را ةیهار نی
ارنا ک ؿضف اؼت  زم ًیکط. در تغایذاد کي لکنـتان  یةعاتَاىط  ٌا نی واةؽتگی

را رؿػط  گَىػگرازتػی ط در یػتَاى ینػ . چگَىػً اؼػت  دردىا ةتعد و آن ویرا از ة
ط ی؟ ةگظارطیصالص ؿَتان  یٌا یواةؽتگاز ؿع ط یتَاى ینع از آن یّ چگَىً ؟طیدٌ

اد یػزی ةُط از تالؿػ ًکةَد  یؿضكی . زناى میَگةتان  یرا ةعا ؽمیاز ةَدی داؼتاى
ات ؿطً یکدر تغ ػات ىائػلی ٘ػیز٘جهػعۀ ةَد ةػً  کیىغدی . وٗت، آٌر  د،ؿػَ و آٌر

تو ىتاؿط؟ او د صَؿسال تَاىؽت ینچگَىً  !  ةػَد ؼً ٗلهعوی ٔعاؼَ ةًر زال ٔر
اتصَؿسالی ةؽیار زیادی واةؽتگ ، اؼتی واةؽتگ کیانا ایو ٌیذان   طیةا . آٌر
ا از واةؽتگی عد و کػ عد. انا او ؼَ٘طیگ یع ٗعار ىهیت ج  تست ًکی ، ةا ٗلتٌا ةاؿط ٌر

از  ةَد، نذتػَر ةػَد دوةػاره عدهک ؼَ٘طچَن .  أتی صاتهًی جهع یة ةًاش ً یکتغ
 ار پعززهػتیةؽػی عد و ةُط از تالؿػک ؿعوع را دوةاره اشً یکيط. تغک ؿعوع اول
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ط یػىتا»: ؿػط ةػً صػَدش یػادآورط و یتعؼػ دًُٔ وی. اقَُد کعد ًیکتغدر  دوةاره
ؿکؽػت  ، دوةػاره تػعس ویػةػا ا «کيم. نػی ؼَ٘ط دوةاره وگعىً ، ؿَم زده ذانیٌ

 . اؼتی از واةؽتگی غ ىََیى . تعسصَرد

 ؿػَد، ةػً ینػةیهار ی ی از ىٌع ذٌيؿضكی ودَد دارد: وٗتی گعید تینَُٗ
ی زت ًکٌؽتيط ی د. أعادَؿ ین زده ًیکاز تغ زاقل ديَن ةعچؽب ؿضف ویا

ی هػاریً ةکػگػَیم  ی! ن يمکػدرنػان  را ٌا  آنی رواىی هاریة ؿَىط تا ین نيتٌع نو
. چػعا؟  ىػطارم وٗػتی نؽائل ویچيرؼیطگی ةً ی ةعا و نو ؽتیىی هاریة ی،رواى
دارد و  هارگَىًیة عاتییتْ او ىً و ةطن ؽتیىی عوؼیو چیٌی دارای هار رواىیة زیعا
 ًکػدٌػط  روی نیی وٗت یرواىی هاری. ة ؽتیىی هاریة ویا از ىٌع نو .یََٕىت ىً

 د؟ نحػلؿػَ نی ٓیزط مُ . تا چً ؿَد ین ٓیمُ ؿضف ةؽیاری صَدآگاه اقل
 ةػًی هار رواىػیةی اقل ةاؿط. روح صَدش اریاصت قازبتَاىط  یىه ًکاؼت ی ؽک

 خیو گ پعت ـًی. ٌهةاؿط ةطناصتیار  قازبصَاٌط  یىهدیگع .  اؼت لکؿ ویٌه
ٌا  اىعژیا ی ؿضفی کهک، صَدآگاه  عزلًن ویط. در اىاهار ةیتَاىط ٌـ یو ىه اؼت
ودَد دارد. ی اریةؽ ؼىَح ،ُطييط. در ٌع ةُ ک ینةا او نطاصلً ی صاردی ٌا امیپیا 
در ط یؿػأػعد ی اقػل ، روح َػالوهً . ةػؿػَد یناو  نغازمی انیپاىعژی یا  ىَع عٌ

ای ٗتلی ٌا یزىطگ او  صَاٌيػط ةػً ینػ ارانکػ ط ولػبیو ؿااىذام داده ی ةطی کاٌر
ی رواىػ یهػاریةگَییم کػً ناٌیػت  نی دٌط.ی تَاىط رو ینی ٌعچیغةغىيط.  قطنً

ا ةاَث آن نی روؿػو ةاؿػط کػً تان  ؿَىط. اکيَن ةایط ةعای ایو اؼت و ایو چیٌغ
ایی را ةعای  تػَان ینػی ارکػ چػً .يمکدرنان  ٌا  آن چعا نایل ىیؽتم چيیو چیٌغ

انػا  ،دؿَ اریٌـ یطکي کهک او ةًٌیط، د را آنَزش داد؟ ؿضف اىذام درةارۀ آن
در ی رواى هارؼتانیدر ةی تعکد ی د. وٗتؿَی َهلکار، و یً اک اؼتؼضت ار یةؽ

زػطی ً ة ىاگٍػان هػارانیة ةعیػط پػی نی ةاؿػط،ی کیتعکالؿَ   کعدن آؼتاىۀ وارد
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؟ در  اؼػت وَر ویچعا ا .آورىط یىه ةع زةانی نُي یة زعؼ چیگع ٌید ًکتعؼيط  ین
 تعؼط. ینی کیتعکال  ؿَد و از ؿَ  یار نیٌـ ؿضف ویای اقل ، روح لسًٌ آن

دٌػط.  ادانػًآن را  صَاٌػط ینػ کيط، را ؿعوع نی ًیکتغی ضكؿی نُهَ ً وٗت
از ی اریةؽػػرو  ازایػػو. دارد ًیػػکتغی ةػػعای ٗلتػػ وی یةػػَدا ؼعؿػػت ٌعکؽػػی

زتی اگػع . کييط نی ًیکتغؿان  زىطگیدر وَل ،  آنی عیادگیگان ةُط از  ييطک ویتهع
دائَ دارد کعدن  دىتالی ةعای ٗلت، يطک ؽبکا ٔا را ید ؿَ نَٖٔ ًیکتغتَاىط در ٔعد ى
را  گَىػگ یچ ؿضف ویا ًکداىيط  ین يط. ٌهًک ًیکتغآن را صَاٌط  ین ـًیو ٌه
 ٌهػػۀ اوعأیػػان و و داىيػػط ش ایػػو را نیارکػػدر نسػػل  يػػط. نػػعدمک یو نػػیتهػػع
چيػط ؼػال  ط:یـػیيطیة ویػادرةػارۀ ی . انا ٌهگاوالع دارىط ویاىیغ از  ٌاً یؽاٌه

وَر واُٗی تغکیػً  کعدىط تُطاد اىطکی ةً گَىگ را تهعیو نی ٗتل، از أعادی کً چی
تَاىػط  ینػاش  یيط ؼػٕع زىػطگک ًیکتغی ٘یوَر ز٘ ةً اگع ؿضف ٔ٘ه کعدىط. نی
ؿٕا و ی ةعا گَىگ را چیکً َادی ةَدىط ی دأعاؿضاص ٔ٘ه ا ویيط. انا اکع ییتْ

أػعاد  داد. را تْییع ىهیٌا  آنی زىطگؽی نؽیع ک ٌیچ. عدىطک ین ویتهعتيطرؼتی 
ؿَىط یا نهکػو  نَادً یالتکنـؿایط ةا  یا طىؿَ هاریة یروزَادی نهکو اؼت 

.  اؼت لکؿ ویٌه ةًی َادأعاد ی ط. زىطگىعیةهزتی ا یط ؿَىی هار رواىیةاؼت 
وَر  ةػًانػا ىػط، عدک یو نػیرا تهع گَىگ یچ ًکدیطیط  ین  در پاررا ٌا  آن ٌعچيط

 انا ةطونيط، يک ًیکةا  تغ ؼىَحتا ىط عدک ی. ٌعچيط آرزو نکعدىط واُٗی تغکیً ىهی
 ًیکةا  تغ ؼىَح ؿتيط تااد آرزو ٘هٔ ط.ؿَى ط نَٖٔيؽتتَاى یراه درؼت ىه  کؽب

تيطرؼػتی و  ؿٕا وییپا در ؼىر گَىگ یييطۀ چک ویهعت د ٌيَز ٌمأعا ویيط. ايک
ی یٌػا یهػاریة ویةيػاةعا داد، تْییػع ىهػیا رٌػا  آنی زىػطگنؽیع ی ؽک  چی. ٌ ةَدىط
ًا اىذػام  نیؿٕا تان  یهاریة گظاریط ارزش اتًَ٘ ع ةداؿتيط. ٔ٘ه اگ نی یاةط. قػٔع

 .ىگیعیطی نعم چیٌگع یتَاىط ةاَث ؿَد د گَىگ ىهی تهعیو چی
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 داؿػتً صػَد تَدػً يگیؿػ ویؿ يػط و ةػًک ًیکتغی وَر واُٗ ط ةًیةا ؿضف
 گَىگ یچ ویعا تهعیةعود. ز ویتَاىط از ة ینی ۀ واُٗیکةا تغ ٔ٘هاو ةیهاری ةاؿط. 

و  اقػَل طیػاؼػت و ةای َػاد نػعدمی ورای غیػچ ًکػةل ، ؽتیىی کیغیٔ ویتهع
 ةػع اؼػاسط یػةاؿػط. ةا ودَد داؿتً ييطگانک ویتهعی ةعاتعی ةا ی اؼتاىطاردٌا

أػعاد از ی اری. انا ةؽرؼط یقَرت اؼت کً ةً آن ٌطؼ ن آنَهل کيط و در ٌا  آن
ةعؼط  نََطش یوٗترو  ازایو اىط. ناىطهی ةاٗی َادٔعدی اىط و  عدهکى َهل وَر ویا
را ی هػاریة ا آنیػ وی، اؼکتً کيط ىاگٍان یروز طیؿاایو ؿضف . ؿَىط نیهار یة

 ویٌهيط. ک ین ویرا تهع گَىگ یاو چ ًکداىيط  ین د. ٌهًؿَی رواى ًکيیاا یعد یةگ
تً ديَن ًیکاو از تغ» َیيط:گ نی ؿَد، نعدم ین لینعی رواىاز ىٌع  کً « اؼت گٔع

 ؟ؼػتای نيى٘ ویا ای: آطیـیيطیة درةارۀ آنی . ٌهگؿَد نی زده او ةعچؽب و ةً
ػػًی ةػػعای زتػػ .داىػػط یرا ىهػػ ٘ػػتیز٘ی َػػادٔػػعدی  از ی اریا ةؽػػیػػٌػػا  یا زٔع

از  در صاىً ؿضف ویاةيط. اگع ایرا در آن ٘تیز٘ ًک اؼتؼضت گان  ييطک ویتهع
ٌيػَز  گعانی، ٌعچيط دةاؿطؼاز  نؽئلًنهکو اؼت کهتع  ؿَد، لینعی رواىىٌع 
ی رواى ویتهع در نسلاو . اگع  اؼتةاَث آن ةَده  گَىگ یچ ویتهعگَیيط  نی ٌم
از  اؼػت وکعنهیػد و َّؿػ ین زدهی ةغرگ صَاٌط ةَد. ةعچؽب  وزـتيا د،ؿَ
 ًیػکدر تغ ديَن ةاَث گَىگ یچ ویتهع ًک دٌيط ین ٌا گغارش ةعود. روزىانً ویة
 ةیيطازىطی ىگاٌ گَىگ یچ ویتهع ةً ًکيیا ةطونی زت از نعدمی . ةُن اؼت طهؿ

را  گَىگ یچ ویتهعکً ؾ یپ و چيط وٗتیٌه، او  ةتیو» :کييط ین نضالٕتةا آن 
 اؼػت وی َػاد یٔعدانا او  «ؿطه.ی وَر ویا و ا نةَد  صَبداد  یاىذام نآىذا 
ی ٌػا یهػاریة اؼػت وکػنه. دٌػط وی نیٕتط ریة او اتٕاؽی ةعا ٗعار اؼت ٌعچً

ةػعای  ًکػ اؼت نَُ٘ل ویا اید. آؿَ نَادًی گعید التکا ةا نـیعد یةگی گعید
 هارؼػتانیدر ةناىيط ٔػعدی پغؿػک د؟ کع را ؼعزىؾ گَىگ یو چیتهعی ٌعچیغ
 چگَىً ؛دؿَهار یةی زىطگ ویط ٌعگغ در ای، ىتا اؼت او پغؿک ًکيیصاوع ا : ةً اؼت

 ؟کعددر   لکؿ ویا ةًآن را  تَان ین
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ا یػ گَىگ یچ ٘تیز٘ ًکيیا از أعاد ةطونی لیص ًکم ییم ةگَیتَاى ین ویةياةعا
٘الىػیّی ٌا گٕتًةطاىيط آن را پـت  اقَل  ًکػيیا نسػل  ييػط. ةػًک ینػان یػةی َع
 گَىػگ یؿَد. چػ ین زده گَىگ یچ ةًی ةعچؽت ىَع عط، ٌیآ یةً ودَد ن یلکنـ
گَىگ  درةارۀ چیاز أعاد ی اری. ةؽ اؼت نـٍَر ةَده در دانًُ تاهَکی  ا دورهی ةعا

آن و کػعده  زهلً آن ةً ،ىکٌَؾ کعدهآن را  ـًیدارىط و ٌهای  ىگعش نتُكتاىً
ٗػطر از   آن .گػظرد در ٔکػع ایػو أػعاد چػً نی داىػط یىهػی ؽک  چیييط. ٌک یرد نرا 
 گَىػگ یلهۀ چػک ًکيیا نسل  ةًکاری ةً کارؿان دارد. کً اىگار  ةیغارىط گَىگ یچ

ی و َلهػ اؼت َلم گَىگ یىانيط. چ ینصیالی و ّیعواُٗی را  ، آنؿَد نىعح نی
 و داىػؾةؽػتً ار یأػعاد ةؽػ ویػا عا ذٌویأتط ز ین اتٕاؽ نَمَع ویا ،ؼتوا 
 اؼت. مکٌا  آن

 «گَىػگ یچػزالت » ييطگانکً یکدانُۀ تغودَد دارد کً در ی گعیومُیت د
 ًیػکاز تغ زاقػل َنديػی دارد ولػی ذٌيػ اتتٌَهٔعدی  وی. چيؿَد ىانیطه نی

 دٌػم ریتَمػ اولةگظاریػط .  اؼػتی نيى٘ػ کانالً  تیو ومُیىطارد. ؿضف در ا
ی ى٘ػؾ نٍهػی نػادرزاد تیٕیک ،  گَىگ یچ ویتهع در.  ؽتیچ گَىگ یچزالت 

در . اَت٘اد دارىػط نظٌب ةً ًکٌؽتيط ی ا أعادیدى دری ـَرک. در ٌع  کيط ینا ٕیا
 رىط.اَت٘اد دا ؽمیو دائَئ ؽمیةَد ةًىط کً ا ةَدهی اؼت أعاد ٌغار ؼال چيط، ویچ
اکَ٘یطه دارىط ٌا  آن ای ةػط نذػازات. دارد و  ٌهعاه  ةً شپادا صَبی اٌر انػا کاٌر

ا َیچ ویا أعاد ةًی ةُن يگػ اى٘ػالب در زنػان اً ىطارىط. نضكَق طهیٌ٘غ از  ی،ٌٔع
ا یو چیا أػعاد ی . ةُنػؿػط زده نیات ةعچؽب صعأػٌا  آن ًو ةؿط  نیاىت٘اد ٌغ

 آىچً، صتآنَی درؼی ٌا تابکؿَد از  یىهرا  آىچًييط، ک  تَاىيط در یىه ار ٌعچً
ت یدر آن پ ٌيَزی انعوز َلم  صعأات ،اؼت ىـطهدر  تا زا  آىچً و  عدهکىـٔع

 زػال ، انػا درةَدىػطو أػعاد یاز ای ادیتُطاد ز ؾیپ ؼال چيط گیعىط. در ىٌع نی
از ی ةُنػنهکػو اؼػت  دارىط. اگعچً ودَدایو أعاد از ی هکزامع تُطاد ىؽتتًا 
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 طیػيکى تئػدعؿػایط اىط.  ؿػطه آؿکار ُط نادر ةُ ٌا  آن انا،  طیيکى ٌا را ٗتَل طهیپط
 قػستتٌػا  آن ييػط درةػارۀک ین تئدع ًکٌؽتيط ی أعاد، انا  طیيک را ٗتَلٌا  آن
 ویدرةارۀ تهعی ٘یاىط ةً ز٘ا طهیا ؿيیطه یروزاىً دی در زىطگآىچً  ٖیو از وع ييطک
 .اىط ةعدهی پ گَىگ یچ

، از  گَىگ یچ ىام آوردن نسل ةً ًکةؽتً اؼت ؿان  ٗطر ذٌو آنأعاد ی ةُن
 نسػل  ط. ةػًیا ؿػطه و نؽػضعهی عأػاتصييط ک یع نکٔ. صيطىط یؿها ن ةًتً دل 

در ىٌػع  ار ىػادانیةؽػی ٔعد، ؿها را  گَىگ یچ ویدر تهعی ا طهیرةارۀ پطقستت د
 اش  ینػادرزاد تیػٕیک طیؿػای ول ،ای دارد ةؽتً ذٌو ٔعدایو . اگعچً ىطگیع نی
و ةضَاٌػط  داؿػتً ةاؿػطی صػَةی نػادرزاد تیػٕیکةػط ىتاؿػط. اگػع  ٗطر ٌػم نآ
ةػاز  ار ةػا یةؽػی در ؼػىس ؾؼَن چـمنهکو اؼت يط، ک ویرا تهع گَىگ یچ

 گَىػگ یچ . او ةًرا تذعةً کيطی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىاةعصی  اؼت وکؿَد و نه
 ؿػَد، ةػً ینػ هاریةی . وٗتؿَد هیى هاریة ًکيط ک تَاىط مهاىت یىهانا  ةاور ىطارد،

 يػط، ةػًک َاىط او را نُالذًتىی ّعة وب کپغؿی يط. وٗتک ین نعادًُ هارؼتانیة
او ی هاریىتَاىط ةٌم ی يیچپغؿک وب ی يط. وٗتک ین نعادًُی يیچوب  پغؿک

ع کػٔ آن ةًاز  ىتاؿط، پػنثجع ی ىؽضۀ ةضكَق چیٌ ًک یيط و زناىک را نُالذً
ا یػآ میيػیةتتػا  يمک ین ؾیرا آزنا ؿاىؽم»: گَیط   ینةا صَد أتط و  ین گَىگ یچ
. آیػط ؿػک و تعدیػط نیاو ةػا .« نعا ؿػٕا دٌػطی هاریتَاىط ة یواًُٗا ن گَىگ یچ
يط، ک ویرا تهع گَىگ یچ ًکيیا نسل ةًی کً دارد، صَةی نادرزاد تیٕیک لیدل  ةً

یػا نيػط ؿػَد ً او َالٗػ ةػً یط اؼػتادیؿػا. ؿػَد در آن ةؽیار نؽتُط ًػاٌع نی
او ةػاز  ؼػَم يط. ىاگٍان چـػمک کهک گع ةضَاٌط ةً اویدی ُطدر ةُ  وا  ینَدَد

ی ةػاز در ؼػىس ؼػَم رؼط. ةػا چـػم ینی يیة روؿو  هًیى تیومُ ا ةًیؿَد  ین
،  ویػا ةػع يػط. َػالوهیةترا ٍػان د ٘ػتیاز ز٘ی ٗؽػهت تَاىط ىاگٍان یار ةا ، نیةؽ
را ی تیو ومػُیچيػ ؿضفایو ی . وٗت صَاٌط داؿت غیىی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا
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 تیمػُوط یػيک یع نػکػيػط؟ ٔک تسهلآن را  ةتَاىط شنْغ طیکي یٔکع نا یآ ،يطیةت
چیػغی  ،عدىػطک ینػ قستت درةارۀ آن گعانیدی وٗت آىچً ؟او چگَىً اؼتی ذٌي
ت ین در ىٌع نؽضعه و وکعنهی، نىلً٘ا ّیصعأ  ؾاىاکيَن در ن٘اةل چـػه ،گٔع

تَاىػط آن را  ىهی ؿػضف ویػنْػغ ا ،ذػًیدر ىتؿػَد.  ةا آن نَادً نیٗعار دارد و 
ایی را کً  دیگعان.  از زط اؼت ؾیةذٌيی ٔـار  ًکچعا کيط، تسهل  طیگَ ینچیٌغ

 دو وػعؼ ویتَاىػط ةػ ی. انػا ىهػ ىیؽتی نيى٘ذٌيؾ ّیع ٌعچيطکييط،  در  ىهی
عار  تُادل در ،  اؼػت دٌط اؿػتتاه ین ىذامةـع اآىچً  ًک اؼت طهیيط. او ٍٔهکةٗع

اک. اگع او  اؼت ریؿَد نُهَ ً قس ین گع اىذامیُط ددر ةُ آىچً  زالی کً را ی یاٌر
 در او يػطیگَ ینػ د، نػعدمَؿ  یاىذام ن وعؼ در آن ًکاىذام دٌط ی روؿ ةع وتٖ
 ديػَن ًیػکاز تغگَیيط  نی ذًیدر ىت، در  کييطتَاىيط او را  یىهٌا  آن .اؼت اؿتتاه
تً  . اؼت گٔع

هعیو را ت گَىگ یچ ًکؿها کحع ىطارد. ا ًیکاز تغ زاقل ديَن ؿضف ویاانا 
ی ا کً ذٌو ةؽیار ةؽػتًی أعاد . ٔ٘هؿَیط دچار چيیو زالتی ىهی ط اقالً یيک ین

 ایيذػا کػًؿػها  ازؽػیاری ةچـم ؼَم  کييط. ینتذعةً  راگَىگ  یچ زالت دارىط
ایچ اً واُٗط ةاز ؿطه و یزنَر دار  زده ؿػگٕت. طیػا طهیدگػع یدی ُطٌاةُ را در ی یٌغ

َکً ط و نْغیداری صَة ط، ازؽاسیؽتیى  گَىػگ یچػایو زالت و در ـطه ىتان ؿ
ار یو ةؽ ةَده ار آگاهی، ةؽٗعار دارد گَىگ یچزالت  دری ؿضكی ط. وٗتیٗعار ىطار

 یَػاد نػعدم ًکػ اؼػت ویػا نَمػَع يػط. ٔ٘ػهک یقستت نػی َاٗالىً و نيى٘
ایی را کً  را ی ؽکط یةگَگاٌی اوٗات  اؼت وک. نهکييط یهةاور ى طیگَ یاو نچیٌغ

 دٌػط. چگَىػً را اىذػامی ارک او گٕتً ةً ؿضف ویو ا طهید اؼتَٔت ؿطه  ًک
درةارۀ  يکًیی ادا ةً ٍٔهط ٔعد نی وی؟ ةُطًا اکييطةاور را  ویتَاىيط ا ینی َاد نعدم

راةىػۀ ةتَاىػط  ًکدارد. ةُط از آى ىگً صَدرا ىغد ٌا  آنةایط  کيط قستتایو نؽائل 
 ویػا نُهػَ ً . رود نی ؾیپی صَة ةً چیغ ٌهً، درؼتی اداره کيط را ةًو دو وعؼ یة
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 ًیػکاز تغ زاقػل ديػَن ىیػغ وی، انا اىیغ دارىطی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا اؿضاص
 . ؽتیى

 ىػطرتً ؿػَد و ةػ یطه نیىان «ی٘یز٘ ديَن»ً کودَد دارد ی گعیدنَُٗیت 
کػً  و ىیؽػتیػام یيػک یةً آن اؿاره ن ًکی ٘یز٘ ديَننيٌَر از . ؿَد نی طهید

ی ٘ػیز٘ ديػَناؼػت.  «تغکیۀ ز٘ی٘ت»ةلکً نيٌَر، .  ةاؿط َاىًیواًُٗا د ،ؿضف
ؿَد،  ین طهیدی ؿضك ویچي ىطرتً ، ة ييطگانک ویتهع انیدر ن میگَ ی؟ ن ؽتیچ
ی ٌػم روی عیو تػ ج ؽتیىرایخ  وی، ا ذًیدر ىتىٕع در ٌع قطٌغار ىٕع.  کیط یؿا

 ىطارد. دانًُ

 تیػٕیک طیػةا ؿػضف: ودػَد دارد یؿػعو پػیؾی ٘یز٘ ديَنی نُهَ ً ةعا
ه از َهع ٌای ةاٗیهاىط ؼالةاؿط.  ط نؽویةاؿط و ةا داؿتًی ار صَةیةؽی نادرزاد

 تیػٕیک ًکػی یٌػا آنروىػط تغکیػً کػأی ىیؽػت.  کػعدن ةػعای ویٔعدی نؽػو 
 ؽػتيط و از ؼػىَحٌایيذػا  یتینػ نَری نُهَ ً ةعا ،دارىطی صَةار یةؽی نادرزاد

تعؼط، زیعا  ینی اىؽاىی دانُۀ َاد ویاز آنطن ةً ا ٌعکؽی .يطیآ ینی یار ةا یةؽ
اورد. ةُػط از یػدػا ة را ةػًی ؽػکتَاىط  ؿَد ىهی ین  پأعد زأٌۀ  ًکيیاپػ از 

ةاَػث ی ةـػعی ٌػا ، نغازهتآیط نیی َاد دانُۀ نعدم هینس ویا ٔعد ةً ًکيیا
 ؼَ٘طی َاد نعدم ؼىر ةً تیىٍا درو  ةاؿط جعوتو  ؿٍعت ولباو در  ؿَد ین
ػا ؿػَد. ازایػو ایيذػا از ًکػط یىضَاٌط رؼی او ٌعگغ روزی يط. ةعاک ین  ٌهػًرو  ٌر
ودػَد ی أػعاد ویط. انػا چيػیایة ویزن يط ةًک یىه دعئتکؽی  چیٌتعؼيط و  ین

 ٔتارری صَة ةً نعدم ویتَاىيط در ة ی، ىه اىط. ةُط از ورودؿان آنطه ایيذا ةًکً دارىط 
ای زىطگ و در وَل لْغىط ین وییپا ؼىَح ةً. ييطک ی اریةؽػاؿػتتاه ی صَد، کاٌر

ػا ديگط تا ةػً صػَدش ؼػَد ةعؼػاىط، ینی کؽی . وٗتدٌيط یاىذام ن ةػط ی کاٌر
 شد. اؼػتادؿػَ یار نػکةطٌ گعانید ةًی ادین٘طار ز و ةً دٌط یاىذام نی اریةؽ
 در ىتیذً ی؛٘یۀ ز٘جهع ةا ؼتای ؽک. انا او  اؼت ؼَ٘طآؼتاىۀ  او در ًکيط یة ین
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اؼتادش ةؽػیار ىگػعان اؼػت و يط! ک ؼَ٘طایو رازتی  دٌط ةً اؼتاد ادازه ىهی
تغکیػً  ؼػهت ةًتَاىط ٔعد را  گعدد. انا ةً ازتهال زیاد ىهی ای نی دىتال راه چاره ةً

ةيػاةعایو ت٘عیتػًا  ةکـاىط؛ چعاکً نهکو اؼت اؼتادی واُٗی در دؼتعس ىتاؿػط.
او ةتَاىط از وعیٖ تغکیً ةً اقل صَد ةػازگعدد. نـػکل دیگػع  ًک ّیعنهکو اؼت
ٌػم  ذٌوو ةطن ی ةعا ایً یکتغ روشاو زیاد اؼت و زتی اگع  ؼوایو اؼت کً 

 کأی ىیؽت. ًیکتغ اش ةعای تکهیل ناىطه ةاٗیکيط، َهع طا یپ

 ویػا ةاؿػط و تسػت صَةی داؿػتً اریةؽی نادرزاد تیٕیک ؿضكی اگع ٔ٘ه
ایار ّیةؽ هیؿعا  ةیان ةًار ةعد. ک ًاو ةی را روی ٘یز٘ ديَن روش تَان ین ی،دَع
 ٘ػتیو ز٘ اقػل ةػً ودَد ىطارد تا ؿضفی ةعای طیان چینىلً٘ا ٌی وٗت ،گعید

ةعصػی از َهلکعدٌػای رود.  ین ةً کاراو  عدنک َاىًیدی ةعا روش ویا ،صَد ةازگعدد
ُال  شْغن ؿَد ٔعد  نی ةاَث نْغ کً ی ازٌای ٗؽهت،  وَر نحال . ةًدؿَ ینّیٔع

ُػال نیرا دوؼػت ىطاآلَدگی ؼعنا و  و یػا ًکػيیا. ةُػط از ؿػَد ؿػتً ةاؿػط ّیٔع
ُال ٌا  ٗؽهت َهػل ی ؽػکناىيػط او و ؿػَد  نی ًػاٌعی رواى التک، نـؿطّیٔع

 ةػً ىػً .ؿػَد یىهػی ار ةػطک چیٌ بکدارد. انا نُهَ ً نعت واًُٗا ديَن ًککيط  نی
اک اّلب لکًة ،زىط یرا نٌا  آن ىًگَیط  ىاؼغا نی نعدم  .دٌػط ینػ اىذام صَبی اٌر
 ، در زنؽػتانکيػط ىهیؼػعنا چَن تَدٍی ةػً .  اؼت رزم یار ةیةؽ صَدش اانا ة
زىط  نی شیاو از ؼعنا ی دود. پاٌا ین ةعؼی رو  ىازی ٌا و ةا لتاس ٕؾک ةطون

 زتػی کيػط، ىهیآلَدگی چَن تَدٍی ةً أتط.  ینی غیصَىع و ةًصَرد  َتَع  نیو 
ش یػکػً را  اؼب نطَٔع ؿياصتم کً کؽی را نی ىَؿط. ادرار نیو د صَر نی نطَٔع

را ی یٌػا یؼضتتَاىؽت  او نی. طیدَ ینی زده و نحل ؼيگ ؿطه ةَد ةا صَؿسال
ط یػيکتكػَر  ٔ٘هيط. يک تسهل يطتَاى یىه آگاهی ةا ذٌيی د َادأعا ًکيط ک تسهل

ی دارا نُهػَ ً ی اؿضاقػ ویالتتػً چيػؿػط.  ةاَػث زدػع او نی چ٘ػطر ديَن ویا
 ،ٌؽػتيط. در گظؿػتً نؽوی ٌا صاىمٌا  آن کحعا. ٌؽتيطی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا
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صػاىم نؽػيی ةػَد انا  ةؽتيط. ین ،ةهاىط کَچک ًکيیای ةعاصَد را ی ٌا پاٌا صاىم
ةپػعد. ی رازت نتع ارتٕػاع داؿػت ةػًدو ی کً ةیؾ از َاریدی از رو تَاىؽت ینکً 
درِ يػط، ک یٔػعار نػ از صاىػً ـًیو ٌه هؿط او نذيَن ًکطىط یداش  هصاىَادی وٗت

ةا عدىط، ک ین  را تع صاىً صاىَادهَنای اوٗتی  کعدىط. صاىً را ةً روی او ٕٗل نی
عد. ةُػطٌا او را ةػا ک یٔعار نگـَد و  کعد و در را نی اىگـتؾ ةً ِٕٗل در اؿاره نی

 ،عیػزىذ دادن  انکػةا ت، عدىطک ین  را تع صاىًً ٌهی عدىط. وٗتکنٍار ی ع آٌيیزىذ
ی ٌػا ی، ؼػضتٖ یػوع ویػا ةَد. ةً وکعنهیيتعل او ّکعد. ک یةاز نآن را ی آؼاى ةً
ٔعؼا و ؿػطیطی  ةؽیار واٗتاو زدع  ًکيیاصاوع  . ةًکعد نی را تسهلی ادیار زیةؽ
ت  ةً ،کعد نی ا تسهلر ااکی دغاؼَع ا ی کید. نُهَ ً عک نیرا پعداصت  ةطشی ٌر

ار یکعد ةؽ کً تسهل نیی عا زدعیط، زیـک ین وَل ؼال ؼً تیىٍا دو ؼال و در
صاوع  ةػًط. یػٍٔه ینػ ةػَد أتػاده اتٕػاؽچً را کػً آى ىاگٍان،  از آن . پػةَد ادیز
ی ٌا ٗطرتواٗؽام  اىَاعو ؿط  یگَىگ او ةاز ن ٕٗل اش، ةالٔاقلًً یکتغؿطن  نلکا

 شیتاردر ؼعاؼع ٌا  آن ازی ، انا تُطادىطىادر ارینَارد ةؽ ویؿط. ا یًاٌع نی یصطا
ی داؿػتيط نتَؼػىی نػادرزاد تیػٕیکایو پطیطه ةعای أعادی کً . يطودَد داؿت

واًُٗا ٌا  آن ط،یداى ین نذيَنی ٌا ؽتیو دائَئ راٌتانزتها ً درةارۀ اةَد.  هینذاز ى
درةػارۀ ی ادیػزی ٌا و جتػت ؿػطه اؼػت. داؼػتانیػش ودػَد داؿػتيط و ایدر تار
 «ییٌػَ ویچ» ًکی نذيَى راٌبتان داؼ نحل .ودَد دارد َاىًیدی ٌا ؽتیدائَئ

 .عدک عونیرا ةا دارو از نُتط ة

تَاىیم ةگَییم کً ٗىًُا ودػَد  ، نیً یکتغ از زاقل ديَندر صكَص و یةياةعا
گػَیم ایػو  گَىً ةاؿط، نی ىطارد. اگع کؽی ةتَاىط آتؾ ایذاد کيط و اگع واًُٗا ایو

ون دٌػط، ةػا عیػَادی اؼػت. اگػع کؽػی ةتَاىػط آتػؾ را از دٌػان ة ؿضف َٔؽ
ؼیگاری را روؿو کيػط، آن را  ؾدؼتؾ آتـی روؿو کيط یا ةا اىگـت کعدن  دراز

 ىانم! وتیُی نی تَاىایی َٔؽ
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 ٌ یکدر تز ی ايریهننداخلۀ 

 ویدر تهػع اّلػب ًکػ اؼػتی ا نطاصلػً وی؟ اؽتیچ ًیکدر تغی اٌعیهينطاصلۀ 
را ٔعا ی یهياٌعنطاصلۀ  گَىگ یچ ویتهع . چگَىً میؿَ ین نَادً ةا آن گَىگ یچ
ودػَد ی اریةؽػ التکيػط نـػک ًیػکةضَاٌط تغ ؿضفی وٗت در واٍٗصَاىط؟  ین

ی ٘ػیۀ ز٘یػکتَاىػط در تغ یىهػ ؿػضف،  ٔاؿو نػو زٕاًت . ةطون صَاٌط داؿت
تػان  نهکو اؼت دان،  طیةگظار عونیرا از در ةتان  یپا ًکيیا نسل ةًد. ؿَ نَٖٔ

ی ٌػا تیدر ُٔالانکػان دارد  . پػػرود یو ىهیاز ةٔعد ی اقل در صىع ةاؿط. روح
قػطنً ٌػا  آن ةػً،  طیؿطه ةاؿػ ةطٌکار گعانیدةً ی ىطگو زیٗتل از اتان  یادتهاَ
ػػاک بکػػا نعتیػػ،  رؼػػاىطه در  ارانکػػولت . آن طیه ةاؿػػؿػػطی گػػعیىادرؼػػت دی اٌر
صاوع  ؿػضف ةػػً ًکػػ اؼػت ؿػطه گٕتػػً ؽػمیؿػها ٌؽػػتيط. در ةَدی دؽػتذَ
، او ؿػها را  طیداؿتً ةاؿػی ةطٌی ؽک ً. اگع ة يطک ینی زىطگی یارناکی ٌا ََ٘ةت

آن را  يط، نذتَر اؼتکأت یاز زط در ؾی. اگع ة أتیآن صَاٌط  ةازپعداصتی ةعا
ی ازتعانػ یةػ يؾیوالػط ةً یٔعزىط ةطٌط. اگع ؿها پػ ةًی زىطگی دورۀ ةُط در
ٕػع و یگَىػً، ک  ویػعد. اکػصَاٌيػط  َػَضی ةُػطی را در زىطگؿان  یداٌا  آن يط،ک

ی یٌػا اٌعیهوم یا طهیػدی راؼػتً انػا ةػر گػعدش اؼػت. َر پیَؼتً دو پاداش ةً
ا َلتیچ ویا . تهام طیو کيیگظارىط تهع یکييط و ىه یکً نطاصلً نٌؽتيط  ٌػای  ٌغ

ؿػط  یاگع َلتی ودَد ىطاؿت ادازه داده ىه. ؽتيطیىؼتب  دارىط و ةطونی یارناک
 گَىً ةاؿط. ایو

 ًکػيیااز  أتط. ٗتل ین اتٕاؽ ذیل قَرتً ةی اٌعیهينطاصلۀ  لکؿ ویتع یَاد
 ًکػيیاصاوع  ةػً. ىؽػتتًا آرام اؼػتتػان  اوعاؼ هی، نسػ تهعیو کيیػطگَىگ را  یچ
تًیرا  گَىگ یچ  نسػل  ةًانا .  طیيک ویتهعآن را  طیدار دوؼت ـًی، ٌه طیا اد گٔع
پػع از ؼعوقػطا  اتػاؽ ةیػعون ، ىاگٍػان کيیػط ىـؽتً را ؿعوع نیـو یتینط ًکيیا
، طیآ ین گٕتگَی قطارود،  ین در راٌعو راهی ؽکزىيط،  ین ٌا ةَؽ یلاتَنتؿَد.  ین



۲۶۱ 

 

ی َتکگػع ؼػید ط. ىاگٍانیآ ین قطا در ةً ةیعون َ دریصَرىط و راد ین ٌم ٌا ةً در
 ویتهػعوٗتػی انا  ، اؼت انالً آرامک نسیه  طیيکو ىیرا تهع گَىگ ی. اگع چ ؽتیى
 از ؿػها ٌعگػغ درةػارۀ آنی رایؿَد. ةؽػ ین گَىً ویا  طیيک ین را ؿعوع گَىگ یچ
و یػا ًکػط یةع ینی پ ؟ ٔ٘ه ٗعار اؼت از چً واًُٗا نَمَعط. یا طهیـیيطیتع ىٖ یَه
ادیّ ىاانیػطی  ط ازؽاسیيک ویرا تهع گَىگ یط چیتَاى یىه ًکيیا و از اؼتی َع
ادیّ» ویط. ایيک ین ٌػا  اٌعیهو ویػيػط. اک ین ؿها را نتَٗٓ ویتهع «،ةَدن یَع

 يتػعلکؿػها  نغازهتی را ةعا نعدم ًکی وَر ةً ،ؿَىط نیها ؿ نغازم ًکٌؽتيط 
ؿػها از  ناىٍو اؼت کً یا ٌطٔؾ و ةَده نطاصلً لکؿ ویتع ؼاده ویييط. اک ین

و ی ىائػل ؿػَدائػَ و ةػً ی و کيػیتهػعی صػَاٌ ینػ». ؿػَد گَىػگ یچػ ویتهع
ایتهام آن چی صَاٌ ین ٌػا  آن «ی؟پعداصت ىکيی ٌؽت ةطٌکاررا کً ةً نو ی یٌغ
ی غیػچ غیػى ویػط. انػا ایػيک ویتهع گظارىط ىهی در ىتیذً .کييط یهىا تسهل ر ویا

 طه ادازه ىػطاردیو پطیا ی،ةُط از نطت ؿَد. یًاٌع ن یةضكَقاؼت کً در ؼىر 
 ىط ادػازهَؿػ کمٌا  یةطٌ ویا ًکيیا، ةُط از ةیان دیگع ةًةاؿط.  گع ودَد داؿتًید

نػا ی دأػا در ٔػالَن ًکػ ٔػعادیزیعا اييط. ک نطاصلً ةاره ةا ؿهاود ؿَد یهىداده 
تیييط پک ین ًیکتغ ت ؼىَح را پـت ؼع ن ةً دارىط وی ُیؼع ـٔع  .گظارىط یؼَع

نػا  ؼػَم ً چـػمکػط یػداى ین ودَد دارد.ی اٌعیهياز نطاصلۀ ی گعید لکؿ
أػعاد ی ةػاز، ةُنػ ؼػَم ةاز ؿػَد. ةػا چـػم گَىگ یچ ویتهع ٖیتَاىط از وع ین

از ی ييػط ةُنػک ینػ ویرا تهػع گَىػگ یچػ در صاىػً ًکػی زػال در اؼػت وکنه
ی نٌَػاٌػا  آن ازی ييػط. ةُنػیرا ةت  وزـػتياٌای  چٍعها ی  تعؼيای ٌا قسيً

ی ا زتػیػييػط کصَاٌيط ةا ؿها دََا  یگع نیدی دارىط و ةُنی و ةليطریضتً  ٌم ةً
ٗػات ٌيگػانی گػاٌی او. اىط صیلی تعؼيا  ًکدٌيط  یرا اىذام نی ات نضتلٕکزع
 پيذػعه ةػً ةیػعون از کػًيػط یة یرا نػٌا  آن دٌط، یاىذام نٌا را  ویتهع ؿضفکً 

 ویػٕتػط؟ اةی اتٕاؽ تیومُ ویاتَاىط  نی. چگَىً اىط  تعؼياو واًُٗا  اىط طهیچؽت
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ومػُیت  ویػنػا، ای دأػا در نطرؼۀ ٔالَنانا اؼت. ی اٌعیهياز نطاصلۀ ی لکؿ
کحػع ٕتط. ایة ىٕع اتٕاؽ کیی ةعااز ٌع قط ىٕع ط ی. ؿا ؿَد نی طهید ىطرتً ار ةیةؽ

ىطارد، نذاز تان ً یکتغی ةعای ىُٕ چیٌؿَىط. چَن  أعاد ةا ایو ومُیت روةعو ىهی
از  ىػَع ویػ، اٌػای نعؼػَم ؼایع روشد. در ؿَؿها  نغازم لکؿ ویةً ا ؽتیى

 از نػعدمی ةُنػیاةػط.  ادانػً نیی ادینطت زو  اؼتٌ طهیپط ویتع خیرا نغازهت
ًا ةً ؿػَىط.  ین زده وزـتو ييط ک ویرا تهع گگَى یتَاىيط چ یىه َلتٌهیو  قٔع
 ویرا تهػع گَىػگ یچػ آرامی ىػیو در نس در ؿب دٌط ین رینُهَ ً تعد ؿضف

 ةً ىٌعؿتر  اىؽان ىیهی ىیهی ًکيط یةت در ن٘اةل چـهاىؾرا نَدَدی يط. اگع ک
در ی ا طهیػپط ویيػط. نُهػَ ً چيػک ویرا تهػع گَىگ یتعؼط چ ؽیار نیة رؼط، نی

عا یػودَد دارد، زٌای اؼتحيائی ةؽیار کهی  ىهَىً دَد ىطارد. انانا وی دأا ٔالَن
 دارىط.صاقی ار یةؽ تیأعاد ومُی ةُن

ی عوىػیو ةی ۀ دروىػیػکتغةػا ی یٌا ویاؼت کً تهعی نعةَط ةً أعاد گعید ىَع
 وی. ادٌيط یاىذام نی ۀ دروىیکتغٌهعاه  را ةًی رزنی ٌا  ٌيعٌا  آن دٌيط. یاىذام ن
اد یرا ی اً یکتغ روش ویچيی ؿضكی . وٗتاىط خیراطرؼۀ دائَ در نـتع یٌا ة روش

کػً ی ؿػَد )ؿضكػ ینَادػً نػی اٌعیهيػ نغازهػت ویةػا چيػ اّلػب عد،یػگ ین
 ٔ٘ػه در طهیػو پطیػ. اؿَد یىه ةا آن نَادًکيط  یو نیرا تهعی نُهَلی ٌا روش
ی ٌا ٌيع أتط کً ؿانل اتٕاؽ نیی یٌا ویتهع ایی عوىیو ةی ۀ دروىیکتغی ٌا روش
ای رزنی  ۀنتارزی ةعادٌط ایو اؼت کً کؽی  آىچً روی نی ؿَد.  ینی رزن ٌيٌع
در ی ؽػتیدائَئکييطگان  غکیًاز تی ادیتُطاد زپعدازد.  ایو ؿاگعد نیی دؽتذَةً 

 وی ۀ دروىػیکتغا از یی رزنی ٌا  از ٌيعی ؿاگعداىٌا  آن ازی اریؽو ةٌؽتيط  دٍان
را رؿط دٌط. چػعا؟ اگػع  َاىط گَىگت یغ نیىی رزنی ٌاٌؽتيط. ؿاگعد ٌيعی عوىیة

او  ةتعد، گَىگ ویرا از ةی ؿضك نيأٍو  ؿٍعتاىيط ٌا ن یواةؽتگاز ی ةعصی ٔعد
اةتی عدن واةؽتگة ویةاز اوی ةعا ط. اناکي رؿط تَاىط ین غیى ةػعد  ینوٗت ار یةؽ ٗر
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ا ناز کيطی  ةًو  دٌػط و  رازتی چيػیو کػاری را اىذػام نی رو، ةً ؿَد. ازایو یآن ٌر
در صػَاب یػا در زػال ی تَاىػط در ؼػىَح صاقػی ىیػغ روی دٌػط. وٗتػ ی نیزت
يػط. ک ین ویتهع رای رزنی ٌا  ٌيعا آن ؿضف یو یاً ک داىط یـو اؼت، نیتینط
کيػط  یتع  نی ولت نتارزهی آن ؿضف ةعا کعدن طایپی را ةعا ؾةطى او اقلی روح
ای رزنی چً کؽی ةٍتع اؼتیتا ةت دٌػط.  نیروی  نتػارزه ویػا و ؼپػ يط ٌيٌع

ا در ةُ یچ ویا دٌيط. نهکو اؼػت ٔػعدی ةاؿػط کػً ةػعای  روی نی گعیدی ٌاُطٌغ
در  ،کـػط نیگػع واُٗػًا او را یدِف ؿػضآن  يػطکرد آن را  . اگػعةیایطىغد او  نتارزه
ی ةػعای ؽک، صَاةط نی ؿضف ویاوٗتی  گیعد. ای ةیو ایو دو درنی نتارزه ىتیذً
در . کيػط نیرانػؾ آ او را ةػطون ؿبً نؽئل ویو اآیط  نیاو ی دؽتذَ ةً نتارزه
اةت ةًاش  یواةؽتگ ًک طهیرؼ آن وٗت واٍٗ  تیػذٌي ایػو ةػعود. اگػع ویاز ةػ ٗر
اةت صَاٌط ةػَد. ةػا گظؿػت  قَرت ویةطاش  یزىطگ ـًیىعود، ٌه ویاز ة دَیی ٗر
. او ةػعود ؼػىر ویػای تَاىػط ٔعاؼػَ یىه ٌيَز ٌمی نتهاد انی، ةُط از ؼال زنان

 ی،از زػط اىػعژ ؾیةػ دٌط. ةا نكػعؼ ادانً گَىگ یچ ویتهع ةًتَاىط  ىهی گعید
ی رازت ةػً اؼػت وکػيط و نهک تَاىط تسهل یىه ویاز ا ؾیغ ةیىاش  یکیغیٔ ةطن

 اؼػت وکنه ؿضف ی،عوىیو ةی ۀ دروىیکتغی ٌا روش، در ویةياةعاد. ؿَ ىاتَان
ی ۀ دروىػیػکتغ . در روش اؼتی َادةؽیار غ یى ویو ا ومُیت نَادً ؿَد ویةا ا

 چيػطایػو ٕتػط. یة اتٕػاؽ ؿػَد یداده ىهػودَد ىطارد و ادػازه ی تیومُ وینا چي
 .اىط خیراةؽیار  عدمکةیان ا ن  ًکؿکلی 

 نَادػً ةا آن ٌعکؽی ًکودَد دارد ی اٌعیهياز نطاصلۀ ی گعیدؿکل  ٌمةاز 
 اٌػعیهوآن ؿػَیط.  نی نَادً ةا آنٌهۀ ؿها  ۀ نطرؼۀ نایکتغدر ی زت .دَؿ ین

و زن یةػ ی،اىؽاىی . در دانُۀ َاد اؼتی ار دطیةؽی ا نؽئلً وی. ا اؼت ؿٍَت
تَاىيػط  یو رواةػه نػیػٔ٘ػه ةػا اٌا  اىؽػانودػَد دارد و ی یو ؿٌَع رواةه زىاؿَ

ی در دانُػۀ ةـػع یاةػط و نیگؽػتعش  ىسػَ ویا ةًی . ىژاد اىؽاىطنحل کييطیتَل
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تاری در ازدواج وی. ةياةعاازؽاؼات ودَد دارد ی ُیوت ةعای نعدم َادی چيیو ٔر
َـػػٖ، تيٕػػع، ی، صَؿػػسال، صـػػم. طىػػزؽاؼػػات دارنَدػػَدات ةـػػعی ا.  اؼػػت
ؿضكػی ةػع  دادن تػعدیر ی،ارکػ از اىذػام تػعدنى لظت ی،ارک از اىذام ةعدن  لظت

 صاوع ٔ٘ه ةػًی َاد نعدمازؽاؼات ٌؽتيط.  ٌا غارةَدنیٌا و ة یؼعگعندیگعی، 
ورای  ًکػػ یؽػػکو ييػػطه ک ویتهػػعَيَان  ةػػً ييػػط. پػػػک ینػػی زىػػطگ ازؽاؼػػات

ط یعد و ةاتة ةً کار نؽائلی اةیارزی را ةعارویکعد  ویط ایىتارود، ٔعد  ةَدن نی َادی
ةػً  از ازؽاؼػات ًةؽیاری کی ٌا یواةؽتگدر صكَص . ةگظرد و رد ؿَدٌا  آن از

ػا ٌػا  آن و ؼػعاىذام میدٌػ تیاٌهکهتع ٌا  آن ةًةایط ، يطیآ ینودَد  .  میيػکرا ٌر
و  ٌؽػتيطةـػعی ی ٌػا یواةؽػتگی ٌهگ ، ىَع ویز اای و نَمََات ، ؿٍَتانیال
ا  طیةاٌا  آن تهام  ط.ؿَىٌر

ۀ نا از یک، نطرؼۀ تغکييط تغکیً نیی َاد نعدم ویدر ة ًکی گاى ييطک  غکیًتی ةعا
 طیػةا ٌيػَز ٌػم دػَان ييػطگانک ویط. تهػعیؿَ ًا راٌتی راٌب ًکصَاٌط  یؿها ىه

ۀ نطرؼػۀ یکتغ ًک ام ً ؿط؟ گٕتًنَاد نؽئلً ویط ةا ایةا چگَىً . پػازدواج کييط
ؿػَد  ینؽػئلً ةاَػث ىهػ ویػرود. ا ینػ ٔػعد ىـػاىً ذٌػو ةً میوَر نؽتً٘ نا ة

کػ، ٗعار اؼػت در نیػان ط. یةطٌ از دؼتواًُٗا را تان  ینادی ٌا نيُٕت ةلکً ةَع
رؿط ی وَر واُٗ ةًآىچً  ط.یصَد را آةطیطه کييگ یؿ ویؿی نيأٍ نادی نعدم َاد

ػا کيیػط رای واةؽػتگ طی. اگع ةتَاى اؼت انت ؿیيگ ؿیوط یدٌ ین تَاىیػط از  نی، ٌر
ػا ی ناد ٍٔاني ًکؿَد  از ؿها صَاؼتًی وٗت .دؼت ةکـیط یٌعچیغ ط، یػيکرا ٌر

ػا ی ط واةؽتگیط. اگع ىتَاىیدٌ اىذامآن را  تَاىیط وَر زتم نی ةً ط، ٗػادر یػيکرا ٌر
ایو اؼت کػً  ًیکتغی واُٗ ٌطؼ رو ازایوط. یـکة غ دؼتیچ چیط ةَد از ٌیىضَاٌ
 ویػييػط اک یدر نُاةػط ؿػها را نذتػَر نػ ًیکتغی ٌا روشرا تغکیً کيیط. تان  ٗلب

ػا ؿػَیطی واةؽػتگ ویػاز اایيکً  تاط یةطٌ نؽائل را از دؼت ادػازه  ةػً ؿػها .ٌر
را کانالً ٌا  آن کييط یوعیٖ، ؿها را نذتَر ن ط و از ایویدٌيط درةارۀ آن ٔکع کي یىه



۲۶۵ 

 

ی ارکػ ویچيػ میصػَاٌ ینا از ؿها ىهولی . اىط طهیةعگغ رای روؿ ویچيوعد کيیط. 
ةً َالیٖ نادی کً در ن٘اةل ؿها ٗعار دارد کهتػع  میصَاٌ یط. از ؿها نیاىذام دٌ

از  ار نؽتسکم اؼت.یةؽنا ۀ یتغکنطرؼۀ ةً ٌهیو َلت اؼت کً  اٌهیت دٌیط.
وػَر ً ه ةيطیروش نا در آةا تَدً ةً ایيکً ط. یؿَ ًا راٌتی راٌب میصَاٌ یؿها ىه

 ًیػکتغی َػاد نعدم وینا را در ة روش ًکی ييطگاىک وید، تهعؿَ یخ نیرای ُیوؼ
ادػازه  دأػا ٔالَن ييطگانک ویيط. تهعیایدرة ًراٌت ای راٌب قَرتً ط ةیييط ىتاک ین

را  نؽػائلایػو م یصَاٌ ینی ، از ٌهگً یکةا تغ يط. در راةىًیدرآ لکؿ ویةط ىطارىط
 طیػيػط، ادػازه ىطارک یىهػ ًیػکتغ ط و ٌهؽعتانیيک ین ًیکتغ ييط: اگعچًک نعاَات

را ؼػتک  نَمػَع ویػا طیػگع، ةاید ةیان ط. ةًیؿَدطا  ً از ٌهؽعتانیکصاوع تغ ةً
 در ىٌػعدٌيػط آن را نٍػم  نی تیاٌهکً نعدم َادی ةً آن ٗطر  ط آنیو ىتا طةگیعی

 ا نعدمة غ در دانُۀ انعوزیاىگ ؿٍَتنىالب و ی ديؽی ٌا ی، آزادویژه ةگیعیط. ةً
ػا دارىػط. یچ ویػا ًةػی ادیار زیَالٗۀ ةؽ از نعدمی . ةُناىط در تطاصل انػا نػا ٌغ

 . مینؽائل ةطٌ ویا ةًی هتعکت یاٌه طیييطگان ةاک ویتهع

در ادتهػاع در زػالی کػً  َػادی نػعدمةا  ىگعیؽػتً ؿػَد،  ؼىَح ازی وٗت
آلػَده  نتَدػً ؿػَىطایيکً  ةطون، ٌؽتيط ولذو ِگل در کعدن یةازدر زال  ٌؽتيط
 ًکػ میا گٕتػً ولذػو ٌؽػتيط. در گل کعدن ةازیدر زال در روی زنیو ٌا  آن اؼت.

در رو  ازایػوط. یؿػَی ىاٌهػاٌيگ ةاَػث تػان در صاىَاده ،نَمَع ویصاوع ا ةًط یىتا
  نـػتعی زىػطگ ًکػ اؼػت . صَبطیةطٌ تیاٌهکهتع  آن ط ةًیةا نعزلۀ زامع

 طیعؼػةی ةضكَقػ ؼػىر ةػًی وٗتػ يػطهیآ . دررا زٕػي کيیػط هاٌيگ و َادیٌ
ةاؿػط  قَرت ویط ةطیزامع، ةادر زال صَاٌط ةَد.  ؼىر در آنی گعید تیمُو

رخ  در دانُػًرا کً  آىچً طی. التتً ىتااؼت صَبایو الغام را ةعآورده ؼازیط و اگع 
 ؟تَاىط آن نذاز ةاؿط چگَىً نیط. یيک دٌط دىتال ین
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نػا  ييػطگانک ویتهػع نةػط طیداى یدصالت دارد. ن نؽئلً ویا دری گعید َانل
 درقػط ٌـػتاد تػا ىَد ط،یػکي یو کالس را تهام نػیکً ای زناى.  اؼتی اىعژ زانل

 .کيط نیغ رؿط یى تان گَىگ ًکةل یاةط نیؿٕا تان  یٌا یهاریتيٍا ة  ىً السک ؿها در
 ؼػىرط ةػا یػکً داری . گَىگةا صَد داردرا ی ار ٗطرتهيطیةؽی ؿها اىعژ پػ ةطن

 تػان گَىگ زامػعدر زػال ؽت. یى نتياؼب طیزامع دار در زال کًی يگیؿ ویؿ
 زػػا  ام. ؿػػها ةػػا  ةػػعدهی ، چعاکػػً آن را ىاگٍػػان ةػػعا اؼػػتوَر نَٗػػت ةػػا تع  ةػػً
آن  ةػً وَر زػتم در آیيػطه و ةػً خیتػطرً ةػاؼػت. ا ارت٘در زال ؿها  يگیؿ ویؿ
ؿػها  گع،ید َتارت ةًایم.  را پیـاپیؾ ةا  ةعده تان گَىگ ةً ٌهیو َلت، رؼط. نی

 کػً از روؿػی راؼػتیو تغکیػًی اىػعژایو . ةا صَد داریطی اىعژتَدٍی  ٗاةل ن٘طار
ی یٔنػا طیػا ىـؽػتً ایيذا کً ، ٌهۀ ؿهادر ىتیذً .اؼت نٍعةانو ؿطه، صالف 

 ویػاام و  ً کعدهیو ؿکل تغکینو صَد را ةً اط. یيک ین ازؽاسنٍعةان را و  آرام
ا را یچ چ یاؼػت و ٌػی در ٌهػاٌيگ ىـؽتً ایيذا کً ٌعکؽی. ٌهعاه صَد دارمٌغ
ٌػم  طنیـػکگاریؼٔکػعی درةػارۀ ی زتػی کؽػ ٌیچىطارد و  ر ذٌيؾدی ةطع کٔ

 ًکػی گَىگو  طیيکی عوینا پی دأا ٔالَنةایط از الغانات غ ی، ؿها ى يطهی. در آ ىطارد
تػان  یاىعژوَر کػً  ٌهػانصَاٌػط ةػَد.  لکؿ ویغ ةطیى طیآ یط نیؿها پطۀ یکاز تغ
ی صَاٌػط ؿػط. زتػی ار َٗیةؽتان  ةطن گَىگتاةؾ ، کيط یط نَؼتً رؿیوَر پ ةً

ٗػعار دارد، تان  طانیػننسػطودۀ در کػً ی َػاد یىتاؿػط، ٔػعدی َٗ ٗطر ٌم اگع آن
ت ت جیع تست ؿکل دیگػعان  ةً ٌهیویا اگع در نيغل ةاؿیط، .  ؿها ٗعار صَاٌط گٔع

ٗعار گیعىط  عیت ج تستوَر نحتتی  ةًتَاىيط  یتان ن کيیط و اَنای صاىَاده را نٍار نی
ةعای ایو ط یؽتینذتَر ىی ؟ زتگَىً اؼت چعا ایونٍار ؿَىط. تان  اىعژیتَؼه و 

اؼػػتٕاده کيیػػط. ایػػو نیػػطان، نیػػطاىی از ٌهػػاٌيگِی صػػالف، تػػان  کػػار از ذٌو
رۀ ةػادر کػعدن  ل ةػً ٔکعیػرو نػعدم نتها ی و أکار درؼت اؼػت. ازایػوصَاٌ ىیک

ایچ ایةط ی ٌغ  داؿتً ةاؿط.ی عیو ت جیتَاىط چي يط. نیؽتیةط ىی ا اىذام کاٌر
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را ٌهاٌيػگ  چیغ ٌهػًرا روؿػو و  دا ٌهً صطایی ىَر ًک ؾ گٕتمیچيط روز پ
ی ٌػا زالت تَاىػط تهػام یؿطه از ةطن نػا نػ ؼاوٍی اىعژَتارت دیگع،   ةً. کيط نی

ادی   ویػا ةػً ؿػهااگػع  ی،اىعژ طانین ویع ایت ج تست ویياةعايط. ةکرا اقالح ّیَع
ع کػٔ آن ةػًاگػع ؿػها .  کيیػط نٍار نیٗكط ٌهؽعتان را  ، ةطون طیيکى عکٔ نؽائل

عد. انا کع ىضَاٌط کٔ آن ةًىیغ ٌهؽعتان و  را ىضَاٌیط داؿتی ارکأ چيان ،طیيکى
ط یػکي وؿورا ر َنیغیتلَاؼت ی ٔ٘ه کأزامع  هیعا در نسیؽت، زیى و نىلٖیا

را  ؿػضفانیػال اىػط تَ ینػی رازتػ ةػًودَد دارد و ی ٌعچیغ، طیيطازیةی و ىگاٌ
. در طیؿػتً ةاؿػرا دای نٍارکييطگاجع  ویا طیتَاى ین ی،َاد هیغد. انا در ؿعایةعاىگ

صَدتػان ،  میؿػها ةگػَ ةً ًکيیا ط، ةطونیةعؼ ةا  حَؼى ةً ًیکدر تغ یوٗت يطهیآ
زالت دیگعی ودَد صَاٌط داؿت تا زىػطگی  ٌيگام آندر . طیکيار ک چً طیداى ین

 ،طیػةػً آن تَدػً کياز زط  ؾیط ةیصاوع، ىتا ویٌه ةًد. ٌهاٌيگ را نىهئو ؼاز
 ؿػٍَتو ؿػٌَع نؽػئلۀ  زن وی. ة اؼتی واةؽتگ غیاز زط ى ؾیةی ىگعاى چعاکً

ط و ةً یعیؼتک ةگآن را  انیال ودَد دارد. تا وٗتی ةتَاىیطودَد ىطارد، انا نؽئلۀ 
ت ؾیپی صَة ةً چیغ ٌهًط یه ىعویو تٕع أعاط  . صَاٌط ٔر

 ؼػکَنی یط ؿط؟ اگػع تَاىػایروةعو صَاٌ ؿٍَتاٌعیهو از ی َىَ ةا چً پػ
تػان  اٌاییرؤ وػَل صػَاب در ىتاؿػط، در صَبی أکاىطازۀ  ةًـو یتیدر نطؿها 

،  طیا ىـؽػتً ـویتینط ا در زالتی طیٌؽت در صَاب ًکی . زناىًاٌع صَاٌيط ؿط
،  طیةاؿ زن. اگع ؿَد نیًاٌع ی ا تاچٍعهی، ز طیةاؿ اگع نعدؿَىط.  ًاٌع نی ىاگٍان

يًٌا  آن اناؿَد.  ًاٌع نیتان  ینعد آرزوٌا اگع ةً ٌع ؿکلی ؿػها را  .ٌؽتيط ةٌع
را  و آندٌػط  نی دؼػت ؿػها اىػغال ةً، ةً ازتهال زیاد تسعیک و ةعاىگیضتً کيط

 ةطن دٌَعۀ نا، یکتغ : در روشطیـیيطیة ویدرةارۀ ای . ٌهگؼازد ت نییواُٗیک 
 اىػغال لکؿػ ویػا ةً ـًیط ٌهیتَاى یىه .رود ین ةً کار ؿضفی ۀ زىطگیکتغی ةعا

تَاىط  ین ویا ط. چگَىًیا را ٌم ىگظراىطه ؿٍَت انتسان ًکيیا ط. مهویةاؿ داؿتً
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 نَمػَع ویػاوَر زػتم ةػا  ۀ ؿها ةًٌه ًک میگَ یؿها ن ةًرو  ازایونذاز ةاؿط؟ 
ی اىػعژٔعؼػتادن در زػال  دٌػم ینػ ٔا را آنػَزشدر زالی کً  ؿَیط. نَادً نی

 ؿَیط صارج نی ایيذا از ایيکًةُط از  اؼت وک. نه ٌؽتمؿها ةً ذٌو ی طٗطرتهي
 نَمػَع ویةا ای وَر واًُٗ ةی ط. انا وٗتیاوریاد ىی ةً ٖیوَر دٗ ةً ام گٕتًرا  آىچً

در کييػطه ً یرا تغک صػَدی وٗتػ. تا آوریط نیصاوع  ةً ام گٕتًرا  آىچً ،نَادً ؿَیط
 ط ویيک يتعلکرا  صَدتَاىیط  نیو آوریط  نی صاوع ةًآن را  در آن زنان ط،یعیةگ ىٌع

ؿکؽت ةار  ویاولی ةعاآزنَن  ویط. اگع در ایرا ةگظراىآزنَن  ویا طیتَاى یؼپػ ن
اولیو ةاری کً در آزنَن انا ةؽیار ؼضت اؼت کً ةار دوم آن را ةگظراىیط. ، ةضَریط

 ویا طیؿااز صَاب ةؽیار أؽَس ةضَریط،  ؿطن  ؿَیط اگع پػ از ةیطار نَٖٔ ىهی
ةگظارد و ازتهال ایو را أغایؾ دٌػط تان  ت جیع َهی٘ی روی ذٌوی عکٔ تیمُو

پػػ ی ؽکاگع ةُط ةتَاىیط صَد را کيتعل کيیط و ایو آزنَن را ةگظراىیط.  ۀکً دُٔ
تع صَاٌػط  لکنـػآن  ىطٌط، گظراىػطن آن ةًی تیاٌهىـطن در ایو آزنَن  از نَٖٔ

 .اؼتوَر  ویةَد. نؽلهًا ا

نطاصلً ٌا  اٌعیهو ٌؽتيط کًی یٌا ا زالتیدٌيط،  ائل روی نیو نؽیای وٗت
را ةػً ی غیػؿها را انتسان کيػط چایيکً  یکً اؼتادتان ةعای یٌا ا زالتیکييط  ین

را آزنػَن  ویػط ایةا ٌهً ، چعاکًودَد دارد ٌع دو ىَعکيط.  چیغ دیگعی تتطیل نی
آزنػَن  ویا نعزلً ویاول . میيک یرا ؿعوع ن ًیکتغی ٔعد َاد َيَانً ةگظراىيط. نا ة

ی الؼکدر وٗتی .  ةغىمی نحالتان  یةعا طیةگظار. طیؿَ ینروةعو  ا آنٌهً ةو  اؼت
ةػَد.  ؼالً یً ؼکی دَاى نعد ؛ؿاگعدی آىذا ةَد،  دادم ین آنَزش ٌانوو ؿٍع در

ػت صاىػً ةػًی ؼػضيعاى ویػا طنیةُط از ؿػيدرؼت  .  ىـؽػت ـػویتیو در نط ٔر
تاةػا در  یةَدا آن دیط کً ، ىاگٍان ط. ةُط از آنیرؼ هیٖؼکَن َنعزلۀ  ةً ةالٔاقلً

 او در گػغارش ًکػ اؼػتی غیچ ویگع ًاٌع ؿط. اید در وعؼ  ئَزیو  وعؼ کی
او  ةػً ةطون ایيکً چیغی ةگَیيطٌع دو  ًاٌع ؿطىط،ایيکً  . ةُط از گٕت اش تذعةً
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در ی دان ًکًاٌع ؿط  ییو گَآن َاةَدیؽات ؼپػط ؿطىط. یو ةُط ىاپط عدىطک ىگاه
در زػال آىذػا  وَر کػً ٌهػان. آنػط ةیعون نیط یؼٕی دود از آن ًک داؿت دؼت

َؿػسال صصیلػی ط، یػد یار نکار آؿیرا ةؽٌا  قسيً ویاةَد و  ىـؽتً ـویتینط
ةَدىط ی ٌهان دصتعان آؼهاىٌا  آن ؿط. لیتتطتا یةاىَی ز چيط ىاگٍان دود ةً ؿط.

كػی ع ةعایار دلپظیةؽی اتک. ةا زعتا ٌؽتيطیار زیکً ةؽ  طىط. او ةػا صػَدشیاو ٗر
ةػا  ییو گػَآن َاةَدیؽػات،  يمکػ ینػهػعیو ت ایيذػا در ًکػيیاصاوع  ةػً»عد: کػع کٔ

 يانکپعواز ًکی دصتعان آؼهاى يم و ةا ٔعؼتادنکً تهاؿا کی اىیتارویز عدنک لیتتط
كيط ةً ین نوی ةعا ع صعؼيط ةَد، کٔ ویا اة ًکوَر  ٌهان .«دٌط ین پاداش نو ٗر

يً انیتارویز ویا ىاگٍان  .دادىط او اىذام را در اوعاؼی گَىاگَى اتکؿطىط و زع ةٌع
صیلػی ييػطه ک ویتهع ویا يگیؿ ویؿدؼت صَد را دور گعدن و کهع او اىطاصتيط. 

 ةػً ًکػی عکػٔ ویار ؿػط. اولػیٌـػ ، ةالٔاقػلً لسًٌ ةَد. در آن عدهکرؿط  ٍیؼع
. ؿػها  ييطه ٌؽػتمک ویتهع . نو ؽتمیىی َاد یٔعد نو»و ةَد: یط ایرؼ ذٌيؾ

تػار  قػَرت ویا ةً ط ةا نویىتا  «ٌؽػتم. دأػا ٔػالَنکييػطۀ  ، زیػعا تغکیًطیػيکٔر
 ةً ٌع زال، چعاکً ط ؿطیىاپط چیغ ٌهًىاگٍان ع ًاٌع ؿط، کٔ ویاایيکً  نسل ةً
  ئػَزیًاٌع ؿػطىط.  دوةاره  ئَزیتاةا و  یةَدا آن ؿطه ةَدىط. ؼپػ لیتتطٌا  آن
 ویػا»:  تاةػا گٕػت یةػَدا آنػ ةً ةا لتضيطی عد وک اؿاره اندَييطۀ ک ویتهع ویا ةً

 داد. او آنَزش ةً تَان یو ن اؼت صَبٔعد  ویای ُيی «ت.اؼپظیع  آنَزش دَان

 اىؽػان و ؿػٍَتانیال  ةا تع، نَمَعی ُطٌاةُ  دیطگاها از ی،  شیدر ؼعاؼع تار
در .   اؼت ةَدهی ار ةسعاىیةؽ ،ىًا یيط ک ًیکتَاىط تغ ین ؿضفا یآ ًکيیا وییدر تُ

ا داؿتً ةاؿیم طیةا ،ذًیىت  ًیکتغی َاد نعدم ویدر ةانا .  َالٗۀ کهی ةً ایو چیٌغ
ا کآن را  ًک میصَاٌ یو از ؿها ىه میيک ین نعزلۀ زامػع،  در ط. زطاٗلیيکانالً ٌر
ٔػػعدی  تان ىتاؿػػیط. ناىيػػط گظؿػػتًط و ىـػػان دٌیػػی هتػػعکَالٗػػۀ  آن ط ةػػًیػػةا

ودَد ی ا نطاصلً ٌع ىَع ًیکتغ ویدر ز زنان ٌعةاؿط.  گَىً ویط ایييطه ةاک ویتهع
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ی اؼت چیغ چًةتیيیط  ط ویةاؿ آنَلت  دىتال ةً صَدتان درون طیةاؿط، ةا داؿتً
ا ىکعده   ایط. کً ٌيَز ٌر

  خَد شخ  ذين از ی ناشی ايریهننداخلۀ 

ُةُػط، در ٌػع  ،؟ ةػطن اىؽػان ؽتیچف صَد ؿض ذٌواز ی ىاؿی اٌعیهي ۀنطاصل
 تَاىط نحل ین دٍان دری ٌعچیغ ی،ةضكَق طانینگؽتعۀ  دارد. دری ناد یطاىین

ودػَد ٌؽػتيط، انػا  ًیؼػاٌػا  آن ؿَد. اگعچً ػکنيُتان  یُطةُ  طانیدر ن ًیؼا
کيتػعل تػان نْغار ؿها در کلۀ أیوؼ ةًتان  یُطةُ  طانیدر نی ٌعچیغنادی دارىط. 

ایچتان  مؼَ ـمةا چتان  اؼتٕاده از ذٌو ةطونو  آرانؾاگع ةا ی ُيی. ؿَد ین  ٌغ
 اگع ؿعوع کيیط کهی ٔکػع کيیػط، .اؼت ٘تیز٘کيیط  نـاٌطه نیآىچً  را ةتیيیط،

 ذٌػواز ی ىاؿػی اٌعیهيػنطاصلۀ  پطیطه، ویصَاٌط ةَد. ادروّیو ط یيیة ینآىچً 
أتط  یاتٕاؽ ن نؽئلًو یا .ؿَد ین طهیىان «ةع وتٖ أکار لیتتط»ا ی صَد ؿضف

تار  هييطک ویتهعناىيط  تَاىيط یهى ييطگانک ویاز تهععصی عا ةیز تَاىيػط  ىهیييط و کٔر
 و ةػً ٌؽػتيطی ُیوت ٔػَؽی ٌا ییتَاىا در ولبٌا  آن ييط.کاداره ی درؼت ةًصَد را 
ای  طنیؿي ةًی ا زتی تیاٌه یةی یٌا نٍارت گػع یدی ُػطٌااز ةُ  یةضكَقػچیٌغ
ی اٌعیهيػصلۀ نطا یآؼاى ةًأعاد  وینؽائل ٌؽتيط. ا ویای در پٌا  آن .اىط  واةؽتً

ةطون تَدً ييط. ک نی ؼَ٘ط وییپا ؼىَح تادٌيط و  نیرؿط  راؿان  از ذٌوی ىاؿ
 طاریػپط لکنـ ویةار ا کیی وٗت ،ٗعار داردی یةا  ؼىر ۀ ٔعد در چًیکتغایيکً  ةً

ؽػیار ةـکلی ن ویا .درو ین ویاز ة در ىٍایتو کيط  نی ؼَ٘طکلی  ةً ؿَد ؿضف
 يگیؿػ ویؿآزنػَن ةػا  ؿػضفی وٗتػ ًک تؽیگع ىینَارد د ًیؿت .اؼتوصیم 
 ادانػً ًیػکتغ و ةػً ةليػط ؿػَد دوةاره ؽتکةُط از ؿ اؼت وکيط، نهک ین ؼَ٘ط
ٕتػط، یاتٕػاؽ ةصػَد ؿػضف از ذٌػو ی ىاؿػی اٌعیهيػنطاصلۀ ی وٗت ةلکًدٌط. 
ةػػعای ویژه  ةػػً. ؿػػَد ىػػاةَد نی ؿػػضف ویػػای زىػػطگ اؼػػت وی واُٗػػی نـػػکل
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 ، ایػو نـػکل ةػاز اؼػتؿػان  مَؼ چـػمصاقػی در ؼػىر  ًکی ييطگاىک ویتهع
پظیعىط کؽػاىی ٌؽػتيط کػً  گعوه دیگعی کً آؼػیبروی دٌط.  یآؼاى  ةًتَاىط  نی

و  گیػعد نَرد نطاصلػً ٗػعار نی یصاردی ٌا اىعژییا  ٌا امیپتكاویع،  ةاؿان  ذٌو
در تػان  پػػ از ةازؿػطن چـػم ؼػَم ؿػهاةعصػی از کييط.  را ةاور نی اایو چیٌغ

ت. آیيط از داٌای نضتلٕی نی کً نُعض چيیو نطاصالتی  ٗعار صَاٌیط گٔع

ع ٗػعار یتػ ج ً، ؼضت اؼت تسػتیدر ؼىر پاییيی از تغک.  ةغىمی نحالةگظاریط 
ت ل کؿػ چػً ةػًدر ُةُػطٌای دیگػع تان  منُل طیيیةت ومَحً ةىتَاىیط ط ی. ؿاىگٔع
.  طیػيیرا ةتٗانتی و ةليػط ع ةػغرگینَدَد ٔياىاپظ ىاگٍان یروز اؼت وک. نه اؼت
آن را  . اگػعدٌػط چیغی ةػً ؿػها یػاد نیط و یگَ یؿها ن غ ةًیآن لهۀ تهلٖک چيط
م تان گَىگ ، طیعیةپظ م دٌر  َيػَان  و او را ةػً طیوٗتػی نـػَُؼ ؿػَ. ؿػَد نی ةٌع

تی، ةا او صَاٌ طیعیةپظ تاناؼتاد . در  اؼت هطیىعؼی ٘یز٘جهعۀ  ةًغ یى. انا او  ط ٔر
نَدػَد  ویػاوٗتػی د. ؿَ ةغرگ یا کَچکو  ؿَد تتطیل تَاىط ین ىؾُط، ةطةُ  آن

و یػ. ةػا ا طیؿػَ ین زده ذانیٌةؽیار ، ةیيیط را در ن٘اةل صَد نیع یو ٔياىاپظ ةغرگ
اگػػع  ةگیعیػػط؟اد یػػی غیػػاز او چٗكػػط ىطاریػػط او را دىتػػال کيیػػط و  ایػػذػػان، آیٌ

اؼت او را آنَزش و  ؼضت، ةؽیار يطکاداره ی صَة را ةً ىتَاىط صَد ای ييطهک ویتهع
ُطٌای ةػا تعِ درون در ةُ  نَدَداتىاةَد کيط. را  تَاىط صَد ینی آؼاى  ةً .دىذات دا

ی ٘ػیز٘جهػعۀ  ةػً ىیػغٌػا  آن ، انػاٗلهعو ٌهگی نَدَدات آؼػهاىی ٌؽػتيط  ؼً
ا ىـطهو اىط  عؼیطهى را اؼػتاد صػَد ی نَدَد ویاگع چياىط.  از چعصۀ ةازپیطایی ٌر

تَاىط  یىهی تَاىط ةتعد؟ او زت یذا نک ، ؿها را ةً طیيک او را دىتال ةگیعیط و در ىٌع
 تػان گَىگ ؼػعاىذامىضَاٌط ؿط؟ یٍَده ةتان  ً یکا تغید. آؿَ ىائلی ٘یز٘جهعۀ  ةً

م م دٌر ٔػػعد  ٌػػایی در چيػػیو نَُٗیت تاؼػػ ؼػػضتار ی. ةؽػػؿػػَد نی ةػػٌع
ی ار دػطیةؽ یا نؽئلً ویا ًک میگَ ینً ٌه . ةًداری صَد را زٕي کيط صَیـتو

 ؿػها آنػَزش . ٔا را ةً ط داؿتیرا ةُطًا صَاٌ لکنـ ویاز ؿها ای اریاؼت و ةؽ
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 . صَدتػان ةؽػتگی دارد گع ةًید طیيک ادارهی درؼت را ةً ط صَدیةتَاى ًکيیا، ام داده
ۀ یػکتغ ۀاز نطرؼ یيیة روؿونَدَد ی . وٗت اؼتٌ تیو ومُیاز ای کیگٕتم آىچً 

نطرؼػۀ  کیػدر  ٔ٘ػه ٗعار گیػعد. ت جیع تستتان  ط ذٌویىگظار طیيیة یرا نی گعید
ٌػا  آن ،اٌػعیهو ایػع یٔياىاپػظیا  دائَةاؿط یا  صَاه آن نَدَد، ةَدا. ؿیطةا ًیکتغ

تػَان  وَر زػتم نی ط ةًیگَىً ةاؿ ویای وٗت .ٗعار دٌيط ت جیع تسترا تان  ىتایط ٗلب
 طوار ةَد.یً انیت ؿها در تغکیةً نَٔ٘

ىهایػان غ یػگػع ىیدی ٌا ؿػکل ةً ،صَد ؿضف ذٌواز ی ىاؿی اٌعیهينطاصلۀ 
ؿػها نطاصلػً ی اىط و ةػعا ط کً درگظؿتًیيیاز صاىَاده را ةتی یاَناط ی. ؿاؿَد نی

ار را ک ا آنی ویيط اک یيط و از ؿها ت٘اما نک ین ًیگع ؿضف ویا کييط. یذاد نیا
تَاىػط  نیتػان  ذٌوا یػٕتػط. آیة اتٕاؽ اؼت وکنهی ا نؽئلً ىَعع ط. ٌیدٌ اىذام
ط و یدار دوؼت َاؿ٘اىًرا تان  ویا والطیٔعزىط یط ٔعض کي؟ ٗعار ىگیعد ت جیع تست
ایی را اىذام دٌیط کػً  و از ؿها ت٘اما نی اىط درگظؿتًتان  ویوالط  طیػىتاکييط کاٌر

 ًکػػ ؼػػضت اؼػػت گَىػػً ویا. ةػػَدةػػط صَاٌػػط  طیػػدٌ اگػػع اىذػػامط و یػػدٌ اىذػػام
ی نؽػائلی زتػ و اؼت ونعج در ٌعج ؽمیةَد ًکؿَد  نی ييطه ةَد. گٕتًک ویتهع
ةَدیؽػم .  اؼػت ؿػطه ىیؽػم واردَیيَٕؼکاز ان، و ٔعزىػط ویوالػط ىيط َـٖ ةًان

ایی ىطاؿت. نُيی آن چیؽت  یاقل روح اىؽانی واُٗ چَن ودَد؟ چيیو چیٌغ
 در وػَل.  ؿهاؼػتی ٘یدٌط نادر ز٘ ین دانتان  یاقل روح ةً ًکی ؽک،  اوؼت

ا ٌػا  آن تُػطاد اىػط و عةـػع ةَدهیا ّیػةـػع  ًکػ طیا داؿتًی یؼانؽارا، ؿها نادٌر
در  ٌػایی کػًو دصتع ٌارا ؿهعد. تُطاد پؽعٌا  آن تَان یىه ًکاؼت اد یزی ٗطرً ة

نػادر ی ؽػک . چػً ىاپظیعىط ىیغ ؿػهارش طیا داؿتًتان  نضتلٓی ٌا یؼعاؼع زىطگ
ؿياؼيط، ىً نادر و ىً ٔعزىػط.  یک ٌهطیگع را ىهی در زىطگی ةُطی ٌیچ؟  اؼتؿه

.  ىػطةپعدازيط ٌؽػتةػطٌکار  گػعانید ةػً آىچػً طیػةا ٌيَز ٌمدیگع،  ٌعکؽیناىيط 
ػا ؽػائل ن ویػتَاىيط ا یييط و ىهک ینی زىطگ ٌا در تٌَم اىؽان ی ييػط. ةُنػکرا ٌر
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َگَار  ةؽیار دل از درگظؿت ٔعزىط یا نادرؿانأعاد  تا آصع ؿَىط و  نیؿکؽتً و ؼ
ؿها  ٌا ایو ؼضتیا ی؟ آطیـیاىط یىه ویچعا درةارۀ اٌا ٌؽتيط.  َهع در اؿتیاؽ آن

 تان را دؿَار کييط؟ کييط و ٗكط ىطارىط زىطگی را ٔعؼَده ىهی

نؽػائل، تغکیػً را  ویا ةًةَدن  واةؽتً در  کييط کً ىتَاىيطی َاد ط نعدمیؿا
ػایی ناىيػط یگَىً اؼت و ةً ٌهیو َلت اؼػت کػً چ کيط. انا ایو ّیعنهکو نی ٌغ

آنػَزش داده  ؽػمیةَدوالطیو و پیَىػط ةػیو والػطیو و ٔعزىػط، در داؿتو  گعانی
. التتػً طیػکيار ةگظار طیةارا ی ةـع ط، ازؽاؼاتیيک ًیکتغ طیاگع ةضَاٌؿَد.  ىهی
از  و میةگػػظار صػػَد ازتػػعام ویوالػػط ط ةػػًیػػةا یَػػاد در دانُػػۀ نػػعدم ًیػػکدر تغ

نٍعةان  و ةا نعدم گعان صَبیةا د طیةا یىیٌع ؿعانعاٗتت کيیم. در نان  ٔعزىطان
تػار  ؽػانکی ةػً ط ةا ٌهًی. ةا نان ادهصاىَی َنا، چً رؼط ةً ا  میةاؿ ةػا  ، میيػکٔر
ایٌهو  میةاؿ صَبنان  و ٔعزىطان ویوالط گعان را نطىٌع داؿتً یت زال دیـً َر

 ، پعنستػت و نٍعةػانصػَاه کیػىی ، ةلکً ٗلت ؽتیى صَدصَاهی ٗلت وی. چيةاؿیم
ی ةػعا ٔ٘ػهی َػاد و نػعدمی َػاد نعدم نضتف اؼتی غیچ . ازؽاؼات اؼت

 ييط.ک ینی گازؽاؼات زىط 

ؼػػتب  ویػػييػػط و اک ادارهی صَة ةػػًرا  تَاىيػػط صػػَد یىهػػ از نػػعدمی اریةؽػػ
نَدػَدی  ًکػ طیػةگَ اؼػت وکػنه ی. ؿضكؿَد ؿان نیً یکر تغٌایی د ؼضتی

ی لکيط انعوز نـیگَ یً ةً ؿها نکی ؽاىک. تهام  اؼت گٕتًی غیاو چ ةًآؼهاىی 
ت یػؿػهارۀ ةلً کی یٌا آنط، یيکادتياب  اتٕاٗات آیيطهط داؿت و چگَىً از یصَاٌ

ً ً کػی یٌػا ط و آنیػيکانتسػان آن را  يػطیگَ یو ن ٕتًگ ةً ؿهارا ی کـ ةعىطۀ َٗع
ی ، ٌهگػطیػاوریة ةػً دؼػترا ی غیػچی ةـػعی َػادۀ در دانُچگَىً يط یگَ ین

ؿػَد  يط و ةً ؿها گٕتػًک طیرا تٍطتان  یزىطگی صىع ًکيیانگع  ؛ٌؽتيطاٌعیهو 
صَةی  نؽػائل دىیػَی ةػً« کهک،»ع ةً لىٓ آن اگ. طیوعؼ کيةعآن را  ً چگَىًک

ریغی ؿطه ةَد نَٖٔ ؿَیط و  ةعىانًتان  تَاىیط در آزنَىی کً ةعای پیؾ ةعود، ىهی



۲۷۴ 

 

ت کيیط.  آن ی و صَة رازتی زىطگی َاد نعدم ویاگع در ةوَر کً ٗعار ةَده، پیـٔع
 لیتتػطتَاىػط  ینػتان  یارناک ؟ چگَىً طیيک ًیکط تغیتَاى ین ، چگَىً طیةاؿ داؿتً

تػان  یکارنا لیيگ و تتػطیؿػ ویرؿػط ؿی ةػعاتَاىیػط نسیىػی  نی ؿَد؟ چگَىً
ؿها را  نهکو اؼت ٌا اٌعیهو. ةؽپاریط صاوع را ةً ویاٌهً ةایط ؟ داؿتً ةاؿیط

یا ةً ؿها ةگَیيط چ٘طر  ؼتا ةی لیصتان  ؼىر ًکط يیةگَ ، ةً ؿهاطييک ویتسؽ
ی وػَر واُٗػً ةػ ًک یکؽ .دروغ اؼتٌا  ویاٌهۀ ٔعد صاص یا ن٘طؼی ٌؽتیط. 

ػا ؾ را نضتلٕی ٌا یواةؽتگ ط تهامیيط، ةاک ین ًیکةا  تغ ؼىَحی ؼَ ةً . کيػطٌر
 ط!یار ةاؿیو ٌـ ط نعاٗبیط ةایؿَ ینَادً ن نؽائل ویةا ای وٗت

 ةازؿان  مؼَ چـمکً ی أعادد. َةاز ؿتان  مؼَ چـمنهکو اؼت ً یکتغ در
 ةػازؿػان  مؼَ چـمکً ی و أعاد را دارىطصَد ٌای  ؼضتیً یو تغکیز اؼت، در

. ةُط از ؽتیى آؼان ًیک، تغزالت . در ٌع دورا دارىطصَد ی اٌ ؼضتی ؽت ٌمیى
وَر  ةػً، ؿػَىط ؿها نغازم گَىاگَنی ٌا امیپی وٗتد َةاز ؿتان  مؼَ چـم ًکيیا

گػع یدی ُػطٌاط. در ةُ یػيک صَةی اداره ةػًرا  صػَد ًاؼػت کػ ؼضتتان  یةعازتم 
ٌػا  آن ٌهػۀاؼػت و  تػا و ٗـػيگیار زیةؽػ،  ٌا درصـان مچـ در ن٘اةل چیغ ٌهً

نهکو اؼت ،  ٗعار گیعیطت جیع  تست ٌا ةا آنی ييط. وٗتکاَّا ؿها را  تَاىيط ٗلب ین
مؿها  و گَىگةا ؿها نطاصلً کييط  م دٌر  . اؼػت لکؿػ وینُهػَ ً ةػط .دؿػَ ةٌع

ىتَاىػط ٔػعد  کيط و ٔعد ةا او نطاصلً نی صَدذٌو از ی ىاؿ اٌعیهوةياةعایو وٗتی 
ی وٗتػ ،نحػالی ةػعا تَاىػط روی دٌػط. ایو ومُیت نی يط،کاداره ی صَة را ةً صَد

 ؼػَم چـػم ی. روز اؼت  ار صىعىایدٌط، ةؽ یرؿط نرا ی ع ىادرؼتکٔی ؿضك
ایتَاىط چ یو ن ؿَد یناو ةاز   ویدر ا» :يطک یع نکيط. ٔک نـاٌطه ومَح را ةًی یٌغ
 ط ؿػضفی. ؿػا اؼػت ةػاز ؿػطه یصَة ةػً نػو ؼػَم چـػم ، ٔ٘ه ویتهع نسل
آن را  و عمیػاد ةگیػرا ی لػ نُلػمی دأػا ٔالَنتَاىؽتم  نو. ٌؽتمای    الُاده َٔؽ
 .«ؽػتمیىی لنُهَ یٔعد طیگع. ؿایدٌع ؿضف ةٍتع از ،  ام عدهک نىالًُی صَة ةً
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:  صَاٌػط گٕػتی او ةػا ؿػگٕتنا زتی داؿتو چيیو أکاری ٌم درؼت ىیؽت. ا
 .«يػطازمیةی ىٌػع صػَدم ، ةً . صب ةَدا ٌؽتمو  ییصطانَدَدی  ىیغ ط نویؿا»

گَىػً   وی. چػعا ااؼػتةػَدا  کیػيط کً واُٗػًا یة ینيط، ک ین ىگاه صَدش ةًی وٗت
 شارکػأ ةػع وتػٖ ،ؾةػطى اوػعاؼی ُطةُ  طانینگؽتعۀ  دری ٌعچیغزیعا ؟  اؼت
 ؿَد. ین طهیىانغ یى «ل ةع وتٖ أکاریتطت» ًک ؿَد نی لیتتط

عا یػز دٌػط، ؿػضف تْییػع ؿػکل نی ارکػةا أ ،از دٍان أتًی اسکاىُ ٌعچیغ
. آن تكػػاویع اوؼػػت ٔعنػػانتسػػت  اش یُػػطةُ  طانیػػننسػػطودۀ  دری ٌعچیػػغ
تْییػع ؿػکل قػَرت ٌم ودػَد نػادی دارىػط ةػً ٌهػیو ٌا  آن ؿطه کً نيُکػ

آىچػً  طیو ؿػا ةػَدا ٌؽػتم کیػ ط نویؿا»يط: ک یع نکٔ ؿضف ویادٌيط.  نی
ةػَدا  پَؿیطه واًُٗا ردای یکآىچً  ةیيط نی ػؼپ.« ةَدا اؼتردای غ یىپَؿیطم 
ط یؿػا»ؿػَد.  ینػ زده ذػانیار ٌیاو ةؽ .«ةَدا ٌؽتم کیواًُٗا  نوی او»اؼت. 

.  اؼػت یةغرگػی ةػَدايػط یة ینگع، ید یةا ىٌع .«ؽتمیى کَچکی ةَدا کیی زت
ی او» :اىػطازد نیی دوةػاره ىگػاٌ «! ٌؽػتم یذػٌيگی از لتع  ةاؿکَهی ط زتیؿا»

صػَد  را ةػا گػَش ویػا غیػأػعاد ىی ةُن .«ٌؽتمی ذٌيگی از لتع  َهؿکةا واُٗاً 
ی ذٌيگی از لتع  ؿکَهتَ ةا»ط: یگَ یيط و نک ین نطاصلًةا او  یاٌعیهي ؿيَىط. ین

 ا ةًیط. آکي یةاور نآن را  ىیغو ا .«یٌؽتی ذٌيگ یلتع از  اؿکَهةةؽیار . تَ  یٌؽت
 عدهک ًیکتغ ٗتل از آن،ا ی؟ آيیطک ً نییپػ از آن تغک چگَىً ًک طیا طهیـیاىط ویا

یػا  یواُٗی ةَدا کی یوٗتی ؟ زت زش دادرا آنَ ًیکؿها تغ ةًی ؽک ؟ چًطیةَد
يػط. ک ًیػکتغ ط از اولیػغ ةایط، او ىیآ ینایيذا  ةًن نَریتی ی ةعا صطایینَدَدی 

تع ٍ یؼع ًیکاو در تغ ًک اؼت وَر ویا ؿَد و ٔ٘ه یىه او داده ةًاش  یاقل گَىگ
تیپ ؼضت ؾ یط، ةعایآ ین ؾیاو پی ةعا لکنـ ویای وٗترو  ازایويط. ک ین ـٔع

. دٌػط نیرا رؿط ی واةؽتگ ویةالٔاقلً ا و اوردیعون ةیرا از آن ة صَدش ًاؼت ک
 نػو: »طیػةگَی ٌعچیغيط ک ین ؿط، دعئت رؿط دادهی واةؽتگ ویا ًکيیاةُط از 
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 ؿها ةً ، پػ ٌؽتمةَدا  ط. نویعیةگیاد  گعانیىطارد از دی . لغون ةَدا ٌؽتم کی
 .گَىً َهل کيط  ویيط اک ین او ؿعوع .«طیيککار   چً ًک صَاٌم گٕت

 ةُػطًا، ؿػعوع ةػَد. صَب ؟ در اول میرىطا چَن در چاىگ ویا را نحلی ؽکا یآ
ا ک ویا کعد را ةػا تع  ةَدا اؼت. در آصع، صَدش کیعد کع ک. او ٔرا اىذام دٌطاٌر
ی صَة را ةً صَدؽت ىتَاىاتٕاؽ أتاد کً او  یوٗتو نؽئلً یا. تىٌع گٔعدر هً ٌاز 

 ؽمیةَددر ودَد دارد؟ ی ا طهیپط وی. چعا چي اش را رؿط داد یيط و واةؽتگکاداره 
تػٌَم ٌػا  آن ط، چعاکػً تهػامیػعیطه ةگیػط ىادیػيیة یرا نػ ٌعچًط یيط کً ةایگَ ین

ا یػآ. طیػً کيیػةػا  تغکی ؼػَ ط و ةًیػکي ـػویتینط ٔ٘ػهط یٌؽتيط و ةای اٌعیهي
عا در یػزط؟ یؿػَ واةؽػتًٌػا  آن ط و ةًیيیرا ةتٌا  آن دٌيط یه ىهدازاچعا ط یداى ین

چ ؿػیَۀ صاقػی یٌ ؽمیدر ةَد ًیک. تغکييط یاط نیازتی و نـکلیةعاةع وَٗع چي
ػایی تَ٘یػت کيػط در ةعاةعىطارد کً دٔاع ؿضف را  ٔاٗػط نتػَىؾ و  چيػیو چیٌغ

ی انَىیک. ؿػاکيطی نـکل دورو یً ٔعد چگَىً از ادر ایو زنیيً اؼت ک راٌيهایی
 نطاصلػۀ لکاز نـػ ادتيػابی ةػعا .ىػطاد آنػَزش زنػان را در آنی یدارنػا ویچي

ی ٌا قػسيً ، او تهػامل ةع وتٖ أکاریتتطا ی صَد ؿضف ذٌواز ی ىاؿی اٌعیهي
ی واةؽػتگک یػی وٗتػ ىٍاد. پػ ىامی اٌعیهي اتٌَهترا  ًیکتغ در ؿطه نـاٌطه

واًُٗا ؼضت اؼت  ؿَد. ةعای ٔعد نیی اٌعیهي و تٌَمینيذع ةً ا ،رؿط داده ؿَد
ا ؿَد نؽیعی  وؿَد  ین تتاه درؼتی اداره ىکيط،  ةًؿضف آن را . اگع کً از آن ٌر

را  ، صػَدش اؼػت طهیػةػَدا ىان کیرا  صَدذا کً آى يط. ازک ین را دىتالی اٌعیهي
ا یػ ؿػَد نی عیَاىػات تؽػضیا زیارواح ۀ لیوؼً ، ة تیىٍا . در اؼت دهکعی اٌعیهي

ایچ ٔاؼػط  غیػاو ى ؿػَد. ٗلػب یانل ىاةَد نکوَر  ةًو کيط  نیگع را تذعةً یدی ٌغ
ی . زتػٌؽتيطی اؿضاق ویاز چيی ادیتُطاد ز. کيط ین ؼَ٘طتا اىتٍا و  ؿَد نی
و ةػا وػعز  ىػطگیع در ىٌع نیرا صیلی ةا   صَد ًکٌؽتيط ی الس اؿضاقک ویدر ا
ةضَاٌػط کػً کؽػی  اؼػت نهيػَع ؽمیدر ةَدی ييط. زتک ین قستتی ع صاقکٔ
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از ی گعید لکؿگٕتم زامع  در زالآىچً  اؼت.ی ؽکچً  لکدر صَدش ةٍٕهط 
ا یػ «صػَد ؿػضف ذٌػواز ی ىاؿػ یِ اٌعیهينطاصلۀ » ًکاؼت ی اٌعیهينطاصلۀ 

دارد و  چيیيػی ایػوگان  ييػطک ویتهػع وکؿَد. پ ین طهیىان« ل ةع وتٖ أکاریتتط»
ی یٌػا نغازهتٌػا  آن ، َالوه ةػً ىػط.گػع ودػَد دارید نياوٖی غ در ةُنیىی تُطاد
 اىط. عدهکذاد یا ييطگانک ویتهعی ةعای ار دطیةؽ

درةارۀ ً ٌه «؟طیةع یىه ویرا از ة لکنـ وی، چعا ا نُلم»: پعؼیط از نوی ؽک
تغکیً صَاٌیط  ، چگَىً میةعدار تانً یکتغ نؽیعرا از  نَاىٍ : اگع تهامطیـیيطیو ةیا

ا یػط آیػدٌ ط ىـػانیػتَاى ینػاؼت کػً ی اٌعیهينطاصلۀ در نَُٗیت  دٗی٘اً  کعد؟
ٌػا  نغازهت تػ جیع تست ،طیؿَ ویة در دائَ روؿو ،طیدٌ ادانً ًیکتغ ط ةًیتَاى ین

و  ةغرگ ؿػوی ٌا . نَجىًیا  طیٗطم ةاؿ جاةت ًیکنطرؼۀ تغ ویو در ا طیعیگىٗعار 
ی وال ،ناىط ینی ةاٗ تیىٍا درآىچً  گَىً اؼت و ویً ای. تغکيطک ینناؼً را ّعةال 

اؼػت  آؼانی لینعدم صی عاة، ٌ ا نغازهتىَع  ویا ةطونم یگَ ین.  اؼتی ٘یز٘
آن .  اؼػت آؼػانار یؽػةٌهػیو زػا  ىیػغ ۀ ؿػها یػک، تغ در ىٌع نػويط. يک ًیکتغ

در »نيكػٕاىً اؼػت: عیّـػتع یؼىر ةا  ازتها ً نُت٘طىط ة ةغرگی ٌا ویة روؿو
 چیٌػاگع ؟ ىذات نعدم ٌؽتی در زالگَىً  آیا ایو ی؟ٌؽتی ارکً چاىذام زال 
آن  ایػآع تغکیً ىتاؿط و ٔعد ةتَاىط نؽػت٘یم تػا اىتٍػا تغکیػً کيػط، ینؽدر ی ناىُ
تع ؿػَد و ٌػیچ  ای رازػت وَر ٔغایيػطه اگع در روىػط تغکیػً، ٔػعد ةػً؟  اؼت ًیکتغ

ایو تيگيایی ةَد کً ةا « ؟تَاىط نذاز ةاؿط یو نیا چگَىًای ىطاؿتً ةاؿط،  نطاصلً
 ازی اری، ةؽػنعزلۀ ؿػعوع دردم و نذتَر ؿطم درةارۀ آن ةیيطیـم. آن نَادً ةَ

 اىذػام نػطت ار را تهػامکػ ویػاگػع اانا  کعدم. ؼازی پا را ٌایی  اٌعیهوچيیو 
 ۀیػکتػَ تغ» کعدم درؼت ةاؿط. ةً نو گٕتً ؿػط: یدادم زتی نو ىیغ ٔکع ىه نی
. ٔ٘ػه آن ارىػطرا د صػَدٌای کػم  ؼضتی ٔ٘هأعاد .  یا عدهک ار آؼانیرا ةؽٌا  آن

ٌيػَز  ًکػدارىػط ی اریةؽػی ٌا ی. واةؽتگودَد داردؿان  ن٘طار کم نـکالت ةیو
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ا کييطرا ٌا  آن تَاىيط یىه ناىط کً وٗتی در ةیو ؼعدرگهی  ایو نَمَع ةاٗی نی! ٌر
در ةيػاةعایو « تَاىيػط صػَِد دأػای تػَ را در  کييػط. ٌا ٌؽػتيط آیػا نی و ؼضتی
ٌػایی ودػَد صَاٌػط  ٌا و آزنایؾ م ؼضتیوَر زت ٌهۀ ایو نؽائل، ةًصكَص 

 اؼػتاؼػت. واُٗػًا ؼػضت  اٌعیهوؿکل صاقی از  کعدم تَقیٓآىچً  . داؿت
عد. کػرا ىػاةَد  او ًک اؼت آؼان تیىٍا یةداد، انا  را ىذات ؿضفی ٘یوَر زً٘ ة

 درؼت ىتاؿط، نـکالت در اىتٌارتان صَاٌط ةَد. تاناگع ٔکع

 باشدی قَد یشها بای خَدآگاى اصل

ػػای ىادرؼػػتی کػػً کا ٌای نضتلػػٓ صػػَد نعتکػػب ؿػػطىط،  در زىػػطگینػػعدم ٌر
را ةً ی یارناک نَاىٍ ييطگانک ویتهع یةعاآورد و  پطیط نیؿان  ٌایی را ةعای ؼضتی
روىط تَلط، پیعی، ةیهاری و نػعگ را  . ةً ٌهیو َلت اؼت کً نعدمآورد نی ودَد

ودَد ی گعیطرتهيط دٗی ارناکٌای َادی کارنا ٌؽتيط.  ؿکل ٌا ویاکييط.  وی نی
ی عکػٔی ارنػاک آن ىػام ،گػظارد ینػ ييطگانک ویةع تهعی ادیار زیع ةؽیت ج ًکدارد 
 ویدر ةػ ؿػضف از آىذػا کػًٔکعکعدن، ةضؾ وتیُی زىطگی نعدم اؼت. .  اؼت
،  ، ؼَد، ؿٍَت ؿٍعتدرةارۀ ی ارکأ در ذٌيؾ ، اّلب اؼت هؿط گمی َاد نعدم
ی یارنػاکار کػأ قػَرتً ار ةػکػأ ویػ، ا خیتػطرً دٌط. ةػ یؿکل ن را عهیو ّ صـم

غ یػارنػا ىکاؼت، زىطه گع یدی ُطٌادر ةُ ی ٌعچیغ از آىذا کًيط. یآ یدرنی ٗطرتهيط
ی ارناکط یيط، ةاک ًیکتغ درؼت یدر راٌ کيط ؿعوع نی ٔعدی . وٗت اؼت و وَریٌه
کػعد. تتطیل و  ةعد ویاز ة ـًیاز رآن را  یُيیارنا ک ةعدن ویازةةتعد.  ویرا از ة صَد
.  صَاٌط داؿتی و نَاىُ درد و رىخ ؿضف ویو ةياةعاکيط  نی ارنا ن٘اونتک التتً
 رو ازایػو .نطاصلػً کيػطٔػعد  ذٌػوةػا م ینؽػت٘وَر  ةً تَاىط نیی عکٔی ارناکانا 

 ةػً اؼػت وکػو نه ىاؼػغا ةگَیػطو دأا  نُلمةً در ذٌيؾ  ؿضفنهکو اؼت 
 ييػطگانک ویاز تهػعی ةُنػ ، ذػًیدر ىتيط. کع کٔ زؿت لهاتکط و یار پلکأی ةُن
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ا ویا ًکييط ک یع نکو ٔ ٗعار اؼت از چً نَمَع ًکداىيط  یىه ؿان ار صَدکأ چیٌغ
 ييطهکعیَاىات تؽضیا زیارواح  از وعؼٌا  آن ًکغ نُت٘طىط یاز أعاد ىی . ةُناؼت

 ٌػا آن لکػً. ةؽػتيطیى ييطهکعیَاىػات تؽػضیا زیػارواح  از وعؼٌا  آن ٌؽتيط، انا
 أػعاد صَدآگػاه عصیة ؿَد. نیيُکػ ٌؽتيط کً در نْغ نی عکٔی ارناک ۀىتیذ
ػاکو  ييػطک ینػی عویػپی عکػٔی ارنػاک ىطارىػط و ازطرتهيطی ٗةؽیار ی اقل ی اٌر

 ؼػَ٘ط وییپػا ؼىَح و ةًؿَىط  نیىاةَد ی أعاد وی. چيدٌيط یاىذام ن ىادرؼت
  ؿػان یٗػَی )صَدآگاه اقػل ؿان یَٗ از ذٌوتَاىيط  ینعدم نانا اکحع . کييط نی

دٌػط  ین ىـان آن .و در ةعاةع آن ن٘اونت کييط و ةتعىطیاز ةآن را  اؼتٕاده کييط تا
، دٌػط فیةػط تـػض را از تَاىػط صػَب یاةط و نػی تَاىط ىذات ین ؿضف ویا ًک

و یچيػ عحػکط تػا ايک ین کهکةً او  نو . ٔاؿو یُيی در  و ٍٔهؾ صَب اؼت
روی  آنی وٗتةؽیار رایخ اؼت.  آىچً تَقیٓ کعدم .تعدة ویاز ةرا ی عکٔی ارناک

ار کأ ویا ةً صَدش تَاىط ین ایآزنایـی ةعای ؿضف اؼت تا دیطه ؿَد آ، دٌط
 .میةتع ویاز ةرا ارنا ک میتَاى ین ط،یةاؿٗطم  جاةت. اگع  يطک ةط ّلتً

 باشد درست دیباشها ر اکفا

تار ىهی ناىيط تهعیوٌهَاره وٗتی ؿضكی  کػً کيط، ةً ایػو نُيػی اؼػت  کييطه ٔر
ط. ىؿػَ ینػ نَادػً درد و رىخةا  ًیکدر تغگان ييط ک ویتهعدرؼت ىیؽت.  شأکار
ار کآؿػا دیگعان ةی لکنـ قَرتً ة اؼت وکط، نهیآ یؾ نیپی درد و رىذی وٗت
ػایا چی، ؿَد وَر  ةػً ًکػ ،و انحػال آنی ذٌيػی ٌػا یٌػا و ةػاز تيؾناىيػط ی یٌغ
ی در ایػو زنیيػً ةؽػیارنػَارد  کييػط. را آزنػایؾ نیؿػها  يگیؿ ویم ؿینؽت٘

 ىاگٍػانتان  در ةػطن اؼػت وکط؟ نهیَؿ ینروةعو  یگعید چیغ چًةا صَاٌط ةَد. 
ی ٌا ؿػکل ةػًارنػا ک ةازپعداصػتایػو اؼػت کػً َلتؾ . ىارازتی کيیط ازؽاس
 وَر وامرً ةط یط ؿط ىتَاىیوادار صَاٌ،  ةضكَصی . در زناى ؿَد ینًاٌع ی نضتلٕ
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ا یػ، آ ودَد دارد تان گَىگ ای، آ ىًا ی اؼت ریقسی ا ا نؽئلًیآ ًکط یدٌ فیتـض
 آیػاو  ودػَد دارىػطنَدػَدات وا  ا ی، آ طیؿَ نَٖٔ ط و در آنیيک ًیکط تغیتَاى ین
ؿػها  ؿػَىط و در نیًػاٌع  دوةاره اوماع ویا يطهی. در آ ىًیا  ٌؽتيطی واٌُٗا  آن
ػا ؿػک کييط ذاد نییا ویدروّی عیت ج  تا نيذع ةً ایو ؿَد کً ةً ٌهۀ ایو چیٌغ

ةهاىیط. اگع  نكهمتَاىیط  نیا یآ کً ؿَد نـضفؿَد تا  کيیط. ایو کار اىذام نی
ةایػط نكػهم ةهػاىم و نتغلػغل »ةتَاىیط ٗاوُاىً ایو ٔکػع را داؿػتً ةاؿػیط کػً: 

گظریػط  تَاىیط وٗتی از نیػان ایػو آزنػَن نی آىگاه ةا ایو َغم و اراده نی« ىـَم،
 يگیؿػ ویؿکيیػط، چعاکػً  اداره نیی صَة آن را ةًی ُیوَر وت گَىً ةاؿیط و ةً ایو
داد، آن  روی نػیتان  در ةطو ؿعوع ةعای اگع ایو ؼضتی. انا  اؼت عدهکرؿط ا ؿه

داد؛ چعاکػػً ٌيػػَز پایػػطار ىتَدیػػط.  تان را صاتهػػً نػػی کعدیػػط و تغکیػػً را در  ىهی
 دٌيط. نی صَد را ىـانی نضتلٕی ٌا ؿکل ةًٌا  یؼضت

ةػا تع قػَُد  ؼىَح يط تا ةًک ًیکتغ لکؿ ویةط طیةا ، ؿضفً یکتغروىط در 
ع کػط، ٔیػدارىارازتی  ازؽاس از ةطنی یدر دااز ؿها ی وٗتی ةُن ویيط. ةياةعاک
ی وٗت ةگیعیط. در ىٌعييطه ک ویتهعتَاىیط صَد را  اّلب ىهیط. یٌؽت هاریة کيیط ین
ط: کيی ییط و ٔکع نگیع در ىٌع نیؿَیط، آن را یک ةیهاری  یروةعو ن و نؽئلًیا ةا
ٌػػا  آن ازی اریةؽػػ میةگػػَتػػَاىم  نی «؟ودػػَد دارىػػط التکنـػػ ٌهػػً ویػػچػػعا ا»

زامػع تذعةػً در زػال نـػکالتی کػً اىط و  ؿػطه ؿها ةعداؿػتًی ةعاپیـاپیؾ 
 ویػو ةػا ادادیم  ایػو کػار را اىذػام ىهػیاگػع کيیط ةؽیار کاٌؾ داده ؿػطىط.  نی
. گیػع ؿػَیط نیوتان صاتهً یاةط یػا ز زىطگیو ةَد کط نهیؿط یننَادً  تالکنـ
. انا ط تسهل آن ؼضت اؼتیکي یٔکع نط، یؿَ یروةعو ن کَچکی لکةا نـی وٗت

 چَن چاىػگدر ی الؼکدر وٗتی ،  وَر نحالً ةاؿط؟ ة ٗطر رازت تَاىط آن ین چگَىً
و  داؿػتی ار صػَةیةؽػی نػادرزاد تیػٕیک ًکػةػَد ی ، ؿضكػ دادم ینػ آنَزش

ةتَاىػط  ًکػيیانيٌػَر  و ةػً اؼػت ار صػَبیاو ةؽػ ًکػ أتمیػ. درطوارکييطه ةَدیان
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ت  ةً ی هػکاو را ی ٌػا ؾیآزنا ،دؿػَ ویة و روؿػو عداصت کيػطرا پ ؾیارناکؼَع
وػَر  ةػً ًکػىٌػع آنػط  ةػً یروز . انػا طمید ین  تطار ٖیوع ویةط .دادم ؾیأغا

و يط ک تکتَاىط زع یىهو ٔکع کعد  أتاد ویزن ةً. داردی نْغؼکتۀ  َالئمی ىاگٍاى
 ةػًی نعاٗتػت امػىعاری ةعااو را . کييط یىه تکزع ؾیوپا ؼتد و ةَد کًینحل ا

 : ةػاطیـػیيطیة ویػادرةارۀ ی . ٌهگعودة راه تَاىؽت دوةارهةُطًا . ةعدىط هارؼتانیة
ت ةػا پػایةً ا تَاىط ین چگَىً ؿضف ی،نْغؼکتۀ  صػَدش ةعگػعدد و ی و ؼَع
٘كػع ؾ دوةاره زعکت کييػط؟ انػا او در ایػو زادجػً، ٔػالَن دأػا را نیوپا دؼت

ی نْػغؼػکتۀ از  تؼػَع ویا ةً تَاىؽت چگَىً کً عدکع ىکٔ ویدرةارۀ ا داىؽت.
 ویزن یةَد وٗت وک، نهتهعیو ىکعده ةَددأا را  ٔالَندر آن زنان اگع  اةط.یةٍتَد 
 ناىط. تا آصع َهع ٔلخ نی کعد اگع ز٘ی٘تًا ؼکتً نی طیعد. ؿایةه أتاد

ی ار ةعاک ٌهً داد. آن ترا ىذاکؽی  اؼت ؼضت چ٘طرایو اؼت کً  نيٌَرم
أػعاد ی ةُنػچيػیو گٕػت.  ، در ََضو  پی ىتعد آن ةً ٌيَز ٌمانا ؿط  او اىذام

کيم  زػػ نػی ، چػعا نُلػم» يط:یگَ یناىط انا ٌيَز  ٌؽتيط کً نطتی تهعیو کعده
ی کػهکانػا  روم ینػ هارؼػتانیة ةػً ٖیتغری ةعا ـًی؟ ٌه ةطىم کالً ىاصَش اؼت

از گٕتو ایػو نَمػَع ةػً ی زتٌا  آن .«يطک یىهکی کهغ یدارو ىنكعؼ يط. ک یىه
ٌػا  آن .ييػطک یىهػی نؽلم اؼت کً ایو نُالذػات کهکػط! يـک یىه صذالتنو 

چ ی. ٌػطیيػً ؿػَینُاو ط یػةعويػط؟ يک کهػکط يػتَاى ینػ ؽتيط. چگَىًیىی هاریة
از ی کػی. کيیػط ىػاصَش ٌؽػتیط ازؽػاس نی ةلکػً ٔ٘ػه، ودَد ىػطاردی نـکل

ت و ٌيگام تغریٖ انهارؼتیةؿاگعدان نا ةً  زتی چيط ؼَزن صم ؿط.  آنپَل ٔر
ػت. ؼػعاىذام  ٌيَز ٌم زد و ؼَزن عونیة در آصع، دارو ةا َٔران در ةطىؾ ٔعو ىٔع

 «صػَاٌم. یىهػی ـتعیة آنپَل چیٌو  ييطه ٌؽتمک ویتهع ، نو اوه»ؿط:  نتَدً
یی ٌا ؼػضتیةػا  ، ٌع نَٗػٍ ویياةعاط. ةيکى ٖیتغر آنپَل ًکةعد ی پنٍَٗ  آن ٔ٘ه

عصی أعاد ط. ةیيک ین تَدً نؽئلً ویا ةًیط، ةً یاد داؿتً ةاؿیط کً ؿَ یروةعو ن
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ع کػٔ ، پػهارؼتان ةعوىطیدٌم ةً ة یادازه ىهٌا  آن ةًوَر ةعداؿت کعدىط کً  ایو
 گَىػگ یاؼػتاد چػ کیػ، ةػً  ةػعوم هارؼتانیة ط ةًیدٌ یىه ادازه اگع» ييط:ک ین

صَاٌيػػط اؼػػتاد  یو نػػىػػط گیع ر ىٌػػع نیدی هػػاریةآن را ٌيػػَز  .«کيم نعادُػػً نػػی
ييػط؟ اگػع کطا یػپ گَىػگ یچػی ٘ػیتَاىيط اؼػتاد ز٘ یذا نک. ی را ةتیييطگَىگ یچ

 ؿَیط. نیىاةَد دردا ، پیطا کيیطی ٗالة یاؼتاد

ت٘لتػی را از اؼػتاد واُٗػی  گَىػگ یاؼتاد چػ طیتَاى ین گَىًچ»ایم کً:  گٕتً
َيػَان  ؿػانصَد ؿػان ةػًصَد گَىگ یچ از اؼتادانی اریةؽ «؟تـضیف دٌیط

تػً اؼػت ؾیاىط. آزنا داده ی َلهػعاکػغ پػژوٌؾ و از ن ٌایی روی نو قَرت گٔع
ی يیو ةػً صَدؿػان َيػاو اىػط ی، ٗالة گَىػگ یچ از اؼتادانی اری. ةؽ دارمی کنطار
 وی. چيدٌيط یب نیٔعرا  نعدمزىيط و  ٌؽتيط کً  ؼ نیٌا  آن ازی اریةؽ اىط! داده

 ار را اىذامکو یتَاىط ا ی. چعا ندرنان کيطٌا را  یهاریتَاىط ة یغ نیىی يیاؼتاد دروّ
 نػعدم تَاىؽػت از یدرآنػطه و ةػطون آن ىهػَان یػا زیػروح ةً تؽػضیع دٌط؟ او 
عون یػرا ةی تَاىػط اىػعژ یغ نػیػييطه ىکعیَان تؽضیا زیروح آن يط! کی کالٌتعدار

تَاىػط  ینػاؼػت، ی ز اىػعژای ؿػکل از آىذا کػًکيط. درنان ٌا را  یهاریو ة ٕعؼتطة
 اتَاىػػیا زیػػح اروای ٗتػػو: »ام يػػط. انػػا گٕتػػًک يتػػعلکرا ی َػػاد نػػعدمی رازتً ةػػ

 ةػًی چیغ چػًط یػداى یچ نػیا ٌػیػآ ،طييک یندرنان  را نعدم ی هاریة ييطهکعیتؽض
روح  ؿکل ةًی گٌه ی،َپکعوؼکینةؽیار  در ؼىر «؟ٔعؼتيط ینٌا  آن ةطن درون

چػً کػاری از ،  ؿػَد ةً ةطن ؿها ٔعؼػتادهی وٗت ٌؽتيط. ييطهکعیَان تؽضیز یا
تػع از  آؼػانارواح  عدنکػ  دَػَت»يػط: یگَ یوَر کػً نػ ؟ ٌهانآیط تان ةع نی دؼت
 ًکػچعا، میقػستت کيػی َػاد نػعدمدرةارۀ  ؽتیىی ازیى.« اؼتٌ آن کعدن  صارج

انػا . تؽکیو یاةيػطت وَر نَٗ ةًةهاىيط و ی ةاٗی َاد صَاٌيط نعدم ین ٔ٘هٌا  آن
 ؾیپػا را تان  ةػطنوَر پیَؼػتً  ةػًط یػصَاٌ یا ىهػیآ .طیييطه ٌؽتک ویعؿها ته

ػا ؿػَ آن از دؼػتتَاىیػط  نی چً وٗػت، ةچؽتطتان  ةطن ةً ط؟ اگع آنیيک ؟  طیٌر
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 ادػازه چعا ٔالَن» :طيعؼپ ینٌا  یدارد. ةُنی اىعژی تَدٍ ن٘طار ٗاةل ، آن َالوهً ة
 در دٍان «؟طيک سأٌتناز نا  ًک میرا ىطار نُلم ا نا ٔاؿوی؟ آآن ةیایطدٌط  ین

الػت دص در آنی ؽػک  چیٌػ طیػرا ةضَاٌی غیػچ ودَد دارد: اگع صَدتانی نا اقل
ؿها  نو يط. ٔاؿوک ىهی دصالتی ؽک  چی، ٌ اگع صَدتان صَاؼتً ةاؿیطيط. ک یىه

ةػطان  ـػًیٌه طيػیاگػع ةتانػا  رؼػاىط. یٌایی ن ؿارهؿها ا ط و ةًيک ین را نتَٗٓ
ةً نذتَر را  ؿضفتَان  چگَىً نی. کيط هیى از ؿها نَاًتتدیگع ،  طیٌؽت قَرت
ت واُٗی .عدتغکیً کةً وادار تَان ؿها را  ىهی د؟عتغکیً ک تػان ةػً صَدتػان  پیـٔع

ت کيیط، اگع ةؽتگی دارد.  ی ارک آنةعای تَاىط  یىهکؽی  چیٌنایل ىتاؿیط پیـٔع
 چً رؿط کيیط طیَاٌضىاگع ٌيَز  ام. ادهد آنَزشرا ةً ؿها ٔا و  اقَل اىذام دٌط.

 و ٔاؿػو ٔػالَندر آىچً صَاٌان آن ٌؽػتیط، ؟  طیيک تَاىیط ؼعزىؾ نیرا ی ؽک
ؼػایع ی ٌػا السکػ ةػًزتػی أػعاد ی ُننىهئو ةاؿیط. ة کييط؛ هیىدصالت  نو

ت گَىگ یچ اؼتادان ؿػان  کعدىػط زال ازؽػاس اىػًةعگـػت ةػً صو ةُط از  يطٔر
چػعا ؟ نعاٗب ؿها ىتػَد نو ٔاؿوچعا ؿَد.  نیوَر   صیلی ةط اؼت. زتهًا ٌهیو

تآىذا  ةً تیػط چیػغی ةـػيَیط ةػً ایػو نُيػی دعیان آیا ٌهیو ؟  طیٔر کً آىذا ٔر
آن  ، چگَىػً ؿػيیطیط ىهیتػان  ؟ اگع ةا گَش طیةَدی غیچی در دؽتذَىیؽت کً 

اىػط.  اىطاصتً لکاز ؿػرا ؿػان  أػعاد ٔالَنی ؟ ةُنػؿَدتان  ةطنوارد  تَاىؽت ین
ی نَدػَد . آن اؼػتؿهی تع از زىطگ ةاارزش ٔالَن ویا ًکم ً ؿها ةگَیط ةیةگظار
 زامع اؼػتادان . در زالطیکيىاةَد آن را ی و وَریٌه طیتَاى یىه ًک اؼت تعوا 

 اىذهػو وینؽػئَل . ةػًصیلی نُعؤيطٌا  آن ازی و ةُنٌؽتيط  ةؽیاری ویدروّ
ً ىام نُـَٗۀ نُعؤی ة،  دوران ٗطیمدر  ًک ام گٕتً ویچ گَىگ یچ َلم پژوٌؾ

اک روةاه آنرا ویعان کعد. َر تدرةار انپعا «دا دی،» ، انا اىذام داد یادیزپلیط ی اٌر
 تهػام ةػً ًکػىتػَد  گَىػگ یچی انعوزی ٗالة از اؼتادانی ةُنی ةط ةً ٌيَز ٌم

ةً صَب در ًاٌع ؿایط اىط؟!  ؿطهی ٗعةاى نعدميط ىٕع از چ .اىط رؼاىطه ـَر قطنًک
ایچٌا  آن تُطاد از داىیط چً ىهی، انا ةعؼيط ىٌع ودَد دارد. ؿان  ی ةطی در ةطنٌغ
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ػا روی  اىػعژی ةطٌػط، آنتان  ةطنگَىگی ةً  اگع اؼتاد دروّیو چی تان  ةػطنچیٌغ
ا را ةتیيط. ٔعدی َادی ىهی .اىط نٍادمار یةؽٌا  آن آیيط. نی  تَاىط ناٌیت ایو چیٌغ

 کعدن شو گَ گَىگ یيار چیؼه ویاؿعکت در ةُط از »ييط: کع ؿایط ةعصی ٔک
!  اؼػتَػالی و ژرؼ  چ٘طر گَىگ یچ ام ةعدهی انعوز گٕت، پی ذٌيگی لةً آىچً 

ایؼه اگع  میگَ ین «کيم. تکؿعةایط غ یىٌا  آن ةاؿط، دری گعید گَىگ یچی ياٌر
ػای، چ طیػيک گػَشٌا  آن . اگع ةً طیةعوآىذا  ط ةًیىتا اقالً  تػان  ةػط وارد گَش یٌغ

تْییػع را  شعکػٔ داد و ٌم ىذات را ٌم ؿضفکً  اؼت ؼضتار ید. ةؽؿَ ین
 گَىػگ یچ ویدروّ . اؼتادان اؼتؼضت ار یةؽ غیى ؿضف ةطن عدنک  . پاداد

ٌػای  اقیل ٌؽتيط و آنَزش یآىٍایی کً اؼتاداىی ودَد دارىط. زتةؽیار زیادی 
ارواح از ی ةُنػ ىتاؿػيط.  پػااىط ىیػغ نهکػو اؼػت واُٗػًا  درؼتی دریأت کعده

ا  آن گعچً. ااىط یوزـزیَاىی ةؽیار   ،چؽتيطة یک اؼتاد ةطن تَاىيط ةً یىهچیٌغ
و را یای یَاىااؼتاد ت ویاصَد . ةعاىط عونیةرا ٌا  آن ةتَاىطاو وَر ىیؽت کً  ایو انا

ا ةعآیچ از ٍَطۀ آن ٍیوؼای  گؽتعهدر  ًکىطارد  ط، چػً رؼػط ةػً ؿػاگعداىؾ. یٌغ
ةػا آن و اؼػت ٌای ةط نهکػغیچاىَاع و اٗؽام ٔعؼتط،  ین عونیرا ة گَىگی وٗت
انػػا ةاؿػػط،  ؽػػتًیصػػَب و ؿا صػػَدشگعچػػً ؿػػایط . ةاؿػػيطآنیضتػػً ؿػػطه در

نضتلػٓ َاىػات یا زیػارواح واٗؽػام  اىَاعوؼػیلۀ  ةًو  ؽػتيطیىؾ قالر ىؿاگعدا
 .اىط ؿطهع یتؽض

و  طیةعوٌا  آن ط ىغدی، ىتا طیيک ًیکدأا تغ در ٔالَنوَر واُٗی  ةً طیصَاٌ نیاگع 
 طیػصَاٌ نی و طیيک ًیکدأا را تغ ٔالَن طیصَاٌ هیاگع ى . التتً طیيک گَشٌا  آن ةً

، ؿػَم هیىتػان  ناىٍ . طیػدٌ ادانػً آن ةً طیتَاى ی، ن طیيک ًیکرا تغدیگعی  ٌعچیغ
دأا  ٔالَن ویتهع طییىگَ، ؾ آنطیپی نـکل . اگع طیؽتیدأا ى ط ٔالَنینعچعاکً 

 و ةع وتػٖ طیيک اترا نعاَ يگیؿ ویاؼتاىطارد ؿی وٗت . ٔ٘ه ةاَث آن ةَده اؼت
ا یآ»کؽی پعؼیطه اؼت: .  طیدأا ٌؽت ٔالَنی ييطۀ واُٗک  غکیً، ت طیيک ًیکدأا تغ
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ً ةط یةگظار «؟ يمک نُاؿعت گَىگ یچی ٌا روشؼایع گان  ييطک ویةا تهع تَاىم ین
ؿػها در دأػا  ًکػی زػال ييػط درک ین ویرا تهع گَىگ یچ ٔ٘هٌا  آن ؿها ةگَیم،

ٌا  آن ؿها و ؼىرو یةی ادیٔاقلۀ ز،  السک ویاز زنَر در ا. ةُط  طیيک ین ًیکتغ
تً لکؿ ًیکتغٌا  از وعیٖ ىؽل ٔالَن ویا صَاٌط ةَد. .  ٗطرتهيط اؼتی لیو ص گٔع
عار ن راةىًٌا  آن ةای وٗتةياةعایو  ٌػا  آن از ًکػ طیدٌی تیتعت طی، اگع ةتَاى طیيک یةٗع

 و ٔ٘ػهىطاؿػتً ةاؿػیط ٌا  نآ چیغی از یا تهایلی ةً ٌیچط یيکى أتیرا دری غیچ
زانػل  اؿػضاص آنةػطن اگع انا  ىیؽت. چيطاىی نـکل ، طیةاؿی نُهَل دوؼت

در .  در تهػاس ىتاؿػیطٌػا  آن اقالً ةا و ةٍتع اؼت ؿَد نی ةط اریةؽ چیغی ةاؿط،
ع کػغ ٔیػيػط ىک ویرا تهػعی گعید گَىگ یچتان و ؿٌَع، اگع ٌهؽع زنصكَص 

 ویدرؼػت را تهػع یراٌػ ًکػآىذػا  : ازٌؽت ای ىکتً. انا ةاؿطی ا نؽئلً يمک هیى
را ی اٌعیهيػ یروؿتان . اگع ٌهؽعرؼاىط ین طهیٔا گعانید ۀ ؿها ةًیک، تغ طیيک ین
ایچزانل  ةطىؾ اؼت وکيط، نهک ینهعیو ت از  يػانیاوه ی. ةػعاةاؿطی ةطی ٌغ
تػان  یگػع ةعایدی ُػطٌادر ةُ  چیغ ٌهػًد. ؿػَ  ط پایغ ةایىٌهؽعتان ؿها، ی هيیا
د و َىـػ  اپػتػان  هی. اگػع نسؿػَد نی  غ پایى تان صاىً هی. نسَدؿ ین  پا

 ؟ کيیط ًیکتغ طیتَاى ین ةاؿط، چگَىً ةا ؿها در تطاصلی ٌعچیغ

ا یچکعدن    پای ةعا نو ٔاؿو ًکودَد دارد  یتیومُ انا . کيػط هیىی کهکٌغ
ار یآنػط. ةؽػ اش صاىػً ط ةػًیػنػعا د ٔاؿػوی روز ًکػ میػداری ا ييطهک وینا تهع

 .«طیوارد ؿػَ يمکػ ینػ ، صػَاٌؾ . نُلم اؼتایيذ ٔاؿو نُلم» ةَد: زده ذانیٌ
ایچایيذا  و اؼت ضتًیر ٌم از زط ةً ؾیتَ ة اتاؽ»:  گٕت نو ٔاؿو ار یةؽػی ٌغ

ػت ؼپػ ٔاؿو .«ودَد داردی ادیز ی اٌعیهيػ ارواحی . نُهػَ ً وٗتػاز آىذػا ٔر
  ؿػها پػای ةعارا ٌا  آن نو ط، ٔاؿويةاؿ گع ودَد داؿتًیدی ُطٌادر ةُ ی ادیز
ؿط و  آن ةَد. او نتَدً ةط نضتلٓ گَىگ یچی ٌا تابک او پع از اتاؽانا ط. يک ین
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ؼپػ ٔاؿو  د.کع  را پا صاىً أت،یةازی ةعا ٌا آن ا ٔعوشیٌا  تابکا ؼَزاىطن ة
 . گٕت نو ةً ؿاگعد ویا ًکةَد  نىلتی ویا نو ةازگـت.

: عدکػؼػثال  ؽػی از نػوکييػط. یة یٌا را نػ ویة والٍ ًکٌؽتيط غ یىی اؿضاق
 عاتییکتاب تْتَاىم از  یا ٌيَز نیآ.  يمک ین ًیکدأا را تغ ٔالَناکيَن  ، نو نُلم»
ایا چی ػا َالًٗیو چیػـً ةً ایاؼتٕاده کيم؟ ٌهی يیة والٍنعتته ةا ی یٌغ نيػط  ٌغ

ی اىػعژی ا نالزٌػً ٗاةػل: اگع ن٘طار  دٌم ریتَم قَرت ویا ةً طیةگظار «. ام ةَده
 آن ةػًٗػعار ىتاؿػط ی غیػ. اگع چ صَاٌط داؿت یاجعةگَییط  ، ٌعچًطیداؿتً ةاؿ

 َهػل بکػنعت اؼت وک، نه اؼت قَرت ةطان طییةگَی ؽک ةًی ةاؿط ول قَرت
َدَد در ناوالَات  ٌا و اىعژی . اؼت ٓیار مُیةؽی َاد یٔعد . طیةاؿ ؿطهی ةط

 ةػًی غیو چ طیيکةاز را تان  ييط. اگع دٌانکع ییتْ اؼت وکو نهپایطارىط ىاةطىؾ 
 ؿػضف ویػؿػَد. اگػع ا لیتتػط ٘ػتیز٘ ةػً اؼت وکنهؼضتی  ، آن طییاو ةگَ

ی يػطۀ صػَةیآ طییػگَةاو  ؿػها ةػًةپعدازد و  طیةا کً ةاؿط داؿتًی اریةؽی ارناک
در ا یػآؾ را ةپعدازد، آیا ایػو نذػاز اؼػت؟ یتَاىط کارنا ، وٗتی ىهیصَاٌط داؿت

ا کييط و یچ ویتَاىيط ا یىهأعاد ی ؟ ةُن رؼاىطن ةً او ىیؽتیط آؼیبزال  ا را ٌر ٌغ
؟  ؽػتیىی واةؽػتگ کیػ ویػا ایػ. آاىط، گَیی اؼتُطادٌایی دارىط واةؽتًٌا  آن ةً
ی ةػعاوػَری  ٌهیورا ی اؼػعار آؼػهاىىتایػط ،  طیػرا ةطاى ٘تیاگع ز٘ی ، زت َالوهً ة

 ویقَل آن اادار ةاؿيط.  گان ةایط صَیـتوييط ک ویتهع. طیيک ٔاشی َاد یؿضك
ایچ عاتییکتاب تْةا اؼتٕاده از چگَىً کؽی ایيکً  طون تَدً ةًة . اؼت را ی یٌغ

ةیيی  ایو وػالٍ ؽتيط.یى ی٘یگع ز٘یاکيَن د ٌمٌا  آن ازی ، ةُنکيط ین پیـگَیی
درؼػت و ٌػا  آن کيط کً ةعصػی از نی پیـگَییای  گَىً کً ةً ایو یا آن ؿکل و ةً

چػَن ةاؿػط.  ودػَد داؿػتًی َػاد دانُۀ نعدمط، ادازه دارد در يةعصی ّله ةاؿ
تعی اؼػتاىطارد ةػا از  طیػةای واُٗػی  ا ييػطهک ویتهعگَیم  ی، ن گَىگ واُٗی داریط

ن را اؿ يطهیآ تا ييطک یطا نیگع را پید أعادگان  ييطک ویاز تهعی . انا ةُنپیعوی کيط
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  ؟ اؼت چگَىًام ً یکتغو  اوماع نو ًکی يیة ینعا ن ا والٍیآ»پعؼيط:  نیو  يطیةگَ
ػا را یچ ویا کييط تا یطا نیپرا  دیگعانٌا  آن «دارم؟ی درد و رىذ ایآ  پیـػگَییٌغ
؟  طیػصػَد را رؿػط دٌ طیتَاى ین َد، چگَىًؿ پیـگَییؿها آن ؼضتی ييط. اگع ک

 . ةيػاةعایوؿػطداده  و تعتیػبىٌم  دوةارهتان  کييطه ؿطیط زىطگی زناىی کً تهعیو
ةػا صػَد دارد تان  ةػطنز تَلطتان و تان، رو تان، چٍعه اوالَاتی کً الگَی کٓ دؼت

 را او زعؼ،  طیةعو ویة اگع ىغد والٍو آن چیغی ىیؽت کً در اةتطا ةَد.  تْییع کعده
از ی ةُنػةگَیػط ؿها  تَاىط ةً یاو نآىچً  ؟ رویط نی چًی ةعا وگعىً کيیط. نی ةاور
ایچ زامػع  در زػالٌا  آن دٌَع و ذاتانا .  اؼتدرةارۀ گظؿتۀ ؿهی ؼىسی ٌغ
 ا ةًیط، آیةعو ویة ىغد ٔال : اگعطیـیيطیو ةیادرةارۀ ی . پػ ٌهگ اؼت عدهکع ییتْ

ی رواى ةار نؽئلً ویا ایآ ؟ پػکيیط آن را ةاور ىهیو  دٌیط ىهی او گَشٌای  زعؼ
 ،طیػيک ىارازترا  صَدتان درةارۀ آنکعدن   عکاگع ةا ٔ آورد؟ هیؿها ةً ودَد ىی ةعا
ا یػةػعود؟ آ ویتَاىط از ةػ ین چگَىًی واةؽتگ ویا ؽت؟ پػیىی واةؽتگ کیا یآ

ؼػضتی  طیؽػتیا نذتػَر ىیػ؟ آ ایػط صَد را در نُعض ؼػضتی دیگػعی ٗػعار ىطاده
ای را ةعای ـتعیة و ٌػع  ؾیآزنػا ةػا ٌػع؟  طیػيک تسهػلی واةؽػتگ ویػاکعدن  ٌر

ط. یرو یو نییا پایط یکي یً قَُد نیا در تغکیودَد دارد کً آ و نَمَعیا ، ؼضتی
امػأً  آن ةػًؼػضتی دیگػعی تػان انػا صَد،  اؼػتؼػضت  صَد صَدی ةً ًیکغت
 ذػۀ آن، ةػاینهکػو اؼػت درىت؟  ةػع آن ّلتػً کيیػط طیػتَاى ینػ ط. چگَىػًیيک ین

أتػۀ یعییع تْینؽػ ط. دیگعان نذاز ىیؽتيطینَادً ؿَی یٌا یٌا و دؿَار یؼضت
 درد وی چػً زنػاىدیگعان آن را ةتیييط و ةً ؿػها ةگَیيػط . اگع را ةتیييطتان  یزىطگ
ةياةعایو دیطن آن اقالً نذاز ط؟ یيک ًیکط تغیتَاى ین ، چگَىًصَاٌیط داؿتی رىذ

 طانینعی يط. زتیةتآن را  ىطارد هزغ ادایىً یکتغ نطارسؼایع از کؽی  چیٌىیؽت. 
آن  تَاىط ىهیکؽی  چیٌييط. یةتآن را  ىطارىط غ ادازهیى ًیکنطرؼۀ تغٌهان در  ٌهعاه

ی ةػعا ای یزىػطگ ،عدهکػع ییتْ ًکاؼت ی زىطگَی از ىَعا آن یط، زیةگَی درؼتً ةرا 
 .ً یکتغ
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ی ٌػا تابکؼػایع و ی نػظٌتی ٌا تابکؼایع  تَاىط یا نیکؽی از نو پعؼیط آ
 ی،ؽػتینضكَقػًا ةَد ی،نػظٌتی ٌػا تابک ًکایم  گٕتًيط. ک را نىالًُ گَىگ یچ

غ یػييط. نػا ىک ًیکرا تغ صَد يگیؿ ویؿ چگَىً دٌيط ین آنَزش نعدم ةًی ٌهگ
را ی ا تػًکةاؿط. انا ى ودَد داؿتًی لکنـىتایط  ، پػ میدار نطرؼۀ ةَدا تُلٖ ةً
 وَر اؿتتاه تعدهًً ةروىط تعدهً ر آن نتَن ددر  از نؽائلی اری: ةؽةیان کعدط یةا

ایاز تٕؽی اری، ةؽ َالوهً اىط. ة ؿطه  نضتلػٓ ؼػىَح دیػطگاهغ از یىآن نتَن ی ٌع
 ًکی . أعاد دارنا اؼت کعدن ىاةَد ط. آناى ؿطهی نُيی وَر ؼعؼعً و ة ؿطه اىذام

و ىػط ار دور ةَدیةػَدا ةؽػ عواىػط از ٗلهػ عدهکع یرا تٕؽػآن نتػَن ی وَر ؼعؼػعً ة
از ی نضتلٕػػی ٌػػا  غ دریػػىٌػػا  آن رو ازایػػوطىػػط. یىٍٕهرا ٌػػا  آنی واُٗػػی نستػػَا
ط و یػةٍٕهوَر کانػل  ةػًرا  ٌػا آنکً  ؽتیى ؿها آؼانی اىط. ةعا داؿتً اتنَمََ

ًا » :طیی. انا اگع ةگَطیرا در  کيٌا  آن اىیط صَدتانتَ ىهی را ٌػا  آن منيطً َالٗقٔع
. طیيک ین ًیکتغ نطرؼً آن روشدر ط، یيک را نىالًٌُا  آن ـًیو ٌه «يمکنىالًُ 

ی وٗتػ گيذاىطه ؿطه و آنی و ٔا گَىگنـکل ایو اؼت کً در ٌع نتو نظٌتی، 
وَر  ةػًرا ٌػا  آن اگػعٌؽػتیط.  تهػعیودر زػال روش  آندر  طیيک را نىالًٌُا  آن
در َهػل، آن  و اؼتک، نه طیيک یوعیپ نطرؼً آن روشاز و  طیيک ٖ نىالًُیَه

در ؼعاؼػع ۀ نػا ىتاؿػیط. یػکنطرؼۀ تغنطرؼً را ةعگغیطه ةاؿیط و دیگع نتُلٖ ةً 
. زنػان ةعىگغیيػط ٌمرا  ًیػکدو نطرؼۀ تغ ً،یکدر تغ ًک ؿطه از ٔعد صَاؼتً شیتار
نطرؼۀ  ویای ٌا ىَؿتً ط ٔ٘هی، ةا طیيک ًیکرا تغ نطرؼً ویا شرو طیصَاٌ نیاگع 
 . طیيک را نىالًُ ًیکتغ

را  گَىػگ یچػی ٌػا تابکزتی ىتایػط  طیيک ًیکتغ در روش نا طیصَاٌ یاگع ن
ػا نيتـػع  ویػا ًکػرا ةضَاىیػط ی گػَىگ یچػی ٌػا تابویژه ىتایط ک ةًط. یةضَاى روٌز

يػگ ین يگیؿػ، دیيػگ دی ىی ٌَآىػگاىيػط نی یٌػا تابک ،و وػَریٌه .ؿَىط ین
ػایچگعچػً  .ىگذَ  دائَو ی د ییگَ غ یػىٌػا  آن انػاطارىػط، در صػَد ىرا ی ةػطی ٌغ
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ٌؽػتيط.  ًیکاز تغی یٌا راه و صَدؿان در صَد دارىط نضتلٓ ؼىَحٌایی از  اىعژی
ی کی. اگع کييط نی و ةا ؿها تطاصلدٌيط  نیی غیؿها چ ط، ةًیضَاىةرا ٌا  آنی وٗت

ؿها  وعؼ  ةًٌا  آن ازی غیچآىگاه ، پظیعش ةاؿط ٗاةلتان در ىٌع ٌا آنی ٌا از دهلً
 غیػچی وٗتػانػا ،  ؽتیىی غ ةطیچ آن . اگعچًؿَد نی امأً تان گَىگ و ةً آنطه

را ةً ودَد ی تالکنـىیغ  ویا ای؟ آطیکي نی ًیکتغچگَىً  دَؿ ؿها داده ةًی گعید
 امأً َنیغیتلَ یاصلٗىُات د را ةًی امأی کیتعوىکالٗىُۀ  کیآورد؟ اگع  یىه
اقَل  .أتط ینار ک؟ َٔرًا از أتط نیَن یغیتلَعای ةی اتٕاٗ ط چًیيک یع نکط، ٔیيک

ػا یا،  َالوهً . ة اؼتآن ایو  راٌيهػایی  ،گَىػگ یچػی ٌػا تابکاز ی اریةؽػو روٌز
ای ىاپا  را در صَد دارىط.  دٌيط و اىَاع واُٗی ارائً ىهی ی کػیی وٗتواٗؽام چیٌغ

 عونیػة از آنةغرگػی زد نػار  ینػ را ورؽ یگَىگ یچ تابات کا قٕسن از ؿاگعدان
 اؿػاره کػعدمٌػا  آن ةًکيَن اآىچً  . آن ةپعدازم اتیدغئ ةً صَاٌم یىه ط. التتًیپع
عا یػ، زکييػط ایذػاد نی صَدؿػانی گان ةػعا ييػطک ویصَد تهعٌؽتيط کً  یالتکنـ
ی راکٔالۀ یوؼ ةً التکنـ ویگع، اید انیة  ةً .ييطک ادارهی صَة را ةً تَاىيط صَد یىه

 صَبۀ ؿها ٌه یةعا عایم زيک ین اؿاره ئلانؽ ویا ط. ةًيیآ یةً ودَد ن ىادرؼت
را تـػضیف ٌػا  آن ط و چگَىػًیػيکار کػً چ کيم ةطاىیط یط. کهک نیةطاى ًک اؼت

ؾ از یةػ گٕػتم يَنکا ٌمآىچً  ةً اگعچًط. يروی ىطٌ يطهیدر آی التکنـ دٌیط تا
 نُهَ ً َلت عایز ؛طیيک ین تَدً آن ةًط یةاؿ وئهنىط یةا ٌهً،  معدکى طیزط ت ک

 دٌيػط. صػَد را ىـػان نی ایيذػاالت نُهػَ ً کنـػو نَمَع اؼت و یا التکنـ
 تَدػً یةػای  زتػی ذره. اگع  اؼتی ار دطیؽٔعؼا و ة ت واٗتیىٍا یة کعدن ً یکتغ
 طیػاتػان ةراکٔرو ا ازایػو.  طیؿػَ ىاةَد لسًٌ کیو در  طیةلْغ نهکو اؼت،  طیةاؿ

 ةاؿط. درؼت
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 یرزنی ينريا گَنگِ  یچ

ا یچٌای  روش ی،دروىۀ یکتغی ٌا روشَالوه ةع  غ ودػَد یػىی رزنی گَىگ ٌيٌع
ػا یً درةػارۀ چػکی زال ط. درىدار اةتػطا م، یيػک یقػستت نػی رزنػی گَىػگ ٌيٌع
ا در چیو رایػخ  نی صَاٌم نىلتی درةارۀ اؼانی و اقىالزاتی ةگَیم کً ایو روٌز

 را در صَد دارىط.« گَىگ چی»َتارت  ٌؽتيط و ٌهگی

 گَىػگِ  یچػ ی،٘یؼػنَ گَىگِ  یچ ی،ى٘اؿ گَىگِ  اقىالح چی ةًزامع در زال 
ف ودَد دارد گَىگِ  یو چی صىاو ا ودػَد داریو چیاواٗؽام  اىَاع .ٗر ا یػآط. ىػٌغ

در زػال اگػع م یگػَ ینػ. اؼػتب یػَذ ىٌػعم ةػًگَىگ ٌؽتيط؟  یچٌا  آنۀ ٌه
نتيػای . ٌؽػتيط کعدن نؽائل آؿٕتًدر زال زطاٗل  طيگَىگ ىتاؿ کعدن چی ویعان

صَاىط،  یيط، آواز نک ینی ى٘اؿی ؿضكی وٗت ؿَد نی ؽت؟ گٕتًیچٌا  آنی ٌعى
كط  ین گَىگ  یت چیاقىالح در ومُ ا ةًیت صلؽً یدر ومُ طیؽط، ةایىَ یا نیٗر

گَىػً  تایػط آن را ایوىؿػَد؟  نی گَىػگ یچػآیا آن ةً ایو ؿکل، تتطیل ةً ةاؿط. 
و دػانٍ ژرؼ ی گَىػگ داىـػ  ی؟ چػیؽتگَىگ ى یچ کعدن ىاةَدآن ا ی. آکعد در 
را ت صلؽػً یدر ومػُتػَان ةػَدن  نیاؼت. اوه، چگَىػً ی ةـع ةطنۀ یکتغی ةعا
طه یػچػً ىان م آنیت صلؽػً ةػً تَالػت ةػعویط؟ پػ اگع در ومُیگَىگ ىان یچ
گَىگ  چی نکعد گَیم ایو ىاةَد یؽت؟ نیگَىگ ى یچکعدن  و ىاةَدیا ایؿَد؟ آ ین

آن را چیػغی آىذػا ةػَد کػً  ی،یایآؼی ـگاه تيطرؼتیؾ در ىهایدو ؼال پ اؼت.
ً . ةًىانیطىط نی« یگَىگ صىاو یچ» ػتم ةتیػيم  ّٔع گَىػگ صىػاوی  چیؿان ٔر
 یِ ىَؿتو، ةا دؼتاىؾ چػپػ از طم. یىَؿتو ددر زال آىذا را ی ؿضك. ؽتیچ

او نـػَْل ذٌػو ةَد.  اهیؼؿطه  ؼاوٍچِی  .عدک ینؼاوٍ لهً کٌع روی را  صَد
تَاىؽت  یغ ىهیاو ىچِی  تَاىؽت گَىگ داؿتً ةاؿط؟ ینچگَىً پَل و ؿٍعت ةَد. 
گظاؿػتً ؿػطه ٌا  آن رویغأی گ هتیغان ةَدىط و ٗیاو آوی ٌا صَب ةاؿط. ىَؿتً

را ٌا  آن ًک ٌعکؽیم یتَاىم ةگَ یطىط. نیصع یرا نٌا  آن ٌا یٔ٘ه صاردةَد؛ گعچً 
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تَاىػط صػَب  یاه نػیؼچِی  چگَىًآورد.  ینی ةطؿاىؽ ةعد و ةً صاىً نی طیصع ین
آنط. ذٌو او نـَْل پَل ةَد و ٔ٘ػه  یاه ةً ىٌع نیؼ ،ةاؿط؟ قَرت آن ؿضف

ارت او ؿػانل کػانػا تَاىؽت گَىگ داؿتً ةاؿط؟  ین. چگَىً عدک یع نکةً پَل ٔ
 .گگَىػ چیی الهللػ ویةصىاط  اقىالح ةًل ی، از ٗت ةَد بال٘ا و ویاز َياوی اریةؽ
 طه ؿَد؟یگَىگ ىان یتَاىط چ ینی غیو چیچيگَیم چگَىً  ین

از  درقػط ٌـتاد تا ىَد پػ از پایان ایو کالس، :طیـیيطیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ
دٌيػط؛  نیرؿػط غ یىً گَىگ را کةل ؿٕا صَاٌط یأت،ؿان  ٌای ةیهاریتيٍا  أعاد ىً
صَدتػان  ؿضكػاً اؼت. اگع ی ُیوت ةطن ؿها ةا صَد دارد َٔؽآىچً  .یواُٗگَىگ 

و را یػا طیتَاىؽت یهى طیکعد ین ًیکتغاگع تهام َهعتان ٌم ی ، زتطیکعد ینً یکتغ
عد و تهػام کػ ینػؿعوع را ً یکو ا ن تغیاز ٌه ،دَان یاگع ٔعدی . زترؿط دٌیط

ایتَاىؽت چ یکعد ٌيَز ٌم ىه یً نیتغکش َهع را کػً ةػً ؿػها دادم رؿػط ی یٌغ
َل وػچيػط ىؽػل داؿػت.  ُِی صػَةی ىیػاز نیدٌط و ٌيَز ةً راٌيهایی اؼتاد واٗ

ا یو چیم. ایل دٌکغم را ؿیاىکو نیو ٔالَن و ایاتا طه یـک ر ٌهگی ةػا ٌػم دٌغ
ی رازتػ ةًرا  ٌا آن ًکيیاصاوع  ةً ،میگَ ی، ةً ؿها نرو ازایو اىط. ؿطهىكب تان  ةطن

ػ یت ةػاارزش و ىٕػیػىٍا یةػٌػا  آن ط.یػاز دؼػت ىطٌ آؼػاىی ةًط یآورد ةً دؼت
 ةػا ی ةػا اىػعژنػادۀ  ی،ط گَىگ واُٗیةا صَد دارآىچً  الس،کو یةُط از ا ٌؽتيط.
چً ایيکً  ، ةطون تَدً ةًطیؽیىَ ینی ا لهًکط و چيط یرو یةً صاىً نی وٗت .اؼت

ط یػاکػالس ةو یػا هػً درا ٌیگَىگ اؼت! پػ آی زاو ،طیداؿتً ةاؿی دؼتضى
م یگػَ ینػ ط؟ؿػَىی صىػاوگَىػگ  چی دو اؼػتارا کؽػب کييػط  «اؼػتاد»َيَان 

ی ٘ػیز٘ی گَىػگ و اىػعژکػً ی ٔعدناىيط ٌع . طیىگاه کيآن  گَىً ةً ط ایویتَاى یىه
ی اىعژ را لهػ کيیط روی آنٌعچً  ىیازی ىیؽت ةا ٗكط آن را ؼاوٍ کيیط.، دارد
 .درصـط روؿو نیوَر ً و ة گظاریط نیدا  ةً
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ىَؿػتً ةػَد ٗػعار اؼػت یػک کػالس ً کدیطم را ی صتعای  نذلًو در یٌهچي
يم چگَىػً آن یػوَر نضتكع صَاىطم تػا ةتً ةآن را  عگغار ؿَد.ةی گَىگ صىاو یچ

دم و و م یتيٌػرا اول تػيٕػ  :و ىَؿتً ؿطه ةَدید. چيَؿ یدوره آنَزش داده ن
ی را روتػان  ةيـػیيیط و ذٌوً٘ یدٗی ؼپػ پاىغده تا ؼ. طیيکرا کيتعل تان  مةازد
 ان یتػ دن ٗؽػهت ازی چػ ط و تكَر کيیط کًیيک نتهعکغ ان یت دن در ٗؽهتی چ

. پػ طیيکو در دٌَع ٔعو  طیرلم را ةعدارود. ؼپػ ٗ نی ؿَد و ةً ؼاَط ةليط نی
ط، ؿعوع یرؼ آىذا تان ةً ىیت ذٌيیی وٗت. طیيکٗلم نيت٘ل   را ةً ىَ ی چاز آن، 

را ةػً ی ةتَاىط چػکؽی ؽت؟ اوه، اگع ینعدم ى دادن بیو ٔعیا ای. آکيیط ةيَیؽیط
ٗتل از صَردن  ،در ایو قَرت؟ ؿَد نسؽَب نیگَىگ  یا چیاىت٘ال دٌط، آی یدا

را ی و چریم را ةعدای م. ؼپػ چَب ّظاصَریيیـو ةيـیتیدر نطی نطت طیّظا ةا
 گَىػگِ  یآن چػ .میضػَرةو ّػظا ٌػیم ت دکػزعی چػَب ّػظاصَر  وػعؼ ىػَ  ةً

ی اىػعژىیػغ م یدصػَر یٌعچػً نػةا ایو نيىٖ، ؟ نگعىً، ؿط نیطه یىان دنّظاصَر
ی غیػگَىػگ چ یچػکييط  ی، زیعا ٔکع نىانم یگَىگ ن یٓ چیو را تنُی. اةَد نی

 .گَىً در  کيیط تایط آن را ایوىپػ . اؼتی ٗطر ؼىس ویا

ػا یچٌای  روش انا گَىػگ  یچػ ٌػای وشرط يػتَاى ینػی رزنػی گَىػگ ٌيٌع
از ی نذهََۀ کػانل ط وىدار ؼالً انغارٗطنتی ٌعا ی. چعا؟ زطىنسؽَب ؿَنؽت٘ل 
نسؽػَب  انػلک یؽتهیط ؼيىتَا ین و طىٌای تغکیً دار  روش ٌای تغکیً و ىٌعیً
ػاگَىػگ  چیٌػای  روش، ٌػمو زػال یػط. انا ةػا اىؿَ ىؽػتت ةػً ی رزنػی ٌيٌع

ٌؽػتيط.  تعی ؿَىط در ؼػىر پػاییو کانالً ةعای تغکیً اؼتٕاده نیکً  ییٌا روش
زدن و  مػعةًی ً ٔ٘ػه ةػعاکػاؼػت ی اىػعژای  صَؿً ؿکلی از ،ؼضت گَىگِ  یچ

ت کو ةُػط از ؿػعکدر پی ا ييطهک ویةغىم. تهعی نحال ةگظاریط رود. ین کارةً نتارزه 
ر دی را ٔـار دٌط. وٗتی غیتَاىؽت ةا دؼتاىؾ چ ینا، ىهی الس ٔالَن دأاکدر 

ی را ةا دؼتؾ ةعرؼػ ًکالؽکصَاؼت ن٘اونت  یو ن ةَد ۀ ةچًکالؽکط یزال صع
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ػصاىػً ةػً ی ؿط. وٗتػ زده ؿگٕتط و او یآن از ٌم پاؿ ،يطک  یقػيطلی روت و ٔر
ی قػيطلداد  ٔـػار نػیةػا دؼػتؾ ٔـػار دٌػط. اگػع آن را  تَاىؽت یىـؽت، ىه

زیػػعا ىگٕػػتم ی غیػػط. ةػػً او چیرا از نػػو پعؼػػایػػو نؽػػئلً ؽػػت. َلػػت کؿ ینػػ
ػا یو چیػگٕػتم أ٘ه . طرؿط دٌی واةؽتگیک صَاؼتم  یىه  ،يطؽػتٌی ُػیوتٌغ
و یػ. اگػع اؽػتيطٌی صػَةی ٌاغیچی ىادیطه ةگیع چعاکً ٌهگآن را  گظار ةاؿط وة

تَاىػط  یؼيگ ةػا ٔـػار دؼػت نػ کی، ؿَداؼتٕاده ی صَة ةًی ُیوت َٔؽی یتَاىا
ؽػت؟ انػا او ٌعگػغ یگَىػگ ؼػضت ى یچػٌهػان و یػا ایػط. آیقَرت پَدر درآً ة

و یػػا ی،ۀ دروىػػیػػکتغی ٌػػا ویعده ةػػَد. در تهعکػػو ىیگَىػػگ ؼػػضت را تهػػع یچػػ
تَاىيػط  یچػَن أػعاد ىهػانػا ييط. کتَاىيط رؿط  ینُهَ ً نی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا
نُهػَ ً  ًػاٌع ؿػطىطٌا  ییو تَاىایاایيکً  پػ از، را زٕي کييطصَد  يگیؿ ویؿ

ً، یػکو تغییدر ؼػىر پػاویژه  ةػًيػط. يکاؼػتٕاده ٌا  آن ؿَد کً از یداده ىهادازه 
ً کػی ُیوت ٔػَؽی ٌا ییتَاىاو ی، ةياةعاعده اؼتکى رؿط ٌيَز يگ ؿضفیؿ ویؿ

 ،. ةػا گظؿػت زنػانًٍػَر ةعؼػيط تَاىيط ةً یىه اقالً  کييط ینو رؿط ییدر ؼىر پا
ا دیو چیيط و اک ینرؿط ؼىر ؿها   ةػً ؽتیىی ادیىطارىط و ازتی ا طهیگع ٔایٌغ
 .ًٍَر ةعؼيط

ا یچ گَىػگ  یو چیؿَد؟ در تهع یو نیً٘ا چگَىً تهعیدٗی رزنی گَىگ ٌيٌع
ا ن آؼػان آةتػطا تيٌػیم انػا در ا تيٌػیم کيػط،را ی چػ طیؿضف ةا ی،رزنی ٌيٌع

 پػ ىتَاىط.و اؼت کنهانا يط، کتيٌیم  رای صَاٌط چ نیؿضف  چًؽت. اگعیى
 را شٌػا، ةػازوان و ؼػع يً، پاٌػا، رانیؼػ ٕٗؽػۀ ٌا، دؼت طی؟ ةاکيط ارکچً  طیةا

ٓ کػیػا ؿػان  دؼتأعاد ةػا ی دٌط؟ ةُن یو نیرا تهعٌا  آن و دٌط. چگَىًیتهع
َةيػط. ک یةػً ؼػيگ نػ ؿػان ٌػا ةػا دؼت یزىيػط و ةُنػ یةً درصت نؿان  دؼت

 تَاىػط ینػ چ٘ػطر کيػط ةً ؼػيگ ةعصػَرد نی  دؼتی وٗت ط کًیط تكَر کيیتَاى ین
ٌيَز ی ؿَد! چ ینی غیتع زده ؿَد دچار صَىع مکاگع نسةگیعد و  درد ؾاؼتضَاى
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و دٌػط  یةازواىؾ را ىَؼان ن؟ ؿضف کعد ارک چًةایط  د.تيٌیم ؿَتَاىط  یٌم ىه
نتػَرم  ؾةػازوان و دؼػتاى در ىتیذػًان ةعود و ةً َ٘ب و ةً ةازوصَن  گظارد ین

م ةً ؼػيگ کؿضف نسی وٗت ،از آن پػ. ؿَىط یننتَرم واًُٗا ٌا  آن .ؿَىط نی
ػعار ی هیو ةا ؼيگ ارتتاط نؽػت٘دارىط ىعم ی پَؿـؾ یٌا ناَةط، اؼتضَک ین ةٗع
ً ؿػضف کػوَر  . ٌهانکييط هیرا ازؽاس ىی ٗطر ٌم درد ٌا آن دؼت و طييک یىه

اد یػةا گظؿت زنان، . دٌط یو ٔعد آنَزش نیا ةً دٌط، اؼتاد یدانً نو ایةً تهع
عا در ىتػعد یػؽػت، زیىی کػأی چػتيٌػیم ی یتَاىا انايط. کتيٌیم را ی عد چیگ ین

 تیٌػطارا ی ؿضف ةتَاىط چی . التتً وٗتؿَد وعؼ ن٘اةل نيتٌع او ىهی ی،واُٗ
چَةی ةؽیار مضیم  زتی وٗتی ةايط و کٌا ن٘اونت  در ن٘اةل زهلًتَاىط  نیيط، ک

ٌػا  آن ةػً ةػازوان،ی چػٌطایت ةُط از  کيط. هیرا ازؽاس ىی دردصَرد،  معةً نی
وَر کً  ٌهانو اؼت غ یو چیتع ییاةتطای چدر نعزلۀ ؿعوع، . انا ؿَىط یننتَرم 

د. ؿػَل یتتط ةا ی اىعژةا ةً نادۀ تَاىط  نی ، چیدٌط ؿضف ةً تهعیو ادانً نی
چگػالی  ةػای اىػعژصَؿػۀ خ یتػطر ، ةًؿَدل یتتط ةا ی اىعژةا ةً نادۀ ی چی وٗت

غ یػآن ىرو،  ازایػو .ٌَش اؼتدارای ی اىعژصَؿۀ  ویو ا دٌط زیادی را ؿکل نی
. اؼػتی ُیوت َٔؽی یتَاىا یىَََتارت دیگع  ةً یا یُیوت َٔؽی یتَاىایک صَؿۀ 

ًا ةػػعای ُیوت ٔػػَؽی یو تَاىػػایػػاانػػا  و دٔػػاع از صػػَد در ةعاةػػع زدن  مػػعةًی قػػٔع
ٌػا اؼػتٕاده ؿػَد، نػثجع  ی ةیهاریؿٕای ةعای یو تَاىایااگع صَردن اؼت.  ةًمع

ُػط نػا َتػَر گع ودَد دارد و در ةُ یدی ُطدر ةُ  ةا ی اىعژ ةاو نادۀ یاىیؽت. چَن 
ی ؽػکةػً ةػا نـػت ی . وٗتػکيػط گػظر نیتع از زنػان نػا ٍ یيط، زنان آن ؼعک یىه

عا یػز ،طیػيکع کػا ةً آن ٔیط یيک تیٌطارا ی ط چیىطاری ادیط، ازتیزى ینی ا معةً
را دٔػٍ ی ؽػکط زهلػۀ یػيک ینی ؼُی صَاٌط ةَد. وٗتآىذا  درپیـاپیؾ گَىگ 

تایيکً  ةطون تَدً ةًصَاٌط ةَد. آىذا  درپیـاپیؾ گَىگ  ىیغ طیيک ی ةا چً ؼَع
نٍَٕم در آن دو ُةُط، عا یز کيط ینتع از ؿها َتَر ٍ ی، آن ؼعزىیط نیةا نـت معةً 

ا یو چیٖ تهعی. از وعزنان نتٕاوت اؼت تَاىػط  یؿضف نػ ی،رزنی گَىگ ٌيٌع
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ػاتی پػا و وادعای ، پاؿيگعؼآٌو، دؼت  ؼيگ دؼت نحلی یٌا ییتَاىا را  آٌر
ٖ یػتَاىط از وع ینی َاد یٌؽتيط. ٔعدی نعدم َادی ٌا ٌا نٍارت ویرؿط دٌط. ا

 و ؼىر ةعؼط.یو ةً ایتهع

ػا یچػٌای  روشو یو اصتالؼ ةیتع ةغرگ ی ٌػا و روشی رزنػی گَىػگ ٌيٌع
ػا یچػٌای  روش در ًکو اؼت یای ۀ دروىیکتغ  زم اؼػت ی رزنػی گَىػگ ٌيٌع

چػَن يػط. ک یت نػکع پَؼت زعیدر زی چ ذًیدر ىت، اىذام ؿَدت کزعتهعیو ةا 
چػِی  َن ةعؼػط وکتَاىط ةػً نعزلػۀ ؼػ یت دارد، ؿضف ىهکزع ةا ویاز ةً تهعیى

ان یػع پَؼػت و از نیػز ،ؿػضفچِی  د.ؿَن ا یت دن تَاىط داصل یىه ىیغ ؿضف
يط و ىػً کً یکتَاىط ةطن را تغ ی، ٔعد ىً نً ٌهیو َلتيط. ةک ینت کٌا زع چًیناٌ
ً کػداىػط  ینػا  زم نػی ۀ دروىػیکيط. تغکً یکؼىر ةا  را تغی ٌا ییتَاىط تَاىا ین

ی ً چػکػداىيػط  ی زم ن نعؼَمی ٌا د. روشؿََن اىذام کت ؼیو در ومُیتهع
و َن کت ؼػیو در ومػُیتهػعٌػا  آن د.ؿَم کو ؿیعین در ٗؽهت زا یت دنوارد 
 تػا ييػط وکً یکرا تغ ةطنتَاىيط  ینٌا  آن داىيط. ینی معوررا  ةطن نادرزادیل یتتط

 .ً کييطیتغکؼىَح ةا تع 

اٌای  در رنانو اؼت کنه  ،ؿػيیطه ةاؿػیطی یٌػا کیيکدرةارۀ ت یرزنی ٌيٌع
 یٔاقلۀ قػطٗطن از طاریدرصت ؼپؿکأتو و  ویآٌيلتاس  ی،یناىيط ىاَٗس وال

وزن ؿَىط و تا  یتَاىيط ة کـيط کً نی ةعصی أعادی را ةً تكَیع نی .کهان و ةا تیع
تَاىيػط وارد  ینػعصػی ةی زتػوعؼ ةعوىط و  وعؼ و آن ارتٕاع ةليطی در ٌَا ةً ایو

اایو  ایىط. آؿَگع یدٌای ُطةُ  ودػَد دارىػط. زتهًا ودَد دارىط؟ ةلً، ی رزنی ٌيٌع
ػایً چيػکػی ؽػاىکؿػَىط.  یأػت ىهػیی ادو نعدم َػیدر ةی ول ی رزنػی و ٌيٌع

عا یػىـػان دٌيػط. ز نػعدم را ةً َهَمٌا  آن تَاىيط یاىط، ىه عدهکً یکرا تغةاؿکٌَی 
ای و ؿضكیچي ؼىر نػعدم ی ٔعاؼَةلکً  ،يطک یو ىهیرا تهعی رزنی ٔ٘ه ٌيٌع
ط یػؿضف ةاایو . تغکیً کيطی ۀ دروىیکروش تغةا پیعوی از ط یاو ةا .اؼتی َاد
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ػایط ةػً چیػدٌط. او ةاارت٘ا  آن را و ٗائل ؿَديگ صَد ارزش یؿ ویؿ عایة ی یٌغ
ایتَاىط چي یً نکةطٌط. ٌعچيط ی هکت یاٌهی ناد نيأٍنحل  را ی رزنػی و ٌيٌع

 وَر ؼعؼػعی ازً ةی و نعدم َادیدر ة تَاىط یگع ىهیاز آن ةً ةُط د انا يط،کً یکتغ
اؼػتٕاده ٌػا  آن از ادػازه دارد ،يػطیىتاو را ی ؽک. اگع در صلَت اؼتٕاده کيطٌا  آن
 یت داؼػتان ةػعایؿضكػ نهکػو اؼػت ةتیيیػطٌػا،  نارنی . ةا صَاىطن ةُنکيط

ای دىیَی ناىيط نتػارزه صاقػی ا زن یػ، گػيخ زىیؿهـػیع نٍػارتکتاةچػۀ  چیٌغ
 کػً اىط طه ؿػطهیع کـػیةػً تكػَی قػَرت ةً ٌعیػکـػط. کُ  یرا نی ؽکا یيط ک ین

درةػارۀ ی ٌهگػ روىط. آیيط و نی ارىط و ناىيط ؼایً نیای د الُاده صارؽی ٌا ییتَاىا
ای ٌا ییو تَاىایً واًُٗا اکی ا أعادی: آطیـیيطیو ةیا  طیػىتا ىطرا داری رزنی ٌيٌع

ٖ یػٌػا را ٔ٘ػه از وع ییتَاىا ؟ آنکعده ةاؿيطً یکتغی ۀ دروىیکٖ تغیرا از وعٌا  آن
انیػال عت، نيُٕت و ؿٍ ةًی ا َالًٗ طیاىط و ةا عدهکؽب صَد ک يگیؿ ویۀ ؿیکتغ

تَاىيػط  یـػيط؟ چگَىػً نػکگػعان را ةیتَاىيػط د ینضتلٓ ىطاؿتً ةاؿيط. چگَىً ن
ی ٌيعۀ ٔ٘ه نتالٌْا  آن و اؼت.کعنهیت ةطٌيط؟ ّیٌهً ةً پَل و جعوت اٌه آن

اىذػام نیلػی و یچيی ةعای ارکع ٌؽتيط و ٌٌیذان  دىتال ةًٌؽتيط. نعدم ٔ٘ه 
ةػارۀ ييػط تػا درک ینػی عده و ؼُکی ةعدار ةٍعهو نؽئلً یؽيطگان از ایدٌيط. ىَ ین

 ٌا ؽيط. ٌعچً ىَؿتًیيط ةيَک یا ؿها را صـيَد نیط یؾ ٌؽتیٌعچً در دؽتذَ
ٔ٘ه نتالًْ و اّػعاؽ ٌا  آن ط.یرا ةضَاىٌا  آن طیـتع َالًٗ داریةاؿيط، ةةاورىاپظیعتع 

ای ٌا ییو تَاىایچي واُٗاً ً کی یٌا ٌؽتيط. آنی ٌيع گَىً  آن طىرا داری رزنی ٌيٌع
تار   گظارىط. یؾ ىهیً ىهانعدم ىیغ ةَهَم ةعای را ٌا  آنی و زت ييطک یىهٔر

 یینهاخَد

ی اریتَاىيط ةؽ یييطگان نا ىهک ویز تهعصیلی ا ی،و نعدم َادیً در ةیکصاوع تغ ةً
ا کييط. را ؿان  یٌا یاز واةؽتگ و ؿػطه  َػادیؿان  یعاٌا ة یاز واةؽتگی اریةؽٌر
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ی تیتَاىػط در ٌػع نػَُٗ ینی یىهاصَدتـضیف دٌيط. ذٌيیت  راٌا  آن تَاىيط یىه
اکٌيگام اىذام تَاىط  یيط و نکدلَه  ةعصػی صػَد را ىـػان دٌػط. ىیػغ صَب ی اٌر

ةاليػط و  یؿضكی و کهی ؼَد، اّلب ةػً صػَد نػ نيأٍأعاد ةعای کؽب ؿٍعت، 
و یغ چيػیػنػا ى« ، ةٍتػع از دیگػعاىم.ةااؼػتُطادمةؽػیار نو »کييط:  ینی یصَدىها
 ؾط، چـػم ؼػَنکيػ ینػهعیو گعان تیةٍتع از دوٗتی کؽی  م. نحالً یردای نَارد

دٌػط، او ىیػغ  اىذػام نیگعان یدرا زیتاتع از  ویات تهعکا زعیتعی دارد  دیط وامر
 کيط.ی یىهاصَد دوؼت دارد

ةػً دور ؼایعیو  .«ام طهیؿيی را از نُلم لی نو نىلت»گَیيط:  ةعصی أعاد نی
ا در  صػَد ةػً آن ييػط. او ةػک نػیط گػَش یػگَ یعچً نو ةً ٌؿَىط  نیاو دهٍ 
ؽػت؟ یچ غۀ اویػاىگيػط. ک یگػعان نيت٘ػل نػیةً ددٌط و  وةعگ نی ٌا ؿاخ ؿيیطه
گػعان پضػؾ یو دیًُ را ةػیؿػاوأػع ً ةا َالٗػۀ کٌم ٌؽتيط ی أعاد.  ییىهاصَد

ٌػا  آن ييطگان نا ةً اىطازۀک ویاز تهعی اریةؽاىگار و  اىط نىلٍؽیار ةگَیی ييط، ک ین
درآنطه و ی ُیقَرت وتً ةٌا  آنی ةعانؽئلً و یىطارىط. ای ا آگاٌیکييط  در  ىهی

ی یىهات صَدیذٌيوَر ىاصَدآگاه ایو  دٌيط. ةً آن را تـضیف ىهی ط صَدؿانیؿا
 ًکػيیادرةػارۀ عصی ؽت؟ ةیًُ چیقَرت، ٌطؼ از پضؾ ؿا ویع ایدر ّدارىط. را 
« رود ةً کيخ َغلت نی»کيط و  نی آنَزش را نتَٗٓ نُلمتاریضی  وچيان چيیودر 

 ىیانطم، چعا ةایط ةً اىغوا ةعوم؟« يخ َغلتک»نو از گَیيط.  اؼاس نی ؿایُات ةی
گٕتم ی غیو یا آن ؿضف چیروزی نو ةً ا وچيان چيیودر  يطیگَ یٌم نی ا َطه

ا چػً ٔایو چیاکعدن  پضؾیا ةعای کؽی کار صاقی اىذام دادم.   دارد؟ی ا طهیػٌغ
ا اقالً   یو ىََیً اکم یا عدهکةً ٌع زال نـاٌطه  ىتیذۀ نٕیطی ىطارىط. ایو چیٌغ

 .یی؛ نیل صَدىهاو اؿضاص اؼتیای ةعای واةؽتگ

و یػؽػت؟ ای. نيٌػَر چصَاٌيػط ین ی نعااو اننآیيط  نینو ىغد أعاد ی ةعص
دارىػط. اگػع  ینػ ىگػًی ادگػاریی را ةػعای کؽی ً انناکاؼت ی َادت نعدم َاد



۲۹۸ 

 

م تػاةکً در کػی ا لهػًکصػَرد. ٌػع  یچ درد ؿها ىهیةً ٌنو ی ط، اننایيکً ىیکتغ
را نػو گٕػتم. چػعا ع دهلۀ کتػاب ٌ .ٔالَن و تكَیع نعا ةا صَد دارد ،ىَؿتً ؿطه

ی ةا داؿتو اننا»ييط: ک یع نکاؿضاص ٔی ؟ ةُنٌيَز ةً اننای نو ىیاز داریط
« ٌایی اىعژی»و یةً چيٌم ٌيَز  .«صَاٌط ةَد نونُلم زأي ٌای  اىعژینُلم، 

ایی اَت٘اد دارىط. نا ةً  ةٍػا و  تػاب گػعانکو یػ. امیدٌػ یىهػی تیاٌهچيیو چیٌغ
 آن و نؽػائل ةازتػابیػ؟ تهػام ادیگعی ٌؽػتیط چیغ چً دىتال ةًارزؿهيط اؼت. 

تار ةعصی و، یٌا ٌؽتيط. ٌهچي یواةؽتگ ً کػ یييطگاىک ویتهعآن ةُط از نالزٌۀ ٔر
ایو کارؿان نتَدً ةاؿيط  ًکيیان ييط ةطوک یط نیت٘لٌا  آن ييط، ازک یةا نو ؼٕع ن

کؽػی  ةگیعیػط. ٌیچ در ىٌػعَيَان الگَی صَد  . ىتایط کؽی را ةًىًا یاؼت صَب 
ةاؿػط. تػان  تَاىػط در ى٘ػؾ راٌيهای تَاىط دایگغیو ٔا ؿػَد. ٔ٘ػه دأػا نی ىهی

و  اىػط عدهکأػت ىیرآنػَزش صاقػی د گَىً چیييط ٌک یؼٕع ننو  ةاً کی اؿضاق
و ی. چيػکييػط یاىذهو نا کار نػی وَر اؼت کً ةعا وی٘ه اگعان ٌؽتيط، ٔینحل د
ی یٌػا یو واةؽػتگیچيػ دادن لکنَاٍٗ ةا ؿی ط. ةُنیرا رؿط ىطٌی یٌا یواةؽتگ

ُۀ یؿػػادأػػا َهػػل کيیػػط.  کييطۀ در ى٘ػػؾ تنػػُیٓ ،و اؼػػت ةػػطون ٗكػػطکػػنه
ضتو یا ةػعاىگیػو اؼت ةاَػث تنػادٌا کط نهیا ً از صَد درآوردهکی غیاىگ ذانیٌ

ػایتػا ةتَاىػط چ دَتػع ؿػ کیػةً نُلػم ىغد کً ؿَد ای ييطهک ویعتهی واةؽتگ ی ٌغ
ا ةً ایچ ویا ٌهۀ ای. آةیـتعی ةـيَد و ناىيط آن  ؟گعدد یو نـکل ةعىهیٌغ

رود.  آىچػً تَقػیٓ کػعدم نػیٔعاتع از نـکالت نعةَط ةً صَدىهایی نُهَ ً 
ييػطگان ک ویاز تهػعی دٌػم. ةُنػ یً را آنػَزش نػیػکً تغکزطود دو ؼال اؼت 

گَىػگ ةعؼػيط. ٕٗل  ؿطن  ةازومُیت ةً ی زودً و اؼت ةکٔالَن دأا نهی هیطٗ
ی ٌػا ییتَاىػاایػو ؿػَىط. چػعا  ینی ذیتطری يیة وارد نعزلۀ روؿوىاگٍان عصی ة

ار یةاره ةً نعزلػۀ ةؽػ کیاگعچً ؿها را زیعا و ىطاؿتيط؟ یرا زودتع از ای ُیوت َٔؽ
تان  ةـػعیی ٌػا یواةؽػتگاکػً ةػَد، چع هیآن نذػاز ىانا اىذام ٌل دادم، ی یةا 
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تػػًیانػػل از ةػػکقػػَرت ً ةػػ  وػػَرً ةػػ تان ؿػػیيگ ؿیووَر زػػتم  ةػػً. ةَدىػػط و ىٔع
ا ىـطهٌا  واةؽتگیاز ی اری، انا ةؽةَدعده کرؿط ی ا نالزًٌ ٗاةل رو  ازایوىط. ةَد ٌر
ةگػظرد و و نعزلً یا ًکيیا. ةُط از ىطىـط هةً ؿها دادی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىاآن 
و یػط. در ایػعیگ یٗػعار نػی ذیتػطری يیة در نعزلۀ روؿػو ةاره یک ةً، طیطار ؿَیپا

و ؿػَد  نیار ةػا  ةػاز یةؽی در ؼىستان  مچـم ؼَ ی،ذیتطری يیة نعزلۀ روؿو
در م کً یةگظاریط ةً ؿها ةگَ. دٌیط نیرا رؿط ی ُیوت َٔؽی ٌا ییاز تَاىای اریةؽ

را ی ُیوت َٔؽی ٌا ییاىااز تَی اریةؽرؿط  ،ًیتغکآّاز از ٌهان زنان ، تغکیۀ واُٗی
و  طیا طهیرؼػ ییةػا  ةؽػیار يػَن ةػً ؼػىرکا ٌمةعصػی از ؿػها . کيیط ؿعوع نی

ایی را  اؼتنهکو  .طیرا دارا ٌؽتی ُیوت َٔؽی ٌا ییاز تَاىای اریةؽ تذعةۀ چیٌغ
 ىیػغی أػعادکعدم ةعای ةؽیاری از ؿها اصیعًا ؿعوع ؿطه ةاؿػط.  کً تَقیٓ نی

در ؼػىسی پػاییو ةػً و  ةعؼػيطی یةػا ؼػىر ً ةً یکغتَاىيط در ت یً ىهکٌؽتيط 
 ةیيی کانػل اؼػت. رؼػيط، نيٌػَرم روؿػو گَىػگ نی ٕٗل ؿطن  ةیيی و ةاز روؿو

یػت آن ایػو ؿػاگعدان دارد ةػطن آىچًدٌط، زیعا  چيیو چیغی روی نی ٌػا  و ًٔع
پیؾ  ازکييط چعاکً  ٌا تْییع ىهی ، ةً ٌم نعتته ٌؽتيط و ایوؼضتیرىخ و ةعای 

 اىط. هؿطتُییو 

ی و ٔػعدیاگع ةا چيم یةگَ و اؼت کًیکيم ا یصاوعىـان نرا  ویاایيکً  َلت
و یة نَدػػَد روؿػػوَيػػَان ً ةػػ را ً اوکػػط ینىهػػئو ةاؿػػ طیػػط، ةاینَادػػً ؿػػط

ً اؼت. ٔ٘ه یکدر تغی ار دطیةؽی ا و نؽئلًی. اطیعیگ هیى در ىٌعی ا الُاده صارؽ
تار و دأا یا ةع وتٖی وٗت کؽػی  .درؼتی اىذام دٌیط ٌا را ةًتَاىیط کار کيیط نی ٔر
ًا ةرا  ایی را ةتیيػط دارد یا نیی ُیوت َٔؽی ٌا ییصاوع ایيکً تَاىاً قٔع ، تَاىط چیٌغ

رؼػاىیط  تيٍا ةً صَدتان آؼػیب نی ىً .ٌای او ىتاؿیط و ؿيَىطۀ زعؼ دىتال ىکيیط
و  دٌػط ینرا رؿط  ةَدن یازصَدرام یِ واةؽتگچعاکً ، زىیط نیقطنً  او ىیغةً ةلکً 

أتط  ٌایؾ از کار نی ۀ تَاىاییٌهدؼت صَاٌط داد. از را کً دارد در اىتٍا ی ٌعچیغ
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غ یػرؼػیطه ىگَىػگ ٕٗػل ةً نعزلۀ ةازؿػطن ً کی ؽککيط.  ت ؼَ٘ط نییىٍا در و
اگػع ی يػط، زتػکاداره ی صػَةً اگع ؿضف ىتَاىػط صػَد را ةػتَاىط ؼَ٘ط کيط.  ین

ىتَاىػط صػَد را ی َدا ٌم وٗتةک یی . زتکيط ؼَ٘ط نیو ٌم ؿطه ةاؿط یة روؿو
و یدر ةػکػً ؿها اىيط نأعادی ، چً رؼط ةً تَاىط ؼَ٘ط کيط یاداره کيط نی صَة ةً

ی یچػً تُػطاد تَاىػاایيکػً  ةػطون تَدػً ةػً، رو ازایو! کيیط تغکیً نیی نعدم َاد
ی ٌػا ییتَاىػا ًکػيیاا یػةاؿيط ٘طر َالی چٌا  آنا ی طیةاؿ را رؿط دادهی ُیوت َٔؽ
 عاً یػط. اصیػيکاداره ی صػَة ط صَد را ةػًیةاواًُٗا ٗطرتهيط ةاؿيط،  ٘طرچؿها ی یصطا
گػع یدی ا ط و لسٌػًیػلسٌػً ىاپط کیػتَاىؽػت در  یً نکم یداؿت ایيذا رای ؽک

ی ُیوت ٔػَؽی ٌا ٗػطرتی زتچيیو چیغی ودَد دارد. نهکو اؼت  .ان ؿَدیىها
َيَان  ةػً؟ طیػاداره کيآن را  طیػصَاٌ ینػآىگػاه چگَىػً . ًاٌع ؿػَىطتعی  اؿکَهة

ایچو یادر آیيطه  نان، صَاه ؿاگعدان یا نعیطان طار یػپطگػعان یا دیػؿها ی ةعا ٌغ
ا ةاؿیو چیای دؽتذَا در یةت ةؽازیط ٌا  آن از طی، ىتاطىؿَ ع یت ج اگع تستط. یٌغ

 ةػا تع ازی ط در ؼػىسیؿػا کيیط. ؿَیط و ؼَ٘ط نی ط، دچار نـکل نییعیٗعار ةگ
ًا ایوٌا  آن ان یػتػان ٌيػَز ىها یُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىاَىً اؼت کً گ ةاؿیط انا قٔع

وَر  ٌهً ةایػط ةػً وی. ةياةعاطیا صاص ؼَ٘ط کعدهو نَمَع یدر ااىط. زطاٗل  ىـطه
م یا ط کػعدهیةؽیار ت ک و نَمَعیاةع نا صاص ةً ایو نؽئلً تَدً داؿتً ةاؿیط. 

ٕتػط اگػع یةو نؽػئلً اتٕػاؽ یای . وٗتدٌط وی نیری زودً ةی ا و نؽئلًیعا چيیز
 .، دردؼع صَاٌط ةَدطیيکاداره ی صَة ط صَد را ةًیىتَاى

گَىػگ  ٕٗػل ؿػطن  رؿط داده اؼت و ةً ومػُیت ةازگَىگ ای کً  کييطه تغکیً
 يطیة یناو آىچً  ةطاىط.ی صَد را ٔعد ةضكَق طیىتاو ؿطه یة رؼیطه یا واًُٗا روؿو

ایچ طه یدػً رؼػو دریػۀ او ةً ایکٌؽتيط. تغ ؾؼىسٌؽتيط کً نسطود ةً ی یٌغ
طه یو ؼىر رؼػیاو ةً اصعد يگ و یؿ ویاو، اؼتاىطارد ؿی يیة روؿوزیعا تَاىایی 

صػاوع ً ةػ٘ػًا یو نهکو اؼت نؽائل در ؼىَح ةا تع را ةاور ىکيط. دٗیةياةعااؼت. 
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يط نىلػٖ اؼػت و ٔ٘ػه یة ینکً يط ٌعچً را ک یع نکٔ کيط، هیةاور ى راٌا  آن ًکيیا
ا ودَد دارىط. در ز٘یو چیٌه ً ؼػىر او کػچعا، ةؽیار ةػا آن ٔاقػلً دارد ٘تیٌغ

ًا   و زط اؼت.یدر ٌهقٔع

ً یکتَاىيط در تغ یگع ىهید عایؿَد ز نیؼىر ةاز  آندر  ؿان گَىگ أعادی ةُن
ًا در ، ذًیدر ىتةعوىط. تع  پیؾ گَىػگ را ٕٗػل تَاىيػط ةازؿػطن  ؼػىر نی آنقػٔع

ً نَٔػٖ یػًا در تغککػً ةُػط یأػعادو ی. در ةػةعؼػيطی يیة تذعةً کييط و ةً روؿػو
ای ؼػىر پػاییودر ط ؿط، ةعصی يصَاٌ ، طىؿػَ نیو یة روؿػوی َیػدىتع  نؽػیٌع

 ط.يرؼػ نیی ٘ػیز٘جهعۀ ةً ةعصی و  طىؿَ نیو یة روؿوةا تعی در ؼىَح ةعصی 
اىط و  ةػً ةػا تعیو ؼػىر صػَد رؼػیطهی ٘یز٘ؿطه ةا جهعۀ  ویة روؿوأعاد ٔ٘ه 
ایتَاىيط در تهام ؼىَح چ نی يط و صَد را در آن ؼىَح نتذلی کييػط. يیرا ةتی یٌغ
ای دىیَی در  در کًی أعادی زت ؿػَىط  ةیو نی روؿػوو ؼػىر یتع وییپانؽیٌع
 ةػاتَاىيػط  ینػييػط و یو را ةتیة روؿوعصی نَدَدات ُطٌا و ةاز ةُ ی ةُن تَاىيط ین
عار ٌا  آن ٌػایی کػً در  ط زیػعا آنیىـػَی ازصَدرامػ ييػط. در آن لسٌػًکارتتاط ةٗع

ای ک ةػً  تَاىيػط یؿػَىط ىهػ ةیو نی تع روؿو وییدر ؼىَح پای َیَچک دىنؽیٌع
 ٔ٘ػهٔػعد ؟ ؿػَد ؼپػ چً نیاؼت. گَىً   وینىهئيًا اؿَىط؛ ىائل ی ٘یز٘جهعۀ 

 ؼػىَح ةػا تع نَمػََیی ؼػَ کعدن ةً . تغکیػًهاىػطةی ؼىر ةاٗآن  درتَاىط  ین
ت تَاىػط  ش ٔ٘ه تا ایػو زػط نیا چَن تغکیً. آیيطه صَاٌط ةَد نعةَط ةً پیـػٔع

اش ةػً ً یػتغکدارد گَىگ ؿضف را ةؽتً ىگً داؿت؟ اگع ةػً ی ا ذًی، چً ىتکيط
 ةازؿػطن ٕٗػل گَىػگو ةػً یةػا تع ةػعود. ةيػاةعاتَاىط  یو قَرت ادانً دٌط، ىهیا

و أػعاد یػاز ای ادیتُطاد ز طه اؼت.یاش رؼً یتغکی ط چعاکً ةً اىتٍایصَاٌط رؼ
ط یػةأػعد ، دٌػط ینػروی ی چیغً چػایيکػً  ةطون تَدً ةًودَد صَاٌيط داؿت. 

درؼتی پػیؾ ةػعود  نؽائل ةًایيکً  یو تيٍا راه ةعا يطکيگ صَد را زٕي یؿ ویؿ
ؿها ةاؿيط ی ُیوت َٔؽی ٌا ییٌا تَاىا ویا صَاه. طیکيی عویو اؼت کً از دأا پیا
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ٌػا  آن ً ةػًکػً در دأا اؼت یکٖ تغی، از وعگعید ٌعچیغا ی گَىگٕٗل  ؿطن  ا ةازی
تػان را در  یُیوت ٔػَؽی عوٌػایط و ىیػط. اگع دأا را در ن٘ام دوم ةگظاریا ىائل ؿطه
ةً ایو یػا ٌعچً را  طیٔکع کي ؿطه، ویة روؿوی َيَان ؿضك ةً ًکيیاا ین٘ام اول، 
ط کػً یٗطر ةػغرگ ٌؽػت ط کً آنیٔکع کيی ا زتیر اؼت یط قسیٍٔه ینآن ؿکل 

تًدأا ی ٔعاؼَ ط و یا ةً ؼَ٘ط کعده ؿعوع و زا یً از ٌهکم یتَاىم ةگَ ی، نطیا ٔر
أتیط  ةً دردؼع نیدر آن زنان واًُٗا  ط.یؿَ یط و ةطتع و ةطتع نیؿها در صىع ٌؽت

ا ةًکاگع ه صَاٌط ؿط. ٍَدیتان ةً یکو تغ صَاٌیط لْغیػط و اىذام ىـَىط ی درؼت اٌر
 تان ىاةَد صَاٌط ؿط.  تغکیً

ی یاز ٔػا اؼتی ٘یتاب تلٕکو یای نستَام کً یؿها ةگَ ًة طیو ةگظاریٌهچي
را و ٌػع دهلػً م آنػَزش داد را صػَدم چیغ ٌهً .ام ً در چيط دوره آنَزش دادهک

ای لهً از روکٌع صَدم گٕتم.  قَرت نػتو ىَؿػتاری تتػطیل  ةًؿطه  متهی ىَاٌر
ای از روٌا  آن تتطیلدر  طاىمینعؿاگعدان و ؿطه اؼت.  ةً نتو  ؿطه متهی ىَاٌر

ی ٌعچیػغ. ویعایؾ کعدمرا چيط ةار ٌا  آن اىط. ؼپػ عدهک کهکةً نو  ىَؿتاری
ٔػا  ویػا ام ٔ٘ػه دادهآنػَزش آىچػً  ؿػَد و نسؽَب نینو ی ٔادر ایو کتاب 

  اؼت.
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 يفتوی سخنران

 شتنکنَضَع  

را دػطی ایػو الػغام  ييطگانک ویتهعی ار زؽاس اؼت. نا ةعایـتو ةؽکنَمَع 
نطرؼػۀ ، صػَاه ٌع روش تغکیۀ راؼػتیو ـيط.کنَدَدات را ةتایط ى: میا عدهن٘عر ک

ةاؿط یا ٌع نطرؼً و روش تغکیۀ راؼتیو ی عنُهَلیّنطرؼۀ ا یدائَ ، نطرؼۀ ةَدا
وَر زتم  داىط. ةً یـتو را نهيَع نکو د گیع در ىٌع نیَمَع را نىلٖ و نیادیگع، 

 طیةا ،اؼتؼيگیو ار یةؽدان یک نَدَد ةعدن  ویةزاچَن تتُات . وَر اؼت ویا
ةػً ه َهػطوَر  ةػً «ـػتوک» ً،یػؽم اولیم. در ةَدیيکآن قستت تٕكیل درةارۀ  ةً

تو دان اىؽػان اؿػاره نػ ـػتو ک. ةُػطٌا، ىػَع ةػَد تػعیو وصیمً کػعد، کػ یگٔع
َاىػات ىؽػتتًا یا زیػی َاىات ةػغرگ صػاىگی، زی کً اىطازۀ ةغرگی داؿتيطنَدَدات
را ـػتو کييػطگان کً یػکانُػۀ تغد. چػعا ؿػط تػًىٌع گٔعدر نٍم ار یةؽ ىیغ ةغرگ

کػً ی اگع نَدَدات و ةَدیطه ةع ایؽم َ٘یر گظؿتً، در ةَدداىط؟ د نینٍم ٗطر  ویا
. ؿػطىط نیصاىهػان  یةی یٌا تيٍا و ؿتری اروازؿطىط،  کـتً نیعىط یعار ىتَد ةهٗ
ؿط.  یاىذام ن درد و رىخو أعاد از یا روح کعدن آزادی ةعا یم، نعاؼهیٗطدوران  در

ه یةعدىط و در ؿػعا یرىخ نی و تـيگی و ارواح از گعؼيگیا ی،و نعاؼهیةطون چي
ان یؽم در گظؿتً ةیً ةَدکاؼت ی غیو چیعدىط. اک ینی زىطگی ةار ار نـ٘تیةؽ
 عده اؼت.ک
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عای دٌط، ة یىادرؼت اىذام نی ارکی گعید َلیً ٔعدی ؽکی وٗت مییگَ ینا ن
وَر نُهػَل ةػً  ةػً ایيذا ةً او تَ٘ا ةطٌط. دری ادیط ن٘طار زیةاآن تاوان و دتعان 

ایً چکم یيک یه ناؿاری ؽک . ناىيػط آنةعداؿتً اؼت و  راگعان یةً د نتُلٖی ٌغ
تً ؿَدانا اگع  چيیو گع، یدی ا نَدَدیَان ةاؿط ی، صَاه زىاگٍان دان کؽی گٔع
وَر َهطه  ةً «ـتوک»در گظؿتً،  .آورد ین ةً ودَدا زیادی رار یةؽی ارناککاری 

تو دان اىؽان اؿاره ن . آورد ینػ ةً ودَدرا ی ادیزار یةؽی ارنا، کً کعدک یةً گٔع
م یوَر نؽػت٘ غ ةًیآن ى و ؽتیىتعی هکغ گياه یگع ىیدی ـتو نَدَدات َادکانا 
 ،ييطهک ویتهعی ةعاایو نؽئلً نٍم اؼت، زیعا . آورد ین ةً ودَدرا ی ادیزی ارناک

ٌػا  آن ؿػَد. تهػام ینریغی  ةعىانًدر ؼىَح نضتلٓ ی یٌا یؼضت ،ًیکتغی در و
ؿها ی ً در ؼىَح نضتلٓ ةعاک ٌؽتيطتان صَد درد و رىخو ن تا یارناکاز ىاؿی 

ط، یػيگ صَد را رؿط دٌیؿ ویؿی وٗت. تا ؿَىط تا صَد را رؿط دٌیط ین ٗعار داده
ط، یػآور ةػً دؼػتارنػا کط. انا اگع ىاگٍػان آن ٌهػً یؿَعه یچٌا  آن ةعتَاىیط  نی

اقػالً  ط،یػً دارکػی يگیؿػ ویط؟ ةػا ؼػىر ؿیػيکّلتػً  ةػع آنط یػتَاى ینػچگَىً 
 ةاَث ؿَد دیگع ىتَاىیط تغکیً کيیط. و اؼتکط. نهییٍَطۀ آن ةعآ ط ازیتَاى یهى

غ یػاز او ىی ادیز اریةؽ ؿَد، تُطاد ینتَلط نی ؿضكی وٗت کً میا أتًینا در
ٌػا  آنۀ ؿَىط. ٌه یزنان نتَلط ن ٌموَر  ةً ٍانیکی ٔناو یاگؽتعۀ صاقی از در 
اکو  اةٍی دارىطاؼم نـ ،ً ٌم ٌؽتيطیؿت رو  ازایودٌيط.  یاىذام نی نـاةٍی اٌر
ةاَػث  و نؽػئلًیػط. ایػؿػضف ىانی ٌؽػتکػل از ی غ ٗؽهتیرا ىٌا  آن تَان ین

َاىات یزات ؼایع یصكَص زدر  و وَریٌه)ٌا  آن ازی کیاگع ؿَد:  ینی نـکل
ِٓ ی ۀ او در ُةُػػطٌایػػة٘ و عدیػػةػػغرگ  ىاگٍػػان ةه ی گػػع ؼػػٕع زىػػطگید نضتلػػ

از َهعؿػان ی ادیػزی ٌا و ٌيَز ؼالام ىکعده ةاؿيط تهرا ؿان  ؿطه تُییو ازپیؾ
ؼػع  ًةػی و آوارگػی صاىهػاى یت ةػیػنعده در نَُٗ و ؿضِف ی، اناىطه ةاؿطی ةاٗ

 کػًؿػط  ٓیتَقػ. در گظؿػتً ؿط ٍان ؼعگعدان صَاٌطیکی صَاٌط ةعد و در ٔنا
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. کـػيط نیگع رىخ یدی ٌا یو ؼضتی تـيگ ی،از گعؼيگ،  ارواح تيٍا و اؿتاح آواره
ایم کػً ایػو ؿػضف در ومػُیت  دیػطه انػا واُٗػاً ةاؿػط. گَىػً  ویاؼت او کنه

نيتٌع ةاؿػط تػا أػعاد نتيػاًع او در ٌػع ط یةاگیعد و پیَؼتً  ٗعار نیی کوزـتيا
ؼَی  تَاىيط ةً یؿان را ةً پایان ةعؼاىيط و ٔ٘ه در آن ٌيگام ن یع زىطگینؽی ُةُط

ؽپار ؿػَىط. زدػع ةیـػتع ؿػَد،  تػع یوػَ ىاىتٌػار ٌعچػً زنػان  ن٘كط ةُطی ٌر
ةػً دؽػم ٗاتػل او امػأً ی ـػتعیةی ارنػاک ـط،کـتع زدع ةیـط. ٌعچً ةک ین
ی ارنػاک: چػً ن٘ػطار طیـػیيطیو ةیػا. درةارۀ ، زیعا او نؽتب ایو درد ةَددؿَ ین
ی ٌػا ییٖ تَاىػایػً از وعکػاؼػت ی غیػو چیػ؟ اؿَد یً ؿها امأً نةی ـتعیة

 .میا طهیدی ُیوت َٔؽ

او در ی ؿػَد، تهػام زىػطگ ینتَلط نی ٔعدی م: وٗتیا هعدکنـاٌطه ىیغ و را یا
و  اش در چً نکاىی ةاؿط یزىطگدر ایيکً  گع،یدةیان  ةً دارد.ودَد  یُط ةضكَقةُ 

و ىٌػم  را اوی زىػطگی ؽػکچػً  ٌؽتيط.آىذا ی ٌهگ ،ط اىذام دٌطیرا ةای ارکچً 
 و تعتیػبىٌػم  ات وا تػع آن رانَدػَدنـػضف اؼػت کػً اؼػت؟ داده  تعتیب
نػػا، ؿػػضف ةُػػط از تَلػػط ةػػً ی َػػادی وَر نحػػال، در دانُػػۀ اىؽػػاى . ةػػًاىػػط داده

تُلػٖ ی يیار نُکنسل  ةً ؿطن و و ةُط از ةغرگینُی ا و، نطرؼًینُی  ا صاىَاده
 ی،َتػارت ط. ةًیآ ین ةً ودَدی نضتلٕی ٌا تهاس ،ار او در دانًُکٖ یدارد و از وع

و نَدػَد یػ. انػا اگػع اَدؿ یب داده نیتعتو قَرت یدانًُ ةً اتهام ی وعح کل
گػع نؽػائل اا یػ، را دىتال ىکيػط ًیةضكَص اولی ٌا و تعتیبىٌم  عد ویىاگٍان ةه

ان یػو دعیػً در اکػرا ی ؽػکط يػتَاى یىهػوا تػع  اتنَدَدآن ط، يعده ةاؿکع ییتْ
م یصَاٌ یييطگان نک ویتهعنا : طیـیيطیو ةیادرةارۀ ی ط. ٌهگيعده ةتضـکدصالت 

، انا اگع نَدَدات وا تع ؿها را ىتضـػيط چگَىػً میيکً یکؼىَح ةا تع تغی ؼًَ ة
در ةعصی نَارد، اؼػتاد ٔػعد ٗاتػل ىیػغ ةػً ززهػت ؟ تَاىیط تا آىذا تغکیً کيیط نی
زىػطگی ٔػعد  کًوا تع ]و نَدَد یاأتط، چعاکً ؼىر آن اؼتاد ٔعاتع از ؼىر  نی
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ةً ؼػىر اه ٗاتل ٌهع او ىیغ ةً، ذًیدر ىت .ىیؽت [داده ىٌم و تعتیب ؿطه را کـتً
اؼػت؟ ی َػادی نَمػََو یػا ایآ ط:یـیيطیو ةیا. درةارۀ ؿَد ٔعؼتاده نی وییپا

 ؿَد. تغکیً ةعایؾ ةؽیار ؼضت نی ،دٌط اىذامکاری  ویچيکؽی ی پػ وٗت

ؿعکت کػعده در ديگ ی و اؼت أعادکييطگان ٔالَن دأا، نهک ویو تهعیدر ة
و وردىط ط آیپطرا ٌا  آنی ٍاىیک عت ةغرگ عاتییً تْکةَدىط اوماَی ٌا  . ديگةاؿيط

داد  روی نػیی ٍػاىیکعات ییػتْاگػع وٗتػی ط. یػةَداوماع از آن ی ؿها ٔ٘ه دغئ
ؿػط و  یطار ىهػیػپطةـعی  در دانُۀآن اوماع  دادىط، ٌا اٗطانی اىذام ىهی اىؽان

پطیطار تع  عات ةغرگییةع وتٖ تْآن رویطادٌا ط. ؿ یطه ىهیغ ىانیىی ٍاىیکعات ییتْ
ی یارنػاکگػَییم  درةارۀ آن نیایيذا  درآىچً  ىتَد.ع ؿها یت٘كوَر کلی  ةًو ؿطىط 
ػاک دادن اىذػامةػً ؿػضف اقػعار از  زاقػلاؼت  ةػعای اٌػطاؼ ىادرؼػت ی اٌر

ای ا ی یؿضك نيأٍصَدصَاٌاىً،  تػا دػایی کػً  .صَدنعةَط ةً زٕاًت از چیٌغ
 در دانُػًی عات ةغرگییو تْتع  ؼعاؼع ُةُطی ةغرگ دری عاتییتْآن نؽائل ؿانل 

 ن٘كع داىؽت. ٌا آنتَان ؿها را ةعای  ىهی ةاؿيط،

نػا »يط: کع کٔی ؽکو اؼت کآورد. نه ین ةً ودَدرا ٌَیهی ی ارناک ،ـتوک
ىتػَاىم . اگػع کيم ی نػیم، انػا نػو در صاىػً آؿػپغیـػکرا ةی م نَدَدیتَاى یىه
نو  .پعدازم ةً دغئیات ایو نؽئلً ىهی «ةضَرىط؟چً ام  هـم صاىَادکةرا ی َاىیز

ةػً م چگَىً یةگَی ةً نعدم َادىً ایيکً دٌم  یييطگان آنَزش نک ویٔا را ةً تهع
دأػا  را ةػع وتػٌٖػا  آن ،نؽائل صػاصدر پعداصتو ةً . صَد ةپعدازىطی زىطگانَر 
نػعدم  .را اداره کيیػط ٌػا ط درؼت اؼػت آنیکي یط و ٌع وَر کً ٔکع نیکيی اةیارز
 .اؼػتةػً صَدؿػان نعةػَط دٌيػط و   ینرا اىذام ی کارٌع وتٖ نیل صَد ی َاد
ط اؼػتاىطارد یػةاگان ييػط ک ویتهعانا  ييط.کً یکتغی ٘یوَر ز٘ ؽت ٌهً ةًیو ىکنه

کيم ةػػعای  رو الغانػػاتی کػػً ایيذػػا نىػػعح نػػی ازایػػوط، يػػيکرا دىتػػال ی تعةػػا 
 اؼت. ييطگانک ویتهع
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ی اُػطٌر ةُ دٌؽػتيط. زیػات ی غ دارایاٌان ىیَاىات، گیٌا و ز ناع از اىؽیةً ّ
ی پعؼط، ةدارنا  ییيایة ةً ؼىرتان  مچـم ؼَی وٗتی زىطه اؼت. ٌعچیغ، گعید

ایٌا، د ً قضعهکةعیط  نی يط و ةػً ک ةا ؿها قستتتَاىط  نیی گعید ٌعچیغا ی َاٌر
ً کػ یذاتیاٌػان و ؼػتغیگ ّػالت،»يػط: کع کػٔی ؽػکط یٕعؼتط. ؿػاةؿها درود 

م؟ در یيػکار کػً ط چیةا ؽتيط.ٌدر صاىً ىیغ ٌا  ٌا و نگػ پـً .اىط زىطهم یصَر ین
 ًکػيیاةطون  مینذتَر ای، آمیؿَ ینُظب ن و يطىز یؾ نینا را ى ٌا تاةؽتان پـً

ٌػا را  نگػم یتػَاى یچَن ىهػ ةاؿیم؟ٌا  آن زدن ؾیىگع  ىٌاره میاىذام دٌی ارک
 «؟يػطيک ینػآلػَده آن را  ييط ویىـػ ینػّػظا ی روم یط ٔ٘ه تهاؿا کيیم، ةایـکة

و یرا از ةػی ل نَدػَدیػةطون دلا یٌَس ی ط از رویم کً ىتایَةگظاریط ةً ؿها ةگ
ؾ از یط و ٔػعد ةػیػتهعکغ کيی کَچکنؽائل و یچيی ـً رویىتایط ٌه انا ،میةتع

ػتو زتی ٌيگام راهً کؿَیط ی ٕیؿعزط نستاط   یػطدار یً ةعنػکػی ٌػع ٗػطن ،ٔر
ی زىػطگدر ایػو قػَرت م یگػَ ی. نیطپا ةگظاری ا نَرچًی نتادا روةاؿیط نَاًب 
و اؼػت ةػا کنه ٌعچيطؽت؟ یىی غ واةؽتگیو ىیا ای. آداؿتیط نیی ا ييطهک صؽتً
ی يیة نَدَدات ذرهنهکو اؼت  اناط، یـکٌا را ى طن نَرچًیپعوعؼ  وعؼ و آن ایو
زتػی نَدػَدات ةؽػیاری از  ،در ؼػىر نیکعوؼػکَپیط. یػو ةتعیرا از ةی اریةؽ

و ةگظاریط  پاٌا  آنی ط رویؿا ؛ٌا یتعکو ةاٌا  ٗارچودَد دارىط، ؿانل تعی  کَچک
 یةً زىطگایيکً  ای ىیؽت دغ چارهط. در آن قَرت، یو ةتعیرا از ةٌا  آن ازی اریةؽ

و کعنهیػً را ّیػکعا تغیم، زیؿاةی و أعادیم نحل چيیصَاٌ یم. نا ىهیصاتهً دٌ
 ًیػکتغی ا درؼػت و نَٗعاىػً ؿکل ةًو م یةغرگ تَدً کيی عیةً تكَط یيط. ةاک ین
 .میکي

م. یادانً دٌػی ةـعی زىطگةً ً کم یو زٖ را داریا یةـعنَدَدات ن َيَا ةً
ای  ط ةع وتٖینا ةای ه زىطگی، نسدر ىتیذً د. نػا ؿػَم یتيٌػی ةـعی زىطگىیاٌز

ط یػم، انػا ىتایـػکرا ةٌػا  آن یاةغىیم نَدَدات قطنً ةً ٗكط ی م از رویتَاى یىه
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ّالتػی ذات و یؼتغوَر نحال،  م. ةًیيکنؽائل ىاچیغ ؾ از زط صَد را نـَْل یة
 ًکيیاصاوع  م ةًیاؿانیا ىیم یىضَری غیم چیتَاى ی. ىهاىط زىطهکيیم  نكعؼ نیً ک
ط ةػً یػم؟ ؿػضف ةایيػکً یکم تغیتَاى یچگَىً نقَرت  در آنعا ی، ززىطه اؼت آن

ٌا  از نَرچًی و اؼت ةُنکط، نهیزى یٗطم نوٗتی نحال، ی . ةعاةيگعدٔعاتع از آن 
عىط یةهٌا  آن ط ٗعار ةَدیؿا .ـتً ؿَىطکت ةاؿيط و کزع درتان  یپازیع و زـعات 

، ٌا زیَاىػػات و نیکعوارگاىیؽػػمی ایػػط. در دىیـػػتکرا ىٌػػا  آن ٗكػػطی از رو عایػػز
و یآٔع لکنـی ا از ٌع گَىً ؾ از زطیتُطاد ة .ودَد دارددهُیت  نَمَع تُادل

 ٌا پـًٌا و  نگػوٗتی . میکي ًیکتغی ا درؼت و نَٗعاىً ؿکل ةًط ی. پػ ةااؼت
َگیعی از ی ا ةػعایػةیعون کيیم را از صاىً ٌا  آن میتَاى ین، ؿَىط وارد صاىً نی دلػ

، ةیػعون کػعدتَان از صاىػً  یرا ىهٌا  آن ،اوٗاتی گاٌم. یيکىكب ی تَرورودؿان 
ی زىػطگ اىؽػانً کػنکػاىی در ٌػا  آن ؽت. اگعیىی لکنـٌا  آن ـتوکگع یپػ د

ٌػا  آن طیةاةطون ؿک ، ةً نعدم ةاؿيط رؼاىطن زدن و قطنً ؾیىدر زال يط، ک ین
ٌا  آن زدن ؾیتَان ٔ٘ه ؿاٌط ى ی، ىهکعدةیعون را ٌا  آنىتَان  . اگعمیيکرا صارج 

 در ن٘اةػل .ؽػتیىی ؿها نـکلی و ةعای، ةياةعاایط ييطهک ویتهعؿها ةً نعدم ةَد. 
ی َػادی أػعادييػط و ک یً ىهػیػکتػان تغ صاىَادهی انا اَنػا ط.یهو ٌؽتیاٌا  آن

را ی ا قَرت ةچػًی ا پـًی م وٗتیتَاى یعدار. ىهیواگی ٌا یهاریة ىگعانيط و ٌؽت
 م.یاىذام ىطٌی ارکو م یيک زىط تهاؿا یؾ نیى

 یروزى٘ػل کػيم. تػان  ةَدیؽػم را ةعای ٌای اولیػۀ الاز ؼػ یداؼػتاى طیةگظار
زػَض صَاؼػت  شطیػو از نع کيػطسهام اؼػتصَاؼت در ديگل  ینی انَىیکؿا

ت تا آن را تهیغ کيط انػا دیػط  شطیيط. نعکغ یتهایو کار را نَرد اؼتٕاده ةعای  ٔر
غ یرا تهزَض صَاؼت  یصغىط. اگع ن یً در آن نکاتی اؼت پع از زـعکً زَض 

پػع زَض »ةازگـت و گٕت: ی انَىیکط ىغد ؿایؿطىط. نع یـتً نکيط زـعات ک
غ یػهرا تو زَض  ةعو»: پاؼش دادعد و کةً او ىگاه ىی انَىیکؿا .«از زـعه اؼت
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زیػعا يػط، کغ یػتهرا  آن داىؽت چگَىً یىهانا ةازگـت زَض وعؼ  ةًط ینع .«وک
ةازگـػت و گٕػت: ی انَىیکؿػاىغد دوةاره  ؿطىط. کـتً نیزـعات  آن، ىٌأتةا 
ـػتً ک، زـػعات مکػيغ یػتهرا  آن پع از زـعه اؼت. اگػعزَض  نستعم، اؼتاد»
 اىذام دٌی ز تَ صَاؼتمآىچً ا» عد و گٕت:کةً او ی ىگاٌی انَىیکؿا .«طىَؿ ین

ت و  طینع «ىٌأت زَض ةَد. . کعدغ یرا تهزَض  ةالٔاقلًىاگٍان در  کعد و ٔر
صػاوع ودػَد  ةػً نذتػَر ةاؿػیم طی: نا ىتاکيط نَمََی را روؿو نی ،و داؼتانیا

ی ةػعای گػعیدی دىتال دػا صاوع ودَد زـعات، ةً ةًیا ىعویم   زهامةً  ،زـعات
نان  یگلَ اىط ّالت و ؼتغیذات زىطهایيکً  صاوع ةًم. ٌهچيیو ىتایط یزیؽتو ةاؿ

وَر  ةػػً طیػػةا و قػػَرت ةاؿػػط.یػػط ةػػً ایػػىتا. ىضػػَریم و ىیاؿػػانیمم و یةتيػػطرا 
ةػا ً کآىذا  م. تایيکً یکتغی ا وَر نَٗعاىً ةًو ای ةً ایو نؽائل ةيگعیم  صعدنيطاىً
ط یػ، نػعدم ةاو زػالیدر َػ. صَب اؼػت میب ىعؼاىیآؼی چ نَدَدیٗكط ةً ٌ

ؿکالی ىطارد داؿتً ةاؿيط و ایؽتو زی ةعانَُٗیتی و ی ةـعی زىطگی ةعاکاىی ن
و کػعده ٕػي صػَد را زی زىػطگاز دارىػط یػىی ةـعٌا را زٕي کيیم. نَدَدات  ایو
 .کييطی زىطگی ُیوَر وت ةً

تَاىػط  یٔػعد نػ» :يػطگٕت ینػگَىگ  یو چیاز اؼتادان دروّعصی ةدر گظؿتً 
 گٕتيطٌا  آن ازی ةُنی زت .«ـطکةی ٗهعناه ٌع پاىغدٌم  یا را در اولی نَدَدات

آیػا . ؽتيطیپا نَدَدات زىطه ىَاىات دویزگَیا پا نذاز اؼت، َاىات دویـتو زک
کييط کاری را  ؼُی نیٌا  آن ط؟یآ یزؽاب ىه  ، کـتو ةًپاىغدٌمیا اول کـتو در 

 ،گگَى یاؼتادان چاقىالح  ةًاز عصی ةاٌهیت دلَه دٌيط.  دٌيط ةی کً اىذام نی
ط چػً یػرا ةـياؼػیط و ةتیيٌػا  آن تَاىیػط ت٘لتی ٌؽتيط و از گٕتار و کعدارؿان نی

ةػً  گَیط نُهػَ ً  چيیو نىالتی نیً کی گَىگ یچ اؼتادای در ؼع دارىط. ٌع  ى٘ـً
او ً روةػاه کی گَىگ یؼتاد چاط یيکٔ٘ه ىگاه درآنطه اؼت. َان یا زیروح تؽضیع 
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زامع ی ، زتصَرد زعیكاىً نیرا  آنی تصَرد. وٗ ینعغ ن کعده چگَىًع یتؽضرا 
 ىٌع کيط. قعؼ اؼتضَان آن از ؽتیى

 َمػَعنةػً ً کػ، ةلآورد ینػ ةػً ودػَدةؽػیار زیػادی ی ارنػاکتيٍػا  ـتو ىًک
م؟ یصػَاه ةاؿػ کیػط ىیػىتاکييطگان  نا تهعیوا یؿَد. آ یننعةَط غ یىی صَاٌ کیى

در  هػام نَدػَداتت طیػدم یصػَاٌازتها ً د، پطیطار ؿَنا ی صَاٌ کیى زناىی کً
و اتٕػاؽ صَاٌػط یا .اؼتطن یکـ رىخدر زال  ٌعکؽی طن ٌؽتيط؛یکـ رىخزال 
 أتاد.

 خَردن گَشت َضَعن

ـػتو ک ،اؼػت، انػا صػَردن گَؿػتی گعیدزؽاس َمَع غ نیصَردن گَؿت ى
زتی پػ از ایيکً نػطتی  ىضَریط؛گَؿت  دیگعایم کً  ؿها را نلغم ىکعدهؽت. یى

از اؼتادان ی اریالس ةؽکٗطم ةً  ًکيیانسل  ةًیط. تهعیو کعده ةاؿرا روش نا 
و اؼت ک. نهطیةضَرگَؿت ط یتَاى یگع ىهیيط دیگَ ینؿها ةً  طیگظارةگَىگ  یچ
کيػار ةػاره صػَردن گَؿػت را  کیػؽػتم یآنػاده ىذٌيػی از لساظ  ون» :طیيکع کٔ

. ةػا ا نػعغ ةاؿػطیػی ؿَد نػاٌ ین ضتًً انعوز در صاىً پکی یط ّظایؿا .«ةگظارم
ةعصػی ط. در یرا ةضَرٌا  آن طیةَد یهذاز ىرؼط، انا ن ةً نـام نیی صَةی کً ةَایي
را نهيَع گَؿت  صَردنٌا  آن اؼت، و وَریٌهىیغ ً در نظاٌب یکتغی ٌا روشاز 
غ یػنطرؼۀ دائَ ىی ٌا از روشعصی نطرؼۀ ةَدا و ةنعؼَم ی ٌا روشدر ط. کيي ین

چيیو چیػغی از ؿها ایيذا  .ييطک نيٍ نیصَردن گَؿت گَىً اؼت و ٔعد را از  ایو
گعچً نا ىیغ رویکعد صَد را داریم. ةعای در  رویکعدی کً نا داریم، ، صَاٌیم ىهی

ييػطگان ک ویٔا تهع ،ً در آنکاؼت ی روش نا روؿةایط ةً صاوع داؿتً ةاؿیط کً 
ىاؿػی و ٔػا تػان  از گَىگٌای دؽػهاىی،  . یُيی ةعصی ومػُیتيطک یً نیکرا تغ
 ةػػً ودػػَدرا ی نضتلٕػػی ٌا تیومػػًُ، ؼػػىَح نضتلػػٓ یػػکۀ تغدر دورؿػػَىط.  نی
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و اؼت در کأعاد نهعصی انعوزم، ةی ا ةُط از ؼضيعاىی روز کیرو  ازایوآورىط.  ین
از ةػَی گَؿػت تَاىيط گَؿت ةضَرىط و  یگع ىهیدٌا  آن عىط:یت ٗعار ةگیو نَُٗیا

وػَر  ویؿػَىط. ا ینػدچار زالت تٍػَع اگع گَؿت ةضَرىط ؿَد و  ةط نیؿان  زال
صَدتان را نذتَر کػعده ةاؿػیط ایيکً  ای ؿطاةعده کؿها را نذتَر ی ؽکؽت کً یى

ط گَىگ یةعؼ ؼىر ویوٗتی ةً ا. طیآ یزالت از درون ن ویاگَؿت ىضَریط. ةلکً 
را  آن ،ةضَریػطاگع گَؿت  تَاىیط گَؿت ةضَریط. گظارد کً ىهی یع نیت جی ةً روؿ

 .طیآور ینةا  

ۀ یػکت در روش تغیػو نَُٗیػً اکداىيط  نیی نا ٌهگی هیييطگان ٗطک ویتهع
ةعوز ی ۀ نضتلٕیتغکی ٌا زالتؼىَح نضتلٓ در ی ُيیأتط،  ینٔالَن دأا اتٕاؽ 

صػَردن  ًةػىؽػتتًا ؿػطیطی ی و واةؽػتگ لیػنييػطگان ک ویاز تهععصی ة کيط. ین
 ةػعای یوٗتػزتػی ضَرىط. ةگَؿت ی ادیزتَاىيط ن٘طار  ینُهَ ً ن و گَؿت دارىط

و ٌيَز ٌم  چيیو ازؽاؼی ىطارىطٌا  آن ،ؿَد یيط نیار ىاصَؿایان گَؿت ةؽگعید
ای و واةؽتگیااز  کً کار کعدچً ط یپػ ةاتَاىيط گَؿت ةضَرىط.  ین ؟ اةيػطیی یٌر

و یط داؿت. ايىضَاٌی دردگیعىط و اگع ىضَرىط  نیدرد  دل ،گَؿت پػ از صَردن
ی نُيػةػطیو ا یط. آىت ةضَرط گَؿیتاى ًکدٌط  ىـان نیأتط و  ینت اتٕاؽ یومُ

وػَر  ویػىػطارد؟ ای ارکػروش نطرؼۀ نا ةا صَردن گَؿػت  ،ً پػ از آنکىیؽت 
ط، یػةضَرگَؿػت ط یػتَاى یىهی وٗتم؟ یيکرا اداره و نَمَع یط ایؽت. چگَىً ةایى
صػَردن گَؿػت  کعدن عهيَنؽت؟ ی. ٌطؼ چطیآ ینتان  و زالت واًُٗا از درونیا

آنطه در روش نا اؼت، ودَد ةً ـاةً ٌهیو زالتِ ، نً در نُاةطیکتغی ٌا روشدر 
ٌػع دو  نـاةً اؼػت:ؿان  ؿَد ىتَاىیط گَؿت ةضَریط. ٌطؼ زالتی کً ةاَث نی

 و ةتعىط.یةً صَردن گَؿت را از ةی واةؽتگو ی ةـعنیل و یدارىط ا در ىٌع

 یک وی. اصَرىط ىهیرا ؿان  یىتاؿط ّظاؿان  در ًعؼی أعاد اگع گَؿتعصی ة
 چَن چاىػگ دری عوزیپ  پاری پـتدرِ از ی روز قتر وٗت کیت. اؼةـعی  نیل
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ةليػط ی و ةػا قػطا ؿػطىط صػارج نیی پـػترِ ً از دکطم یؿطم، ؼً ىٕع را د یرد ن
کػً ادػازه  اؼػتی گػَىگ یو چً ىَع چیا» :گٕتٌا  آن ازی کیعدىط. ک یقستت ن

نا از ا از دؼت ةطٌم دٌم ده ؼال از َهعم را یر نیتعد !میگَؿت ةضَردٌط  یىه
ا یآ ط:یـیيطیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ .یطیؿطنیل چً  «دؼت ىکـم!گَؿت صَردن 

ةایط ً، ٔعد یکتغوَل  و ةعود. دریط از ةیةاوَر زتم  ةًو ةعود؟ یاز ةنیل و یط ایىتا
ا ٌای  واةؽتگیو انیال  صَردن گَؿت نیل م، اگع یتع ةگَ يط. روؿوکنضتلٓ را ٌر

ا ی واةؽتگً ایو ةطیو نُيی ىیؽت ک ایو ىعود، آیاز ة ٔعد ىـطه اؼت؟ چگَىً ٌر
از  طیػةا ةاؿػط،ی واةؽػتگی غیػچی وٗتتا و یياةعايط؟ ةکل یهکً را تیکتغ طتَاى ین

صػَرد.  گَؿػت ىضَاٌػطٌعگػغ دوةػاره ةً ایو نُيی ىیؽت کً ٔػعد  د. اناوةعةیو 
کً آن واةؽتگی را ىطاؿتً ةاؿػیط. و اؼت یٌطؼ ا. ؽتیىٌطؼ، ىضَردن گَؿت 

ا ی واةؽتگ ایو طیط گَؿت ةضَریتَاى یً ىهک یاگع در نطت ط یػتَاى یط، نػیػيکرا ٌر
ىضَاٌط نغۀ ةؽیار ةطی يط و یىاصَؿاةَی گَؿت آىگاه  .ةضَریطةُطًا دوةاره گَؿت 

 زنان صَردن گَؿت اؿکال ىطارد.آن در داؿت. 

صػَردن ةػً تػان  لینغ یػتان و ى یط، واةؽتگیط گَؿت ةضَریدوةاره ةتَاىی وٗت
تً ویاز ة ، ٌع دوگَؿت گَؿػت دیگػع  :أتػط یاتٕػاؽ نػی ع ةغرگػییػتْانا . اىط ٔر
آىػان ةػا ٌهػعاه  تان ّظای گَؿتی ةپغىط َادهصاىی نغه ىیؽت. وٗت صَشتان  ةعای
چيان  آنط یةضَررا  آن کيیط. وٗتی ٌَس ىهی صَریط و اگع ّظای گَؿتی ىپغىط نی

ةؽػیار ی عدم َادو نیً در ةیک. انا تغؿَد نی ًاٌع زالتو ی. انغه ىیؽت صَش
دوةػاره ی ، ةُػط از نػطتةضَرىػطـػً گَؿػت یتػان ٌه طه اؼت. اگػع صاىَادهیچیپ

دٌػط و  ؿَد. در آیيطه ایو ةعگـت ةً زالػت اول روی نی نغه نی صَشتان  ةعای
ا تکعار نی در وَل کل دورۀ تغکیً ىتَاىیط  ىاگٍان دوةارهؿَد. نهکو اؼت  تان ةاٌر

تَاىیػط  ىهیواُٗػًا ط. ی، ىتایط ةضَرطیَؿت ةضَرط گیتَاى یىهی ط. وٗتیةضَرگَؿت 
گَؿت دوةاره ط یَاىةتً ک یوٗتقتع کيیط تا ط. یآور ینةا  آن، ط و ةا صَردن یةضَر
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ط. صػػَردن یػػا ىضػػَردن گَؿػػت روی دٌػػی ُػػیوَر وت ط آن ةػػًیػػو ةگظار طیػػةضَر
ای طیلکصَد ٌطؼ ىیؽت. ىکتۀ  صَدی ةً  اؼت.ی واةؽتگآن  کعدن ٌر

ت یپ تؼػػَع نػػا ٔػعد ةػػًی دأػا نطرؼػۀ ٔػػالَندر  ی وٗتػػيػط. تػػا ک نػػیـػٔع
ت پـػت ؼػع  را ةً ؼػىرتَاىیػط ٌػع  نی، رؿػط دٌیػطيگ صَد را یؿ ویؿ ؼػَع

ی تػیو اٌه ؽتيطیىواةؽتً گَؿت اد ةً صَردن یزأعاد از اول ٌم ی . ةُنطیةگظار
چيػط ٌٕتػً وػَل ٌػا  آنی . ةػعاىػًا یػگَؿت ودَد دارد ؿان  یدٌيط در ّظا یىه
، کیػو اؼت کأعاد نهی ةُنی . ةعارا از دؼت ةطٌيطی و واةؽتگیاکً ـط ک نی
ار ینػَارد ةؽػی عصػة اؼػتحيای ةًـػط. کهؽػال وػَل ةیط ىیا ؿػایػا ؼً ناه یدو 
ادیّ ةتَاىط دوةاره گَؿػت ةضػَرد. ٔعد ً ککـط  هیؼال وَل ى کیـتع از یة ی،َع

ی ظاّای از  ةضؾ َهطهگَؿت  زامعدر زال کـط زیعا  ایو روىط نطتی وَل نی
 طیػىتاکييػط  تهػعیو نیدر نُاةط  ی کًييطگاىک ویتهعدٌط. انا  را تـکیل نینعدم 

 .ةضَرىطگَؿت 

 ،ًیؽم اولیم. ةَدیيکصَردن گَؿت قستت ةً ؽم یىگعش ةَد ۀدرةار طیةگظار
ؿاگعدان صَد را ةً ديگل ةعد ی انَىیکؿا زناىی کًعد. کى نهيَعصَردن گَؿت را 

ودَد ىطاؿت کً صَردن گَؿػت ی چيیو زکه ط،ييکً یکتغ ٌا یؼضت ٖیکً از وع
ی دارنای انَىیکؿای وٗتزیعا  ودَد ىطاؿت؟ی تیو نهيََی. چعا چيرا نهيَع کيط

یأتً  تَؼًٌُيَز ی ؾ آنَزش داد، دانُۀ ةـعیصَد را در دوٌغاروپاىكط ؼال پ
. ىطاؿػتيطگػع یدی ً نيػاو٘کػی زػال در داؿػتيطی ـاورزکاز نياوٖ ی تَد. ةُنى

ةَد و  ّالت کمرا پَؿاىطه ةَد.  دا ٌهًٌا  م ةَد و ديگلکار یؿطه ةؽ ـتکنغارع 
ّظای  نتکی ةَدىط.ار کؿای در ؼىر تهطن آن دوران، ةً  نعدم در دانًُ. کهیاب
ادازه ىػطاد نعیػطاىؾ ةػً پػَل، ی انَىیکؿاةَد. از نياوٖ گَؿت ی اریؽاقلی ة

ایچ ی ةػعاکً عد ةُ  یَد نةا صو ّیعه دؼتعؼی داؿتً ةاؿيط. نعیطان را ی نادی ٌغ
ػا را  ی ةـػعیٌا یواةؽتگزط انکان تا ٌا  آن صَاؼت ييط. زیعا نیکی یّظا گطا ٌر
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ؿػطه را  دادهی ّػظا تَاىؽػتيط یىهػو  صَردىػط ینػدادىػط  نیٌا  آن يط. ٌعچً ةًيک
و ةػَد کػنهؿػط  داده نیٌا  آن ةًً ککييطه ةَدىط. ّظایی ً یکييط، زیعا تغکاىتضاب 

 .ؿانل گَؿت ةاؿط

و یػطه ؿػطىط. ایػنهيََػً ىانی از ّظاٌا واًُٗا ّػظاٌای ةعص ًیؽم اولیةَدر د
گَیيػط نيٌػَر از  اؼػت، انػا انػعوزه نیً یؽم اولیةَدنهيًََ نعةَط ةً ی ّظاٌا
ی و اؼت کً در گظؿتً نيٌػَر از ّػظای٘ت اینهيًََ گَؿت اؼت. انا ز٘ی ّظا

انهيًََ گَؿت ىتَد، ةلکً چی را ٌػا  آن . چػعاةَد عیل و ؼیاز، زىذتیپاىيط نی یٌغ
ا، ةؽی؟ اطىطیّظاٌای نهيًََ ىان وَر   ةًرا  آن تَاىيط یىهىیغ از راٌتان ی اریو روٌز

و  ييػطک یً ىهػیػکتغی ٘ػیز٘وَر  ةػًٌػا  آن ازی اریعا ةؽػیػز .ر دٌيطیتَموامر 
ایچ آنػَزش داد ی انَىیکؿػاآىچػً  .داىيػط یىهػٌا  آن ط کًىودَد داری ادیزی ٌغ
ةـػعی ی ٌا یتهام واةؽتگ دادن زدؼتدرةارۀ ا ازکامةَد.  «تهعکغ، صعد، ازکام»

ٔعد تهعیو نطیتیـػو اىذػام دٌػط و ةػً زالػت ً ةَد کو یا تهعکغنيٌَر از ةَد. 
ناىُی  ؿتگظا یع نیاش ت جً یکً ةع صلؽۀ ٔعد و تغکی ٌعچیغصلؽۀ کانل ةعؼط. 

ؿػطیطی ی صَرد ةَ یع نیا ؼیل یاز، زىذتیً پک ٌعکؽی. ؿط نسؽَب نیی دط
ا یػٌٕػت ٌای  ةَدىط و در دایعه ا ّاریدر ديگل نُهَ ً زنان راٌتان  در آنداد.  نی

ا را نیو چیای ؽک. اگع کعدىط ه نطیتیـو نیىٕع ٌـت تيط ىاؿػی ی صَرد، ةَ یٌغ
وَر  و ةػً ؿػتگظا  نػیع یً در صلؽً ىـؽتً ةَدىط ت جکگعان یدی رو از ایو نَاد،

ن٘ػعر ؿػط: چيػان ی و زکهػیچيػ ویياةعاؿط. ة ینٌا  آن نطیتیـونغازم ی دط
. را نهيػَع کعدىػطٌػا  آن تيػط و نكػعؼىٌػع گٔعدر نهيََػً ی را ّػظاٌای یّظاٌا
را دوؼػت  تيػطی و ةٌَػایاؿَىط  تغکیً نیً از دؽم ٔعد کی از نَدَداتی اریةؽ

و نكػعؼ  طيػيک کیػؿػضف را تسعانیال ط يتَاى یع نیؼ ول یاز، زىذتیپ .ىطارىط
ی ّػظاٌاٌػا  آنَلػت،  ٌهػیونُتاد کيط. ةً ٌا  آن ا ةًٔعد رتَاىط  ینٌا  آن نطاوم

 ؿطىط. تًىٌع گٔعدر نهيًََ 
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ً و یکدر تغی یار ةا یطن ةً ؼىر ةؽیاز راٌتان ةُط از رؼی اریةؽ ،در گظؿتً
 ًکگَىگ نتَدً ؿطىط ٕٗل ةازؿطن  هًیا ىیگَىگ ٕٗل نعزلۀ ةازؿطن  رؼیطن ةً

ع ٔعد ةتَاىػط صػَد را از واةؽػتگی ؽتيط. اگیً، آن َٗاَط صیلی نٍم ىیدر وَل تغک
اىط، آن چیغ نادی کً ةً آن واةؽتً ةػَد دیگػع روی او تػ جیعی ىػطارد،  صاقی ةٌع

در  رو گظارد ٌهان واةؽتگی اؼت. ازایو روی ؿها ت جیع نیی وَر واُٗ ةًآىچً  زیعا
ا ىضَردن گَؿػت ینَمَع صَردن  غ پی ةعدىط کًیوَل تاریش، راٌتان ؼىر ةا  ى

و یتَاىط از ة ینی ا واةؽتگیً آکو اؼت یای طیکلؽت. نؽئلۀ یىیاتی َمََی زن
تَاىػط  ینػی ٌعچیػغ ت٘عیتػاً  ىطاؿتً ةاؿط،ی چ واةؽتگی. اگع ؿضف ٌىًا یةعود 

ٌػای تغکیػً در نُاةػط  روش از آىذا کًعدن نُطه صَب و نياؼب ةاؿط. کپعی ةعا
َالوه، ایػو  . ةػًاىػط عدهکاز نعدم ةً آن َادت ی اریةؽصاقی ةَده اؼت،  ؿکل ةً

ًا نهيََیتی  در نُاةػط ی ٗػاىَن رؼػهقػَرت  ً ةًکػؽػت، ةلیؼػاده ىنَمَع قٔع
ً َػادت یکتغیَۀ و ؿیةً اٌا  آن .نهيَع اؼت اً اکیطصَردن گَؿت  :اؼت درآنطه

 یکً در ةؽیاری از آجار ادةػ میيکگَىگ قستت  یط درةارۀ راٌب دیاىط. ةگظار عدهک
در صَردىط، انا او گَؿػت صػَرد و  نیگَؿت یط تاراٌتان ىؿطه اؼت. ةً او اؿاره 

و اصػعاج یی گيیاو را از نُتط لایيکً  پػ از ،٘تیدر ز٘ؿط.  ةؽیار نـٍَر ىتیذً
عدن کػپعی . ةػعادر صىع نعگ ةػَدنـکل نٍهی ؿط و  اوی ةعا و ّظایىط، ت نکعد
او اقعار ةً ّظای صاقی ىطاؿػت  .صَرد یآورد ن ین دؼتةً  ٌعچً را صَد، مکؿ

ی ةضكَقػی چ ّػظایةً ٌی يط و واةؽتگکهؾ را پع کصَاؼت ؿ یٔ٘ه ن چعاکً
چيػط گَىگ ٔ٘ػه  ید در واٍٗاقل را در  کعد. و یاتغکیً، رِ . در آن ؼىىطاؿت

راٌتػان صَردن  ً قستت از گَؿػتکو یٌه ةار.ا دو ی کیط ی، ؿاگَؿت صَردةار 
ييػط، کغتع اىگی ٌیذػانؿَىط. ٌعچً نَمػَع را  یزده ن ذانیؽيطگان ٌیؿَد، ىَ ین

ٌؽػتيط و ی زىػطگ وٗػایٍ اؼػاس ةػعی آجار ادةػ ؿَىط. نی تعنيط گان َالًٗصَاىيط 
ٌیػاٌَی  گَىگ اىذام داد صاوع کاری کً دی ةًةياةعایو  .روىط یآن نی ؼپػ ورا
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ػا ؿػواُٗػًا ی واةؽػتگاگػع  و اؼػت کػًیػ٘ت ایز٘ةغرگی ةً راه اىطاصتيط.  د، ٌَر
 صَرد. ی نیچیغ چًصَد  مکؿ کعدن  ةعای پع ٔعد ىطاردی تیاٌه

ی ٌا ، نضكَقػػًا در اؼػػتانویچػػی ا نيػػاوٖ ديػػَةیػػا یآؼػػی ؿػػٗع در ديػػَب
صػَد را گٕتگػَ در  ی،عروزػاىیّی ٌا ؽتیةَداز ةعصی  ،یؿ دوىگ و گَاىگ گَاىگ
کػً  يػطیگَ ی. نػرؼػط ینػ ةً ىٌػعازنطأتاده  اىگارىانيط،  یىه مؽیةَدکييطۀ  تغکیً

در زػال  صَارىػط پػػ چػَن گیاه ًو اؼػت کػی. نيٌَرؿان ايطٌؽت« صَار گیاه»
ًا ةا پیعوی از ؼتک اؼت.  ؼادگیاىگار ةً ایو  ؛پیعوی از ةَدیؽم ٌؽتيط انا قٔع

ً صػَردن کداىيط  یٌهً نةیيی رؼیط.  ؼضتی ةتَان ةً روؿو صَاری ةً زىطگی گیاه
ٔ٘ػه ةَدن   صَار اهیػاؼت. گ ی از انیالکی٘ه ٌا و ٔ یواةؽتگ ی ازکیگَؿت ٔ٘ه 

اةػتذٌيیػت زؽادت،  طیةا. ٔعد ٌيَز ٌم ةعد نی از ةیورا ی واةؽتگیک و یا  ،ٗر
ا یدگَىاگَن ی ٌا یو واةؽتگی یذٌيیت صَدىها، ؾ از زطیة ؿَروٌیذان گع را ٌر

 دادن دؼػتازةا ودَد دارد. ٔ٘ه ی ةـعی ٌا یاز واةؽتگی ادیار زیتُطاد ةؽ .يطک
ل ةعؼػاىط. هػاکاش را ةػً ً یػکتَاىػط تغ یً ؿػضف نػکاؼت انیال ٌا و  یواةؽتگ

ا یچگَىً ؿضف ن ةیيی  ً روؿػوصَردن گَؿت ةػی واةؽتگکعدن  تَاىط ٔ٘ه ةا ٌر
 و ىٌع ىادرؼت اؼت.ی؟ اةعؼط

 ییّػظا چ ىػَعیٌػؿػَد. ٔػعد ىتایػط ةػً  نَمَع ّظا ٔ٘ه ؿانل گَؿت ىهی
أػعاد عصػی ةٌای دیگػع ىیػغ نكػطاؽ دارد. اایو ةسػث درةػارۀ ّػظ .واةؽتً ةاؿط

یکی از انیال نسؽَب غ یآن ى . انااقی را ةضَرىطدوؼت دارىط ّظای ص يطیگَ ین
ت ًیػکاز تغصاقػی ؼػىر ای تػا  کييػطه ؿَد. وٗتی تغکیً نی و یػ، اکيػط پیـػٔع

تً آنَزشرا ىضَاٌط داؿت. التتً ی واةؽتگ و نعازػل اىط  ٌػای نػا ةؽػیار پیـػٔع
ؿػتً ةػً ایػو  تَان اىتٌار داؿت کػً یػک ؿَىط. ىهی نضتلٓ تهعیو را ؿانل نی

ت کيیط کً واةؽتگی ةً ّظای صاقی ةایط  وٗتی تا نعزلً ؼىر ةعؼیط. ای پیـٔع
تَاىیط آن ّظا را ةضَریط، ٌعچ٘طر ٌم آن را دوؼت داؿػتً  ىهیدیگع از ةیو ةعود، 
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یػا وُػم ٌهیـػگی را یؽػت وُػم ى صػَشتػان  را ةضَریػط ةعایآن اگػع ةاؿیط. 
تم،  یار نکؼع . در گظؿتً وٗتی ٌطد ىهی ؼضتی  ةًـً یار ٌهکنسل ی ایتع أًکٔر
ً ةؽػتً کػو در آصع ةؽتً ؿط. ةُط از آىٌای صَد ةعآیط  ٌغیيً تَاىؽت از پِػ  نی

تو  ٌا قتر ّظاکعدن  آنادهآورد.  یار نکةا صَد ّظا ةً نسل  ٌعکؽیؿط،  ٗتل از ٔر
 کیو  پغدو َطد ىان ةضار گاٌی اوٗاتار پعززهت و پعدردؼع ةَد. یةؽ ةً ؼع کار،
ةایػط چيان ّظای ؼتکی  ،ًاٌع ةًطم. یصع یا نیَؼػ ؼآّـتً ةً ی ٗىًُ تََٔ

از ةایػط ی واةؽػتگ چعاکػً آنآن ٌيَز صَب ىتػَد،  نکعر انا صَردنةَد،  نیصَب 
در نو ی يطی، ازؽاس ىاصَؿامطید یً دوةاره تََٔ را نکو یؿط. ٌه یو ةعده نیة

 ةً ایو نيٌَر. تَاىؽتم آن را ةضَرم کعدم، ىهی ؿط و زتی اگع ؼُی نی ایذاد نی
از ی يیؿضف ةً ؼىر نُی التتً ٔ٘ه وٗت .گی ىطاؿتً ةاؿمآن واةؽتةَد کً ةً 

 یؽت.قَرت ى ویاتٕاؽ صَاٌط أتاد. در آّاز ةً ا آن طه ةاؿطیً رؼیکتغ

ً کػط یػا طهیةػَدا را د کیا ٌعگغ ی. آیؽتذاز ىن لکطن الینطرؼۀ ةَدا ىَؿدر 
، طیػةضَرگَؿت ط یتَاىاگع ىً کام  . گٕتًىًاز ؿعاب در دؼت داؿتً ةاؿط؟ ی دان

ػا ؿػطی از آن واةؽػتگی و نػعدم َػادیً در ةػیػکتغٖ یاز وعایيکً  پػ از ، طیٌر
را کيػار ل کػطن الیىَؿػایيکػً  ةُط از انا .طیً دوةاره گَؿت ةضَرکیؽت ىی لکنـ

گَىػگ ىطارىػط؟ ؿػان  ةطنييػطگان در ک ویا تهػعیػ. آطیةيَؿط دوةاره یتاط ىیگظاؿت
تان  ةطندر ؼىر ی ُیوت َٔؽی ٌا ییاز تَاىای ناز گَىگ و ةُی نضتلٕی ٌا لکؿ

 ۀط، ٌهػیةيَؿ الکل ًکيیانسل  صالف ٌؽتيط. ةًٌا  آن ۀو ٌه ؿَىط ینی نتذل
ی ةػاٗی غیچتان  ةطندر کؽعی از جاىیً،  درييط و ک ین  را تع ةالٔاقلً ةطنٌا  آن
َػادت  الکػلطن یل وزـػت دارىػط. ىَؿػکػالی از ةػٌَػا  آن ۀٌهػزیعا ، ناىط هیى

ت ی ٌػا از روشی يط. چعا ةُنکىانَُ٘ل تَاىط ؿضف را  ین عایاىگیغی اؼت، ز ٗر
ً یػکرا تغی روح اقػلٌػا  آن زیعاداىيط؟  یل را  زم نکصَردن ال ی،ؽتیۀ دائَئیکتغ
 اش را از دؼت ةطٌط. یآگاٌی ل روح اقلکطن الیىَؿصَاٌيط ةا  نیييط و ک یىه
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طن یز ىَؿػعصی أعاد اط. ةدوؼت دارىؿان  دانل را ةً اىطازۀ کنعدم الی ةُن
و نذتَرىػط کػً آن را  اىط ؿػطهُتػاد ل نکػال ةػًأػعاد ی ةعىط. ةُن یل لظت نکال

ط یػىتاگان ييػط ک ویتهػعنا  صَاٌيط ّظا ةضَرىط. یىهی ىتاؿط زتل کالاگع  .ةيَؿيط
آورد و اؿتیاؽ ةً آن یکی از  نی ادیاَتوَر زتم  ةًل کطن الیىَؿ .میةاؿگَىً  ویا

ا کلانیال اؼت. ال ٔعد ٌعچػً  يط.ک ین کیتسعی َكتی نعتته ةا اَتیاد را نطاٌر
آیػا نػا  م:یـػیيطیةو یادرةارۀ  طییایؿَد. ة یـتع ةً آن نُتاد نیةيَؿط، ة ـتعیة

ا کيیم رای و واةؽتگیط ایىتاگان ييط ک ویتهع و یط از ةػیػغ ةایػىی و واةؽػتگی؟ اٌر
ؼػعگعنی نؽػئَل  عا نػویػزپػظیع ىیؽػت،  انکان»ؿایط ةعصی ٔکع کييػط: ةعود. 
طن یطون ىَؿػٌهیـً ةا أعاد دلؽً دارم و ؼضت اؼت ة»ا ی «ٌؽتمان ینـتع

دلؽات . نُهَ ً در ؽتیگَىً ى ایو معورتاً م یگَ ین «پعداصت. وکار کؽبةً ل کال
کؽػی  ٌیچ، ٌػا صاردی ا نُانالت ةایوکار  کؽبنضكَقًا در اىذام  کاری ةا أعاد،
ٌػع ىَؿػیطىی کػً تَاىیػط ٌػع اىػطازه از  و نی یطةيَؿػالکل کيط  ىهیؿها را نذتَر 
نضكَقػًا در  .دَ آب یای نُطى آبکيیط ةيَؿیط، صَاه ىَؿاةً ةاؿط یا  اىتضاب نی

و قػَرت یأتػط. نُهػَ ً ةػط یىطرت اتٕاؽ نً ةچيیو ومُیتی عان، کٔ و روؿویة
 اؼت.

ةاَػث کـػیطن   گاریيػط ؼیگَ یعصػی نػاؼػت. ةی غ واةؽػتگیطن ىیـکگاریؼ
انا نػو ایػو را صػَدٔعیتی و ٔعیػب دیگػعان  ؿَد، ؿان نی ا و ؿاداةیتذطیط َٗ

دوؼػت دارىػط ةػا ط ىؿػَ یا ىَؿتو صؽػتً نػیار کاز ىانم. ةعصی ٌيگانی کً  نی
تع  پعاىعژیکـیطن   گاریؼ ةُط از کييط کهی اؼتعازت کييط. ٔکع نیگار یطن ؼیـک

. ةلکػً ایػو کيػط تع نی ؿػادابرا ٌا  آن ىیؽت کً کـیطن  ؿَىط. انا ایو ؼیگار نی
ی و تػٌَه ةعداؿػتتَاىط  ین آیط. ذٌو ازؽاس پػ از کهی اؼتعازت پطیط نی

ىػََی َ٘یػطه یػا نٍٕػَنی اؿػتتاه  واُٗػاً  تَاىط یً ةُطًا نکآورد  ةً ودَد ویدروّ
در قَرتی کػً کيط؛  ینتع  پعاىعژی و ؿادابؿضف را  طنیگارکـیؼ ایذاد کيط کً
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ٌا  کالتطؿکأیىطارد.  ةطنی ةعای ا طهیٔا چیٌ طنیگارکـیؼچيیو ت جیعی ىطارد. 
کـػيط  ٌای أعادی کً نطتی وػَ ىی ؼػیگار نی ىـان داده اؼت کً ىای و ؿؾ

 .اىط ؼیاه

ط یػم؟ ةایيػکؾ یً و پػا یرا تكػٕنان  ةطنم یصَاٌ یييطگان ىهک ویا نا تهعیآ
ت یؼػىَح ةػا تع پی ؼًَ َؼتً ةیً و پیرا تكٕنان  ةطنَؼتً یپ انػا م. یيػکـػٔع

 کيػط. صػَاٌیم َهػل نی کيط و صالؼ آىچػً نی را آلَده نیتان  ةطنکـیطن   گارؼی
 طنیگارکـػیؼً کػداىيط  یعصی ناؼت. ةیکی دیگع از انیال َٗی غ یو ىیا َالوه ةً

ار کػأٌػا  آن ًکػو اؼت ی٘ت ایييط. ز٘ک  تعرا  آن تَاىيط یؽت، انا ىهیصَب ى
 طنیگارکـیؼان قَرت از ً ةطک ؽتیآؼان ىؿان  ةعایىطارىط و  ٌطایتگعر یقس

ط یػً ةاکط یعیةگىٌع در ی واةؽتگ کیرا  آن ،کيیط زا  کً تغکیً نیـيط. کدؼت ة
ا ؿَد  ، طیيکً یکط تغیصَاٌ نیاگع واًُٗا ط. یتع  کيرا  آن طیتَاى ین ایآط یيیةتو ٌر

آن را ط یةتَاىکيم  یو نیو تنهط یگار را تع  کيیو انعوز ؼیکيم از ٌه یً نیتَق
ىطارد. اگػع  طنیگارکـیؼی ةعای عکٔکؽی  چیٌالس، کو یا طانیندر ط. تع  کيی
ط، یـکگار ةیدوةاره ؼوٗتی  .طیةتَاىکيم کً  یو نی، تنهطیتع  کيرا  آن طیةضَاٌ
. داردو اجػع را یط، ٌهیتاب ةضَاىکرا در ی و ؼضيعاىیصَاٌط داؿت. اگع اةطی  نغۀ

ىػطاریم. انػا اگػع تان  کـػیطن  صَاٌیط تغکیً کيیط، کػاری ةػً ؼیگار ىهیالتتً اگع 
ا ٌعگغ ی: آزدم نیو نحال را یای . زناىطیتع  کيرا  آن صَاٌیط تغکیً کيیط ةایط نی
چگَىً ىـؽتً ةاؿط؟ آىذا  ةع لتؾی گاریةا ؼ کً طیا طهیدرا دائَ  کیا یةَدا  کی

پظیع ةاؿط؟ ةا تَدً ةً ٌطٔی کً در تغکیً داریط، ةایػط آن را تػع   تَاىط انکان نی
ط. یػيک  را تػع طنیگارکـػیؼةایػط ط، یػيکً یػکط تغیػاگػع ةضَاٌگػَیم  یط. نیکي
الغاناتی اؼت. نضالٓ ی از انیال کیرؼاىط و  یقطنً نتان  ةطنةً  طنیگارکـیؼ

 م.یدارنان  نکييطگاً یتغکی ةعاً کاؼت 
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 حسادت

 عایػزيم. چػعا؟ ک یدٌم، اّلب نَمَع زؽادت را نىعح ن یٔا را آنَزش نی وٗت
ً کػؿطیط اؼت ٗطر   ؿَد. آن نیىهایان  ؿطیطی در چیوار یقَرت ةؽ زؽادت ةً

و یػو ایچػعا نػعدم چػؿَىط.  نتَدً ىهیرا  آن نعدم زتیو ؿطه ی ُیوتانعی 
ی ٌػا ناو در زنیصػَدش را دارد. نػعدم چػی ٌا ـػًیرا دارىط؟ ؿطیط رزؽادت 
 گػعا را درونی تیةَدىػط و ؿضكػىیؽم َیيَٕؼک ت جیع تستوَر ؿطیطی  ةًگظؿتً 
ةػً ٌػا  آن کييػط. اةػعاز ىهیرا  آن ا ؿػاد ٌؽػتيط،یػی َكػتاىی اىط. وٗتػ دادهؿکل 

و روش َػادت یػةػً اچػیو چَن نعدم اَت٘اد دارىط. ی یتایکو ؿی دار ـتویصَ
را دارد،  صَدی ایالتتً نغا. اىط دادهؿکل گعا را  درونی تیؿضكدر نذهَع اىط،  عدهک

تَاىط  یصَدش را ٌم دارد و نی ٌا بیصَد. انا َی دروىی عوٌایطن ةً ىینحل ىتال
ان دارنػا، یػپادورۀ و یػدر ا ةضكَصهعاه داؿتً ةاؿط. ٌ رای داىتی عات نيٕیت ج

را زػادتع تَاىط زؽػادت ؿػضف  یؿطه و ن چـهگیعـتع یآن ةی نيٕی ٌا ديتً
ای يط. اگع ک گػعان ید، ةالٔاقػلً ةاَػث زؽػادت دؿػَليػی َی ؽػکصػَب صتٌع
ی غ صَةیا اگع چیعد، یةگی پاداؿگع یدی یا دای ارشکاز نسل ی اگع کؽؿَد.  ین

ی گػع وٗتػیعا أػعاد دیط، زیدرةارۀ آن ةگَی ا کيط کلهً یاورد، دعئت ىهیة ةً دؼت
ا یػ« یزؽػادت ؿػٗع»و را یػٌػا ا یّعةػ ؿػَىط. یدرةارۀ آن ةـػيَىط ىارازػت نػ

ٗػعار ی يػیچ ىیؽػمَیيَٕؼک تػ جیع تستا یتهام آؼ يط.ىان ین «ییایزؽادت آؼ»
تً  طیطٗػطر ؿػ ویاو یچػٌؽت انا ٔ٘ه در  دا ٌهً ؾیوة مکو زؽادت یاو  گٔع
 اؼت.

زنان ً کاؼت نىلٖ ولتی  ٌای نؽاوات َلت آنَزه ةًی ا تا اىطازهو زؽادت یا
غد یػٔػعو ةعاگع آؼهان  چيطان دوری در چیو نىعح ةَد. ةع اؼاس ایو نيىٖ، ىً
ی ؼػٍه طیػةاً ٌهػؿػتً ةاؿػط صَب ودَد دای غیاگع چ؛ عىطیط ةا ٌم ةهیةاً ٌه

ط ؼٍم نـاةٍی دریأت یةاؿط ٌهً ةای ؾ درآنطیاگع أغاداؿتً ةاؿيط؛ ی نؽاو
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تار ؿػَد کع کٕتو وعز یا کييط. َاد ىػً  رؼػط ینػ ةػً ىٌػعً ةا ٌهً ةً نؽاوات ٔر
دٌيػط  ىَع کاری کً اىذام نیاؿيط؟ نـاةً ٌم ةتَاىيط  یچگَىً نعدم نانا ةاؿط. 

دٌيط ىیػغ نتٕػاوت اؼػت؛  ن را اىذام نینتٕاوت اؼت و ایيکً چ٘طر صَب کارؿا
و یػدر ای اقػلدٌػط.  نؽئَ ىً کار صػَد را اىذػام نی ٌعکؽیگَىً ىیؽت کً  ایو

ی ةػػعا «ط.یػػآ یىهػػ ةػػً دؼػػتی غیػػ، چدادن ازدؼػػتةػػطون »: دٍػػان ودػػَد دارد
اگػع  يػطیَگ یىیغ نػی نعدم َادزتی ط از دؼت ةطٌط. یآوردن، ؿضف ةا دؼت ةً

 ةػًی ـتعیؼَد ة ،ـتعیة ارِ کآورد.  ىهی ةً دؼت چیغیاىذام ىطٌط ی ارکؿضف 
ط یػةايػط، ک یتالش نػـتع یة کًی ؿضك. داردی هتعکؼَد  ،هتعکار کهعاه دارد، ٌ
ً کعد ک یادَا ن ٍ ةَدیؿاً در گظؿتً کىلٖ ولتی ن نؽاواتآورد.  ةً دؼتـتع یة

. دٌػط تْییع نیرا ٔعد ً کةُط از تَلط اؼت زىطگی اىط و  ا آنطهیدىً ةی ٌهً نؽاو
ؿػَد،  نىلػٖی ٌعچیػغاؼػت. وٗتػی ؾ از اىػطازه نىلػٖ یةػطه یو ایا میگَ ین

چٍعۀ أػعاد ؟ چعا آیيط دىیا نی  عصی دصتع ةًةعصی پؽع و چعا ةؿَد.  ىادرؼت نی
 یػا نُلػَل ةػًهار یةچعاکً  اىط ةعصی از ٌهان ةطو تَلط نتٕاوتؽت؟ یً ٌم ىیؿت

 گعیدی ُطاىؽان در ةُ ی ً تهام زىطگکم یيیم ةتیتَاى یةا  نؼىَح از آیيط.  دىیا نی
تً اؼت.  صَاؼػتار نػعدم ؿػایط اؿػيط؟ یکؽػان ةتَاىيط  ینٌا  آن چگَىًٗعار گٔع
تَاىيط ةعاةع  ین، چگَىً ىتاؿطی ؽکی از زىطگی ٗؽهتی غیاگع چ ةعاةعی ةاؿيط، انا

 زىطگی نعدم نتٕاوت اؼت.؟ ةاؿيط

اکت نػعدم در یؿضك ٌػا  آن اؼػت. گػعا ةعونی وػَر ىؽػت ةػًی ّعةػی ـػٌَر
، صػَد را داردی ٌػا تیػنغدر زػالی کػً  .کييػط اةػعاز نیا ّم صػَد را یی صَؿسال

ی نتٕػاوتصكلت و دو یا .یدار ـتویَطم صَ نحل ؛صَدش را ٌم داردی ٌا بیَ
ٌػای نتٕػاوت و تتُػات نضتلٕػی   ةاَػث ذٌيیت ٌا دارىػط ٌا و آؼػیایی کً ّعةی

، نغایایی ةگیػعدا ؿَد ی ٘طیعت صَد ؼعپعؼت تَؼهی يیچ یاگع ؿضكؿَد.  نی
گعان از یةگظارد د ًکيیا، ةطون گیعدةی ـتعیةپاداش . اگع ریغىط ٌم نیً ةگعان ید
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ا یازتی گظارد.  یتؾ نیدر صٕا در درا  آن ىطؿَصتع ةاآن  ىهَىً نيطان ارکو روٌز
اىتٌار دارىط زودتع ٌا  آن ای از وَر ّیعنيكٕاىً روزگار ؼضتی دارىط، چعاکً نعدم ةً

ر ةیایيط و دیعتع ةً صاىً ةعگعدىط. نهکو اؼػت ٌهکػاران ةػا وُيػً و کيایػً ؼع کا
ا آؼان « َالی»ةگَیيط ایو أعاد چ٘طر  ا را ؼعؿان ةعیغىط. ایو روٌز ٌؽتيط و کاٌر

 ىیؽت کً ٔعدی صَب ةَد.

اکدر  نادعا ویاگع ا ػ یٕتط نتٕاوت صَاٌط ةَد. اگع رئیگع اتٕاؽ ةیدی ـٌَر
پاداش و اؼت ک، نهاىذام دادهی صَة ارش را ةًکعوز اننيطی ارکً کنتَدً ؿَد 

ی وا»ؿػهعد:  نػیگػعان ین٘اةل ددر پَل را ی ةطٌط. او ةا صَؿسال او ةًی ـتعیة
 ةػادرةػارۀ آن ی تَاىط ةػا صَؿػسال یاو ن .«َل ةً نو دادنتلِ پو یػ انعوز ایرئ
و یدر چػنػادعا و یػداؿتً ةاؿػط. اگػع ای انطیپ ًکيیايط ةطون کگعان قستت ید

ػ ةػً آن یرئػی زتػ د،عیػگةی ا امػأًپػاداش ػ یاز رئػی ؽػکً کٕتط یاتٕاؽ ة
ىط. در ؿػَگػعان از آن ةػاصتع یپيٍان ىگً دارد و ىگظارد درا  آن ًکگَیط  نیؿضف 

اک  ؼػَی ةًی ، ةػا صَؿػسالقط ةگیعد ۀىهعی در انتساىی ا گع، اگع ةچًیدی ـٌَر
تػًقط نو انعوز ىهعۀ » :زىط یاد نیٔع ،طهیصاىً دو تػًقػط ىهػعۀ ام!  گٔع  !«ام گٔع
 «َػالی ةػَد پؽػعم!تػام، ؼػالم »ط: یػگَ ینػو کيط  نیصاىً را ةاز درِ  ایً یٌهؽا
اگػع انػا « پؽع صػَب! وی، آٔعکؼالم د»يط: ک ینگع پيذعه را ةاز یدی ا ً یٌهؽا

صاىػً تػا از نطرؼػً   َد کػ صَاٌػط ةػَد.ٔادًُ  ،ٕتطیو اتٕاؽ ةیدر چ نادعا ویا
تًقط نو ىهعۀ » زىط: و ٔعیاد نی دود ین تًقط ىهعۀ  !ام گٔع ی  اً یٌهؽػا !«ام گٔع

ةً ةػطوةیعاه  يطک ینؿعوع  ىًاصاز داصل يط کاش را ةاز  ىًاصرِ د ًکيیاٗتل از ی زت
چػً ٔ٘ه ىهعۀ قط اؼت دیگع.  ؟کيط کً صَدىهایی نی نگع چً ؿطه زا »گٕتو: 

تً قطىهعۀ  زال ةًتای ؽک يگ نيذػع ٌای نتٕاوت در ایو دو ٔ ذٌيیت« ؟ىگٔع ٌع
و دلضَری ؿػَد. زؽادت نيذع ةً تَاىط  ینؿَد. در چیو،  ةً ىتایخ نتٕاوتی نی
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ازؽاس صػَةی  صَؿسال ةاؿيط، از آن نعدم از صَؿتضتی دیگعاندای ایيکً  ةً
 چيیو نـکالتی ودَد دارد. .ىطارىط

 ؿػط کً چيط ؼال پػیؾ در چػیو تػعویخ نینىلٖ ولتی  ٌای نؽاوات آنَزه
ار، کنـضف ةغىم. در نسل ی نحال طیً کعد. ةگظارنعدم را آؿٕت یٌا ار و ارزشکأ

ی ارکػؽتيط. ٌع یىتَاىا گعان ةً اىطازۀ او یً دکيط کو اؼت ازؽاس کنهی ؿضك
ع کػةػا صػَدش ٔکيػط ٔػعدی ةعدؽػتً اؼػت.  یٔکع ندٌط.  یاىذام نی صَة ةًرا 
. ؿػَمةػا تع ی ن٘انی ا زتیارصاىً کع ینط یاػ یرئدارم ت ینو قالز»يط: ک ین
 و اؼػتکػنه ٌمػ یرئ .«ٌم ةـَموزیع  تَاىؽتم ىضؽت نیی يم زتک یع نکٔ

و کػغ نهیػاران ىکػرؼػاىط. ٌه یرا ةً اتهام نػی ارکو ٌع  اؼتةؽیار تَاىاو ةگَیط 
ی گػعیؿػضف دانا نهکو اؼػت اؼت.  ةااؼتُطادٖ و ی صیلی او ةگَیيط اؼت 
و تَاىایی اىذام ٌیچ کػاری يط ک یار نکةا او اداره ٌهان  یا گعوهٌهان ً در کةاؿط 

و ؿػضف یٌهػدای او،  ةػًروز  کیی صَرد. ول یىهی ارک چیٌ ةً درد ىطارد یارا 
او ازؽػاس ؿَد.  یؼعپعؼت او نی و زتیاةط  نیا ةً ِؼهت نطیعیتی ارتٖ٘ یىا 
ار یةؽػ .يػطک یت نیاکاراىؾ ؿکػ و ٌهیو ةً رئ اؼتی اىكأ یةی لیکيط ص نی

 .يطک ین زؽادتو ؿَد  نی آؿٕتً

م. یگػَ ینػتَاىيط ةػً آن پػی ةتعىػط ةػً ؿػها  ىهیی ً نعدم َادکو اقل را یا
صَاٌیػط، ةضـػی از  نی آىچًةعؼط ؼغاوار چیغی ٌؽتیط، اگع  ةً ىٌعٌم  ٌعچ٘طر
د. در زالی کً ٔعد دیگعی کً ىا یٖ اؼت ىضَاٌیط آور ةً دؼتتان ىتاؿط،  زىطگی

ی نػعدم َػادآورد.  دؼػت ةػًاش ةاؿط، نهکو اؼػت آن را  اگع ةضـی از زىطگی
ی َػادآن ٔ٘ه ىگعش نعدم  داؿتً ةاؿيط، انا ةاره درایونهکو اؼت ىٌع صَد را 

 نـػضِف  َٗاىیوِ ةع وتٖ ی دانُۀ اىؽاىتَؼُۀ ،  تعواات نَدَد دیطگاه. از اؼت
دٌػط ةػع  یاىذام ن اش یؿضف در زىطگآىچً  گیعد. در ىتیذً، تَؼًُ قَرت نی

ٌػای ةَدیؽػم نتيػی ةػع  آنَزهؿػَد.  یىهداده  تیبو تعىٌم  اوی ٌا ییوتٖ تَاىا
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ىٌػم  اوی ارناکةع وتٖ کيط کً زىطگی ؿضف  ةیان نیی یارناکپاداش و نذازات 
، اگػع ت٘ػَا طیٌؽػتٖ یػچػً اىػطازه  ایيکً  ةطون تَدً ةًؿَد.  ینداده  و تعتیب

ط ٔػعد یػيک یع نػکػٔط. یطاؿػتً ةاؿػىی و زىطگیدر ای غیط چیط، ؿایىطاؿتً ةاؿ
ةؽػیار ةاؿػط، ی ت٘ػَای دارا نهکو اؼت، انا صَرد ىهیی ارکچ یٌدرد   ةًدیگعی 

. آورد نػی ةػً دؼػتٔعاواىػی ا جػعوت یؿَد  یرتتً ن یَالی نيكت و قازبیةياةعا
ط ٌع ِؼهت یا ى٘ـػی را یىط ةاط و نُت٘طييیو نؽئلً را ةتیط ايتَاى یىهی نعدم َاد

اةػت ةػا ی زىػطگآورىط. در ىتیذً،  ةً دؼتکً درصَر آن ٌؽتيط  صػَد را قػعؼ ٗر
تلػػش و ی کييػػط زىػػطگ یةیييػػط. ٔکػػع نػػ قػػطنً نی در ىٍایػػتکييػػط و  دیگػػعان نی

ػا ّیکييط چ یـً ٔکع نیکييطه اؼت و ٌه صؽتً چيػیو أػعادی  .اىط عنيكػٕاىًیٌغ
ؿَىط. زناىی کً نؽو  یَس نیتَاىيط صَب ةضَرىط یا ةضَاةيط و ىارازت و ن  یىه
نتػتال ٌػا  یهػاریةواٗؽػام  اىَاع اىػط و ةػً دهالنتی صػَد را ویػعان کعؿَىط ؼػ ین

 ؿَىط. نی

تار یةً اط یکييطگان نا ىتاً یو تغکیةياةعا کييطه ةایط روىط ً یيط. تغکيکو قَرت ٔر
ط داد. اگػع یاز دؼت ىضَاٌآن را  ،نال ؿها ةاؿطی غیگع چاوتیُی را دىتال کيط. 

ط یىضَاٌ ةً دؼتآن را  طیيکؾ نتارزه ٌم یاگع ةعای ، زتنال ؿها ىتاؿطی غیچ
ا دادن ةَد، نؽئلۀ اىذام ینی ؽت. اگع ةً آن نىل٘یو نىلٖ ىیالتتً ا آورد. ی کاٌر

طار ودػَد دارىػط. انػا یػىاپا ةعصی ََانلگع، ید ةیان ةًداؿت.  یىهىادرؼت ودَد 
نعاٗتػت تػان  مٔاؿػو نُل تَؼػهی ُػیه وتیط و در ؿعایٌؽت ييطهک ویتهع ؿها

ةعدارىػط، زتػی اگػع  اؼػتنتُلػٖ ةػً ؿهرا  چػًآى تَاىيػط یىهگعان ی. دطیؿَ ین
ی ةً ٌهیو َلت اؼت کً نُت٘طیم ةایط روىط وتیُی را دىتال کيیم. گاٌ ةضَاٌيط.
يػط یگَ یغ ةً ؿها نػیگعان ىیو دؼت ؿهاچیغی نتُلٖ ةً رؼط  ةً ىٌع نیاوٗات 

، در قػَرتی آن ةً ؿها تُلػٖ داردکيیط  و ؿها ىیغ ٔکع نی اؼتؿهنتُلٖ ةً آن 
ان یػو دعیٖ ایاز وعگیعد.  ةً ٔعد دیگعی تُلٖ نیو در ىٍایت  ؽتیوَر ى ویاکً 
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ا کيرا  آن طیتَاى یا نیط کً آیتَان د ین ا را  آن طیاگع ىتَاى .ىًط یا یٌر  کیط، یيکٌر
ای ط ةعایو روش ةایاؼت. ای واةؽتگ ی ةً نيأٍ ؿضكی ؿها از واةؽتگ ؿطن ٌر

و یػتَاىيػط ا یىهػی نعدم َػادَن یو چیغ اؼت. چتع نٍمؿَد، زیعا ایو اؼتٕاده 
اةت و نتارزه نی٘ت را دریز٘  کييط. یاةيط، ةع ؼع نيأٍ ٗر

در کيػط.  ةؽػیار ةػطی صػَد را ىهایػان نیوَر  ةً زؽادت ی،و نعدم َادیدر ة
گَىػگ  یچػی ٌػا روش. غ صیلػی چـػهگیع ةػَده اؼػتیى ييطگانکً یکتغ ادتهاع

 ویػاانا  چؽتيط. ی یکطیگع نیٌا گظارىط و ةً َیب یىه زتعامگع ایکطینضتلٓ ةً 
نػعتته ی زٕػي تيطرؼػتاّلب ةا ؼىر ؿٕادٌی و ٌا  آن دَ و روش أعاد ؼتیغه

اىػط. تُػطاد  واؼىۀ تؽضیع ارواح یا زیَاىػات پطیػط آنطه ، زیعا ةًاىط ةَده و آؿٕتً
 ؾ ازیةػی کً ؿضكػ طیعیةگىٌع در  ييط.ک یيگ تَدً نیؿ ویةً ؿٌا  آن کهی از

، رؿط ىطاده ةاؿطی ُیوت َٔؽی یتَاىا چیانا ٌ عدهکعیو تهگَىگ  یؼال چ ؽتیة
ن آ عدهکػػو را ؿػػعوع یتهػػعایيکػػً  الٔاقػػلً پػػػ ازة یگػػعیدٔػػعد ً کػػی زػػال در

 آن تَاىط یاؼت و ىهی اىكأ یو ةیکيط ا ی. ٔکع نه ةاؿطآورد ةً دؼترا ٌا  ییتَاىا
ی یچ تَاىػایٌػانػا ام  عدهکػو یؼػال تهػعؽػت یة ؾ ازینػو ةػ»: تسهل کيػطرا 
ىػَع چػً آورده اؼػت. ایػو  ةً دؼترا ٌا  آن لی او، وام طادهىرؿط  رای ُیوت َؽٔ
ةعآؿػٕتً و ؿػضف یػا «اؼػت؟ آورده ةً دؼػت او اؼت کًی ُیوت َٔؽی یَاىات
تػً ً یکاز تغ زاقل و ديَن ؿطهع یَان تؽضیز ایروح لۀ یوؼ ةًاو »: ؿَد ین گٔع

و اؼػت کػنه دٌػط، یآنػَزش نػ یالؼػکدر  یگػَىگ یاؼتاد چی وٗتا ی «اؼت!
اؼػتاد ىػَع و چً یاوه، ا» :طیةگَی ازتعان یو ةا ة ةاؿط ىـؽتًآىذا  غیىی ؿضك

ػایی کػً نی َالًٗاؼت؟ ی گَىگ یچ آن ط یؿػا« گَیػط ىػطارم. ای ةً ؿيیطن چیٌغ
 گَىػگ یاؼػتاد چػآن آىچػً  ، انػايطکقستت او ی َةص ىتَاىط ةً گَىگ یاؼتاد چ

ایچيط ک یقستت نٌا  آن درةارۀ و یػاؼػت. ا شۀ صػَدیکنطرؼۀ تغاز  ٔ٘هی یٌغ
 کی وکيط  نیگَىگی ؿعکت  ، در ٌع کالس چیکيط نیرا نىالًُ  چیغ ٌهًؿضف 
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داىػط. انػا  یگَىگ نػ یـتع از آن اؼتاد چیةواًُٗا و ؿضف یادارد.   صعوار نطر
ـػتع یاؼت. ٌعچً ةی و زٕي ؼالنت دادن اش درةارۀ ؿٕا ؟ ٌهًای دارد طهیچً ٔا

ةاَػث و ؿػطه  تع طهیػچیو پ تع آؿػٕتًٌایؾ  اىعژی، کيط و نىالب پعیاز اصَد را 
کً ٔعد دٌط  یآنَزش نی ٘یۀ ز٘یکتغ. ؿَد تع لکنـةعایؾ  کعدنً یکتغؿَد  نی

ةعای دوری از نـکالت ةایط ٔ٘ه یک روش را دىتال کيط. زتی در ةیو کؽاىی کً 
تعانػی از ةیيیط کً أعاد ةً یکػطیگع ةی ٌؽتيط گاٌی اوٗات نیی کييطۀ واًُٗ یتغک
اةت  نی تَاىػط نيذػع ةػً زؽػادت  رازتی نی  ىعود ةػً از ةیوکييط. اگع واةؽتگی ٗر

 ؿَد.

 ةعد ینی پةائَ  گَىگ و، ؿِ اىتكاب صطایان تابک. در میةگَی داؼتاى طیةگظار
 ای یز اىگیۀ آؼهان از دیاولی ع اؼت. انا صطایت و پیقالز یة ای یز اىگیً دک
و یػا دکػع ٔکػعةػائَ  گَىػگ ويػط. ِؿػکاَىػا  نایصطا ًرا ةی يیاوً َيکٌط صَا ین
 يػط؟کو را اَىػا یَيػاو انیةػً صػطا ؿػط چػعا از او صَاؼػتً» نيكٕاىً اؼت:  عیّ

را  آن تػَاىم ی، نػه ؿػَدطیػةعؼػعم ایيکً  ةُط از .ٖ ٌؽتمینو   چ٘طرةیيیط  نی
و را اَىػا یَيػاو انیىـػط ةػً صػطاصَاؼتً ؾ ةگظارم. چعا از نو یدوةاره ؼع دا

ةػً را ی التکنـػ ای یز اىگیدی ـً ةعایٌهکعد کً  ی نیؽَدٗطر ز نآاو  «؟يمک
 آورد. ین ودَد

و یةَد. ای انَىیکدر زنان ؿاولیً ؽم ایةَدةضـی از ی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا
ا درةػارۀ يط. اگػع قستت کٌا  آن درةارۀيط ک یؽم دعئت ىهیدر ةَدکؽی  چیٌ روٌز
تًیکديَن از تغ يطیگَ ینط، یيکقستت ی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا  راٌػا  آن ط.یا ً گٔع

ػایػا؟ وػَر اؼػت ویا . چػعاؿياؼػيط یىهت یةً رؼه در کل راٌتػان ی زتػ و روٌز
و  داؿػتارؿط ط یده نعی انَىیک. ؿاٌؽتيطی یٌاچیغ چً ٌا ییتَاىاداىيط آن  یىه

و ةػَد. یاولػی یصػطای ٌا ٗػطرت و دریػ یلػ وی ینَدؿط کً از ةیو آىٍا،  گٕتً نی
 در ًؼػػَآٌ انیلىام  از آىػػان ةػػًی کػػیو داؿػػت صػػاىم ىیػػغ  نطایػػنعی انَىیکؿػػا



۳۲۷ 

 

ػیچػ ةػًؽم یةَدی ع اول ةَد. وٗتىٕی یصطای ٌا ٗطرت ؿػط ةػً ٌهػان ی و نُٔع
یضتراٌتان ی ٌع ىؽلقَرت ةَد.  دارنػا ةػً  یةػَد زناىی کػًداؿت. ی اریةؽ ۀٌٔع

ا گػظر زنػان، ةػانػا ز رودصاىػً گظؿػت. یػک ؼػاًٗ ىػی ؿػط و او آنط، ؼَار یچ
ً کػو اؼػت یػای اقػل َلتاىط.  يار زده ؿطهکی ا يطهیوَر ٔغا ةًی یصطا یٌا ٗطرت
ت یػٕیکنػان نُاةػط مػعورتًا از ادا صیػراٌتػان ارؿػط، ؼعپعؼػتان  اىيطنی أعاد

ی ولػ ىط،ا راٌػب ارؿػطیػ مدؽتيط. اگعچػً صػایةعصَردار ىی ا الُاده َٔؽی نادرزاد
و تٕاوت کػً یةا ا، اىط هيطيک ویغ تهعیىٌا  آن .اىط  ینعدم َادی ٌا ٌا ٔ٘ه ن٘ام ویا

ً اؼتٌا  آن تغکیً ةعای هعیو تٌای آزاد صَد  ادتهاع و در زنان. ؿها در یک زٔع
ی ةؽػتگٗلػب ۀ یػکةػً تغوَر کانل  ةً ،ا ىًیط یً نَٖٔ ؿَیکدر تغایيکً  .کيیط نی
ىَآنػَز  یانا راٌتػٌیچ راه دیگعی ىطارد. يط و ک یقطؽ ن ٌعکؽیةعای و یارد. اد
ىطاؿػتً ی ةػطی ت نػادرزادیػٕیکط یؿاوپغ نـَْل اؼت  کار پضتدر نُتط ةً ً ک

 ةازؿطن ٕٗل گَىگرؼیطن ةً نعزلۀ ـط، کةـتع زدع یةىَآنَز  ةاؿط. ٌعچً راٌب
 ؿطن ٕٗل تع ةاؿط ةاز راٌتان ارؿط رازتی تع صَاٌط ةَد. ٌعچً زىطگ او آؼانی ةعا

ی ارد. راٌتػارنػا ودػَد دک لیتتػطً نؽئلۀ کچعا اؼت،تع  ؼضتٌا  آنی گَىگ ةعا
تع پػ ٍ یرا ؼعی یارناکی ةطٌگظراىط.  ای را نی کييطه ىَآنَز زىطگی ؼضت و صؽتً

او ةػاز گَىػگ ٕٗل  ىاگٍان یط روزی. ؿارؼط ینی يیة ةً روؿو تعٍ یؼع ودٌط  ین
ی یصػطای ٌا ٗطرت ی،يیة روؿو هًیا ىیی يیة روؿو ای ةازؿطن ٕٗل گَىگ. ةا ؿَد
و  پعؼػيط از او نیی یٌا و ؼػثالآیيػط  نیط ىػغد او . راٌتان نُتطىؿَ نیطار یاو پط

چگَىػً »: کيػط تسهػلرا  آن تَاىػط یراٌب کل ىهانا  گظارىط. نیٌهً ةً او ازتعام 
 زاقػل ازديػَن دچار او  ی؟يیة روؿوکطام ةاؿم؟ راٌب کل ٌيَز ٌم ٗعار اؼت 

عاج از نُتػط اصػىَآنػَز راٌػب  .«طیػيطازیعون ةیة ایيذا . او را ازؿطه اؼتً یکتغ
ؽػم یدر ةَدکؽػی  چیٌطه کػً یرؼی یو نؽئلً ةً دایاؿَد. ةا گظؿت زنان،  ین
ىگاه کيیط ةعای يط. کقستت ی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىادرةارۀ يط ک یدعئت ىهی يیچ

ٌای  کُيػطهتَاىؽت  ینٌایی داؿت کً  أتاد. او ٗطرتچً اتٕاٗی  گَىگ ید راٌب
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ی کیرا ٌا  آن و نيت٘ل کيط و ؼپػیی ةً چاٌی در نُتط لیيگ ینَه اِ کرا از چَب 
]در ىتیذۀ زؽادت ةً او[ در ىٍایت يط. انا کعون پعتاب یةً ةاز چاه ی گعیةُط از د

 عون اىطاصتيط.ینُتط ةآن از او را 

ارتتاط  نؽئلً ویةا ام یوَر نؽت٘ عا ةًیز ،اؼتی ار دطینَمَع زؽادت ةؽ 
ىتَاىیػط صػَد را از اگػع . ىػًیػا ةً کهال ةعؼػیط تان ً یکتغدر ط یتَاى نیا یً آکدارد 

ا کيیطزؽادت  ایی کً تغک، ٌر و یاؿَد.  وؼیلۀ آن تتاه نی ط ةًیا ً کعدهیٌهۀ چیٌغ
ػا ىکيػػطزؽػادت صػػَد را از  ،ًیػکع تغیدر نؽػاگػع کؽػػی ٗػاىَن ودػَد دارد:  ، ٌر

 ًکػط یا طهیط ؿػيیؿػا . ٌیچ اؼتحيا ٌم ىطارد.دؿَىائل ی ٘یز٘جهعۀ تَاىط ةً  یىه
تو ةً ةٍـت ةػا  تاةا یةَدا آن يطیگَ ینعدم ن ةػطون  . انػاکػعد ارنػا قػستتکاز ٔر

ا ع ةاؿط کػً ؿػضف یپظ أتط. نهکو اؼت انکان زؽادت ایو اتٕاؽ ىهی کعدن ٌر
ةػا  ،ـػتعیۀ ةیػتغکی داؿتً ةاؿط و ةػعای کاؼتی َٔعی ٌا گع ديتًیاز دی در ةعص

پظیع ىیؽػت.  انودً انک ٌیچ و ىعود ةًیکارنا ةً ةٍـت ةعود. انا اگع زؽادت از ة
ؿػها  . ٌػطؼطیىتيطتان  : چـم صَد را ةع نـکلمیگَ یييطگان نک ویانعوز ةً تهع

ا ط از ؿع زؽادت یو نذتَریؼىَح ةا تع اؼت، ةياةعای ؼَ ً ةًیتغک ط. ةػً یؿٌَر
 .کعدمنىعح ی و ؼضيعاىیدر اوَر صاص  ةًرا َمَع و نیا َلتٌهیو 

 يا یهاریبکردن  نداٍا َضَعن

را  ٌا یهاریةکعدن  نطاوانَمَع ةً ایو نُيی ىیؽت کً ٗعار اؼت  ایو کعدن نىعح
ی ٌػا یهػاریط ةیػٔالَن دأػا ىتای واُٗ انطینع ک ازی چیٌةً ؿها آنَزش دٌم. 

تهػام  ٔاؿػو نػو ،ایو کػار را اىذػام دٌیػط ًکيیانسل  ةًيط. يکنطاوا را گعان ید
ایچ ایيکً ایو نَمَع  گیعد. َلت نیپػ  ةً ةطن ؿها داده ٔالَن دأارا کً ی یٌغ

کيػط و ةػً  نؽػئلً دأػا را ى٘ػل نی ویاگیعیم ایو اؼت کً  ٗطر دطی نی را ایو
کؽػی ی هاریة ،أعادعصی ة ًکيیانسل  ةً .رؼاىط ینب یآؼىیغ صَدتان ی ؼالنت
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ييػط یة ینً کرا  ٌعکؽیو  ييطک ینی تاة یاىذام دوةارۀ آن ةی ، ةعاکييط را نطاوا نی
در ایو قَرت وامر اؼت کػً  .کييطی یىهاو صَد نطاوا اش را  یهاریة صَاٌيط نی

 ؿَد. ٔعد نیۀ یکناىٍ تغی وَر دط ةًاؼت و ی واةؽتگ کیو یا

ایيکػً نػعدم تهایػل دارىػط ةُػط از گَىػگ از  یچدروّیو از اؼتادان ی اریةؽ
ا را یو چیاٌا  آن اىط. اؼتٕاده ةعده ٌا را نُالذً کييط گَىگ ةیهاری یادگیعی چی ٌغ

تَاىػط  یؿػضف نػ ی،چػٔعؼػتادن  عونیييط ةا ةک یو ادَا ندٌيط  نید ایةً ؿها 
ی غ چیگعان ىیط و دیداری ؽت؟ ؿها چیىی و ؿَصیا ایيط. آکٌا را درنان  یهاریة

ؿها را ی هاریاو ة یِ ط چیط؟ ؿایيکدرنان  صَد  یِ ط او را ةا چیتَاى یدارىط. چگَىً ن
ؿػضف ی . وٗتػنسػطود کيػطرا ی گػعیٔػعد د یِ تَاىط چ یٔعد ىه یِ يط! چکدرنان 

ی اىعژةا يط نادۀ ک ینؼاوٍ آىچً  دٌط، یً رؿط نیکاز تغی یگَىگ را در ؼىر ةا 
انػا  ،يػطکيتػعل کو َب کؼػعآن را  و ؿػٕا دٌػطةیهػاری را تَاىط  ینً کاؼت  ةا 
و نُالذػۀ ی هػاریةی ٘یز٘ی ؿٕای ةعا رو ازایو .ای را ةعدارد ـًیَلت رتَاىط  یىه
درنػان ٌػع ی ةاؿػط. ةػعای ُیوت ٔػَؽی ٌػا ییتَاىػای داراط یانل آن، ؿضف ةاک
ی ٌػا ییتَاىػا در ارتتػاط ةػاودػَد دارد. ی نـضكػی ُیوت ٔػَؽی یتَاىػا ی،هاریة

ی ٌػا ییؾ از ٌغار ىَع از آن تَاىایم ةیگَ یٌا، ن یهارینُالذۀ ةی ةعای ُیوت َٔؽ
دػَد دارد. وی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا ،ٌا یهاریةتُطاد  ةً و ودَد داردی ُیوت َٔؽ
ؿػها ی نػطاواایيکػً  ط، ةطون تَدػً ةػًیىطاؿتً ةاؿی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىااگع 

 ٔایطه صَاٌط ةَد. ینُالذً ة ةاؿط،ناٌعاىً  چ٘طر

اىط.  ـاىطهکی ييطگان را ةً آؿٕتگکً یکدانُۀ تغ عصی أعاد،ع ةیاصی ٌا در ؼال
ىػغد َهػَم ی و زٕي ؼػالنت دادن ؿٕای ً ةعاکگَىگ  یچی و اؼتادان واُٗیدر ة

 ةً نعدم آنَزش دادی ؽکچً  ،دىطکعرا ٌهَار  راهار کً در آّاز کی یٌا ا آنیآنطىط 
ا ةً ؿػها یعدىط ک یرا نُالذً نتان  یهاریـً ةیٌهٌا  آن ييط؟کنطاوا ٌا را  یهاریة

ؿػها  ٌایی را ةػً تهعیو. طیالم ةهاىچگَىً ؼ وط یيکً یکدادىط چگَىً تغ یىـان ن
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ط یتَاىؽػػت یو نػػیٖ تهػػعیػػوعاز صَدتػػان  ،ُػػط از آندادىػػط و ة نػػیآنػػَزش 
ان نػعدم یػگَىػگ ةػً ن یچدروّیو . ةُطًا اؼتادان طیدرنان کيرا تان  یٌا یهاریة

هػاران را یگَىػگ ة یةضَاٌػط ةػا چػ ٌعکؽػیریضتگی ایذاد کعدىط.  مٌ ةًآنطىط و 
در يػط. ک یييطه را ةً صَد دظب نکعیَان تؽضیا زیروح وَر زتم  ةً ،يطکنُالذً 

، کػً عدىػطکهاران را نػطاوا یگَىگ ة یاز اؼتادان چی ةُنآن زنان و آن نَُٗیت، 
ی نػعدم َػاد گَىػگ نٍػارت یدر آن زنان ةَد. انػا چػی ٍاىیکةا اوماع ٌهکاری 

عات اوماع ییاز تْی ا ذًیاةط. آن ىتیاةط ادانً ی تَاىط ةعا یطه ىهیو پطیؽت و ایى
در آنَزش عصی أعاد ةَد. ةُطٌا ة هآن دور ازی در آن زنان و ٔ٘ه نسكَلی ٍاىیک
ایذػاد ی ىاةؽػاناىلً یو وؼیةط ؿطىط و تضكفنٌا  یهاریةی ؿٕای گعان ةعاید

را ی هػاریةی ا پػيخ روز نػطاوایؼً  َعض تَاىط در ینی َاد یعدٔچگَىً کعدىط. 
 .«يمکػرا درنػان ی هػاریا آن ةیػ ویػتػَاىم ا ینػ» کيط: نی دَاای ؽکعد؟ یاد ةگی

ا یػآدارىػط. ييطه کعیتؽػض َانیا زیو أعاد روح یاٌهۀ ً کم یگَؿها ة ًة طیةگظار
َان یػػا زیػػروح ٌػػا  آن طه اؼػػت؟یچؽػػتؿػػان  ةػػً پـتی چیغ چػػًداىيػػط  ینػػ

دارىػط. ٌيػَز اوػالع ييط و ىً از آن ک یازؽاس نرا  آن ييطه دارىط، انا ىًکعیتؽض
ن کييػط چیػغ تَاىيط درنػا کييط ایيکً نی کييط تَاىهيطىط و ٔکع نی ٔکع نی اؿتتاه ةً

 صَةی اؼت.

ةً ةگظرىط تا  ٔعؼا ۀ واٗتیتغک ٌا ؼالان یاز نط یگَىگ ةا یچی اؼتادان واُٗ
ع کو ٔیا ٌعگغ درةارۀ ایط، آیيک یهار را نطاوا نیةٔعدی  زناىی کً. ةعؼيطو ٌطؼ یا
و یػای ارنػاکةػعدن  ویازةػی را ةعای ُیوت ٗطرتهيط َٔؽی ٌا ییا تَاىایً آکط یا عدهک

ط؟ چگَىػػً یػػا هکعدؽػػب کرا ی ٘ػػیز٘ یآنَزؿػػ ا ٌعگػػغیػػط؟ آیتؿػػضف دارا ٌؽػػ
ط؟ چگَىػً یػعیاد ةگیػٌػا را  یهػاریة ینػطاوا ،ا پيخ روزیؼً در َعض ط یتَاى ین
و یچيػانػا ط؟ یػيکرا درنػان کؽػی ی هػاریةی َادی ٔعدی ٌا ط ةا دؼتیتَاى ین

 اىػط. هکعدنعدم اؼتٕاده ی ٌا یواةؽتگو از مُٓ ؿها ی گَىگ یچی ٗالة اناؼتاد
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ؿػَىط  ةؽػیار صَؿػسال نیٌػا  آن ط؟یؽػتیٌػا ى یهػاریدرنان ةی ا در دؽتذَیآ
 ی ةیهاری آنػَزش دٌيػط، ناىيػطاٌایی ةعای نطاو ٌایی ةعگغار کييط و ؿیَه کالس

اقىالح  اقىالح وب ٔـار و ةً ةً ی،چ دتعان ی،ۀ چیتضل ی،درناىىَر ی،ؼَزن چ
تو  روش ایػو ؿػان  د و ٌطؼٌای گَىاگَىی ودػَد دار . روشلۀ دؼتیوؼ ةًگٔع

 اؼت کً پَل ؿها را ةگیعىط.

تو درةارۀ روش  طیةگظار ةػع وتػٖ يم. کػؿها قستت ی لۀ دؼت ةعایوؼ ةًگٔع
اؼػت؛  ارنػاکؾ یٌػا یتهػام ةػطةضتٔػعد و  ؿطن  ةیهاری ا ـًیر نـاٌطۀ نا َلت

و ةػط اؼػت. تهػام نَدػَدات ی نيٕػی غیو چیا اه.یؼنادۀ ایو ی یکارناطان ین
ؿػان  یه ةعاینسػو ٌيگػانی کػً  اه ٌؽػتيطیو ؼی نيٕی تغ نَدَدایىی هيیاٌع

ـػ  اقػلی ني؛ ؼػتاةَدن   هػاریةی اقػل َلػتو یػاؿػَىط.  ةاؿط وارد نینياؼب 
ؿػانل ٌػا  آن ازی کػیآیػط.  ؿیَۀ دیگع ىیغ پطیػط نیدو ةیهاری ةً . التتً یهاریة

. ٌؽػتيطارنا کاز ی ا صَؿًاؼت کً ناىيط ةا  ی چگالةا ی يیة ار ذرهیةؽاتی نَدَد
و لَلػً ک یان یً از نکو اؼت ینحل اکً کهتع ؿایٍ اؼت انا ودَد دارد ی گعید

 .دَؿ یننيت٘ل از ادطاد ؿضف 

و کػه. کؽػی ناىػط ٌایی قستت کيیم کػً ةیـػتع رایخ یهاریةدرةارۀ  طیةگظار
عه داؿػتً یػاؼػتضَان و ّی روی از ةطىؾ ّطه، ََٕىػت، ةعآنػطگی یاؼت در دا
 ،، در آن ٗؽػهت ةیهػار ةػطناؼػت تػع از ایػو ُةُػط کػً ژرؼ گعیدی ُطةاؿط. در ةُ 

وتیُی  ٌػای ٔػَؽ ةػا تَاىاییگَىػگ  یچان ؼتاددارد. اکحع ا نيٕی ودَدی َدَدن
 ةطناه را در یؼچِی  تَاىيط یٔ٘ه نٌا  آن .طييکی یؿياؼارا  آن تَاىيط نُهَلی ىهی

آىذػا  ةاؿػط،دػَد نَاه یؼچِی  ٌعدام ییةگًَ کو درؼت اؼت یييط. ایؿضف ةت
در ی عا نَدػَدیػ. زؽػتیىی هاریةی اقلَلت اه یؼچِی  ودَد دارد. انای هاریة
أػعاد درةػارۀ ی ةُنػکيػط.  ایذػاد نیطان را یػو نیػً اک تع ودَد دارد  ژرؼی ُطةُ 

 طیػصَاٌ یوَر کً نػ ط و آنی. ةعوييطک یقستت ن آن ۀیتضل و اهیؼچِی  ةعداؿتو
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از ی ةُندر عا ی، زآیط نی ةً ودَدَتاه ةُط از آن، دوةاره کی ! زناىطیً کيیتضلرا  آن
تَاىػط  یو نػاؼت ار ٗطرتهيط یةؽزا ت، نَدَدی کً در ایو نؽئلً دصالت دارد 

ایو  .ةعگعداىطرا ی چتَاىط  د. نیعیپػ ةگرا  آن ؿَد ةعداؿتًی چ ًکيیانسل  ةً
 ىیؽتيط.نثجع ٌای ؼىسی  درنان

اه یؼػچػِی  عدػاةیيػط، ٌ نیی ُیوت َٔؽی ٌا ییةا تَاىای ةع اؼاس آىچً ٔعد
زا  یهػاریةچػِی  ؿػَد کػً تػً نیىٌع گٔعدر گَىً  ودَد داؿتً ةاؿط، آن نکان ایو

، ىطنؽػطودی اىػعژی ٌػا اىالک ،در آن نيىً٘ةعد کً  ینی پی يیچ وبتع ک. د دارد
تً و ی اىعژی ٌا اىالکو  ؽتيطیو صَن در گعدش ىی ً چک یوَر ةً . ىطنؽطودگٔع

اؼتضَان، ی روی از زصم، ّطه، ةعآنطگی هئ، آن نيىً٘ َالدر ىٌع دکتع وب ّعةی
ل در کو ؿػیؿَد ةً ا یُط ًاٌع نو ةُ یدر ای . وٗتدٌط یرا ىـان نعه یّ والتٍاب 

چ یُػط ٌػو ةُ یػةطن در ا طیةع ینی ط پیدار یرا ةعن آن نَدَدایيکً  ط. ةُط ازیآ ین
 ةُػط از ،اؼػتضَانی روی ا ةعآنطگیٌا ةاؿط  نٍعه کؽیآن د صَاهىطارد. ی لکنـ

ةالٔاقػلً ةػطن  ةعیط نیی ط، پیيک ین  طان را پایط و نیدار یغ را ةعنیآن چ ًکيیا
ً کط یيیو ةتط یعیةگی گعیَکػ دػ کیاؿُۀ اةا ط یتَاى یعده اؼت. نکطا یؿٕا پ
و نَدػَد یً اکاؼت و یای اقل َلت .ط ؿطه اؼتیاؼتضَان ىاپطی روی ةعآنطگ

 کعد. آن اجع را ایذاد نی

تو  روِش  ؼػً یػا پػيخ روز ػ از ایيکػً در َػعضپػ ييطک یادَا نعصی ة گػٔع
ط. روش یيکٌا را درنان  یهاریة طیتَاى ی، نرا ةً ؿها آنَزش دٌيطلۀ دؼت یوؼً ة

تو  در ن٘ایؽػً ةػا آن نَدػَد نيٕػی ط! یػلۀ دؼت را ةً نو ىـػان دٌیوؼً ةگٔع
ؿها را  تَاىط ذٌو نی ینَدَدچيان . اىطٓ یمٌَُليا ، نَدَدات ةـعی ةؽیار 

ی زتػرازتی کيتعل ؿػها را در دؼػت گیػعد.  صَاٌط ةً ٌعوَر کً نیو  کيطل يتعک
ةا دؼت را  آن طیتَاى یً نک طییگَ ینصاتهً دٌط. تان  یةً زىطگی رازت تَاىط ةً ین

تَاىػط آن را  یتان زتی ىهػ دؼت نُهَلی؟ گیعیطةرا  آن طیتَاى ی. چگَىً نةگیعیط
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ی یط، ةػً ؿػها اَتيػایػدٌ یدؼت صَد را ةً اوػعاؼ زعکػت نػی لهػ کيط. وٗت
ةػعای تان  ٗاَطۀ دؼت ، زعکات ةیصيطد ینةً ؿها  تانپـت ؼعی زتو کيط  یىه

تو آن در ىٌعش ةؽیار صيطه ط، یػيکلهػػ را  آن طیػاؼت. اگع واُٗػًا ةتَاىدار  گٔع
را ٗتالً ی ؿَد! أعاد ینی زصم واُٗ کیو رؼاىط  نیب یآؼتان  ةً دؼتدرىگ  ةی
و    ةػطنآنػط.  یةػً ىٌػع نػی ُػیوتؿػان  ٌػع دو دؼتی ـیً ةا ٌع آزناکام  طهید

غان ةػَد یػً آوکػرا ؿػان  تَاىؽتيط دؼت ی، انا ىهىطاؿتی چ نـکلیٌؿان  دؼت
در ؿػان  دیػطن ةطن آىچً روی داده ةَد آؼیب ام. أعادی را دیطه ویييط. چيکةليط 

وَر کػً  و ةً ایو نيذع ؿطه ةَد کً ایيذا واًُٗا ٔلخ ةاؿيط. ٌهان گع ةَدیدی ُطةُ 
ؿػَد.  نی ؿػطن دیطن آن ةطن اؼػت کػً ةاَػث ٔلخ تَاىیط تكَر کيیط، آؼیب نی

تً أعادی کً تست َهل دعازی َ٘یم اىػط یػا وػی َهػل دعازػی  ؼازی ٗعار گٔع
تَاىيػط  یناىط کػً آیػا ٌيػَز  ةعداؿػتً ؿػطه از نػو پعؼػیطهؿػان  ٗؽهتی از ةطن

ؽػت یىی ا ؽئلًٌم کً ند اوهیيان نیٌا  آن ةًرا تهعیو کييط. ٌهیـً گَىگ  یچ
 ةػطنآن روی  ،گَىػگ یو چیىـطه و در تهعی دعازگع یدی ُطدر ةُ ؿان  ةطنعا یز

کيیػط آن نَدػَد  گٕتم، وٗتػی ؼػُی نی ةياةعایو پیعو آىچً ا ن نی ؿَد. ین کار
آن را  اگػعدٌػط، انػا  نيٕی را ةگیعیط، اگع ىتَاىیط آن را لهػ کيیػط اٌهیتػی ىهی

 .زد ینقطنً  تان ط ةً دؼتیعدک ینلهػ 

ت کؿعی طان را ةعایاز نعی تُطاد، گَىگ نٍم نلی چی طادیت از رویزهای ةعا
ـگاه یةعدم. در ٌع دو ىها ٌهعاه صَد ،وکدر پی یایآؼی تيطرؼتی ٌا ـگاهیدر ىها

نطرؼػۀ »نػا ی ـػگاه، ٔػالَن دأػایو ىهایم. در اولػیةَدروش و یتع نا ةعدؽتً
ازدزػام ةػَد ی ٗطرً نسل نا ةدر ه دوم، ـگای. در ىهااَالم ؿط «ؼتاره گَىگ یچ
ً ؼایع م. درییم از ٍَطۀ آن ةعآیتَاىؽت یً ىهک  چيػطاىی أػعاد ،ـگاهیىهای ٌا ّٔع

ۀ نا پع از دهُىتَدىط ی اول ةػعاقػٓ  ةػَد:اىتٌػار قػٓ ت ةػَد. ؼػً یػ، انا ّٔع
ی دوم، ةعاقٓ  ىام کعده ةَدىط. جتت قتری نطاوای ةعااول وٗت  ةَد کًی یٌا آن
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ٍع نيتٌع  ینطاوا تو اننػقٓ ةَدىط و  ىام جتتةُطاًز نػو  ازا ؼَم در اىتٌار گٔع
اىذػام دادیػم؟ زیػعا ار را کػو یػاچػعا م. یدٌػ یٌػا را ؿػٕا ىهػ یهػاری. نا ةىطةَد
کعده ی و در ایو زنیيً ٌهکار تیزها گَىگ نٍم نلی چی طادیروصَاؼتیم از  نی

 ةاؿیم.

 از ٌعیػکعدم. کػٍ یػدىػط تَزةَآىذا  ً ةا نو درکی طاىینع ویگَىگ صَد را ة
آن را ؿکل ی ُیوت َٔؽی یؾ از قط تَاىایةای اىعژی دریأت کعدىط کً  تَدهٌا  آن

ی ةُن ، دؼتٌم و زالیعدم، انا ةا اکرا ةا گَىگ نٍعونَم  ىانآ . دؼتداده ةَد
ػا اتٕػاؽ أتػاد. ی و زتیا طه ؿط.یگغزدن  تاولو ی غیتا زط صَىعٌا  آن از آن ةاٌر

ةـعی صَد را ةا دؼت ٌا  آن طیط ةتَاىیيک یع نکا ٔیةَدىط. آ درىطه انالً کنَدَدات 
 نَردىیػازوتیُی  ٌػای ٔػَؽ کعدیط، ةػطون تَاىایی زتی اگع ؼُی نیط؟ یيکلهػ 
داىيػط ةػً چػً ٔکػع  از ُةُػطی دیگػع نی عایػزط. یػاةیدؼت ٌا  آن تَاىؽتیط ةً ىهی
ؾ را یهار پایة ًکيیااز  کييط. پػ ٔعار نیتان  کيیط و زتی ٗتل از اولیو زعکت نی

د. َؿػ ینػدوةػاره ًػاٌع ی هاریو ةگعدىط  نیةازآىذا  گظارد، َٔرًا ةً یعون نیاز در ة
ط کػً یػاز داریػصاقػی ىی ُیوت ٔػَؽی یط ةػً تَاىػایعه ؿػَیػةػع آن چ ًکيیای ةعا

کَب ؿط،  شین آىکًط. پػ از یکَب کي شیدا ن ٌهانآن را  ط ویرا دراز کيتان  دؼت
طه یػىان« روحکـػیطن  روش َػالی ةیعون»م کػً یداری گعیدی ُیوت َٔؽی یتَاىا
ی تَاىػط روح اقػل یتع اؼػت. نػ عونيػطیىی زتػی ُیوت َٔؽی یؿَد و آن تَاىا ین

تَاىط دیگع زعکػت کيػط. ایػو  عون ةکـط و ةالٔاقلً آن نَدَد ىهیینَدَدی را ة
یـگاه ؿَد و نا در آن ىها ٌای صاقی اؼتٕاده نی ةعای ٌطؼی ُیوت َٔؽی یتَاىا

از آن اؼتٕاده کعدیم. ؿایط ةا ایو داؼتان آؿيا ةاؿیط کً گعچػً پادؿػاه نیهػَن 
ػت و او را  ؼهت ةًصیلی ةغرگ ةَد، انا تاتاگاتا کاؼۀ در دؼتؾ را  او ىـػاىً گٔع

چيػیو اجػعی داؿػتً ةاؿػط. تَاىط  ینی ُیوت َٔؽی یو تَاىایاةؽیار کَچک کعد. 
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دؼػت در ، ةالٔاقػلً ةاؿط کَچکا یرگ ةغ چ٘طرو نَدَد یاایيکً  ةطون تَدً ةً
تً   ؿَد. ین کَچکار یو ةؽگٔع

هػار ٔػعو رود و یة ٔیغیکػیً دؼػت ؿػضف در ةػطن کؽت یَالوه، نذاز ىً ة
آورد  ةً ودَداصتالل ی نعدم در دانُۀ َاد ذٌوتَاىط در  یيط. نکرا صارج ی غیچ
ل اىذػام کؿػ ویً ایط ةتَاى یىهپظیع ةاؿط،  انکان اگعی ًا نهيَع اؼت. زتنىل٘و 

ً کػ طیعیةگىٌع در گع اؼت. یدی ُطدر ةُ ی دؼت ،ةعد یً ٔعد ٔعو نکی دؼت دٌیط.
ً آن کػيػط ک یت نکوعؼ ٗلب زعً و دؼت ةیای دارد. وٗتی ٗلتی هاریةی ؿضك

ت کػةػطن زع درون وعؼ ةً ٗعار دارد گعیدی ُطدر ةُ کً دؼت آن ، عدیةگنَدَد را 
ٌع عد و یگ ینآن را تان  ةیعوىیدؼت  ػؼپ. ٗاپط ینيط و َٔرًا آن نَدَد را ک ین

. آن نَدػَد اؼػتدر دؼػت ؿهآن نَدػَد ؼػپػ  ؿػَىط و یةؽتً ن دو دؼت
آن را ؼػَراخ يػط ک ینی و ؼُ عدهک تکزعتان  در دؼت یگاٌاؼت،  درىطهار یةؽ

ذػاد یصعاش ا گػَشی قطای اوٗات زت ةُنیو  زىط یؾ نیى اوٗاتی گاٌ کيط،
ا کيتان  اگع از دؼتانا رؼط،  ین ةً ىٌع کَچکتان  ً در دؼتک. ةا آىکيط ین  طیػٌر
از ٍَػطۀ آن ةتَاىػط  ٌعکؽػیً کػؽت یىی غیو چیاگعدد.  ً اىطازۀ اول صَد ةعنیة

پػظیع  ٌػا انکان یػک از ایو ٌیچ،  زم ةػعای آنی ُیوت ٔػَؽی یَاىػاتةػطون ةعآیط. 
 رنػعدم تكػَ ىیؽػت کػًی و ؼػادگیػةػً ا ودػً چیٌ ىَع نُالذػً ةًو یاىیؽت. 

 .طييک ین

ودَد نذاز ةاؿط کً يطه یو اؼت در آکگَىگ نه یو ىَع از نُالذۀ چیا التتً
ودَد  یط ؿعویـً ودَد داؿت. انا ةایً در گظؿتً ٌهکوَر  داؿتً ةاؿط، ٌهان

و از روی  ييػطه ةاؿػطک کيػط ةایػط تغکیػً ٔعدی کً از آن اؼػتٕاده نیداؿتً ةاؿط: 
صػَب اىذػام أػعاد از ی تُػطاد یةعاتَاىط  آن را اىذام دٌط. ٔ٘ه نیی صَاٌ کیى

 میٌَػی ت٘ػَاً کػ عاو ةتعد چیاز ة وَر کانل ةًرا ٌا  آنی ارناکتَاىط  یدٌط. انا ىه
ی ٌػا یهػاریٌا ٌيػَز ٌػم ودػَد صَاٌيػط داؿػت، انػا ة رىخ رو ازایو. کأی ىطارد
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ً در کػؽػت یىی ؽکگَىگ  یچی اؼتاد نُهَل کیأت. یةضكَص ؿٕا صَاٌيط 
َکَل کيطٌا را  یهاریتَاىط ة یه ةاؿط. او ٔ٘ه نً ةً دائَ ىائل ؿطیکتغ ا ی ةً آیيطه ن
و یػو اؼػت اکػنهغ یػى اوصَد  .يطکل یتتطٌای دیگعی  ةً ةطةضتیرا ٌا  آن طیؿا

ار کػو یيط، اکً یکرا تغی کهک. اگع روش او صَدآگاه اىطاصتو را ىطاىطٖ یتَُ ةً روىطِ 
ٌای  کػً در ةعصػی نطرؼػً تُطادی از أعادی. دٌط یناىذام  اوی کهکَدآگاه را ص
از اؼػتادان ی اریةؽػرؼػيط.  نی ةػً ىٌػعکييط ةؽیار نُعوؼ  گَىگ تهعیو نی چی

رؿػط  ؿػان یکهکه در ةطن صَدآگا ؿان گَىگ عایگَىگ، گَىگ ىطارىط ز یچ نـٍَر
ةیهػاران را اىذػام  ۀوَل زىػطگی صػَد نُالذػدر تَاىيط  کً نی تيٍا َلتیيط. ک ین

ت چيػطاىی در  زتػی ده ٌا یػا دٌيط ایو اؼت کػً ؼػال ٌػا ؼػال ةػطون پیـػٔع
ةیهػاران را اىذػام دٌيػط زیػعا  ۀنذازىػط نُالذػٌػا  آن دٌيط. ؿان ادانً نی تغکیً
ه زاداودً  ٌیچ ةًٔالَن دأا طان یناىط. نع در ٌهان ؼىرِ نسطود نیؿان  تهعیو
هػار یةع اگ. طیهار ةضَاىیةی تاب را ةعاکو یط ایتَاى یييط. نک طاواهاران را نیةىطارىط 

، انػا ةعزؽػب ن٘ػطار را ؿػٕا دٌػط اوتَاىط  یيط، نکتاب را ٗتَل کی نستَاتَاىط ة
 کارنای ٌع ؿضف، ىتایخ نتٕاوت صَاٌط ةَد.

 گَنگ یچ هارستان ٍ درنانیب درنان

م. یيػکگَىػگ قػستت  یچػدرنػان هارؼتان و یة و درنانیدرةارۀ راةىۀ ة طیةگظار
گٕت تَان  یو ن ؿياؼيط ؼهیت ىهیر را ةًگَىگ  یچ ی،ّعةاز پغؿکان وب ی عصة
تَاىػط  یگَىػگ نػ یاگػع چػ»ً: کػو اؼت یاٌا  آن . ىٌعگَىً ٌؽتيط ایوٌا  آن حعکا
تػان  گَىگ یچػ؟ ٌاؼػت هارؼتانیةػً ةی ازیػچػً ى ٌا را ؿٕا دٌط، پػػ یهاریة
 ،هارؼػتانیةدر  ؿػطن یةؽتعا یػ٘ػات، دارو یتغرو ةػطون ی صالةا دؼت تَاىط  ین

 ویػا «ط؟یػعینػا را ةگی ٌا هارؼتانیةی ط داییآ یچعا ىه نعدم را ؿٕا دٌط. پػ
در . کييػط را در  ىهیگَىػگ  یأػعاد چػی ؽت. ةعصیاًٍارىٌع نَُ٘ل و نيى٘ی ى
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چعاکػً  ،ةاؿػطی نػعدم َػادی ٌػا ناتَاىط نـاةً درن یگَىگ ىه ینُالذۀ چ واٍٗ
و یاؼت. پػ چيػی ُیوت َٔؽی غی، ةلکً چؽتیىی گَىگ نٍارت نعدم َاد یچ
ةػا ی ُیوؼػگؽػتعۀ نذػاز اؼػت در  چگَىً ،اؼتی ُیوت َٔؽ گَىً ویً اکی غیچ

و  ىػطار تَاىهيطیةؽػ صػطایینَدػَدات  ؟ذػاد کيػطیاتطاصل ی ةـعی دانُۀ َاد
. چعا ىطو ةتعیٌا را از ة نااىؽی ٌا یهاریتهام ةؿان  ک زعکت دؼتیةا  طيتَاى ین
 صػطاییات نَدػَدکػً  ةضكػَص ؟طيػدٌ یار را اىذام ىهػکو یاٌا  آنک از ی چیٌ
ؿان را ىـػان  یةضـيطگتان  یهاریدرنان ةةا ٌا  آن چعا ودَد دارىط. یادیار زیةؽ
 ی،عیػو قَرت ةاؿط. تَلػط، پیةط ٗعار اؼتی اىؽاىی دانُۀ َادزیعا دٌيط؟  یىه
ًا واُٗیت زىطگی و نعگ ی هاریة دارىػط ی یارناکٌای  َلتٌا  آن ٌؽتيط. ٌهۀقٔع
 ط.یةپعدازآن را  طیط نذتَریداری اگع ةطٌ .ؿَىط ىاؿی نیی یارناکََ٘ةت از و 

ط، یيک یاقل را ى٘ل ن آنً کو اؼت یط، نحل ایيکرا درنان کؽی ی هاریاگع ة
ااک ؽتتَاى ینٔعد در ایو قَرت چعاکً   ًکػيیااىذػام دٌػط ةػطون ی ىادرؼتی ٌر
در زػال کػً ی أػعادةاؿػط؟ نذػاز  ؽتتَاى یو نی. چگَىً اعدازدپةرا ٌا  آن تاوان
و  وَر کانل زل کييط ةً را نـکلٗطر ٗطرت ىطاؿتً ةاؿيط کً  آناگع  تيطً ٌؽیتغک
نهکو اؼػت ادػازه داؿػتً ةاؿػيط ٔػعدی ةیهػار را  ةاؿط صَاٌی از روی ىیکاگع 

ایػو ٗػطرت را ٌایی کً  آنولی  صَاٌی ةاؿط. ةع اؼاس ىیک انا ةایط .کييطدرنان  
گؽػتعۀ در یؽػتيط ز ىنـکل نػعدم را زػل کييػط نذػاایو وَر واُٗی  دارىط کً ةً

ت دانُػۀ یومُةً ی وَر دط قَرت ةً آندر زیعا ایو کار را اىذام دٌيط. ی ُیوؼ
تَاىیم ةتیيیم چعا  ةياةعایو نیؽت. یو نذاز ىیاىط و رؼاىط یب نیآؼی نعدم َاد

، یؽػتىی َهلػاقػالً  ،گَىػگ یةػا چػی نعدم َادی ٌا ناهارؼتیةکعدن  ویگغیدا
 اؼت. یُیوت َٔؽی یگَىگ ٔا یً چکچعا

ٌایی  ةعصی أعاد در چیو ؿایط چيیو تكَری داؿػتً ةاؿػيط کػً ةیهارؼػتان
اؼتادان نػاٌع ٌا  آن گَىگ اصتكاص داؿتً و کارنيطان ت ؼیػ ؿَىط کً ةً چی
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ةػَد، ٌعگػغ  پػظیع نی گَىگ ةاؿيط. انا اگع از ىٌع تذٍیغ و انکاىػات ىیػغ اىذام چی
ت دانُػۀ یومػٌُػت از ٔانس در زالنَدَدات وا  عا یزداؿتيط.  اجعةضـی ىهی

گَىػگ،  یچػی ٌػا کیػيیلکگَىػگ،  یچی ٌا ناهارؼتی. اگع ةَادی ةـعی ٌؽتيط
ػ ؿػَىط، یگَىگ ت ؼػ یچی درناىی ٌا گاه گَىگ و اؼتعازت یچی غ ؼالنتکنعا

د و کػعأت صَاٌػط ی ا نالزًٌ ٗاةل وَر گَىگ ةً یاؼتادان چ دادن ؿٕای اجعةضـ
و یار را در ةػکػو یااز آىذا کً َاٌط ةَد. چعا؟ صَب ىضی لکوَر  ٌا ةً ناذۀ درنیىت

 ةاؿػط.ی ط در ٌهان ؼػىر نػعدم َػادیةاٌا  آنی دٌيط، ٔا یاىذام نی نعدم َاد
 درناناجعةضـی ةهاىيط. ی ةاٗی نعدم َاد تیومُنذتَرىط در ٌهان ؼىر ٌا  آن
ٌػا  آن نادرنػ ،ذػًیدر ىتهارؼػتان ةاؿػط. یةنـػاةً اجعةضـػی درنػان ط یةاٌا  آن
اقػىالح  ةًچيػط  ةػً ی،هػاریة کیی ؿٕای ةعا غیىٌا  آن و کيط یهَهل ىی صَة ةً
 و قَرت اؼت.ینُهَ ً ةط .دارىطاز یى «دلؽۀ درنان»

گَىػگ در  چیتَاىػایی  تػَان یٌا، ىهػ ا ةطون آنیگَىگ  یچی ٌا ناهارؼتیةا ة
و نعدم نـػٍَر ةػَده اؼػت. یدر ة ینطتگَىگ  ی. چاىکار کعدٌا را  ؿٕای ةیهاری

ٌػا و زٕػي  یهػاریةی ؿػٕاةػً ٌػا  آن ٖیػاز وعاىط  تَاىؽػتًاز اؿضاص  یاریةؽ
ٖ أتاده ةاؿط یةً تَُ یگَىگ یاؼتاد چ تَؼهی هاریدؼت یاةيط. صَاه ةی ؼالنت

ط ؿػطه اؼػت. یػىاپطی هػاریة ةػً ٌػع زػالنُالذً ؿطه ةاؿػط، ی ؿکل ٌع ةًا ی
ی اؿضاق کحعط. ايکٌا را نُالذً  یهاریتَاىط ة یگَىگ ن یً چک اىکار کعدتَان  یىه
دؿػَار و ی ٌػا یهػاریً ةکػٌؽػتيط ی ؽػاىکاىط  ٔتًگَىگ ر یاؼتادان چؼعاغ ً ک
 ةيػاةعایو ىػغد. درنان کييط راٌا  آن ٌا ىتَاىؽتيط هارؼتانیةط کً اى داؿتًی ا طهیچیپ

در کهػال و  کييػط انتسػان راصػَد  ؿػاىػتػا  روىػط ینناٌعی گَىگ  یاؼتاد چ
هارؼػتان یدر ة ؿػان ةیهاریً ککؽاىی . ؿَد ین در ىٍایت درنانی هاریةؿگٕتی، 
و یػدر آّاز، نعدم ةً ا ةضكَص روىط. هیگَىگ ى یىغد اؼتادان چؿَد  درنان نی
 ٔ٘ػه، درنػان کيػطٌا را  یهاریتَاىط ة یگَىگ ن یچةياةعایو عدىط. ک یع نکقَرت ٔ
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 دراؼػتٕاده ؿػَد.  یدانُػۀ ةـػعٌای نعؼػَم  ؼایع ؿیَهتَاىط نحل  یىهایيکً 
ؼعوقطا  ةیؿکلی  ةً، اىذام آن ؽتیى ذازودً ن ٌیچ ةً گؽتعده یً تطاصلکی زال
انػا  .غ اؼػتیدػا ،ةطون ایذاد ت جیع زیػادی در ادتهػاعو  کَچکای  گؽتعهدر و 
ی هػاریةی و راه ؿػٕایةٍتػع .را ؿٕا دٌػطی هاریة وَر کانل ةًتَاىط  یىهط یتعد یة
 يط.کو یگَىگ را تهع یً صَد ٔعد چکو اؼت یا

تَاىيػط  یٌا ىهػ ناهارؼػتیييػط ةک یً ادَػا نػکٌؽتيط  ی ىیغگَىگ یچ اؼتادان
نسػطود اؼػت. نػا هارؼػتان یة ٌػای نادرنی ةضـػ  ييط و اجعکٌا را درنان  یهاریة

 ی،اقػلل یػةً ىٌع نو دل ودَد دارد.ی ادیز لی؟ التتً د مییگَ یچً ندرةارۀ آن 
ی ٌػا یهػاریة نگَىػاگَنيذػع ةػً اىػَاع کً  اؼت اىؽانی اصالٗی ٌا ارزش أَل
غ یػكػعؼ دارو ىدرنػان کييػط. نرا ٌػا  آن تَاىيط یٌا ىه ناهارؼتیً ةک ؿطه یتیَذ

ٔؽػاد صػاوع  ةػًٌا  ویط. تهام اىغ ودَد داریىی ادیزی ٘لتتی داروٌاؽت. ینثجع ى
ط یػىتاکؽػی  چیٌ طه اؼت.یو زط رؼیزامع ةً ادر زال ً کؼت ای نُۀ ةـعاد
در در آن ؼػٍهی داؿػتً اؼػت.  ٌعکؽػیعا یػ، زکيطآن ؼعزىؾ ی عاگعان را ةید
 .ؿَد نینَادً ی یٌا یؼضتً ةا یکر تغد ٌعکؽی، ذًیىت

تَاىيػط  پغؿػکان ىهی ،اؼػتهار یةواًُٗا ؿضف  ًکيیاةا ی زتدر ةعصی نَارد، 
 ؿػَد ینف داده یغ تـضیىاز أعاد ی ةیهاری ةعص را تـضیف دٌيط.اش  ةیهاری

 ۀٌا ٌه نتاهارؼیاىط. ة طه ىـطهی ٌعگغ دعا ٗتالً یودَد ىطارد، زٌا  آنی ةعای اؼه انا
ٌػا را  یهاریتَاىيط ة یٌا ن ناهارؼتیا ةیىانيط. آ ین «انعوزی یٌا یهاریة»را ٌا  آن

نُالذػً  ٌػا را یهاریيط ةؽتتَاى یهٌا ى ناهارؼتیتَاىيط. اگع ة ینةلً ؟ نُالذً کييط
 ٔتيػط.ر یهػى آىذػا نُالذػً ةػًی ةػعاداؿػتيط و  اَتهػاد ىهیٌػا  آن ، نعدم ةًکييط

 ٌای وَر اؼت کً روش ویٔ٘ه اييط، کٌا را نُالذً  ی هاریة تَاىيط ینٌا  ناهارؼتیة
ی نػعدم ورای آن ٌػا یهػاریً ةک یزال در ،اىط یؼىر نعدم َاد درٌا  آن نُالذۀ
َلت اؼت کً پغؿکان ت کیط  ةً ٌهیو. اىط ةؽیار وصیمٌا  یهاریةعصی ةو  ٌؽتيط
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وٗتػی ةیهػاری ٔػعدی ةؽػیار  .اری درنان اىذام ؿَدکييط در نعازل اولیۀ ةیه نی
غ یػىزػط دارو ؾ از یدرنان کييط. ن٘طار ةػآن را  تَاىيط یٌا ىه هارؼتانیزاد ؿَد ة

َلػم و  در ٌهػان ؼػىرانعوزه ی پغؿکی ٌا نادرنؼىر . کيط ین ٔعد را نؽهَم
ع یتػػ ج ویةيػػاةعا. ٌؽػػتيطی ؼػػىر نػػعدم َػػاد دری ٌهگػػ .ٗػػعار دارد ٔيػػاوری نػػا

روؿػو ط یؽت کً ةاٌای  ىکتً و قَرت ةاؿط.یتَاىط ةً ا ٔ٘ه نیٌا  آنی عدرناىگ
اىذػام ٌا  ناهارؼػتیةی ٌػا درنان گَىػگ و یچػنُهَل ی ٌا کً درنانی کيم: کار

ٖ یػٌػا را ةػً تَُ ةیهاریی  ا ـػًیا ٌهان َلت ریٌا  یو اؼت کً ؼضتیدٌيط ا ین
ا ةػً یؿضف ی ناىطۀ زىطگ یةاٗی ٌا را ةً ؼالٌا  آن کييط. یذا نو داةاىطازىط  نی
َکَل نیآ  رود. ىهی از ةیوکييط و کارنا اقالً  یيطه ن

گَىػگ  یچػدرنػان ةػً ی يػیچ وػبم. یيکقستت ی يیچ وبدرةارۀ  طیةگظار
ی ٌػا ییتَاىػای يػیچ اکحػع پغؿػکان وػب و ةاؼػتانیاؼت. در چػ کیار ىغدیةؽ
ی ، لئَتَ َآٌ، ائَین یؼ نَؼ نحلی ةغرگتان یوتوَر نحال  ةً داؿتيط.ی ُیوت َٔؽ
ی در نتػَن پغؿػکی داؿتيط و ٌهگی ُیوت َٔؽی ٌا ییتَاىا آن چً، یدو و ة یؿ

ا از ٗطرتیاانا  اىط. نؽتيط ؿطه  ؿَد. نیاىت٘اد اّلب ؿان  هالُاد صارؽٌای  و روٌز
صىػا  و یاؼت کً از ؼُی اتیا تذعةیٌا  ىؽضًةً ارث ةعده ٔ٘ه ی يیچ وبآىچً 

تً ةَدیار پین ةؽةاؼتای يیچ وب اؼت. آنطه ةً دؼت تًـٔع تع از َلػم  . پیـػٔع
تً یپ اریةؽػی يػَىکی کَلم پغؿ» :ييطکع کٔعصی ةؿایط . انعوزه ةَدی پغؿک ـػٔع
قػَت، ی کييط و انَاج ناورای ةطن را ةعرؼ درون تَاىيط یٌا ن اؼکو یت ی، ؼاؼت

ی غات انػعوزیػگعچً نهکو اؼت تذٍ« ودَد دارد.ػ کیا ۀو اؿُی ةعدار ػکَ
تً یپ  ؽتيط.یةاؼتان ىی يیوب چی صَة انا در ىٌع نو ٌيَز ةً ،طةاؿيـٔع

دعازػی آن را  و صَاؼػت طیػدرا ی ا ؼائَ ّػطه ؼائَ انپعاتَر ر نْغد ئَتَ ٌَآ
ی او را زىػطاى ذػًیدر ىتـتو او را دارد، کٗكط  ئَتَ عد ٌَآکؼائَ تكَر  يط. ؼائَک
 ئَتَ عد، ٌَآکد ََ اش یهاریةؼائَ ؼائَ وٗتی در زىطان درگظؿت.  ئَتَ عد. ٌَآک
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تاد آورد و یرا ةً   آنؼائَ ةا  ؼائًَا درگظؿتً ةَد. ةُط ئَتَ انا ٌَآ ،ؼعاغ او را گٔع
ط. یػرا دی هػاریداؿت؟ او ةی آگاٌی هاریةً آن ة ئَتَ درگظؿت. چعا ٌَآی هاریة
آن را  تان ةغرگ زنان گظؿػتًیةـعی نا اؼت کً ٌهۀ وتی ُیوت َٔؽی یتَاىا ویا

وَر  وعؼ ةػً کیتَاىط از  ینةاز ؿَد او چـم ؼَم ؿضف يکً ای ةُط از داؿتيط.
، پـػت ؼػهت تَاىػط ینػ دلػَ ؼػهتاز  .يطیةتزنان چٍار وعؼ ةطن اىؽان را  ٌم

تَاىػط   یۀ ةػطن را ةتیيػط. نی تَاىط  یً ٔعد نیيط. یراؼت را ةت چپ و ؼهت ؼهت
تَاىيػط  ینػو یىػَی کپغؿػ اةػغارا یآای ةیهاری را ةتیيط.  ورای ایو ُةُط، َلت ریـً

ٌا،  اؼػکو یتػ یؼػگع! یٌغار ؼال دط یؿا. ٔاقلً دارىطار یةؽ گَىً َهل کييط؟ ایو
، انػا ييػطیةتةطن اىؽان را  درون تَاىيط ین غیکػ ىیقَت و اؿُۀ ای انَاج ناورا

ی ةغرگػػی ٌػػا ع ٌؽػػتيط و چيػػان دؼػػتگاهیار پػػعزذم و دػػاگیةؽػػ ،غاتیػػتذٍ
و چـػم ؼػَم یػا کػًی زال درييط. ک یىهار کؽتيط و ةطون ةعؽ یى٘ل ى و زهل ٗاةل

ىػطارد. چگَىػً ةػعؽ  ةًی ادیٌهعاه او ةاؿط و ازت عودةً ؿضف ک ٌعداتَاىط  ین
 ؟ؿَىطؽً یتَاىيط ن٘ا یٌا ن ویا

گَیم نهکو  نیييط. ک یقستت نو یىَی کپغؿؿگٕتی از نعدم درةارۀ ی ةُن
وَر  ةػًتيط تَاىؽػ یواُٗػًا نػ ةاؼػتانی يیچی یاٌان دارویگگَىً ىتاؿط.  اؼت ایو

ایچاز آن ی اریةؽ و ةتعىط.یاز ةٌا را  یهاریةی نثجع تًیاز ة ٌغ تُػطاد اىط، انػا  و ٔر
ؿػَىط. وٗتػی  نیو نعدم اؼػتٕاده یو ٌيَز ٌم ة  ناىطهی ةاٌٗا  آن ازتَدٍی  ٗاةل

ةؽػاط  در صیاةػان ًکػطم یػرا دی ٌػار داؿػتم، ؿضكػ یچػ یچػ ؿػٍع دری الؼک
ً کط یٍٔهؿط  ینی رازت ط. ةًیـک یدم را ندىطان نع دؼتٕعوؿی پٍو کعده ةَد و

ؿػعؽ ىتػَد. او  ً نػعدم ؿػهالیعا لتاؼؾ ؿتیزآنطه و یو ؿضف از ديَب چیا
آىذػا  در .طیـک یآنط ن ینىغدش ً کرا  ٌعکؽین ادىط و عدک یرا رد ىهی ؽک ٌیچ
ً ٔػعوش کػطن دىػطان ىتػَد، ةلیـػک شعده ةَد. ن٘كَدکاز دىطان دهٍ ی ا تَده

در . کػعد ؼاوٍ نیی زردرىگآن داروی نایٍ، ةضار ّلیي ةَد. صَدش داروی نایٍ 
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گَىػۀ ی روآن را  عد وکػ یرا ةػاز نػدارو  یِ ةىػعرِ ط، دیـػک یرا نػی دىطاى زالی کً
داروی  ةضػار صَاؼػت ینػ اواز گظاؿت و  ین ةَد صعاب دىطانِ  کًی یدا ؿضف،

نكػعؼ  لاز نسلػَی ار کهػین٘طار ةؽػ. وارد دٌان کيط ةا دم صَد رانایٍ زردرىگ 
 ؾتیػرا از دی تػیتعک چػَب ؼپػگظاؿت.  ینيار کو ةؽت  ینرِ آن را د. ؿط ین
ت یتعک عد، ةا چَبک یصَدش قستت نداروی درةارۀ  در زالی کًآورد.  یعون نیة

ٌهػعاه  ةػًی طن دىطان دردیـکآورد.  یعون نیةآن را  ط ویـک یدىطان صعاب را ن
و یػادرةػارۀ ی . ٌهگکعد یىهی غی، انا صَىعآنط نیىطاؿت. ٔ٘ه چيط ٗىعه صَن 

آن از ، انػا او يطکؿػ ینٔـار آورده ؿَد ی هکت اگع یتعک چَب کیةً ط: یـیيطیة
 را ةکـط.دىطان ی معةۀ کَچکةا کعد تا  یاؼتٕاده ن

ایو ٌيَز چیدر چً کام  گٕتً و نػعدم یاز زنان گظؿػتً در ةػٌؽتيط کً ی یٌغ
ا و اىط أتًیو اىت٘ال یچ اةت ٌا  آن ةا طيتَاى یهى یّعةوب ٖ یدٗی اةغاٌر ط. يػيکٗر

 یتَاىط دىطاى یت او نیتعک ةٍتع اؼت. چَبٌا  آن از کی طامکم درنان یيیةت طیةگظار
آىذػا  وایيذػا  ـػط، اولکرا ةی ةضَاٌط دىػطاىی وب ّعةدر ی پغؿکـط. اگع کرا ة
يػط تػا کط قػتع یو ؿضف ةا اىط  ٘ات دردىایط. تغرکي ینٖ یتغری زؽ یةی دارو
ةػا اىتعدؼػت دىػطان را  پغؿک وٗت آن اؼت کً ؼپػ .اجع کيطی زؽ یةی دارو

 و اؼتک، اگع نَاًب ىتاؿط نهتالشو ی و ؼُ ـط. ةُط از قعؼ زنانکة عونیة
ؾ و کػاز چ پغؿػکؼػپػ  .ةهاىػط لحػًرون د ـػً دریر دىطان ؿکؽتً ؿػَد و

پؾ ٗلػب ةطٌػط و تػهار یتَاىط ةً ة یً نکط، کي ینيطن آن اؼتٕاده کی ةعای ا نتً
ار کػ ًکعدن ةػ ؼػَراخی ٖ ةػعایدٗی ا لًیوؼؼپػ . ؿَداو ىگعاىی و  تعسةاَث 

ؿان  یً اّلب از داکط یآ یدردؿان نکعدن  ؼَراخاز ی ٗطرً أعاد ةی . ةُنودر ین
عون تػٓ یػصػَن ةػً ةی نطت تعاوش کعده و ؿضفی ادیز پعىط. دىطان صَن ین
تًیپ کیػ طامکػةٍتػع اؼػت؟ ٌػا  آن از کی طامکط نُالذۀ ییگَ ینيط. ک ین تع  ـػٔع

ٌا  آنی جهعةضـ ةً ةایط ًکةلىگاه کيیم ل یاةغار و وؼا ًاٌعةً ٔ٘ه ط یتاى؟ ٌؽتيط



۳۴۳ 

 

تً ةَدیپةؽیار ةاؼتان ی يیىگاه کيیم. وب چ تَاىػط  ىهی نُاقعی وب ّعة و ـٔع
 ةً ایو زودی ةً آن ةعؼط.

آن  .ایم تٕػاوت دارد آنَصتػًً از ّػعب ُاقعنان کَلم ن ةاةاؼتان و یچَلم 
رو  ازایػوةػً ةػار آورد.  رای گعیت نتٕاوت دیتَاىؽت نَُٗ ةعگغیط وگع را یدی اٌر
ا را نیکً انعوزه چی ٖ روؿیاز وعم یتَاى یىه و ٔياوری َلم ٍٔم ی م ةعایٍٔه یٌغ
و ی ةػطن اىؽػان، زىػطگی رووَر نؽت٘یم  ةً آنعا ی. زمیاؼتٕاده کي ةاؼتانو یچ

کػعد.  نی پػژوٌؾم یوَر نؽػت٘ ةػًو نَمػََات یا درةارۀ عد وک یغ نکدٍان تهع
تيػط،  یؿاگعدان ةً نطرؼً نی در آن زنان وٗترویکعد نتٕاوتی را ةعگغیطه ةَد.  ٔر

ؿػط زالػت  یصَاؼػتً نػٌػا  آن ازکعدىػط و  ىـؽتو در نطیتیـػو را تهػعیو نی
را  ؿان يٕػتچی و ، داؿتيط یةعنرا ؿان  مٗلی وٗت داؿتً ةاؿيط.ی صَة ىـؽتو

ػً عدىط. تهػامک یم نیتيٌ تػيٕػ م یو تيٌػذٌػو  کعدن یصػالٌا اَت٘ػاد ةػً  زٔع
 .گَىً ةَد ویاتهام دانًُ ت یومُ، داؿتيط

و  ٌػا اتَنتیلا یػآم یعدکػ یو ةاؼتان را دىتػال نػیاگع َلم چ»اىط:  ةعصی گٕتً
ػػا م یگػػَ ینػػ «؟میداؿػػت ینػػرا ی انػػعوزی ؼػػاز ویىَا یػػآ داؿػػتیم؟ را نی ٗىاٌر

 طیػاتػان ةعکٕتدر  یػو نسػیه در  کيیػط.ا دیػطگاهتَاىیط ومُیت دیگع را از  ىهی
ی روتَاىؽػتيط آن را  یَن، نػعدم نػیػغیةػطون دؼػتگاه تلَتسَلی قَرت گیػعد. 

ييػط. کةضَاٌيػط نـػاٌطه  تَاىؽػتيط ٌعچػً را یداؿػتً ةاؿػيط و نػ ؿػان یـاىیپ
و  داؿػتً ةاؿػيط. ةػطون ٗىػاری ُػیوت ٔػَؽی ٌػا ییتَاىؽتيط تَاىػا یو نیٌهچي

ؼاىؽػَر ةػً آی و زت ييطکپعواز از دایی کً ىـؽتيط  طتَاىؽتي ی، نعدم نٌَاپیها
ی تٕػاوتوَر ن آورد کً در آن، دانُػً ةػً یٌهعاه ن ةًی ىی. ؿعاداؿتيط ىهیی ازیى

ی ٌا پعىػطه . ةـػ٘ابؿػط یىهػچارچَب نسطود  ایوو معورتًا ةً یأت  نیتَؼًُ 
ت تكَرٌا  ٔعازنیيی  کَچػک ایػةػغرگ تَاىيػط  ینييط و ک یىاپظیعی ؼٕع نةا ؼَع
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اىط کً رویکعد َلهػی دیگػعی  را ةعگغیطه ینتٕاوتةؽیار  ؿیَۀ تَؼُۀٌا  آن ؿَىط.

 اؼت.
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 سخنرانی يشتو

 گَ  بی

از نػو « زیؽتو ةػطون صػَردن و آؿػانیطن»گَ یا  ةعصی أعاد درةارۀ نَمَع ةی
کييطگان، ةلکً در ةیو تُػطاد  تيٍا در دانُۀ تغکیً گَ ودَد دارد و ىً اىط. ةی پعؼیطه
ز نعدم در ؼعاؼع دىیا ىیغ ودَد دارد. ةُنی از نعدم چيط ؼال یػا ةػیؾ زیادی ا

ای  کييط. َطه صَةی زىطگی نی آؿانيط، ةا ایو زال ةً صَرىط یا ىهی از یک دًٌ ىهی
َالنتػی آن را  دیگعاندر زالی کً  ی اؼتةضكَقگَ ؿاصف ؼىر  گَیيط ةی نی

يػط آن ٗؽػهتی از روىػط گَی ىػط. أػعادی ىیػغ نیگیع در ىٌع نیةعای پا یؾ ةطن 
 تغکیً در ؼىَح ةا ؼت.

گػَ ؿػیَۀ  یک از نىالب ةا  ىیؽت. پػ چیؽت؟ ةی گَ ٌیچ ، ةیدر ز٘ی٘ت
گػَ اؼػتٕاده  ی از تغکیً در ؿػعایىی صػاص اؼػت. در چػً ؿػعایىی ةیةضكَق

گیعی نػػظاٌب، ةؽػػیاری از  ویژه ٗتػػل از ؿػػکل ؿػػَد؟ در چػػیو ةاؼػػتان، ةػػً نی
ایی کً دور از اؼکان ةـعی ةَد  کييطگان در کٌَؽتان تهعیو ٌای دورأتاده یا ّاٌر

کعدىط ةً ایو ؿکل  کعدىط. وٗتی اىتضاب نی اىٕعادی تغکیً نی نضٕی یاقَرت  ةً
ت  کار ىهی گَ را ةً تغکیً کييط، نـکل ت نیو ّظا نىعح ةَد. اگع ٔعد ؿیَۀ ةی گٔع

عد. وٗتػی ةػعای ن نیآىذا  تَاىؽت تغکیً کيط و از گعؼيگی و تـيگی در اقالً ىهی
تم، ؼػَار ةػع ٗػای٘ی در انتػطاد  چَىگ آنَزش ٔا از ؿٍع چیيگ ةً ؿٍع ووٌان ٔر
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ایی را در دو وعؼ ؼًوعؼ  ةًِتؽً  رودصاىۀ یاىگ گعدىً در  ؿعؽ ؼٕع کعدم و ّاٌر
ٌای نـػٍَر ىیػغ دارای چيػیو  ٌا دیطم. ةؽػیاری از کٌَؽػتان ٗؽهت نیاىی کَه

ایی ٌؽتيط. در گظؿتً، تغکیً تيط و  يطگان ةا کهک وياب ةً داصل ّار نیکي ّاٌر ٔر
کعدىط کً در ّار تغکیً کييط. اگع در  ةعیطىط و صَد را نتٍُط نی ؼپػ وياب را نی

نعدىط. آب یا ّػظایی ىتػَد و تسػت ایػو  ؿطىط، در داصل ّار نی تغکیً نَٖٔ ىهی
 ةعدىط. کار نی ؿعایه ةؽیار ویژه ةَد کً ایو ؿیَۀ صاص تغکیً را ةً

ٌػا  آن اىط و در ىتیذػً، روش ٌا ةً ایػو ؿػکل نيت٘ػل ؿػطه از روشةؽیاری 
گػػَ را ىطارىػػط. انػػعوزه اکحعیػػت  ٌػػا ةی ؿػػَد. ةؽػػیاری از روش گػػَ نی ؿػػانل ةی

ایم کً ةایط ٔ٘ػه ةػً یػک روش  گَ را ىطارىط. گٕتً ةی اىط ٌایی کً رایخ ؿطه روش
ًا ةعای ایيکً نىاةٖ نیل ام ىطٌیط. نهکو اؼت اىذتان  ن٘یط ةاؿیط و کاری را قٔع

صَاٌیػط؟  نیآن را  دىتػال آن ةاؿػیط. چػعا گَ صَب اؼت و ةػً اؼت ٔکع کيیط ةی
کييػط  ؿػَىط و ؿػایط ٔکػع نی گَ صَب اؼت و کيذکػاو نی کييط ةی ةعصی ٔکع نی

دٌيط. أػعادی ةػا  ةً زط کأی صَب اؼت کً ةً دیگعان ىهایؾؿان  ٌای نٍارت
 تان ةػً ؿط ایػو روش را در تغکیػً یٌای نضتلٓ ودَد دارىط. زتی اگع ن ذٌيیت

تػان نكػعؼ  ایػو ةػطن ٔیغیکی  کار ةتعیط، ٌيَز ةایط اىػعژی صػَد را ةػعای زٕػي
گػظاری  داىیػط کػً ةُػط از پایً ارزیػط کػً آن را انتسػان کيیػط. نی کعدیط و ىهی نی

کيػط یػا در  گَ دیگع ودَد ىطارد. زیعا وٗتی ٔعد نطیتیـو نی نظاٌب، نَمَع ةی
کيط، أعادی ٌؽتيط کً ةعای او ّظا و ىَؿیطىی  نی ت اىٕعادی تغکیًقَر نُتطی ةً
کيیم. اقػالً  ویژه کً نا در ةیو دانُۀ نػعدم َػادی تغکیػً نػی کييط. ةً ت نیو نی

گَ ؿانل نطرؼۀ تغکیً  َالوه، اگع ةی ار ةتعیط. ةًک ازتیادی ىطاریط ایو روش را ةً
دٌیػط. ةػً ٌػع زػال، اگػع واُٗػًا نیل صَد اىذام  ؿَد، ىتایط کاری را ةً ؿها ىهی

داىم،  کػً نػیآىذا  کار ةتعیط. تا ةًآن را  گَ را تهعیو کيیط، ةعویط و صَاٌیط ةی نی
وَر واُٗػی  دٌػط و ةػً نُهَ ً وٗتی اؼتادی روؿی را در ؼىسی ةا  آنَزش نی
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گػَ ةاؿػط،  ةی کيط و اگع نطرؼۀ تغکیػۀ ؿػضف دارای روش نعیطی را ٌطایت نی
در ةیو نعدم رایػخ آن را  تَاىط طیطه روی دٌط. انا ؿضف ىهینهکو اؼت ایو پ

 تيٍایی تغکیً کيط. کيط تا در صٕا یا ةً راٌيهایی نیکيط و نُهَ ً نعیط را 

دٌيػط. آیػا  گَ را آنػَزش نی کً ةیٌؽتيط گَىگی  زامع اؼتادان چیدر زال 
ام  هی در ىٍایت نَٖٔ ىـطه اؼت. دیطکؽ ٌیچ. ىًکؽی در آن نَٖٔ ؿطه اؼت؟ 
اىط و زىػطگی تُػطادی از أػعاد در  ٌا ةؽػتعی ؿػطه ةؽیاری از أعاد در ةیهارؼتان

تً اؼت. ؿيیطن ایو نهکو اؼت کهػی ةعای کييػطه ةاؿػط  گیختػان  صىع ٗعار گٔع
صاوع داؿتً ةاؿیط کً ومُیت  گَ ودَد دارد. انا ةایط ةً زیعا ٌهیو ا ن گٕتم ةی

ؿَد. تكَر کيیط تُطاد زیادی از نعدم ً نطاصلدانُۀ ةـعی ىتایط صعاب یا ةا آن 
لىػٓ  چَن ةػً ؼعاؼع کـَر یا زتی ٔ٘ه تهام ؼاکيیو ؿٍع ةغرگی ناىيط چاىػگ

تع  وَر زػتم زىػطگی را آؼػان . ةػًیاؿػانيطگَ دیگع ىیازی ىطاؿتيط ةضَرىط یا ة ةی
پغ ةاؿیم. کـاورزان از کار زیاد در نغارع َعؽ  و ةَد ىگعان پضت کعد! ىیازی ىهی نی
ای زیادی ىذػات ٌا  آن صَرد، واُٗاً  ریغىط و اگع کؽی چیغی ىهی نی را از دردؼٌع
تَاىط  کعدىط و ىیازی ةً صَردن ىطاؿتيط. چگَىً ایو نی داد. نعدم ٔ٘ه کار نی نی

ةَد؟ ٗىًُا نهيَع اؼػت، زیػعا نطاصلػۀ  ای اىؽاىی نی  نذاز ةاؿط؟ آیا ایو دانًُ
 گؽتعده ةا ادتهاع ةـعی نذاز ىیؽت.

دٌيط، زىطگی ةؽػیاری  گَ را آنَزش نی گَىگ ةی ةُنی از اؼتادان چی وٗتی
گَ را تذعةً  ؿطت دىتال ایو ٌؽتيط کً ةی گیعد. ةعصی ةً از نعدم در صىع ٗعار نی

اىػط، ٌيػَز انیػال ةـػعی ةؽػیاری  را از دؼػت ىطادهؿان  ٌای کييط، انا واةؽتگی
يط داؿػت. زیػعا وٗتػی کييط ومُیت ؼضتی صَاٌ گَ را ؿعوع نی دارىط. وٗتی ةی
أتط. ىگعان  آب نیؿان  تَاىيط ةضَرىط دٌان ةیييط کً ىهی نغه را نی ّظاٌای صَش

کييػط. انػا اگػع  صَاٌيط ةضَرىط. اگع ىضَرىط ازؽاس گعؼػيگی نی ؿَىط و نی نی
ؿػَد.  ؿان ةيط ىهی ةعىط چیغی در نُطه آورىط و پی نی ؼُی کييط ةضَرىط ةا  نی
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ؿَىط. ةؽیاری از أػعاد در  زده نی ط ةؽیار َكتی و وزـتتَاىيط ةضَرى چَن ىهی
ؿَىط و زىطگی ةؽیاری از نػعدم در نُػعض صىػع ٗػعار  ٌا ةؽتعی نی ةیهارؼتان

کييػط ایػو ىاةؽػاناىی را  آیيط و ت٘امػا نی گیعد. أعادی ٌؽتيط کً ىغد نو نی نی
ی نایػل ىیؽػت کؽػ ٌیچدرؼت کيم و نػو نایػل ةػً اىذػام ایػو کػار ىیؽػتم. 

ای ایذاد کعدىػط  وَر ّیعنؽئَ ىً گَىگ ةً ونعدی را کً ةعصی از اؼتادان چی ٌعج
 ؼعوؼانان دٌط.

چیػغی  گَ دچار نـکل ؿَیط، آیػا ایػو ىتیذػۀ َالوه ةع ایو، اگع در اىذام ةی
ودَد دارد انػا ىػََی از زالػت  ایم کً ایو پطیطه کعدیط؟ گٕتً ىیؽت کً ولب نی

تۀ ت« ؼىر ةا » ای  . ٔ٘ػه ؿػیَهىیؽت ؿَد هعیو ًاٌع نیکً در نعازل پیـٔع
وَر وؼػیٍ  تَاىػط ةػً ؿَد و ىهی از تغکیً اؼت کً در نَُٗیت صاقی اؼتٕاده نی

گػَ  ةی گَ و ىیهً ةً ةیآن را  گَ ٌؽتيط و رایخ ؿَد. أعاد ةؽیاری در دؽتذَی ةی
اىػط. ةُنػی أػعاد  ةيطی کعده ةً ؼىَح نضتلٕی وتً٘آن را  اىط. زتی ت٘ؽیم کعده

کييط ٔ٘ه ىیاز دارىط نیَه  ای ادَا نی کييط ٔ٘ه ىیاز دارىط آب ةيَؿيط. َطه نی ادَا
ام وَر زػتم دو گػَی ت٘لتػی ٌؽػتيط و ةُػط از نػطتی ةػً ٌػا ةی ةضَرىط. ٌهۀ ایو

ناىط ةطون ایيکً  کيط در ّاری نی وَر واُٗی ةا آن تغکیً نی کً ةًآورىط. کؽی  ىهی
 ایو اؼت.گَی واُٗی  ةی .چیغی ةضَرد یا ةیاؿانط

 دزدیدن چی

 پعد، نحػل نیؿان  ؿَد، ةعصی أعاد رىگ قَرت وٗتی از دزدیطن چی قستت نی
گَىگ  صَاٌيط چی تعؼيط کً ىهی نی ٗطر آناىط و  ىـان دادهٌا  آن ةتعی را ةًایيکً 

َلػت ؿػایُاتی درةػارۀ  کييطگان ةؽیاری از أعاد ةً را تهعیو کييط. در دانُۀ تغکیً
تعؼػيط کػً  نی ٗطر آناقل از تغکیً، دزدیطن چی و ناىيط آن، ی ديَن زٌ ا پطیطه

صاوع ایػو  گَىگ را تهعیو کييط یا ةً آن ىغدیک ؿػَىط. اگػع ةػً نایل ىیؽتيط چی
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کعدىػط. انػا اؼػتادان  گَىگ را تهػعیو نی ٌا ىتَد، ؿایط أعاد ةیـتعی چی ىگعش
ػا را ةػً ٌؽتيط ؼىر پاییوؿیيگ  گَىگی ةا ؿیو چی صػاص  وَر کػً ایػو چیٌغ

، ةػػً آن در واٗػػٍکييػػط.  کييػػطگان را آؿػػٕتً نی دٌيػػط و دانُػػۀ تغکیً آنػػَزش نی
ایم کً چػی ٔ٘ػه چػی اؼػت،  اىط. گٕتً تَقیٓ کعدهٌا  آن وزـتياکی ىیؽت کً

ایو چی یا آن چی ةيانیط. تا وٗتی « ؿطه، ىضؽتیو نضلَط چیِ »آن را  زتی اگع
اً  در نعزلػۀ تهػعیو ةػعای  در ةطن ٔعد ٌيَز چی ودَد داؿتً ةاؿط، ةػطىؾ قػٔع

ت ىکعده اؼت. تا وٗتی او چی داؿتً ةاؿط  و ٌيَز در تغکیًةَده ؼالنتی  پیـٔع
وَر زػتم  ةً ایو نُيی اؼت کً ةطىؾ ٌيَز در ؼىر ةا یی پا یؾ ىـػطه و ةػً

دزدد در ؼػىر چػی اؼػت.  زا دارد. ؿضكی کً چِی نعدم را نی ةیهاری ٌيَز چیِ 
صَاٌػط از ٔػعد  اىذػام چػً کػاری اؼػت ٌعگػغ ىهیاگع کؽی واًُٗا ةطاىط در زال 

کييػطه کػطر و ىاصػالف  ىاصالف ةگیعد. چی در ةطن ٔعدی ّیعتهعیوچِی  دیگعی
گَىگ تهیغتػع ؿػَد. وٗتػی ایػو اىػعژی  اؼت. نهکو اؼت از وعیٖ تهعیو چی

تَان دیط در ى٘اوی کً او ةیهاری دارد تَدۀ ةغرگی از نادۀ ؼیاه ةا  د نیَتهیغتع ؿ
 ودَد دارد. ةا ادانۀ تهعیو، اگع ٔعد واًُٗا از ةیهاری ؿٕا یأتً و ؼالم چگالی ةا 

ؿَد. اگع ةیـتع ةً تهعیو ادانً دٌط، ةیهاری  تطریخ زرد نی او ةً ؿطه ةاؿط، چیِ 
ؿَد. او وارد نعزلۀ ةطن ؼٕیط ؿیعی  او ىیغ ىاپطیط نی وَر واُٗی درنان و چیِ  ةً

 ؿَد. نی

کييػطه  ٌایی دارد. نػا تغکیً د ٌيَز ٌم ةیهاریتَان گٕت اگع ٔعدی چی دار نی
نا ةایط پا یؾ ؿَد.  ةً چی ىیاز داؿتً ةاؿیم؟ ةطننان  ٌؽتیم، چعا در تهعیو

ىاصالف ىیاز داؿتً ةاؿیم؟ نىلً٘ا ىیاز ىطاریم. ؿضكی کً چػی  چعا ةایط ةً چیِ 
 تَاىط چػیِ  صَاٌط ٌيَز در ؼىر چی ٗعار دارد. او کً در ؼىر چی اؼت، ىهی نی

ةػط را از ٌػم تـػضیف دٌػط، زیػعا آن تَاىػایی را ىػطارد. ایػو ٔػعد  صَب و چیِ 
را ةعدارد، زیعا ٔ٘ه ؿضكی ةػا تان  ةطنان  تی دن ز٘ی٘ی در ٗؽهت تَاىط چیِ  ىهی
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ىضؽػتیو را ةػعدارد. ةيػاةعایو اگػع  تَاىط آن چػیِ  ٌایی در ؼىسی ةا  نی تَاىایی
را ةطزدد، ةگظاریط ةطزدد. نؽػئلۀ تان  ةطنىاصالف در  صَاٌط ٌعگَىً چیِ  کؽی نی

کعدم پػی ةػعدم کػً چػی واُٗػًا چیػغ  نٍهی ىیؽت. در گظؿتً وٗتی تهعیو نی
 کػعدن  صَاؼتم صَد را ةا چػی پػع کػيم، ٔ٘ػه ةػا ٔکع صاقی ىیؽت، زیعا اگع نی

 تَاىؽتم ؿکم صَد را ةا آن پع کيم. درةارۀ آن، نی

در زالی کػً  دٌط زش نیرا آنَ زی دَآىگ ناِ  نطرؼۀ دائَ تهعیو ایؽتادۀ تی
ةؽػیاری در  دٌػط. چػیِ  ةا ی ؼػع را آنػَزش نی چی ةً کعدن نطرؼۀ ةَدا داری

تَاىیط در تهام نطت روز، صَد را ةا آن پع کيیط. ؿػها  دٍان ودَد دارد و ؿها نی
َگَىگ را ةاز نی ٌَیی در ٔػعؽ  کيیط، ى٘ىۀ وب ؼػَزىی ةػای ى٘ىۀ وب ؼَزىی  ئ

را تػان  داری کيیط. ذٌو درون را ةً تَاىیط چی ػ نیکيیط و ؼپ ؼعتان را ةاز نی
صػػَد را ةػػا چػػی پػػع تان  ٌای کيیػػط و از وعیػػٖ دؼػػت ان نتهعکػػغ نی تػػی دن روی
ةػا چػً ن٘ػطار از ایيکً  ؿَیط. ةطون تَدً ةً کيیط. در یک لسًٌ از چی پع نی نی

صَرد؟ وٗتی ةُنی أػعاد چػی را زیػاد تهػعیو  ایط، ةً چً دردی نی چی پع ؿطه
ةػاد کػعده ؿػان  نتػَرم ؿػطه و ةطنؿػان  کييط اىگـتان ده ةاؿيط، ازؽاس نیکع

اؼت. وٗتی دیگعان ىغدیک چيیو ٔعدی ٌؽتيط، نیػطاىی پیعانػَن او ازؽػاس 
 گػػَیم آن چیػػغی ىیؽػػت. نی« ای. وای، واُٗػػًا صػػَب تهػػعیو کػػعده»کييػػط،  نی

تَاىػط دػایگغیو گَىػگ  کذاؼت؟ آن ٔ٘ه تهعیو چی اؼت. چی ىهی تان گَىگ
ٌم کً ٔعد چی داؿتً ةاؿط. ٌطؼ از تهعیو چػی ایػو اؼػت کػً  ٌعچ٘طرؿَد، 
را پػا یؾ کيػط.  ةػطنةطن ٔعد ؿَد و  درون ، دایگغیو چیِ ةیعون صَب در چیِ 

ًا دهٍ چی، ٔعد ٌيَز دؼتضَش  چی ٔایطۀ چيطاىی ىطارد. در ایو ؼىرِ  کعدن قٔع
ٌػم کػً چػی  رٌعچ٘ػطتْییع ةيیادی ىـطه و ٌيَز گَىگی در نیان ىیؽػت. ٔػعد 

صَرد؟  دغ کیؽۀ ةغرگی از چی ىیؽت. ةً چً درد نی دزدیطه ةاؿط، ٌيَز چیغی ةً
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چی ٌيَز ةً نادۀ ةا اىعژی ةا  تتطیل ىـطه اؼػت. پػػ ىتایػط ةتعؼػیط و ىتایػط 
 دزدد. ؿها را نی ىگعان ةاؿیط کً کؽی چیِ 

ٌػم ٌایی  چی داؿتً ةاؿط، ةیهاریتان  ةطنٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط: اگع 
زای ؿػها را ىیػغ  ةیهػاری ؿها را ةػطزدد، آیػا او چػیِ  دارد. پػ اگع ؿضكی چیِ 

ٌػا را از ٌػم تهیػغ دٌػط، زیػعا ٔػعدی کػً چػی  تَاىػط ایو دزدد؟ او اقالً ىهی ىهی
ةعای ایو کار ىػطارد. ؿضكػی  صَاٌط در ؼىر چی ٗعار داؿتً و ٌیچ تَاىایی نی

کيیػط، ةیاییػط  ؼت. اگػع ةػاور ىهیوَر ا صَاٌط؛ نىهئيًا ایو کً گَىگ دارد چی ىهی
آىذػا  تَاىیػط ؿػها را ةػطزدد، نی آزنایؾ کيیم. اگع ؿضكی واُٗػًا ةضَاٌػط چػیِ 

ؿػها را  او پـػت ؼػعتان چػیِ در زػالی کػً  ةایؽتیط و ةگظاریػط چػی را ةػطزدد.
دٍان نتهعکػغ کيیػط.  ةا چیِ تان  ةطنتَاىیط ٔکع صَد را روی پعکعدن  دزدد، نی نی

را تؽػعیٍ تان  ةػطننلۀ صَةی اؼػت، زیػعا او ٔ٘ػه پػا یؾ صَاٌیط دیط چً نُا
را ةػا تان  ةػطنرا ةا  ةتعیط و پاییو ةیاوریط تػا تان  کيط و نذتَر ىیؽتیط دؼتان نی

و چیغی را از دیگػعان رد او ٗكط ةطی داایيکً  صاوع چی پع و از آن صالی کيیط. ةً
ز ٌػم کػاری را اىذػام ؿطه صَب ىیؽت انا ٌيػَ آن چیغ دزدیطهایيکً  دزدد، ةا نی
ؿَد. ةياةعایو ةً ؿها تَ٘ا  تَ٘ا تهام نی دادن ازدؼتدٌط کً ةعایؾ ةً ٗیهت  نی
ؿها  چیِ در زالی کً  دٌط. دٌط. ایو کارش نطاری ةیو ؿها دو ىٕع ؿکل نی نی

دزدد ایػو  دٌط. ؿضكی کً چی را نػی گیعد، در ُةُطی دیگع ةً ؿها تَ٘ا نی را نی
 کعد ایو کار را اىذام دٌط! داىؽت، دعئت ىهی نیداىط. اگع  ىکتً را ىهی

پعیطه و زرد اؼت. ٌهگػی ةػً ایػو  دزدىط رىگ چٍعۀ تهام أعادی کً چی نی
روىػط  گَىػگ ةػً پػار  نی قَرت ٌؽتيط. ةؽیاری از أعادی کً ةعای تهعیو چی

 ٌا را دارىط. وٗتی کؽی ةیهاریواٗؽام  اىَاعٌا را دارىط و  ةیهاری ةعدن ازةیوآرزوی 
زا را تضلیً کيط. انا ؿضكی  ةیهاری ةضَاٌط ةطىؾ ؼالم ؿَد ةایط ؼُی کيط چیِ 

زا را در ؼعاؼػع  ةیهاری چیِ واٗؽام  اىَاعکيط و  دزدد چی را تضلیً ىهی کً چی نی
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ؿَد. اگػع ٌهیـػً ت٘ػَا از  ةطىؾ ةؽیار تیعه نی درون کيط. زتی ةطىؾ اىتار نی
ؼط. وٗتی نیطان کارنای او ةػغرگ ر نی ةً ىٌعدؼت دٌط، ًاٌع ةطىؾ ىیغ ؼیاه 

ةػػطىؾ ؼػػیاه  ةیػػعون و درون دٌػػط ؿػػَد و ن٘ػػطار زیػػادی ت٘ػػَا از دؼػػت نی نی
اتٕػاؽ ؿػان  دزدىػط از ایػو تْییعاتػی کػً ةعای ؿَد. اگع أػعادی کػً چػی نی نی
دٌيػػط و کػػاری  داىؽػػتيط ةػػً نػػعدم ت٘ػػَا نی داؿػػتيط یػػا نی أتػػاد آگػػاٌی نی نی
 کعدىط. تع  نیآن را  ٌا پیؾ دٌيط، نطت چيیو ازه٘اىً را اىذام نی ایو

تَاىیط چػی  اگع در آنعیکا ةاؿیط، نی»ةعصی أعاد درةارۀ چی اّعاؽ نی کييط: 
وعؼ دیَار نيتٌع ةهاىیط، چػی را کػً  آن« »ٔعؼتم دریأت کيیط. را کً ةیعون نی

و وٗتی چػی ةیػعون  اىط ةُنی أعاد ةؽیار زؽاس« گیعیط. ٔعؼتم نی ةیعون نی
ؿَد.  ازؽاس کييط. انا چی در ایو ُةُط داةذا ىهیآن را  تَاىيط ؿَد نی ٔعؼتاده

اؼتاد  کيط. چعا وٗتی چی در ُةُطی دیگع کً چيیو دیَاری ودَد ىطارد زعکت نی
تَاىیط چیػغی را ازؽػاس  ٔعؼتط ىهی گَىگی در نسیىی ةاز چی را ةیعون نی چی

ؿَد. ةياةعایو چػی  آن نیکيیط؟ زیعا در ُةُطی دیگع چیغی ودَد دارد کً ؼط راه 
 اىط ٗطرت ىَٕذ ىطارد. ةً آن اىطازه کً نعدم تَقیٓ کعده

کيط،  کييطه ةتَاىط گَىگ ؼاوٍ  واًُٗا ٗطرت دارد گَىگ اؼت. وٗتی تغکیًآىچً 
تَاىط نادۀ ةا اىعژی ةا  ةیعون ةٕعؼػتط. وٗتػی ةػا چـػم  او دیگع چی ىطارد و نی

ؿَد. وٗتػی ةػً ؿػضف دیگػعی  دیطه نی ی از ىَرؿکل  ةًکيیط  ؼَم ةً آن ىگاه
تَاىػط نؽػت٘یهًا ٔػعدی  ؿَد ؿضف گعنا ازؽػاس کيػط و نی رؼط، ةاَث نی نی

وَر کانػل ؿػٕا دٌػط، ةلکػً ٔ٘ػه  تَاىط ؿضف را ةً َادی را کيتعل کيط. انا ىهی
ٌا را ؿٕا داد،  وَر ز٘ی٘ی ةیهاری ةًایيکً  نـکل را دارد. ةعای کعدن ت جیع ؼعکَب
وتیُی ودػَد داؿػتً ةاؿػط. ةػعای ٌػع ةیهػاری، تَاىػایی  ٌػای ٔػَؽ ةایط تَاىایی

ی ودػػَد دارد. در ؼػػىسی ةؽػػیار نیکعوؼػػکَپی، ٌػػع ذرۀ ةضكَقػػوتیُی  ٔػػَؽ
تَاىػط أػعاد را از ٌػم  را دارد. نیتػان نیکعوؼکَپی از گَىگ، ٌهػان تكػَیع صَد
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آن  ةا ؼت. اگع کؽی تـضیف دٌط و ٌَش صَد را دارد، چعاکً ؿکلی از اىعژیِ 
 تَاىػط در ناىػط و ىهی ةاٗی ىهیآىذا  ةاٗی ةهاىط؟ درآىذا  تَاىط ةطزدد، چگَىً نیرا 

وَر واُٗػی  کػً ةػً ٌعکؽػینؽت٘ع ؿَد، زیعا نتُلٖ ةً آن ؿضف ىیؽت. آىذا 
ٌعگػغ و ٌیچ اؼتادی  ی دارد کً نعاٗب اوؼتاؼتاد ،ردو گَىگ دا کيط نیتغکیً 
 کؽی ةطیو ؿکل اىعژی را ةعدارد.گظارد  ىهی

 چی کردن عجه

چػی نَمػََاتی  کػعدن  در آنَزش تغکیً در ؼىَح ةا تع، دزدیػطن چػی و دهػٍ
صػَاٌم  کيم زیعا نی قستت نیٌا  آن پعدازیم. درةارۀ ىیؽتيط کً نُهَ ً ةً آن نی

ٌای  ٌای تغکیً را ازیا کيم، کار صَةی اىذام دٌم و چيػیو پطیػطه ىیکيانی روش
اؿاره ىکعده اؼػت. انیػطوارم ةػا ٌا  آن ی در گظؿتً ةًکؽ ٌیچکيم.  ةطی را ٔاش

ای ةطی را دیگع اىذػام ىطٌيػط و ٌهچيػیو  تـعیر ایو نَمَع، نعدم چيیو کاٌر
ا دیگع ىتعؼيط.  أعادی کً از ایو نؽئلً آگاه ىیؽتيط از ایو چیٌغ

چػِی  ن٘طار ةؽیار زیادی چػی در دٍػان ودػَد دارد. ةُنػی از نػعدم درةػارۀ
کييط. ؿها ىیغ ٗؽهتی از ایو دٍػان  قستت نیزنیيی ییو چِی  آؼهاىی یاىگ و

دٍػان را چػِی  کيیط. انا ةُنػی أػعاد تَاىیط ةعویط و چی دهٍ ٌؽتیط، پػ نی
گیاٌان را دهٍ کييػط. چِی  دٌيط کييط، ةلکً ٌهیـً ةً نعدم آنَزش نی دهٍ ىهی

درصت ؼپیطار ؼػٕیطرىگ چِی  گظارىط: را ةا دیگعان ةً اؿتعا  نیؿان  ٌای یأتً
دهػٍ کػعد. ٌػا  آن درصت کاج زرد اؼت. چگَىً و چً زناىی چی را ازچِی  اؼت،

درصتی روةعوی نيغل نا ودَد داؿػت. پػػ از ایيکػً »زتی کؽی زناىی گٕت: 
ةػً آن أتضػار ةایػط آیا ایو چیغی اؼت کػً « کعدم صـک ؿط. دهٍآن را  چیِ 

غکیػً َر ز٘ی٘ػی تو داىيط وٗتػی ةػً کعد؟ آیا ایو کاری ىادرؼت ىیؽت؟ ٌهً نی
ای نی صػَاٌیم. آیػا ىتایػط  نحتت و ٌهگَىی ةا ؼعؿػت دٍػان را نی کيیم، چیٌغ
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ِدو، َؿو،  ،صَاٌی را پعورش دٌیط؟ ؿضف ةعای ٌهگَىی ةا ؼعؿت دٍان ىیک
ای ىادرؼتی اىذػام دٌیػط،  ةایط ىیک ،ِرن صَاٌی را پعورش دٌط. اگع ٌهیـً کاٌر

تَاىيػط ؿػٕا  نیتػان  ٌای یتَاىیط گَىگ را أغایؾ دٌیط؟ چگَىً ةیهار چگَىً نی
کييطگان نا ةایط اىذػام دٌيػط؟ آن  یاةيط؟ آیا ایو نضالٓ چیغی ىیؽت کً تهعیو

ٌعچػً »ىیغ کـتو نَدَدات و اىذام کاری ىادرؼت اؼت! ؿػایط کؽػی ةگَیػط: 
گَییط، ةیـتع تكَرىاپظیع اؼت. گٕتیط کـتو زیَاىات، کـتو اؼػت و  ةیـتع نی
وػَر اؼػت. در  انا واًُٗا ایو« ٌان ىیغ کـتو اؼت.گیا ةعدن ازةیوگَییط  زا  نی

وٗتػی ةازپیػطا ؿػَیط ایيکػً  کييػط، درةػارۀ ةَدیؽم درةارۀ ةازپیػطایی قػستت نی
گَیيػط. نػا  قَرت گیاه درآییط. ایو چیغی اؼػت کػً در ةَدیؽػم نی  تَاىیط ةً نی

و اىػط  هتَاىیم ةگَییم کً درصتان ىیػغ زىط پعدازیم، انا نی ةً ایو نؽائل ىهی ایيذا
تً زتی تَاىایی  ای دارىط. ٌای ادراکی پیـٔع

الکتعوىیػػک ٌػػای  پژوٌؾوَر نحػػال، در آنعیکػػا ؿضكػػی ٌؽػػت کػػً در  ةػػً
ؼػيخ اؼػتٕاده  دٌط چگَىً از وؼایل دروغ تضكف دارد و ةً دیگعان آنَزش نی

ؼيخ را در  کييط. روزی ىاگٍان ٔکعی ةً ىٌعش رؼیط. او دو اىتٍای دؼتگاه دروغ
ژدٌا ٔعو کعد و ةً گیاه آب داد. ةالٔاقػلً نتَدػً ؿػط ٗلػم دؼػتگاه ًعؼ گیاه ا

ت ىََی نيسيی ؼيخ ةً دروغ رؼم کعد. ایو نيسيی ؿتیً ٌهان نيسيی ةػَد  ؼَع
زده ؿػط.  کيط. ؿػگٕت ای ایذاد نی کً نْغ اىؽان در زنان ؿادی و ٌیذاِن لسًٌ

و ٔعیاد ةعود  تَاىط ازؽاؼات داؿتً ةاؿط؟ ىغدیک ةَد ةً صیاةان چگَىً گیاه نی
ایو رویطاد او را ةػع آن داؿػت تػا ةػً « گیاٌان دارای ازؽاؼات ٌؽتيط!: »غىطة

 ٌای زیادی اىذام دٌط. ؾ در ایو زنیيً ادانً و آزنایؾٌای پژوٌؾ

را در ٌػا  آن ةار دو گیاه را کيار ٌم ٗعار داد و از ؿاگعدش صَاؼت یکػی از یک
د. ؼپػ گیاه ؼالم را ةً اتاؽ دیگعی ن٘اةل گیاه دیگع لگطکَب کيط تا از ةیو ةعو

ؼيخ را ةً آن وقل کعد. از پػيخ ىٕػع از ؿػاگعداىؾ صَاؼػت  ةعد و دؼتگاه دروغ
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تعتیب وارد اتاؽ ؿَىط. وٗتی کً چٍار ؿاگعد وارد اتاؽ ؿطىط گیاه ٌیچ واکيـی  ةً
ىـان ىطاد. وٗتی پيذهیو ؿاگعد، ٌهان کؽی کً گیػاه را از ةػیو ةػعده ةػَد وارد 

ت ىػََی  ةً دؼػتگاهوعؼ گیػاه ةػعود، ٗلػم  ةػًایيکً  ، زتی ٗتل ازاتاؽ ؿط ؼػَع
ؿَد کً ؿضكی واًُٗا تعؼیطه ةاؿط. او  نيسيی رؼم کعد کً ٔ٘ه زناىی ًاٌع نی

گَیط: ٌهیـً ٔکع  زده ؿط! ایو رویطاد ىکتۀ ةؽیار نٍهی را ةً نا نی واًُٗا ؿگٕت
ت ٔ٘ه گَىًکعدیم  نی ً ٌؽػتيط کػ ی، نَدػَداتٌا زیات، ناىيط اىؽانۀ ٌای پیـٔع
ا را تـػضیف و تهیػغ دٌيػط و  ؿان نی واؼىۀ اَنای زؽی ةً ٔ٘ػه تَاىيط چیٌغ
چگَىػً گیاٌػان  .وتسلیل کييط تَاىيط تذغیً واؼىۀ نْغؿان نی ةًٌا ٌؽتيط کً  آن
ا را تـضیف دٌيط؟ آیا ةً ایو نُيی ىیؽت کً نی ىیغ اَنػای ٌا  آن تَاىيط چیٌغ

گٕػت گیاٌػان اَنػای زؽػی، تَاىػایی  ؽػی نیزؽی دارىط؟ در گظؿتً، اگػع ک
گٕتيط  تَاىيط نعدم را تـضیف دٌيط، نعدم نی و ازؽاؼات دارىط و نی کعدن  ٔکع

ٌا  رؼط گیاٌان در ةعصی ديتً نی ةً ىٌعٌا،  او صعأاتی اؼت. َالوه ةع ایو ویژگی
 ٔعاتع از نعدم انعوزی نا ٌؽتيط.

اٌی وقل و ةا صَد ٔکع کعد: ؼيخ را ةً گی دؼتگاه دروغ ،پژوٌـگعروزی ایو 
ؼَزاىم تا ةتیيػیم  ٌای گیاه را ةا آتؾ نی چً آزنایؾ دیگعی اىذام دٌم؟ ةعگ»

آن کار را اىذام دٌط، ایيکً  ةا ایو ٔکع، زتی ٗتل از« دٌط. چً واکيـی ىـان نی
ت ىػػََی نيسيػػی رؼػػم کػػعد کػػً وٗتػػی ؿضكػػی ةػػعای  ةػػً دؼػػتگاهٗلػػم  ؼػػَع
ةیيیط. ایػو  اش در صىع اؼت ایو ىَع را نی یکيط و زىطگ صَاؼتو گعیً نی کهک

ؿط یػک َهلکػعد ىٍٕتػۀ  زؽی کً در گظؿتً صَاىطن ٔکع ىانیطه نی تَاىایی َٔؽ
زؽػی از  نادرزادی اؼت. ةا أَل ةـعیت ایو تَاىػایی َٔؽ ةـعی و یک تَاىایی

تً اؼػت. ةػعای ةازیػاةی آن، ةایػط تغکیػً کيیػط و ةػً   تان صلػَص اولیػًدؼت ٔر
گظرد.  نیتان  ی در ذٌوچیغ چًداىط  ٌا را دارد و نی نا گیاه ایو تَاىاییةازگعدیط. ا

ای َلهػػی و واُٗػػی ةػػَد. او  نهکػػو اؼػػت تكػػَرىاپظیع ةاؿػػط، انػػا ایػػو تذعةػػً
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دور. اىتـػار  ازراه کيتػعل ٌای نضتلٕی اىذام داد، ؿانل ةعرؼػی تَاىػایی آزنایؾ
 در ؼعاؼع دىیا ایذاد کعد.ؼعوقطای زیادی ٌایؾ  ىَؿتً

ای نضتلٓ و آن یاهگ ٌػایی کػً در کـػَر نػا ٌؽػتيط ىیػغ  ؿياؼان در کـٌَر
اىػط و ایػو دیگػع چیػغی  را در ایػو زنیيػً ؿػعوع کعدهؿان  ٌای پژوٌؾٌهگی 

انػعوزه اىؽػان تذعةػً، آىچػً کً  ؿَد. چيط روز پیؾ گٕتم صعأی نسؽَب ىهی
د. انػا ٌػای درؼػی را تْییػع دا ٌؽت کً ةتَان کتاب ٗطر آناصتعاع و کـٓ کعده 

رؼػهیت  را ةػًٌػا  آن ٌػای نعؼػَم، نػعدم تهػایلی ىطارىػط صاوع ت جیع ذٌيیت ةً
ا را ةً ةـياؼيط و  کيط. دٌی ىهی وَر روؿهيطی ؼازنان کؽی ىیغ ایو چیٌغ

نتَدً ؿطم گعوٌػی از درصتػان کػاج صـػک چیو  ؿعؽ در پارکی در ؿهال
زنػیو ّلػت کعدىػط، روی  گَىػگ تهػعیو نی ىػََی چیآىذػا  اىط. گعوٌی کً ؿطه
کعدىط.  درصتان را دهٍ نیچِی ؿان  یوپا دؼتصَردىط و ؼپػ ةا اؼتٕاده از  نی

آىچً  نطت کَتاٌی پػ از آن، درصتان کاج در آن نيىً٘ پژنعده و صـک ؿطىط.
کييطگان نا ایو کارؿػان  تهعیو دیطگاهاىذام دادىط کار صَب یا ةطی ةَد؟ از ٌا  آن

 ؿػطن ه ٌؽػتیط، ةيػاةعایو ةػعای ٌهگَنکييػط کـتو نَدَدات ةَد. ؿػها تهعیو
ػایی از صكَقػیات ةػطتان ةایػط ؿػضف صػَةی  تطریذی ةا ؼعؿت دٍػان و ٌر

. چيػیو کػاری یؽػتٔػعدی َػادی ىیػغ کارؿػان صػَب ى دیطگاهةاؿیط. زتی از 
م کػعدن ةً انػَال َهػَنی و صعابرؼاىطن  آؼیب زدن تُػادل  ٔنػای ؼػتغ و ةػٌع

ةی ىیؽػت. ن٘ػطار زیػادی چػی در ةَد. از ٌع دٍت کار صَ زیؽت نسیهؼیؽتم 
طرتَاىیط  دٍان ودَد دارد و نی دهػٍ کيیػط. وٗتػی ةعصػی آن را  کً ةضَاٌیط ٌٗع

رؼيط نهکو اؼت ٗطرتی داؿتً ةاؿػيط  ةً نعزلۀ صاقی نیؿان  أعاد در تهعیو
زار و درصتػان را دهػٍ  چِی نيى٘ػۀ وؼػیُی از ؼػتغهؿان  کً ةا یک زعکت دؼت

طرکييط چیغی دغ چی ىیؽت و  دریأت نی ٌعچًکييط. انا  ٌم دهٍ کييط ةً  ٌٗع
روىػط و ٌػیچ کػار  چی ةً پار  نی کعدن صَرد. ةعصی ٔ٘ه ةً ٗكط دهٍ درد ىهی
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گَىگ تهعیو کيم.  ىیازی ىطارم چی»کيط:  دٌيط. ٔعدی ادَا نی دیگعی اىذام ىهی
کيم صَب اؼت و پػ از آن، تهػعیو نػو  زىم و چی دهٍ نی ٌهیو کً ٗطم نی

ٔکػع  اؿتتاه ةً« آورم کأی اؼت. ةً دؼته اؼت. ٌهیو کً ٔ٘ه چی اىذام ؿط
ؿػَىط  کييط چی، گَىػگ اؼػت. وٗتػی دیگػعان ةػً ایػو ؿػضف ىغدیػک نی نی

د؟ گیاٌان، وتیُت ییو را ىطارچِی  کييط ةطىؾ صیلی ؼعد اؼت. آیا ازؽاس نی
کييطه ةایط تُادل ییو و یاىگ را زٕي کيط. اگعچً ةطن ایػو ؿػضف ةػَی  تهعیو

 کيط. صَةی َهل نی دٌط، ٌيَز نهکو اؼت ٔکع کيط در تهعیيؾ ةً وّو کاج نیر

 آٍرد نی بٌ دستکٌ تزکیٌ کند گَنگ را  يرکسی

آورد  نػی ةػً دؼػتکؽی گَىػگ را  کيط و چً کؽی تغکیً نی ایو نَمَع کً چً
گَیم ٔالَن  پعؼيط، نی ةؽیار نٍم اؼت. وٗتی از نو درةارۀ نغایای ٔالَن دأا نی

کييطگان را پػا یؾ کيػط و  تهعیو ٌای اىعژی را ٗادر کيط کً نکاىیغمتَاىط  یدأا ن
ةياةعایو ن٘طار زنان  زم ةعای تهعیو را کاٌؾ دٌط. ٔػالَن دأػا نـػکل کهتػَد 

وَر پیَؼتً ٔػعد را تغکیػً  کيط، زیعا گَىگ ةً ٌا را زل نی وٗت ةعای اىذام تهعیو
ُٗی ذٌو و ةطن اؼت. ةطن ٔیغیکی کيط. دیگع ایيکً، روش نا روش تغکیۀ وا نی
ؿػَد. انػا ٔػالَن دأػا نغیػت دیگػعی دارد،  تْییػعات ةغرگػی نی دؼتضَشنا 

ىگٕتم. انعوز ةعای اولیو ةػار از آن پػعده ةػع آن را  تعیو نغیتی کً تا انعوز ةغرگ
دارم. ٗتالً آن را ىگٕتم زیعا نَمػَع نٍهػی را در ةػع دارد و ةػً گظؿػتۀ دور در  نی

دٌػط. در  ٗػعار نیتػ جیع  تستؿطت  کييطگان را ةً گعدد و دانُۀ تغکیً تاریش ةعنی
ٔاش کيط. را کؽی ٌعگغ دعئت کعده و ىً ادازه داؿتً اؼت کً آن  وَل تاریش ىً

 انا ٌیچ گغیيۀ دیگعی ىطارم دغ ایيکً ةً ؿها ةگَیم.

ای کً اؼتاد لی ٌيگذی گٕتً اؼت یػک  ٌع دهلً»اىط:  ةعصی از نعیطان گٕتً
وَر  ةػً وػَر ىیؽػت کػً انػا ایو« اؼػعار آؼػهاىی اؼػت. کعدن اهاىی و أـراز آؼ
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ؼػىَح  ؼػَی ةًوَر واُٗی نػعدم را  کيم. نا ةً نیا اؼعار آؼهان را أـؼعؼعی 
دٌیم. نا ةایط نؽئَل ؿها ةاؿػیم و  کيیم و نعدم را ىذات نی ةا تع راٌيهایی نی

ٌػا  آن یعنؽػئَ ىً درةػارۀٍَطه ةگیعیم. اگع کؽی ّ تَاىیم آن نؽئَلیت را ةً نی
صػَاٌم روؿػو کػيم  اؼعار آؼهاىی اؼت. آىچً انػعوز نی کعدن اقستت کيط، أـ

کيػط. از  کيط ٔعدی اؼت کً گَىػگ را کؽػب نی ایو اؼت: آن کؽی کً تغکیً نی
ٌای ؼعاؼع تاریش در نطرؼۀ  ٌای تغکیۀ انعوزه، ؿانل تغکیً ىٌع نو، تهام روش

اىػط و  عنُهَلی، روح کهکػی ؿػضف را تغکیػً کعدهةَدا، نطرؼۀ دائَ و نطرؼۀ ّی
 ایيذػاآورده روح کهکی ةَده اؼت. روح اقلی کػً  نی ةً دؼتکؽی کً گَىگ را 

از أکػار و  ،کيط، ذٌيی کً از وعیػٖ آن ةً ذٌو ٌـیارتان اؿاره نیکيیم  ةیان نی
. انػا آىچػً روح اؼػتآگاه ٌؽتیط و ٌهیو ذٌو ٌـیارتان نُعؼ ؿهتان  اَهال
وَر  دٌط ٌهیـً ةعای ؿػها ىانـػضف اؼػت. اگعچػً او ةػً ان اىذام نیت کهکی

زنان ةا ؿها نتَلط ؿط و ٌهان اؼم و ٌهان ؿکل ؿها را دارد و او ىیغ ٌهیو  ٌم
 ؿها ىیؽت.صَد کيط، انا دٗیٖ ةگَییم، او  ةطن را کيتعل نی

دٌػط.  از دؼػت نیکػً آورد  ةً دؼت نیآن کؽی اقلی در دٍان ودَد دارد: 
. در ؼعاؼػع تػاریش، تهػام کيػط کً تغکیػً نی آورد ةً دؼت نی را گَىگ کؽیآن 

اىط کً ٔعد در وَل نطیتیـو یا تُهٖ نُيَی ةایط ٌهػۀ  ٌا ةً نعدم آنَصتً روش
وَر کانػل  آگاٌی صَد از نسیه و اوعأؾ را کيار ةگظارد، ةً چیغی ٔکع ىکيط و ةً

ت در نطیتیـو یػا در صَد ؿَد. ةعصی ؼً ؼاَ ةً زالت صلؽً رود و از صَد ةی
ای کَتػاه گظؿػتً اؼػت. دیگػعان  ٔ٘ه لسٌػًایيکً  ىـیييط نحل زالت تُهٖ نی

نهکو اؼت تَاىایی تهعکغ چيیو أعادی را تسؽیو کييط. انا ایو أعاد و دیگعان 
وَر نحال،  کعدىط. ةً کؽاىی ىتَدىط کً تهعیو نیصَد ایو أعاد  اىط کً نتَدً ىـطه

نتَلػط « روح واُٗػی»نیػعد و  نی« روح آگػاه»ٌط کػً د نطرؼۀ دائَ آنَزش نی
ىػانیم و  ؿَد. نيٌَرؿػان از روح آگػاه چیػغی اؼػت کػً نػا روح اقػلی نی نی
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ىانیم. اگػع ٗػعار ةػَد  نيٌَرؿان از روح واُٗی چیغی اؼت کً نا روح کهکی نی
نعد. زناىی کؽی  تان نی ؿطیط زیعا روح اقلی واًُٗا ةهیعد، ىاةَد نیتان  روح آگاه

ػا  نُلم، وٗتی تهػعیو نػی»ز روش تغکیۀ دیگعی ةً نو گٕت: ا کيم ذٌػيم را ٌر
ؿضف دیگعی « ام ةعایم آؿيا ىیؽتيط. کيم، تا زطی کً زتی اَنای صاىَاده نی

 زود و  ؼضتی تهػعیو کػيم، نحػل ة٘یػً کػً قػتر نذتَر ىیؽتم ةً»ةً نو گٕت: 
کـػم و از  دراز نیروم، روی نتػل  کييط. وٗتی ةً صاىً نی تهعیو نی  ؿب اىتٍای

ام صػَدم را  آىذػا دراز کـػیطهدر زػالی کػً  ؿَم تا تهعیو کيم. صَدم صارج نی
 تا زطی ةعایؾ نت ؼٓ ؿطم.« کيم. کيم کً تهعیو نی ىٌاره نی

ىام  یؽتی ةًئای دائَ دٌيط؟ زناىی ٔعزاىً روح کهکی را ىذات نیٌا  آن انا چعا
ایيکػً  دای ا ىذػات دٌػم ةػًدٌم زیػَاىی ر نو تعدیر نی»ةیو گٕت:  لَ دوىگ

اؼت نعدم از ىٌع نُيَی آگاه ؿػَىط. زیػعا ؼضت  ةؽیار« اىؽاىی را ىذات دٌم.
ةػا  ؿػطن اىط و ٌيگػام روةعو نعدم َادی در تٌَم دانُۀ َادی ةـػعی گػم ؿػطه

ا کييط. اگع ةاور ىهیؿان  ٌای تَاىيط واةؽتگی نيأٍ َهلی ىهی کيیط، ٔ٘ه ىگاه  را ٌر
عاد وٗتػی ةُػط از صاتهػۀ ؼػضيعاىی از ایػو ؼػالو صػارج کيیط چگَىً ةعصػی أػ

را ىارازػت یػا َكػتاىی ٌا  آن ؿَىط و اگع کؽی ؿَىط دوةاره أعادی َادی نی نی
تػار  تهعیواىيػط کيط تػاب ىضَاٌيػط آورد. ةُػط از گظؿػت نػطتی اقػالً ن کييػطه ٔر

ذػات اىط: ى ٌا در تاریش ایو ىکتػً را نتَدػً ؿػطه کييط. ةؽیاری از دائَئیؽت ىهی
تػً اؼػت.  ؼضت ةؽیار اىؽان اؼت، زیعا روح اقلی او ةیؾ از زط از دؼػت ٔر

ةیيی صَةی دارىط و صعدی را کً در گٕتػۀ کؽػی ىٍٕتػً  ةُنی أعاد کیٕیت روؿو
دٌيط. انا ةعصی أعاد ةطون تَدػً ةػً ایيکػً چگَىػً نؽػائل  اؼت تـضیف نی

ٌػای  کييػط زعؼ یکييػط و ٔکػع ن کيیػط ةػاور ىهی تـػعیر نیؿان  نُيَی را ةعای
کيیم، انػا  ؿیيگ قستت نی ٌهً ةا او درةارۀ تغکیۀ ؿیو زىیط. نا ایو نُيی نی ةی

م  وٗتی در ةیو نعدم َادی اؼت دٌػط.  صَاٌط اىذػام نی کاری را کً نی ٌعةاٌز
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 ٌای واُٗی و نلهَِس در دؼتعس او َهلی ٌؽتيط و در ولػب کيط نغیت ٔکع نی
ؼػضت ؿػان  پظیعش اؼت، ةعای ٌایم ٗاةل . زتی اگع پی ةتعىط آنَزشاؼتٌ آن

اؼت از آن پیعوی کييػط. ىذػات روح اقػلی اىؽػان ىؽػتت ةػً روح کهکػی کػً 
اؼت. ٌهیو  ؼضت ٌایی را در ُةُطٌای دیگع نـاٌطه کيط، ةؽیار تَاىط قسيً نی
چعا ةایط روح اقلی تَ را ىذات دٌػم؟ روح »را ةً ایو ىتیذً رؼاىط کً: ٌا  آن انع

د تَ اؼت. اگع او را ىذات دٌم، آیا یکؽػان ىیؽػت؟ تػا وٗتػی ات ىیغ صَ کهکی
رؼط نٍم ةاؿط ىكػیب  ىهی ةً ىٌعآورد،  ةً دؼتٌا دؼتاورد تغکیً را  یکی از روح

 «آوری. نی ةً دؼتؿَد، زیعا ةطیو نُيی اؼت کً تَ آن را  یک نی کطام

یُی وت ٔػَؽ را ؿعح دٌم. اگػع تَاىػاییٌا  آن ٌای تغکیۀ ةگظاریط دٗیً٘ا روش
کيیط: وٗتی  را نـاٌطه نیو را داؿتً ةاؿیط، ازتها ً چیغی ؿتیً ای دور ازراه دیطن

ؿػَیط، نهکػو  صَد نی یا از صَد ةی ؿطه کيیط و وارد زالت صلؽً نطیتیـو نی
ؿَد. اگع ؼُی  صارج نیتان  ةطنؿکل ؿها از  اؼت ةتیيیط در آن لسًٌ کؽی ٌم

کيیط صَدتان  ، ازؽاس نیاؼتصَد ؿه یک از ایو دو واُٗاً  کيیط پی ةتعیط کطام
کيػط و  ةطن را تػع  نی ،ؿکل ؿها ٌم ایط. آن ٔعدِ  کؽی ٌؽتیط کً ایيذا ىـؽتً

ةعد. ایػو ُةُػط را اؼػتاد تتػطیل  ؼپػ اؼتاد او را ةعای تغکیً ةً ُةُط دیگعی نی
تَاىط ؿکلی از ادتهاع ٗطیهی، ادتهاع انػعوزه یػا ادتهػاَی در  کعده اؼت و نی

ع ةاؿط. ؿضف در آىذا روزاىً نطتی کً دو یا ؼً ؼػاَِت ایيذػا وػَل ُةُطی دیگ
کيط. وٗتی آن  ٌای زیادی را تسهل نی گیعد و ؼضتی ٌا را یاد نی کـط، تهعیو نی
گعدد، ؿها ىیغ از صلؽػً ةیػعون  کيط و ةازنی ؿکل ؿها تهعیو را تهام نی ٌم ٔعدِ 
از آن آگاه  اىط کً نذاز ةَدهط تا ایو زاىط  ؿتًآییط. أعادی کً تَاىایی دیطن دا نی

 ؿَىط.

تع اؼت. وٗتی چيیو ؿضكی ةُط از دو  کييطه اگع ؿضف ىتَاىط ةتیيط، ىارازت
داىط چً  یاةط، ٌیچ ىهی اش را ةازنی ؼاَت ةَدن در زالت صلؽً یا تُهٖ، آگاٌی
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َيَان روؿی ةعای تهعیو، دو یا ؼً  اتٕاٗی أتاده اؼت. أعادی ىیغ ٌؽتيط کً ةً
ٌػا  کييػط. ایو روىػط و صػَد را کػانالً ةػً دیگػعان واگػظار نی ً صػَاب نیؼاَت ة
ؿَد و ٌع روز نػطتی را  گاه اىذام نی ةً قَرت گاه ٌایی ٌؽتيط کً تهعیو ةً زالت

ٌػای دیگػعی از تهػعیو ودػَد  دٌيط. زالت ةً نطیتیـو یا تُهٖ اصتكاص نی
ا ؿيیطه ةاؿیط کػً ُىػً دارن ؿَد. ؿایط درةارۀ ةَدی دارد کً در یک نعتتً تهام نی

ٌػا ؼػال در  ؼال رو ةً دیَاری ىـؽت. در گظؿتً راٌتػان زیػادی ةَدىػط کػً ده
ؿطۀ ىـؽتو در نطیتیـو  تعیو نطت جتت نطیتیـو ىـؽتيط. در تاریش، وَ ىی

ٌا زتػی ةیـػتع از ایػو ىـؽػتيط. زتػی ةػا  یػۀ  ةیؾ از ىَد ؼال اؼت. ةُنی
ؿان،  عده روی ةطنکٌای رؿط  َلٓ وؿان  ٌای مضیهی از صا  ىـؽتً روی نژه

را  ٌػا دادىط. ةعصػی در نطرؼػۀ دائػَ ىیػغ ایػو روش ادانً نیآىذا  ةً ىـؽتو در
ػتو را  صػَاب ةػًٌا در نطرؼۀ ّیعنُهَلی  ویژه ةُنی روش دٌيط. ةً آنَزش نی ٔر

از صلؽػً ةیػعون ایيکػً  دٌيط. ؿضف ةػطون َيَان ؿکلی از تغکیً آنَزش نی ةً
ٌػا  ؿَد. انا در ایػو زالت ةار ٌم ةیطار ىهی صَاةط و زتی یک ٌا ؼال نی ةیایط ده

؟ روح کهکی ؿضف. اؿضاقی کً ٗطرت اؼت ط چً کؽیيک ٔعدی کً تهعیو نی
ٔػعد[ اؼػتادی روح  وػَ ىیِ  کييط کً ]در وَل نطیتیـوِ  دیطن دارىط نـاٌطه نی

رنػای تَاىػط کا کيط. روح کهکی ىیػغ نی کهکی ایو ٔعد را ةعای تغکیً راٌيهایی نی
. ةيػاةعایو از ةػیو ةتػعدوَر کانل  تَاىط کارنا را ةً ةاؿط و اؼتاد ىهی ةطٌکارزیادی 

ؼضت تهعیو کيی. نو نطتی دور صَاٌم ةَد  ایيذاتَ ةایط »گَیط:  اؼتاد ةً او نی
 «گعدم. نيتٌعم ةاش. و کهی ةُط ةعنی

تيؾ چً اتٕاٗی نی اؼتاد دٗیً٘ا نی ةایػط ةػً أتط، انا ٌيَز ٌم  داىط ةُط از ٔر
ٌا ةعای تعؼاىطن روح کهکی  اٌعیهورود و ؼپػ  ایو ؿکل َهل کيط. اؼتاد نی

ی ٌعچیػغ .ؿَىط تا او را وؼَؼً کييط ٌایی تتطیل نی ه  زیتاچٍع ؿکل ةًآیيط یا  نی
تػ جیع  تستؿَىط کً روح کهکی  ٌا نتَدً نی اٌعیهونهکو اؼت روی دٌط. انا 
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تع اؼػت تغکیػً  وح کهکی ىؽتتًا آؼػانگیعد. َلتؾ ایو اؼت کً ةعای ر ٗعار ىهی
 ٌػا ىاانیػط اٌعیهوتَاىط از ز٘ی٘ت نؽائل آگاه ةاؿط. ؼػپػ ایػو  کيط، زیعا نی

کـػيط.  صَاٌيط ةعای اىت٘ام او را ةً ٗتل ةعؼػاىيط و واُٗػًا او را نی و نیؿَىط  نی
ػا  ةػاره پعداصػت نی اش یػک نیعد، ةػطٌی کارنػایی وٗتی نی ؿػَد. ایػو روح ٌر

ؿػَد، ؿػایط در  ای از دود در اوعاؼ ؿياور ؿطه و ةازپیطا نی ل تَدهؿَد و نح نی
کـػط. وٗتػی ةػغرگ  ای ةؽیار ٔ٘یع. کػَد  از اوایػل زىػطگی ؼػضتی نی صاىَاده

تَاىط در  و ىهیگعدد. التتً ا تَاىط نؽائل را در  کيط، اؼتادش ةعنی ؿَد و نی نی
کيط  وتیُی صَد اؼتٕاده نی ؽٌای َٔ دا ةیاورد. اؼتاد از تَاىاییاةتطا اؼتاد را ةً 

 ،تا ةضـی از زأٌۀ ایو روح کهکی را کً ٕٗػل ؿػطه ةػَد ةػاز کيػط. روح کهکػی
زنان ؿعوع زا  »گَیط:  آورد. اؼتاد ةً او نی دا نی  یاد و اؼتاد را ةً  گظؿتً را ةً

ٌا را ةػً روح کهکػی  ةياةعایو، ةُط از ؼالیان ةؽیار، اؼتاد آنَزش.« اؼت تهعیو
 کيط. نيت٘ل نی

ٌيػػَز ٌػػم »گَیػػط:  ٌػػا، اؼػػتاد ةػػً روح کهکػػی نی پػػػ از اىت٘ػػال آنَزش
ٌای ةؽیاری داری کً ةایط از ةیو ةعوىط. ةایط ةً ةیػعون ةػعوی و پعؼػً  واةؽتگی

در دانًُ زدعآور اؼت، زیعا ٔعد ةایط از نسلی ةػً نسػل دیگػع زدن  پعؼً« ةغىی.
صيطىط و تػٌَیو  کً ةً او نیکيط و ةا اىَاع نضتلٓ نعدنی  ةعود، ةعای ّظا گطایی

 ی نَادًٌعچیغؿَد. نهکو اؼت ةا  کييط نَادً ؼتٕاده نیؼَ اکييط یا از او  نی
و گیػعد  نیىٌػع در کييػطه  ؿَد. انا ایو روح کهکی در ٌهػً زػال صػَد را تهعیو

ؿػیيگ صػَد  ٌهیـً نعاٗػب ؿیو .کيط صَةی اداره نی ةًرا رواةه صَد ةا دیگعان 
ٌای نادی نضتلٓ در ةػیو نػعدم  وؼَؼًت جیع  تستدٌط.  ینا ارت٘آن را  واؼت 

گعدد.  ةػػازنیزدن  ٌا پعؼػػً ةُػػط از ؼػػالایػػو روح کهکػػی گیػػعد.  َػػادی ٗػػعار ىهی
ای و تغکیػً را کانػل  اکيػَن ةػً دائػَ ىائػل ؿػطه تَ ٌم»گَیط:  اؼتادش ةً او نی

دی و ای و زا  زنان آن اؼت ]ةً ةطن ٔیغیکی کً از آن ؿعوع کعدی[ ةػازگع کعده
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تو ىٍایی آناده ؿَی، زیعا تهعیو تَ کانل ؿطه اؼت. اگع ٌيَز ٌم کاری  ةعای ٔر
تَاىی ةعوی و انػَر و نؽػائل نػعدم َػادی را ةػً  ةاٗی ناىطه کً اىذام دٌی، نی

گػعدد. پػػ از ةازگـػت روح  نیعٌا، روح کهکػی ة ةُػط از ؼػال« عؼػاىی.ةپایان 
و صَدآگػاه  آیػط نی عونکهکی، روح اقلی ایو ؿضف ىیػغ از زالػت صلؽػً ةیػ

 ؿَد. اقلی ةیطار نی

انا ایو ؿضكی کً ایيذا ىـؽتً کؽی ىیؽػت کػً تغکیػً کػعده، ةلکػً روح  
آورد. انا  نی ةً دؼت، روح کهکی گَىگ را در ىتیذًکهکی او تغکیً کعده اؼت و 

ایی کـیطه اؼت. ةً ٌع زال، ؿضف تهػام دػَاىی صػَد را  روح اقلی ىیغ زدٌع
َيَان اىؽاىی نُهَلی ةػً پایػان رؼػیطه  کعده و َهع او ةً آىذا ىـؽتو درقعؼ 

آنػطن از صلؽػً،  أتػط؟ ایػو ؿػضف ةُػط از ةیػعون اؼت. پػ چً اتٕػاٗی نی
وتیُی  ٌای ٔػَؽ کيط از وعیٖ تهعیيؾ گَىگ را رؿط داده و تَاىایی ازؽاس نی

کيػط یػا کػاری اىذػام دٌػط، درنػان  ةً دؼت آورده اؼت. اگع ةضَاٌط ةیهػاری را 
ا را ةً اىذام ةعؼاىط. انا َلػتؾ ایػو اؼػت کػً روح کهکػی نی اش  تَاىط آن کاٌر
و کيط  نی روح اقلی ٔعد کً ةطن را کيتعل کيط و ةً ازتعامِ  صَاٌط او را صـيَد نی

دٌػط. َلػت ایيکػً او را  گیػعد، ایػو کػار را اىذػام نی نی ٌا را او در ىٍایت تكهیم
در زػال  ایيذػاةؽػیاری را  ٌای اؼت کً ایػو ؿػضف ؼػالیو کيط ا صـيَد نی

نیػعد،  ىـؽتو گظراىطه و َهعش ؼپعی ؿطه اؼت. انا وٗتػی ایػو ؿػضف نی
کيط. ةع وتٖ  روىط؛ روح کهکی او را تع  نی راه دطاگاىۀ صَد را نیٌا  آن از ٌعیک

نَدػَد  از آىذػا کػًةَدیؽم، ایو ٔعد ٌيَز ٌم از نیان ةازپیطایی صَاٌط گظؿت. 
آنیغی تغکیػً کػعده، ایػو ؿػضف ىیػغ ت٘ػَای  نَٔ٘یػتوَر  او ةػً ةطندر وا یی 

أتػط؟ نهکػو اؼػت در زىػطگی  ةؽیاری دهٍ کعده اؼت. پػ چػً اتٕػاٗی نی
تَاىػط ةػطیو  نيط ؿػَد. ٔ٘ػه نی رتتً ةٍعه اش از جعوتی زیاد یا ن٘انی َالی ةُطی

 قَرت ةاؿط. آیا تغکیۀ ایو ؿضف در ىٍایت ةیٍَده ىتَده اؼت؟
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کؽػب ایو نَمَع را نَأ٘ت ةعای أـاکعدن  اتالش ةؽیاری قعؼ کعدیم ت
تَاىؽت تست ٌیچ  ام، راز اؼعار، کً نىلً٘ا ىهی نو رازی اةطی را ٔاش کعدهکيیم. 

ٌػای نضتلػٓ تغکیػً در ؼعاؼػع  ؿعایىی گٕتً ؿَد. نادعای درون تهػام روش
داىیط کً چعا گٕتم ایو نَمَع ةػً گظؿػتۀ دور در  ام. زا  نی تاریش را ةعنال کعده

ای ةػً ایػو ؿػکل  گعدد. درةارۀ ایو ةیيطیـیط: کطام روش یا نطرؼػً ریش ةعنیتا
ةػً کيیط، انا ٌػیچ گػَىگی  تغکیً ىکعده اؼت؟ ؿها ةً ایو یا آن ؿکل تغکیً نی

تػَان ؼػعزىؾ کػعد.  ىیؽػت؟ انػا کؽػی را ىهیاىگیػغ  ّمآوریػط. آیػا  ىهی دؼت
چگَىػً ایيکػً  ةػًاىط کً ةػطون تَدػً  ؿطه ٗطری در تٌَم گم نَدَدات ةـعی ةً

ی ةا  قػستت کيیػط، دیطگاٌتَاىيط ةً آن آگاه ؿَىط. اگع از  کيیط ىهی نیؿان  آگاه
 تَاىيط ةػً قستت کيیط، ىهی ی پاییودیطگاٌکييط ةاورىکعدىی اؼت. اگع از  ٔکع نی
در ؼىسی ةا تع اؼت آگاه ؿػَىط. زتػی وٗتػی ةػً ایػو روؿػيی تَمػیر آىچً 
ؿان را ؿٕا دٌم. واًُٗا  کييط ةیهاری نو درصَاؼت نیام، ةُنی أعاد ٌيَز از  داده
تػَاىیم از  دٌیم و ٔ٘ػه نی چً ةگَیم. نا تغکیً را آنػَزش نػیٌا  آن داىم ةً ىهی

 کييط. ؼَی ؼىَح ةا تع تغکیً نی کؽاىی نعاٗتت کيیم کً ةً

آورد. انػا ایػو  نی ةً دؼتدر نطرؼۀ تغکیۀ نا، صَدآگاه اقلی ؿها گَىگ را 
ًا ةا اىتضاِب آن چیغی ىیؽت ک نس٘ػٖ ؿػَد. ؿػعایه صاقػی ةایػط زاقل ً قٔع

کيػط از دانُػۀ نػعدم َػادی  ؿَد. ةً یاد داؿتً ةاؿیط کً نطرؼۀ نػا ؼػُی ىهی
در زػالی کػً  دوری کيط و ؿها ىیغ ىتایط از تنادٌا دوری یا ٔعار کيیط. ةلکً ةایػط

آگػاه تان  اوعاؼٌای  ٌا و دام ةضـی از ایو دىیا ٌؽتیط تغکیً کيیط و از تهام تلً
تٕػاوت ةاؿػیط؛ وٗتػی  کيیػط ةػً آن ةی آگاٌاىػً مػعر نیدر زالی کً  ةاؿیط؛ ةایط

ایی را کً نتُلٖ ةً ؿه دیگعان ؼُی نی نتارزه و ٌا  آن ةعدارىط ةا اؼتکييط چیٌغ
اةػػت ىکيیػػط؛ وٗتػػی نػػعدم ؼػػُی نی ػػای آزاردٌيػػطه اىذػػام دٌيػػط  ٗر کييػػط کاٌر

تػان را  ٔعؼػا اراده و نسیه ؼضت و واٗتداری صَد را زٕي کيیط؛ در ای صَیـتو
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ٌای ةػط و گعایـػات  را رؿط دٌیط و از ٌهۀ اىطیـػًصَد  ؿیيگ َٗی کيیط، ؿیو
 گیعیط ٔعاتع رویط. دىیَی کً در نُعض آن ٗعار نی

ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط: آیا ؿها ىیؽتیط کػً آگاٌاىػً ؼػضتی را تسهػل 
ػای دىیػَی را  نی کيیط؟ آیا روح اقلی ؿها ىیؽت کً ٔطاکاری نی کيط؟ آیا چیٌغ

دٌیط؟ پػ گَىگ ةایط ةػً ؿػها تُلػٖ داؿػتً ةاؿػط، زیػعا  ىهی آگاٌاىً از دؼت
آورد. ةً ٌهیو َلػت  نی ةً دؼتدٌط کؽی اؼت کً  ٌهان کؽی کً از دؼت نی

اؼت کً نطرؼۀ نا از تغکیً در ایو نسیه پیچیطه در ةیو نػعدم َػادی ادتيػاب 
تغکیً کيیم، زیػعا  ؾو دٍان دىیَی و تهام نـکالتصَاٌیم در ای کيط. نا نی ىهی
آورد. زتی وٗتی در آیيطه  نی ةً دؼتصَاٌیم ٌهان کؽی ةاؿیم کً گَىگ را  نی

کييط ةضـی از نا ؿَىط، ةایط ةیعون ةعوىط و  کييطگاىی کً در نُتط تغکیً نی تهعیو
 در دانُۀ ةـعی پعؼً ةغىيط.

کييط نيذع  کً نعدم تهعیو نی ٌای دیگعی اىط چعا روش ةعصی از نو پعؼیطه
 آورد. َلتؾ ایػو اؼػت کػً آن ةً دؼتؿَد کً روح اقلی گَىگ را  ةً ایو ىهی

 ٌای راؼتیيی کً ٔعد را ةً . روشپعدازىط نیؼالنتی و تيطرؼتی ةً ٌا ٔ٘ه  روش
اىط ىً ةً َهَم  ةعىط ٌهیـً ٔ٘ه ةً یک نعیط نيٕعد آنَزش داده ؼىَح ةا تع نی

ةعىط تا تهعیو کيط و در اىغوا ةً او  د صَد را ةً دای دیگعی نیؿاگعٌا  آن نعدم.
ی چيیو چیغی را ةً َهَم نػعدم کؽ ٌیچٌا،  دٌيط. در تهام ایو ؼال آنَزش نی

کيیم و  گَىً تغکیػً نػی دٌیم زیعا ایو آنَزش ىطاده اؼت. نا ایو کار را اىذام نی
یۀ نا قطٌا و ٌغاران آوریم. در َیو زال، نطرؼۀ تغک نی ةً دؼتگَىً گَىگ  ایو

دٌط تا صَد ؿها کؽی ةاؿط کً جهعۀ تغکیً را کؽػب  تان نی چیغ را ةً روح اقلی
ایػػو روش را تػػا ام و  ؼػػاةً٘ اىذػػام داده کػػاری ةیتػػَاىم ةگػػَیم کػػً  نیکيػػط.  نی

ةعصی ایػو کلهػات نػعا در  ام.  ةیـتعیو زط نهکو در دؼتعس ٌهً ٗعار داده
اةػلام  گٕتػًآىچً  اىط، چعاکً کعده در  ىیؽػت. َػادتی دارم: اگػع یػک یػارد  ّیٗع
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داؿتً ةاؿم و ٔ٘ه از یک ایيچ قستت کيم ٌيَز ٌم نهکو اؼػت ةگَییػط ّلػَ 
ام.  داىم ةػً ؿػها گٕتػً نیرا کً  آىچًٔ٘ه ةضـی از  ایيذا در ز٘ی٘تکيم، انا  نی

 تع دأا را ةػً ؿػها ةگػَیم، چعاکػً تَاىم ٌیچ ديتۀ ةا تع یا ژرؼ در ایو زنان ىهی
تً ٌؽتيط. ةیؾ از زط  پیـٔع

وَر واُٗػی  کيط ةػً کيط، صَد ؿها را ٗادر نی نطرؼۀ نا ةطیو قَرت تغکیً نی
 .آورد. از زنػػان پیػػطایؾ زنػػیو و آؼػػهان اولػػیو ةػػار اؼػػت ةػػً دؼػػتگَىػگ را 

تَاىیط تاریش را ةعرؼی کيیط. در زالی کً ایو نغیت را دارد کً صَدتان گَىػگ  نی
را ٌػم دارد. در نیػان دانُػۀ پیچیػطۀ  شٌای صَد یآوریط، ؼضت نی ةً دؼترا 

آن ٔعاتع از ، ةؽیار ؼضت اؼت  ؿیيگ ةیو أعاد آن نعدم َادی و اقىکا  ؿیو
را در نیان نػعدم تان  قَُد کيیط. ؼضتی آن در ایو اؼت کً وٗتی آگاٌاىً نيأٍ

صیلی نٍم اؼت در نُعض صىع ٗعار تان  دٌیط، وٗتی چیغی کً ةعای از دؼت نی
اةػت و نتػارزه نی نی ػایی ٗر کييػط یػا  گیعد، وٗتی أعاد پیعانَن ؿها ةػعای چیٌغ

ٗػعار ةگیعیػط. ةایػط یػاد ةگیعیػط ت جیع  تستکـيط، ىتایط  رىخ نیتان  وٗتی َغیغان
اقػالً رازػت ىیؽػت! ةَدن  کييػطه ؿکل قسیسی ةً ایو نؽائل ةيگعیػط. تغکیً ةً

اىؽان صػَةی ةػیو نػعدم نُلم، آیا کأی ىیؽت ٔ٘ه »زناىی کؽی ةً نو گٕت: 
از ؿػيیطن آن صیلػی « تَاىط در تغکیػً نَٔػٖ ؿػَد؟ َادی ةاؿیم؟ چً کؽی نی

ؿػیيگی ودػَد دارد.  نت ؼٓ ؿطم! ةً او یک کلهً ٌػم ىگٕػتم. ٌهػً ىػَع ؿیو
کيط  . کؽی کً در ةعد نیرود کً تَاىایی ةاورش او را  نی پیؾ تا زطی ٌعکؽی
 آورد. نی ةً دؼت

کييػط، انػا  اش قػستت نی ائَ راٌی اؼت کػً درةػارهد»ىَؿت:   ئَزیی زناى
اگػع دائػَ چیػغی ةػَد کػً روی زنػیو ریضتػً ةػَد و ٔػعد « راٌی َادی ىیؽػت.

ةػَد. در  یی آن را ةعدارد و در تغکیۀ آن نَٖٔ ؿَد، ةػاارزش ىهیٌعداتَاىؽت  نی
کيیط.  گَىگ را کؽب نیٌا  ؼضتیروش تغکیۀ نا ؿها ٔعدی ٌؽتیط کً ةا گظر از 
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یو ةایط تا دایی کً انکاىؾ ٌؽت نيىتٖ ةا نػعدم َػادی ةاؿػیم. ىیػازی ةياةعا
ىطاریط ٔ٘یع و تٍیطؼت ؿَیط. ةلکً ةایط در زالی کً ةضـی از ایو دىیای نػادی 

را رؿػط دٌیػط. از ایػو ىٌػع، ایػو روش رازػت اؼػت، تان  ؿػیيگ ٌؽتیط ؿیو
 ىیازی ىیؽػتتَاىیط در ةیو نعدم َادی تغکیً کيیط و   تعیو روش. زیعا نی رازت

تعیو ديتػۀ آن ىیػغ ٌهػیو اؼػت، چعاکػً در  کً راٌتً یا راٌب ؿَیط. انا ؼضت
کيیػط. انػا صػَةی آن ىیػغ در ٌهػیو  نسیه ةؽیار پیچیطۀ نعدم َادی تغکیػً نی

تعیو  آورد. ایو زیاتی ةً دؼتتان گَىگ را  ؿَد صَِد واُٗی اؼت، زیعا ةاَث نی
ٔػاش کػعدم. التتػً وٗتػی روح اقػلی آن را  ديتۀ نطرؼۀ تغکیۀ نا اؼت و انعوز

آورد. چعا؟ زیعا وٗتػی  نی ةً دؼتآن را  آورد، روح کهکی ىیغ نی ةً دؼتگَىگ 
 ةػً دؼػتٌا گَىگ را  و ىیغ نَدَدات زىطه و ؼلَلتان  ةطنٌای دیگع  تهام ديتً

آورد. انا ؼىر گَىگ روح  نی ةً دؼتآن را  وَر زتم آورىط، روح کهکی ىیغ ةً نی
ً اىطازۀ ؼىر گَىگ ؿها ةا  ىضَاٌط ةَد، زیعا ؿػها نَدػَد اقػلی کهکی ٌعگغ ة

 ٌؽتیط و او نَدَد ىگٍتان اؼت.

ای را امػػأً کػػيم. در نیػػان دانُػػۀ  صػػَاٌم نؽػػئلً در ادانػػۀ ؼػػضو نی
ؼَی ؼىَح ةا تع  اىط ةً کعده کً ٌهیـً ؼُیٌؽتيط  کييطگان أعاد زیادی تغکیً

اىط ةً ایو انیط کػً ؿػایط   کعدهٌغیيً ادی ؼٕع کعده و پَل زی دا ٌهًتغکیً کييط. 
 انػا نَٔػٖ ىـػطىط. نـػٍَرةَدنِ  ؛ىـػان دٌػطٌػا  آن ةًرا اؼتادی نُعوؼ راٌی 
کيط کً او ةیيؾ صَةی داؿتً ةاؿط. ةياةعایو ةا ودػَد ٌهػۀ  ؿضف تنهیو ىهی

ا و پَل اىط. انعوز ایػو  ىیاورده ةً دؼتای  ٌایی کً ٌغیيً کعدىط ٌیچ ىتیذً ؼٌٕع
تان ةػً  صاىً ایم، ت٘عیتًا آن را دم درِ  ار َالی را ةعای ٌهً َهَنی ؼاصتًروش ةؽی

کيػط آیػا  کػً تُیػیو نی ایم. ةياةعایو از ایو لسًٌ ةػً ةُػط کؽػی ؿها ارائً کعده
تَاىیط تغکیً کيیط و نَٖٔ ؿَیط صَد ؿها ٌؽػتیط. آىٍػایی کػً ةتَاىيػط آن را  نی

ت صَاٌيط کعد. آىٍایی کً ى تَاىيط تغکیً کييط، از زػا  ةػً ةُػط اىذام دٌيط، پیـٔع
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دغ نَدػَداتی کػً ؿػها را ٔعیػب  ةایط تغکیً را ٔعانَش کييط. از ایو ةػً ةُػط ةػً
تَاىیط تغکیػً کيیػط.  در آیيطه ىهیو دٌط  هیی ةً ؿها آنَزش ىکؽ ٌیچدٌيط،  نی

تَاىط. ز٘ی٘ت ایو اؼت  ٔعد دیگعی ىهی اگع نو ىتَاىم ؿها را ىذات دٌم، ٌیچ
ا، اگع ةضَاٌیط اؼتادی واُٗی از راٌی درؼت را پیطا کيیط کً ایو رو ةً ؿها  تاٌز

ی در کؽ ٌیچتع اؼت، زیعا دیگع  آنَزش دٌط، زتی از قَُد ةً آؼهان ٌم ؼضت
زال اىذام چيیو کاری ىیؽت. زتی ٗلهعوٌای ةا  ىیغ اکيَن در دوران پایاىی یا 

نػعدم َػادی ىیؽػتيط. ٌؽتيط و نَدَدات آىذا در زال نعاٗتػت از « آصع زنان»
تعیو روش اؼت، ةلکً دٗیً٘ا ةع پایۀ ؼعؿت دٍػان  تيٍا در دؼتعس نطرؼۀ نا ىً
اش درةارۀ  تعیو نؽیع اؼت، زیعا ٌهً تعیو و نؽت٘یم ؿَد. ایو ؼعیٍ تهعیو نی

 ذٌو و ٗلب ٔعد اؼت.

 ندار آسهانی

ؿػَد. تـػعیر  در نطرؼۀ دائَ، نطار آؼػهاىی کَچػک و ةػغرگ آنػَزش داده نی
کيیم نطار آؼهاىی چیؽت. نطار آؼهاىی کً نعدم نُهػَ ً درةػارۀ آن قػستت  نی
ؿػکل آن را  «دو»و  «ِرن»اىػعژی  کييط نطاری اؼت کػً ةػا اتكػال دو کاىػال نی
دغ ةعای ؼالنتی و  دٌیط. انا ایو نطار آؼهاىی، ةؽیار ؼىسی اؼت و چیغی نی

ؿَد.  انیطه نیزٕي تيطرؼتی ىیؽت. ایو چیغی اؼت کً نطار آؼهاىی کَچک ى
نػطار »ؿػَد و ىػً  ىانیطه نی« نطار آؼهاىی کَچک»نطار آؼهاىی دیگعی کً َىً 

 درونآن ؿکلی از نطار آؼهاىی ةعای تغکیً در نطیتیـو اؼػت. « آؼهاىی ةغرگ،
 ؿػَد، ؼػپػ در نی کيط، ةا چعصؾ پیعانػَن ىیػَان ؿػعوع ةطن ٔعد زعکت نی

رؼػط و پیعانػَن آن  ان نی تػی دن ةػً ،کيػط وعؼ پػاییو زعکػت نی ةطن ةًرون د
ةطن قػَرت رون د کيط. چعصؾ آن در ؼهت ةا  زعکت نی چعصط و ؼپػ ةً نی
گیعد و ٌهان نطار آؼهاىی واُٗی اؼت کً از وعیٖ تغکیً در نطیتیـو ؿکل  نی
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اش دعیان اىعژی ةؽیار ٗطرتهيطی  گیعی گیعد. ایو نطار آؼهاىی پػ از ؿکل نی
کيػط تهػام  آورد و کهػک نی ةطن را ةً زعکت درنیؿَد کً قطٌا کاىال اىعژی  نی

ٌای دائَئیؽػتی نػطار آؼػهاىی را آنػَزش  ةاز ؿَد. روش ٌای دیگع اىعژی کاىال
ٌػای  دٌيػط. روش ٌای ةَدیؽػتی نُهػَ ً آن را آنػَزش ىهی دٌيط، انا روش نی

ٌای صَد،  دٌيط؟ ؿاکیانَىی در دعیان آنَزش ی را آنَزش نیچیغ چًةَدیؽتی 
داد. انػا  را آنػَزش نػیٌػا  آن کػعد و ىػً ٌای تهعیيػی ت کیػط نی کتىً روی زع

ٌای ةَدیؽتی ىیغ ؿیَۀ صَد را ةعای تتطیل ةطن از وعیٖ تغکیػً دارىػط. در  روش
کػانالً ةازؿػطۀ  ٌا یک نذعای اىعژی ودَد دارد کً از ى٘ىۀ وب ؼَزىیِ  ایو روش

ٌای  ؽػهتؼػهت ٗ ؿػکل نػارپیچ ةً ؿػَد و ةً ٌَیی در ٔعؽ ؼع ؿػعوع نی ةای
 کيط. ٌای اىعژی ةطن را ُٔال نی تهام کاىال در ىٍایترود و  پاییو ةطن نی

ىانیػطه « نذػعای نعکػغی»روش ةَدیؽتی تاىتعیؽػم از وعیػٖ چیػغی کػً 
وَر  چيیو نذعایی ةً»یاةط. ؿایط ةعصی ةپعؼيط:  ؿَد ةً ایو ٌطؼ دؼت نی نی

ةگظاریػط « اؿػيط؟نُهَل در ةطن ودَد ىطارد. چىَر نهکػو اؼػت آن را داؿػتً ة
ٌای اىعژی در ةػطن کؽػی را  کييط. وٗتی تهام کاىال ةتیيیم چگَىً آن را ایذاد نی

ٌػای ةػطن  رؼػط. نحػل رگ ٌػاٌغار نی در ىٌع ةگیعیط، تُطادؿان ةً قػطٌا یػا ده
ٌای  کييط و زتی تُطادؿان ةیـتع از رگ وَر َهَدی و أ٘ی ٗىٍ نی یکطیگع را ةً

اىػعژی  ی ٌیچ رگی ودَد ىطارد، انا کاىػالدروى ةطن اؼت. در ٔنای ةیو اَنای
ٌای اىعژی در ؼعاؼع ةطن  ای از کاىال ؿتکً ،ودَد دارد. از ٔعؽ ؼع تا پاییو ةطن

کييػػط. ]در ایػػو  وَر َهػػَدی و أ٘ػػی یکػػطیگع را ٗىػػٍ نی ىط و ةػػًا هگؽػػتعده ؿػػط
کييط ةً یکطیگع نتكل ؿػَىط،  ٌا ؿعوع نی ٌای ةَدیؽتی[ وٗتی ایو کاىال روش

ٌا  آن اىعژی از نیانَتَر  اىط و نهکو اؼت يَز نذعای نؽت٘یهی را ؿکل ىطادهٌ
ٌػم نتكػل  تػع و ةػً تػطریخ پٍو ةًٌػا  آن ،ةا گظؿت زنػاننؽتلغم تالش ةاؿط. 

ؿَىط تا نذعای َهَدی نؽت٘یهی را ؿکل دٌيط. ایو نذعا ؼپػ در ى٘ػؾ  نی



۳۷۰ 

 

وَر أ٘ػی  ذٌيی ةًٌایی را کً ةا ىیت  چعصط و چعخ کيط کً نی یک نسَر َهل نی
ٌػای  تهػام کاىال کعدن  ىیغ ن٘كػَد، ةػاز ایيذاآورد. در  نی  چعصيط ةً زعکت در نی

 اىعژی ةطن اؼت.

ٌای  گغیيط کً یک نذعا تهام کاىال تغکیۀ ٔالَن دأای نا ایو رویکعد را ةعىهی
م ٌ ٌای اىعژی ةً داىیم کً تهام کاىال اىعژی ةطن را ةاز کيط. از ٌهان آّاز،  زم نی

را از نعزلػػۀ نػػان  زنػػان در گػػعدش ةاؿػػيط. تهعیو وَر ٌم نتكػػل ؿػػَىط و ةػػً
تً گػظاریم. ةػا رویکػعد  تع را کيػار نی کيیم و نعازػل اةتػطایی ای ؿعوع نػی پیـٔع

ؿػَد، نهکػو  ٌای ةػطن اؼػتٕاده نی کاىال کعدن  دیگعان کً از یک نذعا ةعای ةاز
کأی ىتاؿط. نهکو اؼػت ا ٌ آن کانل کعدن  اؼت زتی تهام َهع ٔعد ىیغ ةعای ةاز

اىػط  گٕتًٌػا  ؼضتی تهعیو کييط. ةياةعایو ةؽیاری از روش ٌا ؼال ةً  زم ةاؿط ده
کً یک دورۀ زىطگی ةعای نَٔ٘یت در تغکیً کأی ىیؽت. ةً ٌهیو َلت، ةؽیاری 

تً از روش کييط َهع ٔعد را وَ ىی کييط و ةؽیاری  تع ؼُی نی ٌای دؿَار و پیـٔع
 یؿػَد تػا ةتَاىػط نػطت اىط. َهع ٔعد وػَ ىی نی یو را تذعةً کعدهاؿان  از پیعوان

 وَ ىی ةً تهعیيؾ ادانً دٌط.

نػطار آؼػهاىی در زػالی کػً  نطار آؼهاىی کَچک اقَ ً ةعای ؼالنتی اؼػت،
ةغرگ ةعای تغکیۀ واُٗی اؼت. نطار آؼهاىی ةغرگ کً نطرؼۀ دائػَ ةػً آن اؿػاره 

ٌػای  در نطرؼۀ نا ىیؽت کً تهام کاىال کيط ةً ٗطرتهيطی نطار آؼهاىی ةغرگ نی
کيط و ٌهگی ةا ٌم در چعصؾ ٌؽتيط. نيٌَر از چعصؾ  ٌم نتكل نی ةطن را ةً

، از نطار آؼهاىی ةغرگ در نطرؼۀ دائَ چعصؾ اىعژی از نیان چيػط کاىػال اؼػت
ٌا تا کٓ پاٌا و ؼپػ از پاٌػا  از دؼتکً  ٌای ؼً ییو و ؼً یاىگ، ٗتیل کاىال

نيغلۀ  ةعای آىٍا، ایو ةًزىيط.  یک دور نیدور ةطن  ،نٌَای روی ؼع ؼهت ةا  تا ةً
چعصؾ اىعژی از نیان نطار آؼهاىی ةغرگ اؼت. نطار آؼهاىی ةغرگ کػً ؿػعوع 

ةعصی از  ،ةً چعصؾ کيط، تغکیۀ ؼىر ةا  را در پی صَاٌط داؿت. ةً ٌهیو َلت
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نتَٗػٓ  رؼػيط آنػَزش را گَىگ وٗتی ةػً نػطار آؼػهاىی ةػغرگ نی اؼتادان چی
کييط ةً زَزۀ ؼالنتی. ةعصػی ىیػغ ؼػُی  را نسطود نیؿان  ٌای کييط. آنَزش نی
ػایی را کػً ةػعای آن ىیػاز اؼػت در ةػطن  نی کييط آن را آنَزش دٌيػط، انػا چیٌغ

زیػعا آىچػً ىیػاز  ،تَاىيط نَٖٔ ؿػَىط کييط. ایو ؿاگعدان ىهی ؿاگعدان ىكب ىهی
 ؼُی کييط ةػا اؼػتٕاده از ٗػطرت داده ىـطه اؼت. ؿایط صَدؿانٌا  آن دارىط ةً

پظیع ىیؽت. نحل ایػو اؼػت کػً ةػا اىذػام  آن را ؿکل دٌيط انا انکانؿان  ذٌو
ةؽػتگی  دٌیط. تغکیً ةً تالش صَد ٔػعد ةضَاٌیط آن را ؿکلٌَازی ٌای  ورزش

گیعی نطار آؼهاىی ةغرگ ٔ٘ه  دٌط. ؿکل دارد انا تتطیل گَىگ را اؼتاد اىذام نی
ی ةػعای آن در ؿػها ىكػب ؿػطه دروى ٌای ٌهۀ نکاىیغم ؿَد کً وٗتی ؿعوع نی

 ةاؿط.

تً اؼػت. ىٌع گٔعدر در وَل تاریش، نطرؼۀ دائَ ةطن اىؽان را دٍاىی کَچک 
 ةً ىٌػعی ةً ةغرگی دٍان ةیعوىی اؼت و ؿتیً آن دروى اَت٘اد دارد کً ایو دٍان

دٍان ٍٔم ىیؽت. ایو  ٗاةل آؼاىی ةًایو ىگعش ؼضت اؼت و  کعدن  آیط. ةاور نی
تَاىط ةا دؽم اىؽان ن٘ایؽً ؿَد؟ انا نيى٘ی ةعای  ةؽیار ةغرگ اؼت، چگَىً نی

تَان آن را تَمیر داد. ٔیغیک َكع زامع روی ادغای نػاده  آن ودَد دارد و نی
ٌػا تػا  ٌػا و کَار  ٌػا، پعوتَن ٌػا، الکتعون ٌا ةً اتم کيط و از نَلکَل نی پژوٌؾ
ریغتػع از  تَاىط ةتیيط َح، نیکعوؼکَپ ىهیٌا رؼیطه اؼت. انا در ایو ؼى ىَتعیيَ

داىيػط  ىهی پژوٌـگعانچ٘طر اؼت. ٌا  آن ی ودَد دارد و اىطازۀچیغ چًایو ذرات 
انعوزه ٔیغیػک در  آىچً  ی ودَد دارد.چیغ چًتع  در ؼىَح زتی نیکعوؼکَپی

تعیو ذرات نیکعوؼػػکَپی دٍػػان ةؽػػیار ٔاقػػلً دارد. وٗتػػی  کيػػط ةػػا کَچػػک نی
تَاىػط آن ٗلهعوٌػای ریػغ و  رود، نی ؿػکل ٔیغیکػی َػادی نػیٔعاتع از ؿضكی 

را  ؿطه دىیاٌای نیکعوؼکَپی ىانعئی ذرات را در  کيط، زیعا ةا ةیيایی ةغرگيهایی
 ةیيط. تعی را نی یيط. ٌعچً ؼىر ٔعد ةا تع ةاؿط، ؼىر نیکعوؼکَپی وؼیٍة نی
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قػیٓ ؼػىر صػَد، تَ دیطگاهؿاکیانَىی ةغرگی دٍان را پػ از دیطن آن از 
ةا ةطن ٔیغیکی ؿتیً نػا  ىیغ نَدَدات دیگعی کً کعد ٌایؾ ةیان نی کعد. آنَزه

ٌغار  ٌا در کٍکـان راه ؿیعی ودَد دارىط و زتی ٔ٘ه در یک داىۀ ِؿو ؼً اىؽان
ی اؼػت ةػیو  دىیا ودَد دارد. ایو ةا در  ٔیغیک ىَیو نا ؼازگار اؼت. چً ٔٗع

ط و الگػَی گػعدش يػکي زعکت نی مٌا کً در نطار ٌؽتۀ ات الگَی گعدش الکتعون
ؿػاکیانَىی ةیػان کػعد کػً در  رو کيط؟ ازایو ار صَرؿیط زعکت نیزنیو کً در نط

دىیا اؼت. درؼت نحػل دٍػاىی  ٌغار ای ؿو ؿانل ؼً ؼىر نیکعوؼکَپی، داىً
ط. اگع ز٘ی٘ػت داؿػتً ةاؿػط، درةػارۀ ىاؼت کً نَدَدات و ناده در آن ودَد دار

از  ٌعیػکآن داىۀ ؿو، آیا ؿو ودَد ىػطارد؟ آیػا در  یٌاایو ةیيطیـیط: در دىیا
ٌغار دىیای دیگع ودَد ىػطارد؟ پػػ  آن داىۀ ؿو ٌؽتيط، ؼً درون ٌایی کً ؿو

ؿو دیگعی اؼت، ؿيی ودَد  درون ٌایی کً از ؿو ٌعیکٌغار دىیای  آیا در ؼً
اىتٍػا صَاٌػط ةػَد.  ، ةییاةػطىطارد؟ اگع ةعرؼی ةً ٌهیو ؿػکل ةػً پػاییو ادانػً 

ىٍایػت  ٌم ةی»دٍان  کً ةعایو زتی در ؼىر تاتاگاتا ىیغ ؿاکیانَىی ةیان کعدةيا
ةغرگ اؼت کً او ىتَاىؽت پیعانَن و  ٗطر آن« ىٍایت کَچک اؼت. ةغرگ و ٌم ةی

کَچک اؼت کً ىتَاىؽت ریغتػعیو ذرۀ  ٗطر آنزال  َیو ةتیيط، درآن را  دورتادور
 نيـ  ناده را تـضیف دٌط.

در یػک نيٕػظ َػعؽ پَؼػت، ؿػٍعی کانػل را »اىط:  تًاؼتاداىی ٌؽتيط کً گٕ
ا و  نی ةػً ةاورىاپػظیع « کييػط. ٌایی کً در آن زعکت نی اتَنتیلتَان دیط، ةا ٗىاٌر
رؼط. انا اگع ایو گٕتً را از دیطگاه َلهی ةعرؼی کيیم و واًُٗا ٗكط داؿتً  نی ىٌع

ؼػَم آیػط. وٗتػی درةػارۀ ةازؿػطن چـػم  نی ةػً ىٌػعةاؿیم در  کيیم، نيى٘ی 
ایو ومػُیت ؿان  مؼَ کعدم، ةؽیاری از أعاد در وَل ةازؿطن چـم قستت نی

دویطىػػط اىگػػار  ؿػػان نی در نؽػػیع تػػَىلی در پیـاىیٌػػا  آن را تذعةػػً کعدىػػط:
ؿػان، ازؽػاس  ٌػای روزاىً تَاىؽتيط ةػً اىتٍػای آن ةعؼػيط. در وػی تهعیو ىهی
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در ی در دو وػعؼ دػاده ٌای ٌا و رودصاىػً ای ةغرگ، ةا کَه در وَل داده عدىطک نی
ا َتػَر کػعده و أػعاد  نیدر زالی کً و  دویطن ٌؽتيطزال  دوىط، از نیػان ؿػٌٍع

وَر اؼت؟  کييط. نهکو اؼت ٔکع کييط تٌَم اؼت. چعا ایو زیادی را نـاٌطه نی
ةطن اىؽػان  درون ةیييط وامر و روؿو اؼت و تٌَم ىیؽت. اگع دىیای آىچً نی

اىط، پػ آن را ىتایط تػٌَم  دیطهؿان  مةا چـم ؼَةً آن ةغرگی ةاؿط کً اؼتادان 
صػَد  صَدی ت. نطرؼۀ دائَ ٌهیـً نُت٘ط ةَده اؼت کً ةطن اىؽان ةًىٌع گٔعدر 

یک دٍان اؼت. اگع واًُٗا یک دٍان ةاؿط، ٔاقلۀ ةیو پیـاىی تا ّطۀ قػيَةعی 
اؼػت. چيػیو  «لػی»ٌػغار ۱۰۸]کً چـػم ؼػَم در آىذػا واٗػٍ اؼػت[ ةػیؾ از 

 اؼت. کيط کً راٌی ةؽیار وَ ىی نی ازؽاؼی ایذاد

 وَر کانػل ؿػکل ةگیػعد، ىیعویػی اگع نطار آؼهاىی ةغرگ در وػَل تغکیػً ةػً
آورد. انا ٗتل از ایيکً ةً آن ةپعدازیم  ٌهعاه نیکييطگان ةً  وتیُی ةعای تهعیو َٔؽ

ةایط یادآور ؿَیم کً نطار آؼهاىی ةغرگ اؼانی گَىاگَن دیگػعی ىیػغ دارد: نػطار 
اليٍار، چعصؾ زنیو و آؼهان و چعصؾ کاىال رودصاىً. چػعصؾ  ىكٓآؼهاىی 

دٌط  نطار آؼهاىی ةغرگ زتی در ؼىر پاییو تغکیً دعیاىی از اىعژی را ؿکل نی
ؿػَد، ةػً چیػغی از ؼػىَح ةػا تع تْییػع ؿػکل  تع نی کً ةا گظؿت زنان نتعاکم

م چعصػط. اگػع کؽػی چـػ ؿػَد کػً نی دٌط و کهعةيط نتعاکهی از اىعژی نی نی
ایػو در زػالی کػً  ؼَنؾ در ؼىسی پاییو ةاز ؿطه ةاؿط نهکػو اؼػت ةتیيػط

تَاىط چِی گَىاگَن ةطن را از نکاىی ةػً نکػان دیگػع داةذػا  چعصط نی کهعةيط نی
نُػطه وعؼ  ةًکتط چِی  ٌا ةعود یا ٗلب نهکو اؼت ةً رودهچِی  وَر نحال کيط. ةً

  کييط نهکو اؼػت ةتیييػط تَاىيط دىیای نیکعوؼکَپی را در ةعود. أعادی کً نی
ةػطن  ةیػعون ؿَد ةؽیار ٌَیم اؼت. اگع ایو کهعةيػط اىػعژی ةػً آىچً داةذا نی

ىانيط. أعادی  دور نی ازراه دادن ؿَد کً نعدم تَاىایی زعکت آورده ؿَد، چیغی نی
ػػػای ةغرگػػػی را زعکػػػت دٌيػػػط و آن  تع نی ةػػػا گَىػػػگ ٗػػػَی تَاىيػػػط چیٌغ
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ػای  تع نی ٔعادی ةا گَىگ مُیٓاؼت. ا« دور ةغرگ ازراه دادن زعکت» تَاىيط چیٌغ
اؼػػت. تَاىػػایی « دور کَچػػک راهاز دادن زعکػػت»کػػَچکی را زعکػػت دٌيػػط و آن 

 گیعد. گَىً ؿکل نی دور ؿتیً ایو اؼت و ایو راه  از دادن زعکت

نػطار آؼػهاىی ةػغرگ ؿػکل ةگیػعد ٔػعد وارد تغکیػۀ واُٗػی ایيکػً  نسل ةً
ٌهػعاه  ٌای نضتلٓ گَىػگ را  کیً و ؿکلٌای نضتلٓ تغ تَاىط زالت ؿَد. نی نی

ا ؿعح ٌای ٗطیهی ناىيط ةیاورد. اگع کتاب یػا  دائََذىگ، دیيگ دن ،زال ٔياىاپظیٌع
ٌایی  را صَاىطه ةاؿیط، نهکو اؼت یکی از ایػو ومػُیت دی نیيگ گَیی ؿیيگ

گَیيػط کػً  ٌػا از أػعادی نی آؿػيا ةاؿػط. ایػو کتابتػان  ؿػَد ةعای کً ًاٌع نی
کييػط  ایو قػستت نی درةارۀاز زنیو و پعواز را تذعةً کعدىط و  ؿطن ازؽاس ةليط

َتارت دیگع در ن٘اةل دیػطگان در ٌػَا  کييط یا ةً کً أعادی در روز روؿو پعواز نی
، ةگظاریط ةً ؿها ةگَیم کً وٗتی نطار آؼهاىی ةػغرگ در ز٘ی٘تؿَىط.  ؿياور نی

دگی اؼػت. نهکػو اؼػت تَاىط پعواز کيط. ةً ٌهیو ؼا کؽی ؿکل ةگیعد، او نی
اىػط، پػػ ةایػط تُػطاد  کعده قطٌا ؼال اؼت کً أعادی تغکیً»ةعصی ٔکع کييط: 

تػً اؼػت.ؿػان  زیادی ةَده ةاؿيط کً نػطار آؼػهاىی ةغرگ گػَیم  نی« ؿػکل گٔع
اىط، زیػعا نػطار  ٌغار ىٕع ةً ایػو نعزلػً رؼػیطهٌ ا ّیعواُٗی ىیؽت اگع ةگَییم ده

ًا نعزلۀ ؿعوع د  ر تغکیً اؼت.آؼهاىی ةغرگ قٔع

از روی زنػیو ىطیػطه  ؿػطن پعواز یػا ةليطدر زال پػ چعا کؽی ایو أعاد را 
ؿَد و ؿکل دانُۀ ةـعی  اؼت؟ زیعا ومُیت دانُۀ ةـعی ٗعار ىیؽت آؿٕتً

تَاىؽػت نذػاز ةاؿػط  ىیغ ىتایط ةطون دلیل نضتل ؿَد یا تْییع کيػط. چگَىػً نی
ةػَد؟ َلػت اقػلی  نُۀ ةـعی نیٌهۀ آن أعاد دیطه ؿَد؟ آیا آن دا کعدن  پعواز

ةعای ایػو ىیؽػت اىؽان در ةیو نعدم  زىطگی ایو اؼت. َلت دیگع ایو اؼت کً
دوةػاره صػالف صاوع ایو اؼػت کػً  اش ةً ، ةلکً زىطگیکً نَدَدی ةـعی ةاؿط

پػ نؽئلۀ ایهان در نیان اؼت. اگع اش ةازگعدد.  ؿَد و ةً صاىۀ واُٗی آؼهاىی
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تَاىيػػط ةػػً پػػعواز درآیيػػط، او ىیػػغ  عاد واُٗػػًا نیدیػػط کػػً ةؽػػیاری از أػػ کؽػػی نی
داؿت. ةياةعایو اگع در وَل  صَاؼت تغکیً کيط و دیگع نؽئلۀ ایهان ودَد ىهی نی

، ٌیػطةً دیگعان ىـان دآن را  وَر ؼعؼعی تغکیً ةتَاىیط ةً پعواز درآییط، ىتایط ةً
تان  ةغرگ نطار آؼهاىیایيکً  ، ةُط ازدر ىتیذًىیغ ىیاز دارىط تغکیً کييط. ٌا  آن زیعا

یػا ٗؽػهت تػان  تان، ىػَ  اىگـػت پای ؿکل ةگیعد، اگػع ىػَ  اىگـػت دؼػت
 ةؽتً ةاؿط ٗادر ةً پعواز ىضَاٌیط ةَد.تان  ةطنی از ةضكَق

تو اؼػت، ةعصػی أػعاد پػی  زناىی کً نطار آؼهاىی ةغرگ در آؼتاىۀ ؿکل گٔع
. َلػتؾ ایػو ؿػَد ةً دلَ صػم نیؿان  ةعىط کً ٌيگام اىذام نطیتیـو ةطن نی

صَةی دعیػان دارد و ةيػاةعایو پـػت ةػطن ؼػتک  اؼت کً اىعژی پـت ةطن ةػً
ؿَد. ةعصی أػعاد  دلَی ةطن ؼيگیو ازؽاس نیدر زالی کً  ؿَد ازؽاس نی

ؿَىط و پـت ةطن ؼيگیو و دلَی ةطن ؼتک ازؽػاس  ىیغ ةً َ٘ب نتهایل نی
 ؼهت ةًهکو اؼت صَةی در دعیان ةاؿط، ن ؿَد. اگع در ؼعاؼع ةطن اىعژی ةً نی

رویػط. انػا ایػو  ؿَیط و ةػا  نی ةا  ةذٍیط و ازؽاس کيیط اىگار از زنیو دطا نی
ٌػای  پطیطه در نَاردی اؼتحيایی نذاز اؼت کً روی دٌط. أعادی کً ایو تَاىایی

ٌا و  کييط نُهَ ً در دو اىتٍای ویٓ ؼيی ٗعار دارىط: ةچً وتیُی را تذعةً نی َٔؽ
ٌای کهػی  ٌای نؽو. ایو دو گػعوه نُهػَ ً واةؽػتگی اىمٌا و نضكَقًا ص نؽو

از زنػیو را تذعةػً  ؿطن ٌایی ناىيط ةليط دارىط و ازتهال آن زیاد اؼت کً تَاىایی
ٌایی   تَاىایی َان، وٗتیدآٗایان ، نضكَقًا آٗایان کييط و ةتَاىيط آن را زٕي کييط.

نهکو اؼت از ایػو  تَاىيط صَدىهایی ىکييط. زتی ؼضتی نی آورىط ةً نی ةً دؼت
اةت در ةیو نعدم َادی اؼتٕاده کييط. ةياةعایو نذاز ىیؽتيط ةً ٌا تَاىایی  نيٌَر ٗر

را داؿتً ةاؿيط و زتی اگع از وعیٖ تغکیً ؿکل ةگیعىط ةایط ٕٗل ؿَىط. اگع  ٌا آن
وَر  تَاىط از زنیو ةليط ؿَد. انا ایو زتی ٗؽهتی از ةطن ٌم ٕٗل ةاؿط، ٔعد ىهی

نهيَع ةاؿط. نهکػو اؼػت ةػً ؿػها نىلً٘ا تان  ةعایۀ ایو زالت ىیؽت کً تذعة
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انتسان کيیط و ةُنی از أعاد ادازه دارىط ةً تذعةۀ آن آن را  ادازه داده ؿَد کهی
 ادانً دٌيط.

از روی زنیو اتٕاؽ أتػاده  ؿطن ٌایی از ةليط کيم ىهَىً کً ؼضيعاىی نی ٌعدا
ای کييػطگاىی از  تهعیودوىگ داؿػتم،  اؼت. وٗتی کالؼی در اؼػتان ؿػان ؿػٌٍع

نُلم، چً اتٕاٗی ةعای نػو أتػاده : »پعؼیط ةَدىط. کؽیآىذا  در ىان دیپکو و 
از روی زنیو  ؿطن ةليطدر زال کيم  زىم، ازؽاس نی ٗطم نیدر زالی کً  اؼت؟

کـم کً ةضَاةم چيیو زؽی دارم، زتػی  در صاىً دراز نی ٌؽتم. ٌهچيیو وٗتی
« ؿػَم. ةاؿط. ٌهیـً نحل ةادکيک ةً ٌَا ةليػط نی وٗتی پتَیی روی نو أتاده

ی ٗػػطیهی از اؼػػتان  ا کييػػطه یاىػػگ داؿػػتم، تهعیو گَیی وٗتػػی کالؼػػی در ؿػػٍع
داؿت کً صاىهی نؽو ةَد. او دو تضت در اتاٗؾ داؿت کً یک زنَر دَ  گَیی

روی یکػی از وٗتػی تضت ىغدیک یک دیَار و تضت دیگع ىغدیک دیَار دیگع ةَد. 
از  ؿػطن در زالت نطیتیـو ىـؽتً ةَد ازؽاس کػعد در زػال ةليطٌا  ایو تضت

ٌایؾ را ةاز کعد و پی ةعد در ٌَا ؿياور ؿطه و ةػً تضػت  روی زنیو اؼت. چـم
و ؼپػ دوةاره « ةایط ةً دای اول ةعگعدم»دیگع آنطه اؼت. ةا صَدش ٔکع کعد: 

 ةً دای اول ةعگـت.

ت ىاٌار نػَُٗی کػً کؽػی در دائَ ةَد کً در وٗ ای در ؿٍع چیيگ کييطه تهعیو
 در زػالوٗتی ایػو آٗػا داد.  ای نطیتیـو اىذام نی ىتَد روی کاىاپً شدٔتع کار
در ٌَا ؿياور ؿط و ةً اىطازۀ یک نتػع از زنػیو دػطا ؿػط و  ةَد نطیتیـواىذام 

. پتَیی کػً کيػارش تػا ٔعود آنطؼپػ پاییو أتاد. چيط ةار از زنیو ةليط ؿط و 
تو  زده و کهی تعؼیطه ةَد. ایو ةػا  أتاد. کهی ٌیذان ؿطه ةَد ىیغ روی زنیو ٔر

أتادن در وَل وٗت ىاٌار ادانً داؿت. در ىٍایت زىگ کار زده ؿط و او ةا  و پاییو
کييػط ایيذػا چػً  را ةتیييػط، تُذػب نی ىتایط ةگظارم دیگعان ایػو»صَد ٔکع کعد: 

تَاىیط  ا صاتهً داد. نیاو تهعیو ر« اتٕاٗی أتاده اؼت. ةٍتع اؼت َٔرًا تهام کيم.
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دار ةاؿيط. اگع ایو نادعا ةعای ؿػضف  تَاىيط ةٍتع صَیـتو ةتیيیط أعاد نؽو نی
کػعد:  وَر ٔکػع نی ؿط ازتها ً ایو دَاىی اتٕاؽ أتاده ةَد، وٗتی زىگ کار زده نی

ؼت گَىً ا ایو« از روی زنیو ٌؽتم. ؿطن ةليطدر زال ٌهً ةیاییط و نعا ةتیيیط. »
ىگػاه کيیػط » :رازتی ذٌيیت صَدىهایی صَد را کيتعل کيط تَاىط ةً کً ؿضف ىهی

ٌا صَدىهایی  وٗتی ةا ایو تَاىایی« تَاىم پعواز کيم. ام. نی چ٘طر صَب تغکیً کعده
 دا ٌهػًروىط، زیعا نيٌَر از ودَدؿػان چيػیو چیػغی ىیؽػت.  کيیط، از دؼت نی

 دَد دارد.کييطگان و در ةیو تهعیو ٌا ایوٌای نـاةٍی ناىيط  ىهَىً

داىیم کً قطٌا کاىال اىعژی از ٌهان اةتػطا ةػاز ؿػَىط. ٌـػتاد تػا  نا  زم نی
ػا از ةیهاریتان  ةػطنةعیط کً اکيَن  از ؿها پی نی درقط ىَد ٌػا ؿػطه  ؼػتک و ٌر

ًا  اؼت. انا در ایو کالس کاری کً اىذام نی دٌیم ةػیؾ از ایػو اؼػت کػً قػٔع
ػا را ىیػغ در ا را تا نعزلۀ پا یؾ کانل ارت٘ػتان  ةطن دٌػیم. نػا ةؽػیاری از چیٌغ
ٌػا ةتَاىیػط گَىػگ را رؿػط  وَری کً در وَل ایو کالس کيیم ةً ىكب نیتان  ةطن

و کـػاىم  نیدٌم نحل ایػو اؼػت کػً ؿػها را ةػً ةػا   دٌیط. کاری کً اىذام نی
ٌػا ٔػا را آنػَزش  کػً در ایػو کالس زنػان ٌمدٌم.  ؼپػ ةؽیار دلَتع ٗعار نػی

 ؿػطن وَر پیَؼتً در زال تْییع اؼت. ةُػط از تهام ةًؿها  ؿیيگ دٌم، ؿیو نی
ای ٌؽػتیط.  کيیط اىگار ٔػعد ىػَ و تػازه ٌا ةؽیاری از ؿها ازؽاس نی ایو کالس
داىیط نيٌػَر  یاةط و نی درةارۀ دىیا گؽتعش نیؿها  کيم زتی ىگعش تنهیو نی

 ؼعدرگم ىیؽػتیط. از ایػو زىطگیدر صكَص چیؽت و دیگع ةَدن  از ٔعدی صَب
پای تْییعات  ]ٌمؿها  ؿیيگ اش ایو اؼت کً ؿیو يان دارم. نُيییهنؽئلً او

تۀ ٔیغیکی[ رؿط نی قَرت  کيط. گٔع

پیعو نَمَع نطار آؼهاىی ةغرگ، گعچً نذاز ىیؽتیط پعواز کيیط، انا ازؽاس 
داریػط.  رویط اىگار روی ٌَا گػام ةعنی ؼتک اؼت و وٗتی راه نیتان  ةطنکيیط  نی

ةطون تَدػً ةػً ایيکػً  ؿطیط، ا ن صؽتً نیزدن  ط از کهی ٗطماگع در گظؿتً ةُ
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ؼَاری ازؽاس  دوچعصًٌيگام  رویط. نی راه رازتی ةً پیهاییط چً نؽأتی را نی
دٌيط و از ٌػع تُػطاد پلػً ةػا  ةعویػط صؽػتً  کيیط اىگار ؿها را ةً دلَ ٌل نی نی
اىيط در کػالس تَ ؿَد ةً ایو قَرت ةاؿط. أعادی کً ىهی ؿَیط. تنهیو نی ىهی

وَر  گیعىػط ىیػغ ةػً از وعیٖ صَاىػطن کتػاب یػاد نیایو روش را ؿعکت کييط انا 
کييػط. نػو کؽػی  ٌایی را کً ٗعار اؼت تذعةً کييط، تذعةً نی نـاةً تهام زالت

گَیم ةایط ز٘ی٘ت ةاؿط.  نیآىچً  گَیم، انا صَاٌم ةگَیم ىهی ٌؽتم کً آىچً ىهی
ای ةی ش دٌم، ز٘ی٘ت را ىهیاگع زا  کً ٗعار اؼت ٔا را آنَز اؼاس  گٕتم، چیٌغ

صػَدم در زػال آنػَزش  دیطگاهکعدم، از  ٌطؼ قستت نی گٕتم یا نتٍم و ةی نی
کل دٍان در زػال  .دٌم رازت ىیؽت ةَدم. کاری کً اىذام نی ٔایی اٌعیهيی نی

 داؿت. کعدم تتُاتی نی اگع ؿها را گهعاه نیاؼت. ىٌاره 

وَر نُهَل چیػغی ةػیؾ از ایػو نػطار آؼػهاىی  کييط ةً أعادی کً تغکیً نی
تع  کييط. انا اگع ةضَاٌیط ةطن ٌعچً ؼػعیٍ ام تذعةً ىهی کً تَقیٓ کعدهرا ةغرگی 

وَر کانل ةً آن تتطیل ؿَد، ایػو نػطار  وؼیلۀ نادۀ ةا اىعژی ةا  دایگغیو و ةً ةً
کأی ىیؽت. ةعای ایو کار، ةایط چعصؾ نطار آؼػهاىی دیگػعی ةاؿػط کػً ٌهػۀ 

« نػطار آؼػهاىی نػائَیَ»را ةػً زعکػت درآورد. آن را تان  ةطنٌای اىعژی در  ىالکا
آنػطه ٌا  در کتاب وةیگاه گاهداىيط. ایو ىام  درةارۀ آن نینُطودی أعاد ىانيط و  نی

درةػارۀ آن قػَرت ىٌػعی  ةً، انا دایی ٔاش یا تـعیر ىـطه اؼػت. ٔ٘ػه اؼت
آؿػکار تػان  ةعای ایيذػات. انػا نٍػع ةػَده اؼػ اىط، چعاکً رازی ؼعةً قستت کعده

ییو در  در ٔعؽ ؼع یا از ى٘ىۀ ٌػَیی ٌَیی تَاىط از ى٘ىۀ ةای کيم. ایو نطار نی نی
ؿَد. ةا ٔعض ایيکً از ٔعؽ ؼع ؿعوع ؿَد، در انتطاد صىی کً  دوراه ؿعوع نیان

و از ؼػهت کيط  نیکيط زعکت  ؼهت ییو )دلَ  و یاىگ )پـت  ةطن را دطا نی
یػک  و در انتطاد یکآیط  نیٌا پاییو  انتطاد ؿاىً ط. ؼپػ درآی پاییو نی گَش

تً،  انتطاد پٍلَی ةطن زعکت نی کيط. ؼپػ در اىگـتان زعکت نی کيط، زیع پا ٔر
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تػً، زیػع پػای  در انتطاد داصل ران ةا  نی رود، در انتطاد داصل ران دیگع پاییو ٔر
یک اىگـتان زعکت  اد یک، در انتطرود نیرود، در انتطاد پٍلَی ةطن ةا   دیگع نی

دٌط. ایو ٌهان نػطار  کيط و ةا رؼیطن ةً ٔعؽ ؼع، یک دور کانل را ؿکل نی نی
در چيط آن را  تَاىيط کتاةی درةارۀ آن ةيَیؽيط انا آؼهاىی نائَیَ اؼت. دیگعان نی

کيم راز آؼهاىی نسؽَب ؿػَد، انػا دیگػعان ٔکػع  ام. ٔکع ىهی دهلً صالقً کعده
گَیيط. ٔ٘ػه ٌيگػانی درةػارۀ  ش اؼت و درةارۀ آن چیغی ىهیکييط صیلی ةاارز نی

آنػَزش ةػً در زػال وَر واُٗػی  کييػط کػً ةػً نطار آؼػهاىی نػائَیَ قػستت نی
یک از ؿها ىتایط وٗتی  ام، انا ٌیچ ٌؽتيط. اگعچً ایو را آؿکار کعدهؿان  نعیطان

گَىً  ٔا ایودٌی یا کيتعل کيیط. در ٔالَن دا دٍتتان  ةا ذٌوآن را  کيیط تهعیو نی
ؼػَی  دٌیػط کػً ؿػها را ةً ای واُٗی اىذػام نی پعدازیم. وٗتی تغکیً ىهیانَر ةً 

کيط ةایط در زالت ةطون ٗكط و آزاد از ٌع ىػَع ُٔالیػت  ؼىَح ةا تع راٌيهایی نی
آناده ةعای و  ؿَد ىكب نیتان  ةطندر  ،ی کً ىیاز داریطٌعچیغ تغکیً کيیط.ٔکعی 

کيػط،  وَر صَدکػار ایذػاد نی ةػًتان  ٌای درون نکاىیغم اؼتٕاده اؼت. ایو نطار را
کييط تا ؿها را تتطیل کييط. وٗتی زنػاىؾ ةعؼػط،  ٌایی کً پیَؼتً کار نی نکاىیغم

چعصط. ؿایط روزی در زػیو تهػعیو نتَدػً  وَر وتیُی صَدش نی ایو نطار ةً
ةطیو نُيی اؼػت کػً نػطار . ؿَیط کً ؼعتان ةً یک وعؼ در زال ىَؼان اؼت

دیگع ىَؼان کيػط وعؼ  ةًاىی نائَیَ در آن دٍت در زعکت اؼت. اگع ؼعتان آؼه
ةطیو نُيی اؼت کً ایو نطار در آن دٍت دیگع در زعکت اؼت. در ٌع دو دٍت 

 کيط. زعکت نی

ع وٗتی نطار آؼهاىی ةغرگ یا کَچک در ٔعدی ؿکل ةگیعىط، نهکو اؼت ؼػ
النػت نَأ٘ػت[ تکػان آنػطن ؼػع ةػً َ پاییو او در زیو نطیتیـو ]ناىيط زالت

دٌیم و نطار  ةضَرد و ایو َالنتی از گظر اىعژی اؼت. تهعیو چٍارم کً اىذام نی
ا اىعژی را در ةطن ةً گعدش  ۀؿَد، ةً ؿیَ آؼهاىی ٔالَن ىانیطه نی ٌهیو نطاٌر
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زتی پػ از ایيکً اىذام تهعیو را تهام کعدیط ىیغ صَدش ةً  در واٍٗآورد.  در نی
دٌػط ایػو اؼػت کػً  کػاری کػً ایػو تهػعیو اىذػام نیدٌط.  چعصؾ ادانً نی

کيط و ایو ٌهان چیغی اؼت کػً ةاَػث  را تَ٘یت نیتان  ةطنٌای درون  نکاىیغم
کييػطگان را  ایم کػً ٔػا، تهعیو وَر پیَؼتً ةچعصط. آیا ىگٕتػً ؿَد ایو نطار ةً نی

ل در زػاوٕٗػً  تان ةی ةعیط کً نػطار آؼػهاىی وَر وتیُی پی نی کيط؟ ةً تغکیً نی
ٌای چی کً  چعصؾ اؼت. زتی وٗتی در زال تهعیو ىیؽتیط، ایو  یۀ نکاىیغم

ٌای ةغرگ ةیعوىػِی اىػعژی اؼػت و  ای از کاىال ؿطه نُادل  یً ىكبتان  ةطندر 
ٌػای  وَر صَدکار اىذام دٌػط. ایػو کاىال کيط تا ایو کار را ةً را ٌطایت نیتان  ةطن

کػ ىیغ ةچعصيط، چعاکيتَاى ةیعوىی نی وَر  چعصيػط و ةػً ً ةػً دو وػعؼ نیط ةَع
 يط.يک را تَ٘یت نیتان  ٌای پیَؼتً دعیان اىعژی در کاىال

نطار آؼػهاىی،  دادن نطار آؼهاىی چیؽت؟ ؿکل دادن پػ ٌطؼ اقلی ؿکل
ًا داؿػتو نػطار نتكل صَدی ةً صػاص  ٗػطر آنؿػطه ىیػغ  صَد ٌطؼ ىیؽت. قػٔع

ت زنان ٌم، ىیؽت. ٌطؼ ایو اؼت کً  ٌػای تهػام کاىالغکیػً، ٔعد در ت ةا پیـٔع
کيػط  وَر کانل ةاز ؿَد و نطار آؼهاىی کهک نی ةًاز وعیٖ یک نطار، ، اىعژی ةطن

ٌػػا[ چیػػغی اؼػػت کػػً اىذػػام آن را  کاىال کعدن  ةػػً ایػػو ٌػػطؼ ةعؼػػیط. انػػا ]ةػػاز
رویط ؿایط ةعصی از  ایم. وٗتی در تغکیً پیؾ نی ؿعوع کعدهتان  پیـاپیؾ ةعای

تان  ٌای چعصؾ اؼت، کاىالدر زال آؼهاىی ةغرگ  ؿها پی ةتعیط کً وٗتی نطار
تػع  پٍو ،ؿَىط. ؿػایط ةػً َػعض یػک اىگـػت تع نی تع و وؼیٍ گؽتعده درون در

تع  تع و روؿػو ٌای پٍو أتط زیعا دعیان َٗی اىعژی ةً کاىال ؿَىط. ایو اتٕاؽ نی
ؿَد. انا ٌيَز ٌم چیغ صاقی ىیؽت. پػ تا کذا ةایػط تهػعیو کيیػط؟  نيذع نی

 تع تع و روؿػو تع ؿَىط و اىعژی، ٗػَی تطریخ َعیل ٌای اىعژی ةایط ةً کاىال تهام
، ٌغاران کاىال اىعژی در ٌم ادّام ؿػَىط. در ایػو نعزلػً، در ىٍایتؿَد تا ایيکً 

ةً یکػطیگع ٌا  آن دیگع ةطن ٔعد ٌیچ کاىال اىعژی یا ى٘ىۀ وب ؼَزىی ىطارد. زیعا
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کانػل  کعدن  ةؽازىط. ٌػطؼ ىٍػایی ةػازتکً را  ؿَىط تا ةطىی وازط و یک نلسٖ نی
 ةً نادۀ ةا اىعژی ةا .تان  ةطنٌای اىعژی ایو اؼت: تتطیل کل  کاىال

تان  ةػطنایو نعزلً رؼیطه ةاؿیط ةطیو نُيی اؼت کػً  ةًتان  ویتهع در اگع
اؼاؼًا ةا نادۀ ةا اىعژی ةا  دوةاره ؼاصتً ؿطه اؼت. ةطیو نُيػی اؼػت کػً ةػً 

ایط و ةطن ٔیغیکی ةـػعی تػا اوج   رؼیطهٗلهعو ةـعی ی ةا تعیو ؼىر تغکیۀ ٔا
کيط کً چيػط لسٌػً  ومُیت دطیطی را تذعةً نیتان  ةطنصَد تغکیً کعده اؼت. 

دٌم. در ایو نعزلً، ن٘ػطار زیػادی گَىػگ صَاٌیػط داؿػت و در  ةُط تَمیر نی
، تهػام ایػط کعدهرا تغکیػً تان  ةػطنٗلهػعو ةـػعی زالی کً در وػَل تغکیػۀ ٔػای 

ٌػای نػادرزادِی  نهکػو ةػعای ةػطن ةـػعی را  وتیُی )تَاىایی ٌای ٔػَؽ ییتَاىا
ٕٗػل ٌػا  آن کيیم، اکحػع ایط. انا چَن در نیان نعدم َادی تهعیو نی تَؼًُ داده

تػا ارتٕػاع  تػان گَىگ گیعىط. ٌهچيیو ؼػتَن ٗعار ىهیتان  ؿَىط و در دؼتعس نی
تػً ةً ٌای نضتلٕی کً گَىگ ةػً صػَد صیلی ةليطی رؿط کعده و ؿکل وؼػیلۀ  گٔع

وتیُی کػً در  ٌای َٔؽ ؿطت تَ٘یت ؿطه اؼت. انا تَاىایی گَىگ ىیعونيطتان ةً
تَاىيط در ایو ُةُط نا ت جیع داؿتً ةاؿيط و ٌیچ ت جیعی  ایو نعزلً داریط ٔ٘ه نی

اىط. انا ةً  از ةطن ةـعی ٔیغیکی نا تغکیً ؿطهٌا  آن در ُةُطٌای دیگع ىطارىط؛ زیعا
در تان  ةػطنوتیُی ةضـػی از  ٌػای ٔػَؽ . ایو تَاىاییاىط تَدً ةلٌع زال ةؽیار ٗا

ی تْییػع ناٌیػت داده ُةُطٌای نضتلٓ ٌؽتيط و ةً ؿیَه اىػط. ةؽػیار  ٌای ؿگٔع
ةعؼيط. ةعصی  ةً ىٌعدٌيطه  ٔعاوان و نتيَع صَاٌيط ةَد و زتی نهکو اؼت تکان

نيأػظ  تػک ٌا تک ؿَد و ایػو چـػم ةا چـم پَؿیطه نیؿان  أعاد ؼعاؼع ةطن
کييط. چَن ایو گَىگی از نطرؼۀ  را پع نیؿان  پَؼت و ىیغ ُةُطٌای نعتته ةا ةطن

َا یػا ةػَدا صَاٌيػط ةَدیؽػاتتكػَیع ؿػان  ةَدا اؼت، ةُنی أعاد در ؼعاؼػع ةطن
ػت و ةاَػث  داؿت. گػَىگی کػً داریػط ؿػکل ٌای نضتلػٓ ةػً صػَد صَاٌػط گٔع

 ةؽیاری از نَدَدات زىطه صَاٌط ؿط. ؿطن نتذلی
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ٌػم  ؼػً گػل روی ؼػع گػعد»ىام  ؿَد ةػً ایو نعزلً، نَُٗیتی ًاٌع نیدر 
گیع اؼػت. زتػی ٔػعدی کػً چـػم ایو زالتی ةؽیار آؿػکار و چـػه« .آیيط نی

ةتیيػط. ؼػً گػل ةػا ی ؼػع ًػاٌع آن را  تَاىػط ؼَنؾ در ؼىسی ةا  ىیؽت نی
 ؿَد. یکی گل ىیلَٔع آةی اؼت، انا از ىَع گػل ىیلػَٔع آةػی ُةُػط ٔیغیکػی نػا نی

ٌا ةا ی ؼع  ىیؽت. دو گل دیگع ىیغ از ُةُطٌای دیگع و ةؽیار زیتا ٌؽتيط. ایو گل
ٌای ؼػاَت یػا صػالؼ  در دٍت گعدش َ٘عةًٌا  آنؿضف در چعصؾ ٌؽتيط. 

وَر  تَاىيط ةػً ٌا ىیغ نی و ٌعیک از گلچعصيط  نیٌای ؼاَت  دٍت گعدش َ٘عةً
َن نُػادل ٗىػع گػل نؽت٘ل ةچعصيط. ٌع گل ؼتَن ةغرگی دارد کً ٗىع ایو ؼػت

ٌای گَىػگ  ؼػتَنٌػا  آن روىػط، انػا نی  آؼػهانليػطای اؼت. ایو ؼً ؼتَن تا ة
ًا ایو ؿکل را ةً صَد نی  اىگیغىط. اگػع گیعىػط و ةؽػیار ؿػگٕت ىیؽتيط، ةلکً قٔع

َکً نیٌا  آن تان  ةػطنکػعده ةاؿػیط  ؿَیط. وٗتی تا ایو نعزلً تغکیً را ةتیيیط، ؿ
ؿَد. در ایو نعزلً ةً ةا تعیو ؿکل  لىیٓ نی ىعم وتان  روؿو و پا  و پَؼت

تان ىیؽت. ٌيَز ٌم ةایط ةً  ایط، انا پایان تغکیً رؼیطهٗلهعو ةـعی از تغکیۀ ٔای 
 تغکیً ادانً دٌیط و ةً پیؾ ةعویط.

ت نی ٌهان ٗلهػعو کيط وارد نعزلۀ گػظار ةػیو ؼػىر ٔػای  وَر کً ٔعد پیـٔع
کً زالت ةطن ؼٕیط صػالف  ؿَد نی ٔعاؼَی ٔای ٗلهعو ةـعیو ؼىر ةـعی 

ؿَد . وٗتی تغکیۀ ةػطن ٔیغیکػی ةػً  ؿَد )ةطن ؿٕاؼ ىیغ ىانیطه نی ىانیطه نی
وػَر اؼػت کػً ةػطن  رؼیطه ةاؿط، ٔ٘ػه ایوٗلهعو ةـعی ةا تعیو ؿکل در ٔای 

تا ةا تعیو ؿکل صَد تتطیل ؿطه اؼت. وٗتی کل ةػطن ةػً ایػو ؿػکل  ٔیغیکی
ژی ةا  تـکیل ؿطه اؼت. چعا ةطن ؼٕیط صالف وَر کانل از نادۀ ةا اىع  ةاؿط، ةً

ةً ةا تعیو دردۀ صلَص رؼیطه اؼت. اگع کؽػی  ؿَد؟ زیعا ایو ةطن ىانیطه نی
ةا چـم ؼَم ةً آن ىگاه کيط، کل ةطن ؿٕاؼ اؼت، نحل ؿیـػۀ ؿػٕاؼ اؼػت. 

اؼت. زیػعا  صطاییةطىی  ،ىیؽت. ةطیو نُيی اؼت کً ایو ةطنآىذا  اىگار چیغی
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نان  اولیػً نادۀ ةا اىعژی ةا  ؼاصتً ؿطه و ؿتیً ةػطن ٔیغیکػی ةطىی اؼت کً از
ةػاره کيػار  یک وتیُی ةػً ٌای ٔػَؽ ٌا و نٍارت ىیؽت. در ایو نعزلً، تهام تَاىایی

ؿَىط، چعاکً اؼتٕادۀ  در ُةُطی ةؽیار َهیٖ ٗعار داده نیٌا  آن ؿَىط. گظاؿتً نی
ؿػان  يط. تيٍػا اؼتٕادهةیـتعی ىطارىط و از آن نعزلً ةػً ةُػط دیگػع نٕیػط ىیؽػت

در تغکیً نَٖٔ ؿطیط و صَاؼتیط  نهکو اؼت ایو ةاؿط کً روزی در آیيطه وٗتی
ةیيطازیط. در ایو زنان ٔ٘ػه دو چیػغ ٌا  آن تان را نعور کيیط، ىگاٌی ةً ؼٕع تغکیً
ؿػطه کػً ةػً اىػطازۀ  ناىطه اؼت: ؼتَن گَىگ و کَد  دػاودان تغکیػً ٌيَز ةاٗی

ا ٌع دو در ُةُطی َهیٖ ودَد دارىط و أعادی ةػا چـػم ةغرگی رؿط کعده اؼت. ان
را ةتیييط، زیعا دیطؿان نُهَ ً نسطود ٌا  آن تَاىيط ؼَنی در ؼىسی نتَؼه ىهی

 ؿٕاؼ اؼت.تان  ةطنتَاىيط ةتیييط کً  اؼت. ٔ٘ه نی

 ،ةا تهعیو ةیـتع ،ی نَٗتی اؼت ا چَن نعزلۀ ةطن ؼٕیط صالف ٔ٘ه نعزلً
ىیػغ  صػطاییکيیط کػً تغکیػۀ ةػطن  را ؿعوع نی ةـعی ٔعاؼَی ٔای ٗلهعوتغکیۀ 

ؿَد. ایو ةطىی صَاٌط ةَد کً ٔ٘ه نتـکل از گَىگ اؼػت. ٌهچيػیو  ىانیطه نی
 وتیُی ٌای ٔػَؽ ؿَد. در ایو نعزلً از تغکیً، تَاىایی پایطار نیؿها  ؿیيگ ؿیو

« ٔػای ةػَدا صػطاییٌای  ٗطرت»را دیگع ةایط ٌا  آن دٌیط کً دطیطی را ؿکل نی
تَاىيط در ٌع ُةُطی َهل کييػط. ةػا ادانػۀ تغکیػً،  ىٍایت ٗطرتهيطىط و نی نیط. ةیىا

ی چیغ چًچگَىً صَاٌط ةَد و  ةا تع صَدتان آگاه صَاٌیط ؿط کً تغکیً در ؼىَح
 را ةایط اىتٌار داؿت.

 بیش از حد شَرٍيیجانٍابستگی 

زػط  ةػیؾ از ؿػَروٌیذانةگظاریط درةارۀ نَمََی قستت کيم کً ةً واةؽتگی 
اىط. أعادی ىیغ  گَىگ را تهعیو کعده ٌا چی ؿَد. ةؽیاری از أعاد نطت نعةَط نی

اىػط، انػا در ولػب ز٘ی٘ػت و نُيػی زىػطگی  تهعیو ىکعدهآن را  ٌؽتيط کً ٌعگغ
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گیعىػط  اىط. وٗتی ٔػالَن دأػای نػا را یػاد نی اىؽان ةَده و درةارۀ آن تُهٖ کعده
 کييط کػً در زىػطگی آرزوی در  ر  نیرا د ٌایی پعؼؾىاگٍان پاؼش ةؽیاری از 

ٌػای دطیػطی کػً  صاوع ىگعش را داؿتيط انا ىتَاىؽتيط. وتیُی اؼت کً ةً ٌا آن
کييػطگان واُٗػی ةػً ارزش ایػو  داىم تهعیو زده ؿَىط. نػی کييط ٌیذان کؽب نی

دٌػط:  دارىط. انا ایو نـکل اّلب روی نی گعانی نیآن را  ةعىط و ٌا پی نی آنَزه
ؿػَىط و ٌيگػام تُانػل ةػا نػعدم،  نی ؿَروٌیذانط صَؿسالی دچار أعاد از ٔع

تار نی ادی ٔر گػَیم  رؼيط. نی ىٌع نی کييط یا در ن٘ایؽً ةا دیگعان َذیب ةً ّیَع
 گَىً ةاؿط. ىتایط ایو

کيیط، ةياةعایو ىتایط از دانُۀ نعدم  اکحع ؿها در دانُۀ نعدم َادی تغکیً نی
روؿو تغکیً کيیط. رواةه ةیو ٌهػطیگع ةایػط َادی ٔاقلً ةگیعیط و ةایط ةا ٔکعی 

ؿیيگی در ؼىسی ةؽیار ةػا  و ذٌيػی  وَر وتیُی ةاٗی ةهاىط. التتً ؿها ؿیو ةً
ػای ىادرؼػت  ؿیيگ و ؼىر صَد را رؿط نی درؼت داریط. ؿها ؿیو دٌیط، کاٌر

ای صَب اىذام و ٌهیـً ؼُی نیدٌیط  هیاىذام ى دٌیط. ةُنی أػعاد  کيیط کاٌر
تار ن ادی یوَری ٔر از ایػو دٍػان ایيکػً  اىػط یػا کييط کً اىگار از لساظ ذٌيی ّیَع

ایی نی نيذع ٍٔهيط.  ىهینعدم گَیيط کً  دىیَی ؼعصَرده و دلؽعد ٌؽتيط. چیٌغ
چػعا ٔػعدی کػً ٔػالَن دأػا را یػاد : »اؿػتتاه ةگَیيػط ةً ؿَد کً نعدم ةً ایو نی

ؿػَىط کػً  نتَدً ىهیا ٌ آن «ؿَد؟ ًاٌعًا نـکل رواىی دارد. وَر نی گیعد ایو نی
ًا ةػیؾ از زػط ٌیذػان تػار  زده ؿػطه قٔع ةَدیػط و نيى٘ػی ىتَدیػط و وتیُػی ٔر

تار کعدیط. ٌهگی درةارۀ ایو ةیيطیـیط: ایو ىهی ىیغ اؿتتاه اؼت و ةػً  کعدن  وَر ٔر
تً ا کيیط و أعاوی دیگع ٔر در  ایط و ایو ىیغ واةؽتگی دیگعی اؼت. ةایط ایو را ٌر

کيیط، تغکیً کيیط.  ل نحل ٌهً در ةیو نعدم َادی زىطگی نیوَر نُهَ ةًزالی کً 
ایط ةػا  اگع در ةیو نعدم َادی دیگعان ٔکع کييط ؿیٕتۀ أعاوی ٔػالَن دأػا ؿػطه

ٌایی را  ی ٔعقػتکؽػ ٌیچگیعىط.  ىضَاٌيط داؿت و از ؿها ٔاقلً نیتُانل ؿها 
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دی وتیُػی کييط ٔػع گظارد. نعدم ٔکع نی ؿیيگ در اصتیارتان ىهی ةعای رؿط ؿیو
صػاوع داؿػتً ةاؿػیط و   گٕػتم ةػًرا آىچػً ىیؽتیط و ایو صَب ىیؽت. ةيػاةعایو 

تار درؼتی   داریط.نىهئو ؿَیط کً ٔر

ٌای نعؼَم ىیؽت کً ةاَث ؿَد ؿػضف زنػَر  روش تغکیۀ نا نحل روش
ذٌو ىطاؿتً ةاؿط، در صلؽً ةاؿط یا ؿیٕتً و ؿیطا ؿَد. روش تغکیۀ نا از ؿها 

نُلػم، »گَیيػط:  کانل تغکیً کيیػط. ةعصػی أػعاد ٌهیـػً نیصَاٌط ةا آگاٌی  نی
گػَیم  زم  نی« آیػط. ةيػطم ةػطىم ةػً ىَؼػان درنی م را نیاىچـهایيکً  نسل ةً

ایط کً صَدآگػاه  وَر ةاؿط. نـکل ایو اؼت کً َادتی را پعورش داده ىیؽت ایو
ا نی قػلی را ةيطیػط، صَدآگػاه ا را نیتان  انهچـایيکً  نسل کيیط. ةً اقلی را ٌر
 ایط. چػعا ؿَد. چيیو َادتی را ؿکل داده دٌیط و ؼپػ ىاپطیط نی اؼتعازت نی
آیط؟ اگع آن زالػِت ٌيگػام  ةً ىَؼان درىهیتان  ةطنایط  ىـؽتً ایيذادر زالی کً 

ةػً تان  ةػطنرا ةتيطیط، آیػا تان  انهرا زٕي کيیط و اىطکی چـتان  انهچـةَدن   ةاز
گَىگ ةایط  کيیط چی نـکل ایو اؼت کً ٔکع نی. ىًوَر زتم  آیط؟ ةً ىَؼان درنی

ایيکػً  نسل ایػط. ةػً ةً ایو وعیٖ تهعیو ؿَد و چيیو ةعداؿػتی را ؿػکل داده
ایم  ؿَیط. گٕتً ةطاىیط کذا ٌؽتیط ىاپطیط نیایيکً  ةيطیط، ةطون را نیتان  انهچـ

تان ةایط ٌـػیار ةاؿػط، زیػعا ایػو روش، صػَد ؿػها را تغکیػً  کً صَدآگاه اقلی
ت کيیط. نا تهعیو نطیتیـو ىیغ داریم. چگَىػً ک نی يط. ةایط ةا ذٌيی آگاه پیـٔع

ایيکػً  داىیم کً ٌهۀ ؿها، ةطون تَدػً ةػً کيیم؟  زم نی نطیتیـو را تهعیو نی
تهػعیو ٌؽػتیط. در زػال  ایيذػاچ٘طر َهیٖ اؼت، آگاه ةاؿیط کً تان  نطیتیـو

چیغ آگاه ىتاؿػیط.  کً از ٌیچ نىلً٘ا ادازه ىطاریط ةً نعزلۀ صلؽً ةعویط، ةً زالتی
ةيـیيیط ازؽاس صَب و ةؽیار آىذا  دٌط؟ وٗتی پػ دٗیً٘ا چً زالتی روی نی

ی ىـؽتً پَؼتۀ تضم درون ایيکً رازتی صَاٌیط داؿت، نحل کػً یط ایط، آگاٌ نّع
زعکػت تَاىط  ىهیتان  ةطنکل کيیط  نیاىذام تهعیو ٌؽتیط، انا ازؽاس در زال 
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کً ةایط در تغکیۀ نا اتٕاؽ ةیٕتط. زالت دیگػعی ودػَد کيط. ایو آن چیغی اؼت 
تَاىیط  ؿَىط و ىهی ةعیط کً پاٌا ىاپطیط نی ىـیيیط، پی نی دارد کً وٗتی نطتی نی

تً ٌا ىیػغ ىاپطیػط  ةازوٌػا و دؼػت .ؿػَد اىػط. ةػطن ىیػغ ىاپطیػط نی ةٍٕهیط کذا ٔر
دٌیػط  یوَر کػً ةػً نطیتیـػو ادانػً ن ناىط. ٌهػان ٔ٘ه ؼع ةاٗی نی .ؿَىط نی

ناىط، ٔ٘ه کهػی  ةاٗی نیتان  ؿَیط کً ؼعتان ىاپطیط ؿطه و ٔ٘ه ذٌو نتَدً نی
تهعیو ٌؽتیط. اگع ةتَاىیط ةً ایو نعزلً ةعؼیط، ةً در زال  ایيذاایيکً  آگاٌی از

کيػط، ةػطن  اىطازۀ کأی صَب اؼت. چعا؟ وٗتی ؿضف در ایو زالت تهػعیو نی
ةٍتعیو زالت اؼت. ةياةعایو از ؿها  اؼت و ایو ؿطن تتطیلدر زال وَر کانل  ةً

صَاٌیم ةً چيیو زػالتی از ؼػکَن ةعؼػیط. انػا ىتایػط ةػً صػَاب ةعویػط یػا  نی
تان را از دؼت ةطٌیط، زیعا در ایو زالت نهکو اؼػت ٔػعد دیگػعی جهػعۀ  آگاٌی
 آورد. ةً دؼترا تان  ٌای تالش

وَر  ادی ةًکييطگان نا ةایط نىهئو ةاؿيط کً ٌعگغ در ةیو نعدم َ ٌهۀ تهعیو
تار ىهی کيیط و کاری کيیػط کػً ا کييط. اگع ى٘ؾ ةطی را ةیو نعدم ایٕ ّیعوتیُی ٔر

ٔػالَن  ؿػطن کيط، ةاَػث ةطىام ّعیب نی دیگعان ةگَیيط ٔالَن دأا أعاد را َذیب
صَاٌم ایو ىکتً را ةً صاوع داؿتً ةاؿیط. در روىط تغکیً  ؿَیط. واًُٗا نی دأا نی

ةیؾ از زط  ؿَروٌیذانیغ ةایط نعاٗب ةاؿیط کً واةؽتگی ٌای دیگع ى و در زنیيً
 تَاىيط از ایو ذٌيیت اؼتٕاده کييط. رازتی نی را رؿط ىطٌیط. اٌعیهيان ةً

 تزکیۀ گفتار

اىط. ةضؾ صاقی از دانُػۀ  کعده ٌای نظٌتی گَىاگَن ؼکَت را تهعیو نی ؼيت
و در ؿػَىط  نییا ر  دىادٌيط أعادی ٌؽتيط کً ت نظٌتی کً ایو کار را اىذام نی

کييط.  زنۀ تغکیۀ ایػو أػعاد ایػو اؼػت کػً کػالً از  ٌا زىطگی نی نُاةط یا قَنًُ
تػاىی ةً صَد را ٌا  آن صَدداری کييط.زدن  زعؼ و  دٌيػط اصتكػاص نیزىػطگی ٌر
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و َ٘یطه دارىط زتی یک ٔاقلً ةگیعىط  چیغ ٌهًاز گیعىط تا زط نهکو  تكهیم نی
کيط یا گياه نسؽػَب ؿػَد. نػظاٌب کارنػا را ةػً  ٔکع ةط نهکو اؼت کارنا ایذاد

آن ایيکػً  اىط. ةػطون تَدػً ةػً ةيطی کعده ت٘ؽیم« کارنای ةط»و « کارنای صَب»
ةػَدىی کػً نطرؼػۀ ةػَدا از آن  کارنای صَب یا کارنای ةط ةاؿط، ةا تَدً ةً صػالی

 ةً ودَددٌط، کارنا ىتایط  ةَدىی کً نطرؼۀ دائَ آنَزش نی کيط یا ٌیچ قستت نی
ٌیچ کعدىط  نیصاقی زتی ؼُی ای  َنًُتغکیۀ قٌای  کييطگان روش یوآیط. تهع

تَاىؽتيط راةىۀ کارنػایی پـػت نؽػائل را ةتیييػط یػا  کاری اىذام ىطٌيط، زیعا ىهی
چػً ىػَع راةىػۀ کارنػایی ایيکػً  داىؽتيط آیا اىذام کاری صَب اؼت یا ةط یا ىهی

تَاىػط  هیىو ؼىر ةػا یی ىعؼػیطه ی نُهَلی کً ةً چيی ا کييطه ودَد دارد. تهعیو
 ةػً ىٌػعىگعان اؼت اگع کاری را کً در ًاٌع صَب  در ىتیذًایو نؽائل را ةتیيط، 

ایو ةَد کً تا زط انکػان ؿان  زل دٌط، ةً چیغ ةطی تتطیل ؿَد. راه آیط اىذام نی
اٌیچ دصالتی ىکييط ةً ایو انیط کً ةا صَدداری از  ٌای ّیػع زم،  یا ُٔالیت کاٌر

آیػط، نذتػَر  ةػً ودػَدداىؽتيط کػً وٗتػی کارنػا  یذاد کارنا ادتياب کييط. نیاز ا
 کييطگان، زنان رؼیطن ةً ؿَىط آن را ةا زدع و ؼضتی از ةیو ةتعىط. ةعای تغکیً نی

ةیيی و کهال چیغی اؼت کً از ٗتل تُییو ؿطه و ٌع کارنایی کً در وػَل  روؿو
ٗكػطی را تهػعیو  ياةعایو ٔػعد ةیکيط. ة  نؽیع امأً ؿَد کل ؼٕع را دؿَارتع نی

 کيط. نی

ٔػعد ةػع زةػان  ٌعچػًدر نطرؼۀ ةَدا تغکیۀ گٕتار ةع نتيای ایو ىٌع اؼػت کػً 
وَر زػتم  و پـػت آن أکػار ىیػغ ةػً  ی اؼت کً أکار او دیکتً کعدهآورد چیغ نی

ؿَد  ٗكط و ىیتی ىٍٕتً اؼت و ةؽیار نستهل اؼت کً وٗتی صَدآگاه ٔعد ةاَث
ٌایؾ  ٌا و اىػطام ل دٌط، ىٌعی ةطٌط، کاری اىذام دٌط یا زػکً او ٔکعی ؿک

نَمػَع،  ؿػطن ىََی پای واةؽتگی در نیان ةاؿػط. ةػعای روؿو کار ةتعد، ةً را ةً
از صػَةی کؽػی  :نؽائلی را کً أعاد گاٌی اوٗات ةیو صَد دارىط در ىٌػع ةگیعیػط
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کؽػی در  دٌيػط کػً گَیيػط یػا ىٌػع نی از ةطی دیگػعی نیدر زالی کً  گَیيط نی
صَةی تهعیو کعده اؼت. چيیو ىٌعاتی ةازتاب نؽائلی ةیو  ن٘ایؽً ةا دیگعی ةً

صَاٌیط کػاری  گَییط نی نی :أعاد اؼت. یا نَمَع رایخ دیگعی را در ىٌع ةگیعیط
گَییػط  صَاٌیط کاری ةً ؿػیَۀ صاقػی اىذػام ؿػَد. آىچػً نی اىذام دٌیط یا نی

تنػُیٓ ىاصَاؼتً آؼیب ةتیيط یا  وَر نهکو اؼت نيذع ةً ایو ؿَد کً کؽی ةً
کارنا ایذػاد تان  نهکو اؼت ىاصَدآگاه ةعایتان  . ةً ایو ؿکل، کالم یا َهلؿَد

ةؽیار پیچیطه اؼت. ةً ٌهیو َلت اؼت کً ةعصی  ،کيط، چعاکً نؽائل ةیو أعاد
اىػط.  ٔعد در کػل قػستت ىکيػط ةؽػیار دػطی ةَدهایيکً ٌا درةارۀ  نُاةط و قَنًُ

ٌای نظٌتی دایگاه نٍهی  ۀ گٕتار یا تهعیو ؼکَت ٌهیـً در روشةياةعایو تغکی
 کعدىط ةیان کعدم. داؿتً و نىالب َٔؽ را ةعای تـعیر رویکعدٌایی کً اصتیار نی

 دغ ةػًکييط ) کييطگان ٔالَن دأای نا در ةیو نعدم َادی تغکیً نی اکحع تغکیً
تاىی را در پیؾ گ ٌایی کً از ٗتل تغکیۀ قَنًُ آن تً ةَدىػط . ةيػاةعایو ای یا ٌر ٔع

تَاىيط از زىطگی َادی در دانُۀ نُهَلی اىؽاىی و تهاس ةا دانُػً ادتيػاب  ىهی
ؿان  صَةی اىذام دٌط. ةعصی أعاد ؿْل ةًآن را  ؿْلی دارد و ةایط ٌعکؽیکييط. 

ای اؼت کً نذتَرىط قستت کييط و نهکو اؼت در تياٗل ةا تغکیۀ گٕتػار  گَىً ةً
تناد ةا آن ىیؽػت، زیػعا ىػَع تغکیػۀ گٕتػار کػً نػا تهػعیو  ىٌع ةعؼط. انا در ةً

کعدىط نتٕاوت اؼت. ؿیَۀ تغکیۀ نػا  ٌای گظؿتً کً ؼکَت نی کيیم ةا ؿیَه نی
صَاٌیم ىیغ نتٕاوت اؼػت.  ٌای گظؿتً نتٕاوت اؼت و آىچً از ؿها نی ةا ؿیَه

ت و کييطه اؼ تهعیو ای قستت کيیم کً درصَر ؿیَه ةًکيیم ةایط  وٗتی قستت نی
ً ٌیچ ٗكػط  را آىچػًکييطه ٌؽتیم و ةایط  آنیغی ىگَییم. نا تهعیو چیغ ةط یا تٕٗع

. اگػع ىػًداریم ةگَییم ةا اؼتاىطاردٌای ٔا ةؽيذیم و ةتیيیم آیا نياؼب اؼت یػا 
گَىً ةاؿط پػ نـکلی ىیؽت کً قستت کيیم. از ؼَی دیگع، اگػع ٌهیـػً  ایو

ػی کيػیم و آن را ةػا تَاىیم ایو روش را  ؼضتی نی ؼاکت ةاؿیم ةً ةً نعدم نُٔع
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دٌیم اؿػاره دارد ةػً  ؼایعیو در نیان ةگظاریم. تغکیۀ گٕتار کػً نػا آنػَزش نػی
کيیػط، ناىيػط  ٌا قستت نی داری در نَاُٗی کً از روی واةؽتگی تهعیو صَیـتو

تان  قستت درةارۀ نَمََات دىیَی کً ٔعاتع از آن چیغی اؼػت کػً ةػعای ؿػْل
کييطگان درةػارۀ نَمػََات ةیٍػَده؛  ٍَده ةا ؼایع تهعیوٌای ةی  زم اؼت؛ قستت

ایط یػا  اؼاؼی کً ؿػيیطه ٌای ةی ازصَد اؼت؛ گٕتو زعؼ ٌایی کً تُعیٓ قستت
اىگیغ  ٌیذػانتػان  َالٗػً داریػط و ةعایٌػا  آن قستت درةارۀ نؽائل دىیَی کً ةً

یو ةاؿػیم و ىػَع تهػعنان  ٌا ةایط نعاٗب قستت کيم در ایو زنیيً اؼت. ٔکع نی
گَىً اؼت. راٌتان در گظؿتً ةع ایو ةاور ةَدىط کً زتػی یػک ٔکػع  ؼکَت نا ایو

تَاىط نيذع ةً کارنا یا گياه ؿػَد و ایػو نؽػائل را ةؽػیار دػطی  ىانياؼب ىیغ نی
تيط. ةً ٌهیو َلت درةارۀ نسطود نی ُٔالیت ٔیغیکػی، کالنػی و ذٌيػی  کعدن گٔع

کعدىػط تػا از اىذػام ٌػع کػار  دادىط. ُٔالیػت ٔیغیکػی را نسػطود نػی آنَزش نی
کعدىط تػا ُٔالیػت کالنػی را نسػطود  اؿتتاٌی صَدداری کييط. تهعیو ؼکَت نی

کعدىط تا ذٌو را صالی از أکار ىگً دارىػط. ایػو  کييط. ُٔالیت ذٌيی را نسطود نی
کييػط  ٌا یػا نُاةػط تغکیػً نی ٌایی کً در قَنًُ ٌا در ةعصی از روش گیعی ؼضت

تػار کيػیم. تػا ؿیيگ تهعیو نا ةایط ةع وتٖ ؿیو. اؼت  ةؽیار نٍم ةَده  کييػطه ٔر
ی ىتایط ةگَییط کػأی صَاٌػط چیغ چًی ةایط ةگَییط و چیغ چًکً در  کيیط آىذا 
 ةَد.
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 سخنرانی نًو

 يای نعهَلی گَنگ ٍ ٍرزش چی

گَىػػگ را ذاتػػًا ىػػََی ورزش ٔیغیکػػی در ىٌػػع  ؼػػادگی چی  ةؽػػیاری از نػػعدم ةً
گَىػً ٔکػع کػعد، زیػعا در ؼػىسی پػاییو،  اؼػت کػً ایوگیعىط. التتً وتیُػی  نی
ن٘ایؽً  ٗاةل دؼتیاةی ةً ةطىی ؼالمدر صكَص ٌای ٔیغیکی  گَىگ و ورزش چی

اصػتالؼ زیػادی ةػا  ،آن و رویکػعدگَىػگ  چی ٌای ویژۀ تهعیو ٌؽتيط. انا روش
ٌػای  ط. ةعای دؼتیاةی ةػً ةػطىی ؼػالم از وعیػٖ ورزشىٌای ٔیغیکی دار ورزش

ٌػایؾ را أػغایؾ دٌػط. انػا  ةایط ةیـتع تهعیو کيػط و ورزش ٔیغیکی، ؿضف
کػ اؼت، ةً تهعیو چی ؿػَد  کً از ؿضف صَاؼػتً ىهی وَری گَىگ دٗیً٘ا ةَع

اؼػت. زتػی گػاٌی روان زعکت کيط. اگع ٌعگَىً زعکتی ةاؿػط، آٌؽػتً، ىػعم و 
ٌای ٔیغیکی تٕػاوت   زعکت اؼت. ةياةعایو ةا تهعیو اوٗات ٔعد کانالً ؼاکو و ةی

و زٕػي ؼػالنتی  دادن گَىگ ٔ٘ه ةػً ؿػٕا ؼىر ةا ، چی دیطگاهزیادی دارد. از 
ػایچنسطود ىیؽت، چعاکػً  ػی را درٌغ دارد.  ةػع ی ؼػىَح ةػا تع و نستػَای ژٔر

ای ؼىسی اؼت کً نعدم ةا آن آؿيا ٌؽتيط.  چی گَىگ ةیؾ از ایو اىط  چیٌغ
گَىػگ  ینضتلٕػی در ؼػىَح نضتلػٓ دارد. چىهَدٌػای وتیُی اؼػت و  آن َٔؽ

 چیغی ورای نعدم َادی اؼت.
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، ورزؿکارانایيکً  ٌا ىیغ تٕاوت زیادی دارىط. ةعای ٌا از ىٌع ناٌیت تهعیو آن
را آنػػاده کييػػط و ةػػً ؼػػىر ؿػػان  ةضَاٌيػػط ةطن ،انػػعوزی ورزؿػػکاران نضكَقػػاً 

اةت ٌا را أػغایؾ دٌيػط. ةيػاةعایو  ٌای ورزؿی کيَىی ةعؼيط، ةایط ن٘طار تهعیو ٗر
طن را در ةٍتعیو زالت ىگً دارىط. ةعای دؼتیاةی ةً ایو ٌطؼ، ةایط ةایط ٌهیـً ة
ٌا را أغایؾ دٌيط تا صَن ةػً اىػطازۀ کػأی در ةػطن دعیػان یاةػط،  ن٘طار تهعیو

ت ىگػً دارىػط.  ةطن را زیػاد کييػط و ٌهیـػً آن وؼاز ؼَصت را در زالػت پیـػٔع
ٔػغایؾ دٌيػط، ةػطن را ا وؼػاز ؼَصتایو ٌؽتيط کً  دىتال ةًورزؿکاران ٌهیـً 

اةت ةاؿط. ةطن اىؽان از ؼلَلؿان  زیعا ةطن ٌای  ٌهیـً ةایط در ةٍتعیو زالت ٗر
کييػط:  وَر کلی ایو روىط را دىتػال نی ةًٌا  آن ؿهاری تـکیل ؿطه اؼت. ٌهۀ ةی

ت٘ؽیم ؿطه ةؽیار َٗی و در نَُٗیت رؿط اؼت. وٗتی ةً  تازه ی کًزىطگی ؼلَل
تَاىط  ط ةیؾ از آن ةً رؿط ادانً دٌط و ٔ٘ه نیتَاى رؼط، ىهی ىٍایت رؿط صَد نی

 گیػعد. نیآن را  ای دػای تعیو نعزلۀ صَد ىغول کيط. ؼپػ ؼلَل تػازه ةً پاییو
در ىٌػع َيَان یػک ٗیػاس  را ةػًدوازده ؼاَت از روز  ةعای تَمیر آن، تَاىیم نی

ؿػَد و ةػً رؿػط صػَد ادانػً  ؼلَل در ؼاَت ؿػؾ قػتر ت٘ؽػیم نیةگیعیم. 
ٌای صَةی ةعای آن اؼت. وٗتی ًٍع  ده قتر، زنان یا ت ٌـت، ُىًدٌط. ؼاَ نی

تَاىط پاییو ةیایط. در ایو  کيط و ٔ٘ه نی تَاىط ةً ةا  زعکت رؼط، دیگع ىهی ٔعا نی
ناىػطه  زنان، ؼلَل ٌيَز ىیهی از َهع صَد را ةاٗی دارد، انػا ایػو ىیهػۀ َهػع ةاٗی

اةتی ورزؿکار ىانياؼب اؼت.  ةعای ومُیت ٗر

ت گػعدش  کار کعد؟ ورزؿکاران ةایط ةا أػغایؾ تهعیو ط چًپػ ةای ٌػا ؼػَع
ؿطۀ دطیط زودتع از زط نُهَل  ٌای ت٘ؽیم صَن را زیاد کييط و پػ از آن، ؼلَل

زىػطگی  ۀچعصایيکً  دیگع، ٗتل ازَتارت  ؿَىط. ةً ٌای ٗطیهی نی دایگغیو ؼلَل
دیگػعی ؼلَل تهام ؿَد یا وٗتػی ٔ٘ػه ىیهػی از َهػع آن ةػاٗی اؼػت، ؼػلَل 

ناىػط و  نػی ةطن ورزؿکار ٌهیـً ةاٗػطرت ةػاٗی در ىتیذًؿَد.  دایگغیو آن نی
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ت ت٘ؽػیم ؿػَىط، وَر ىانسطود  ةً تَاىيط ٌای اىؽان ىهی کيط. انا ؼلَل نی پیـٔع
تَاىط ت٘ؽیم ؿَد نسطود اؼت. ٔعض کيیط یک  زیعا تُطاد دُٔاتی کً ؼلَل نی

ؿَد )گعچً تُطاد واُٗػی آن قط ةار در زىطگی ؿضف ت٘ؽیم  ؼلَل ٔ٘ه ةتَاىط
قط ةار ةػعای  یک ؼلَل نیلیَن ةار اؼت  و ٔعض کيیط وٗتی ةؽیار ةیـتع از یک

در قط ؼال زىطگی کيط. انا ایػو ؼػلَل  تَاىط نیاو ؿَد،  ٔعدی نُهَلی ت٘ؽیم
تَاىػط ٔ٘ػه پيذػاه  ةياةعایو او نی ،زامع ٔ٘ه ىیهی از َهع صَد را وی کعدهزال 

ػً ایم کً ٌیچ نـکل َهطه طیطهؼال زىطگی کيط. انا ى ای  ای ةعای ورزؿکاران زٔع
ؼػالگی ةعؼػيط  ةً ؼػیایيکً  اتٕاؽ ةیٕتط، زیعا انعوزه ورزؿکاران نذتَرىط ٗتل از

اةت ةؽیار  اؼت و تُطاد ورزؿػکاران ٔـعده ةازىـؽتً ؿَىط. نضكَقًا انعوزه ٗر
ىطگی نُهَلی تَاىيط ز وعیٖ ورزؿکاران نی ةازىـؽتً ىیغ ةؽیار زیاد اؼت. ةطیو

تػً ةاؿػيط. از ت جیع  تستآیط کً ةیؾ از زط  ىهی ةً ىٌعرا از ؼع ةگیعىط و  ٗعار گٔع
ط ىط ةاَث ؿػَيتَاى ٌای ٔیغیکی نی اقَ ً ةطیو قَرت اؼت: تهعیوىٌعی لساظ 

ؿػَد. از لسػاظ  تع نی کَتػاه لهی را زٕي کيط، انا در ََض، َهع ٔػعدٔعد ةطن ؼا
در زػالی  آیيط، ىٌع نی ٌا ةً ؼالً دَاىی نحل ةیؽتًاٌعی، ورزؿکاران در دورۀ ىَ

رؼػيط. ورزؿػکاران نُهػَ ً ایػو  نی ةً ىٌعٌا  ؼالً ؼالگی ؿتیً ؼی در ةیؽتکً 
و زودتػع پیػع کييػط  نیتع رؿػط  کييط کً اىگار ؼػعیٍ ةعداؿت را در نعدم ایذاد نی

دو روی  ؿَىط. اگع نغیتی ودَد داؿتً ةاؿط َیتی ىیغ ودَد دارد. ةایط ةً ٌػع نی
 ٌای َادی ٌؽتيط. تهعیوپیانطٌای ؼکً ىگاه کيیم. آىچً گٕتم 

کػ تهعیو تهعیو چی ٌای ٔیغیکی اؼت.  زنۀ آن زعکػات  گَىگ دٗیً٘ا ةَع
تػا اؼػت.  آٌؽتً و روانآرام، ٔعؼا ىیؽت. ٌع زعکتی کً در آن ودَد دارد،  تَان

وػَل  درداىیػط کػً  ؿػَد. نی زعکػت یػا ؼػاکو نی گػاٌی اوٗػات ةیزطی کػً 
 زعکت ؿَد کً ٌػع ديتػً از ٔیغیَلػَژی ةػطن ٗطر ةی آنتَاىط  نطیتیـو، ةطن نی

َگی .کُيػط ؿػَد ، ناىيط معةان ٗلب و گعدش صَن،ٔعد ٌػا  در ٌيػط، ةؽػیاری از ی
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ا زیع زنیو نطَٔن ةهاىيط. نی ا زیع آب ةيـیييط یا روٌز تَاىيط  نیٌا  آن تَاىيط روٌز
را کيتػعل کييػط. ٔػعض کيیػط ؿػان  ن ٗلبکانالً صَد را ؼاکو کعده و زتی معةا

تَاىط کاری  کييطه نی  ؿَىط. یک تغکیً ةار در روز ت٘ؽیم نی  ٌای ؿضف یک ؼلَل
ةار در ٌع ٌٕتً، یک ةػار در ٌػع   ةار، یک ٌای ةطىؾ ٌع دو روز یک کيط کً ؼلَل

تع ت٘ؽػیم ؿػَىط. یُيػی در زػال  ی وَ ىیزناى نطتدو ٌٕتً یا زتی یک ةار در 
کييط  ٌایی کً ٔ٘ه ذٌو را تغکیً نی َل َهع صَد اؼت. زتی ةا تهعیووأغایؾ 

تَاىيط  ىیغ نیٌا  آن پظیع اؼت؛ زتی کييط ىیغ ایو نؽئلً انکان و ةطن را تغکیً ىهی
تع کييط. نهکػو اؼػت کؽػی ٔکػع  ةً ایو دردً ةعؼيط و وَل َهع ٔعد را وَ ىی

ىـػطه اؼػت؟ چگَىػً  تُیػیو پػیؾ  نگع زىطگی ٔعد یػا وػَل َهػع او از»کيط: 
ةلً درؼػت اؼػت، « تع زىطگی کيط؟ ةطن را تغکیً کيط، وَ ىیایيکً  تَاىط ةطون نی

تَاىػط  ةعؼػط َهػعش نی ؼػً ٗلهػعوای ةػً ٔعاؼػَی  کييػطه  انا اگع ؼػىر تغکیً
 صَاٌط رؼیط. ةً ىٌعتع ؿَد، انا در ًاٌع ةؽیار پیع  وَ ىی

وَر پیَؼتً نادۀ ةا اىعژی ةػا   کييط ةً ای کً ةطن را تغکیً نی ٌای تغکیً روش
ؿػطه  کييػط. وٗتػی چگػالی اىػعژی ذصیػعه ٌای ةطن ؿضف دهٍ نی را در ؼلَل

زىط  نیٌای َادی ؿضف را واپػ  تطریخ ؼلَل یاةط ةً وَر پیَؼتً أغایؾ نی ةً
آیػط  نی ةً ودَدؿَد. در ایو زنان تْییعی کیٕی   نیٌا  آن و در ىٍایت دایگغیو

ناىط. التتً روىط تغکیً روىطی ةؽیار آٌؽتً و  ان ةاٗی نیو ایو ؿضف تا اةط دَ
کيط. ذٌو و ةطن ةایط آةطیطه ؿػَىط  تطریذی اؼت و ؿضف ةایط ةؽیار ٔطاکاری

ٔعؼػػا اؼػػت. ةػػعای نحػػال، وٗتػػی ةػػا دیگػػعان دچػػار تنػػاد  و ایػػو کػػاری واٗت
تان  آرام ةهاىیط؟ وٗتی نيأٍ ؿضكیدر درون تَاىیط  ؿَیط آیا نی ؿیيگ نی ؿیو

آرام ةهاىیط؟ رؼػیطن ةػً ایػو نعزلػً درون  تَاىیط در گیعد آیا نی در صىع ٗعار نی
ًا ةا صَاؼتو آن ةتَاىیط ةً آن نعزلػً  ةؽیار دؿَار اؼت و ایو وَر ىیؽت کً قٔع
 صاقی ةعؼط. ۀةً نعزلتان  ؿیيگ و تَ٘ای ةعؼیط. اةتطا ةایط ؿیو
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َلی در ىٌػع ٌػای ٔیغیکػی نُهػ گَىػگ را ٌهػان ورزش ةؽیاری از نعدم چی
تً نتٕػاوت ؿػان  ایو دو صیلی ةػا ٌػم ٔػعؽ دارىػط و اؼاسدر زالی کً  اىط، گٔع

 ٌای ٔیغیکی ٌؽػتيط کػً گَىگ ٔ٘ه ٌيگانی نـاةً ورزش ٌای چی اؼت. روش
کييػط و  تعیو ؼػىر و ةػعای ؼػالنتی و تيطرؼػتی تهػعیو نی را در اةتطاییٌا  آن

تًگَىگ د ٌای چی تهعکغ ةع اىعژِی چی اؼت. انا روش کلػی  تع ةً ر نعازل پیـٔع
ی ىٍٕتً اؼت تع ةغرگگَىگ ٌطؼ  نتٕاوت ٌؽتيط. در پـت پا یؾ ةطن در چی

دای پیػعوی از اقػَل نػعدم َػادی ةایػط از اقػَل ؼػىر  کييطگاىؾ ةً و تهعیو
َادی چیغی ةعای نعدم ٌای ٔیغیکی ٔ٘ه  ةا تعی پیعوی کييط. در ن٘اةل، ورزش

 ٌؽتيط.

 نیت ذينی

ٌای ذٌيػی نػا اؼػت. ىگػعش  یت ذٌيی، قستت درةارۀ ُٔالیتقستت درةارۀ ى
ٌای گَىػاگَن  ٌای ذٌيی در نْغ چیؽت؟ ؿػکل کييطگان ةً ُٔالیت دانُۀ تغکیً

ٌا چگَىً نتذلػی  د؟ ایو ؿکلگیع در ىٌع نیتٕکع اىؽان )ىیت ذٌيی  را چگَىً 
در زنیيػػۀ نْػػغ اىؽػػان ٌيػػَز ٌػػم ٌػػایؾ  پژوٌؾؿػػَىط؟ پغؿػػکی ىػػَیو در  نی
پاؼش دٌط، زیعا در  نْغ ةً آؼاىِی در  ًاٌع ٌا  پعؼؾىط ةً ةؽیاری از تَا ىهی

ٌؽػتی دارىػط و در ُةُػطٌای ، تع ىیؽت. أکػار، در ؼػىَزی َهیػٖ و ؼىر ةطن
گَىػگ  وَر ٌم ىیؽتيط کً اؼػتادان چی ٌای نتٕاوتی دارىط. انا آن نضتلٓ ؿکل

تَمػیر دٌيػط کػً روؿيی  تَاىيط ةً گَىگ ىهی ز اؼتادان چیتكَر کعدىط. ةُنی ا
کييػط  کييػط. ٔکػع نی وَر کانػل آن را در  ىهی کييط، زیعا ةػً أکار چگَىً َهل نی

تَاىيػط کػاری را  کييػط نی کييط و ٔکعی را ایذاد نی اؼتٕاده نیؿان  وٗتی از ذٌو
ػا را ٔکعؿػان یػا ذٌو دٌيط و ةع ٌهیو اؼاس ادَا نی اىذام ؿػان  کييػط آن کاٌر

 ىً ىیؽت.گَ ایو در واٍٗاىذام داد. 
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أکار قستت کيیم. در چیو ةاؼتان اقىالزی ودَد   ةگظاریط اول درةارۀ نيـ
ٌػایی در پـػت آن  اقىالح َذیتی اؼت، انػا َلت« ةا ٗلب. کعدن  ٔکع»داؿت: 

تً ةػَد چعاکػً  ةػع ٌػایؾ  پژوٌؾىٍٕتً اؼت. َلم چیو ةاؼتان ةؽػیار پیـػٔع
ةػَد. در گظؿػتً أػعادی  ةیو ةطن اىؽان، نَدَدات زىطه و کیٍان نتهعکغ ارتتاط

در زالی کػً  اؼت، کعدن  در زال ٔکعؿان  کعدىط ٗلب ةَدىط کً واًُٗا ازؽاس نی
اؼت. چعا چيیو ومُیتی  کعدن  کعدىط نْغؿان در زال ٔکع دیگعان ازؽاس نی

ٗلػب قػستت  کػعدن  ٗتَل اؼت کً ةُنی أعاد درةارۀ ٔکع ٗاةل ودَد دارد؟ کانالً 
ایم روح اقلی اىؽػان َػادی ةؽػیار کَچػک  یأتًکييط. َلت ایو اؼت کً در نی

ٌػا  آن گیعد َهلکعد صػَد نْػغ ىیؽػت. نیؼعچـهً ٌایی کً از نْغ  اؼت و ایطه
کيػط. روح  را ایذػاد نیٌػا  آن ؿَىط، ةلکً روح اقلی ٔػعد وؼیلۀ نْغ ایذاد ىهی ةً

اقلی ٔعد ٔ٘ه در کاخ ىیَان نؽت٘ع ىیؽت. کاخ ىیَان کً نطرؼۀ دائَ درةػارۀ آن 
ىانػط.  کيط، آن چیغی اؼت کً َلم پغؿکی ىَیو نا ّطۀ قػيَةعی نی ستت نیق

کيػط نْػغش  اگع روح اقلی ؿضف در کاخ ىیػَان ةاؿػط، او واُٗػًا ازؽػاس نی
ٔعؼتط. اگع روح اقلی ٔعد  نی ةیعون ٌایی را ةً یا پیامکيط  نی درةارۀ چیغی ٔکع

 کيط. یکيط ٗلتؾ درةارۀ نَمََی ٔکع ن ةاؿط او ازؽاس نی در ٗلب

 ۀکييػطگان نَدػَدات زىػط ةطن اىؽان، دٍاىی کَچػک اؼػت. در ةػطن تهعیو
نهکو اؼػت نکػان صػَد را تْییػع دٌيػط. ٌا  آن از ٌعیکةؽیاری ودَد دارىط و 

دٌط، اگع ةً ؿکم ةعود، ؿضف ازؽاس  وٗتی روح اقلی نکان صَد را تْییع نی
ةً ىعنۀ ؼػاؽ پػا یػا  کيط. اگع روح اقلی کيط واًُٗا ؿکم درةارۀ چیغی ٔکع نی نی

کيط ىعنۀ ؼاؽ پا یا پاؿيۀ پا درةارۀ نَمََی ٔکػع  پاؿيۀ پا ةعود، او ازؽاس نی
پظیع اؼػت. زتػی  ةیایط انا انکان ةً ىٌعنهکو اؼت ةاورىکعدىی ٌعچيط کيط.  نی

ؿَیط. اگع  تان زیاد ةا  ىیؽت ٌم نتَدً ودَد ایو پطیطه نی وٗتی ؼىر تغکیً
ػایی نحػل صلػٖةطن ؿضف روح اقلی ىطاؿت وصػَ، ویژگػی و  ً ةاؿط، اگػع چیٌغ



۳۹۷ 

 

ای گَؿت اؼت و اىؽاىی کانل ةػا صكَقػیات  ؿضكیت ىطاؿتً ةاؿط، ٔ٘ه تکً
ٔعدی ىیؽت. پػ نْغ ةـعی چً کارکعدی دارد؟ در ىٌع نو نْغ ةـعی در ایػو 

از روح  در واٗػٍنان ٔ٘ه کارصاىۀ پعدازش اؼت. أکػاری کػً داریػط  ُةُط ٔیغیکی
دٌػط ایػو اؼػت کػً روح  کػالم. آىچػً روی نی ؿػکل ةًط، انا ىً آی تان نی اقلی
صاقػی ٌهػعاه صػَد  ۀکيط کػً ایػط تان ىََی پیام کیٍاىی ةً نْغ نيت٘ل نی اقلی

  اةعاز ی ٗاةلؿکل ةًآن را  کيط، نْغ نا چيیو پیانی را دریأت نیایيکً  دارد. ةُط از
یػا زعکػات ةػطن. ناىيط زةان گٕتار، زالت دؼت، تهاس چـهی  ؛کيط تعدهً نی

ط. يػآی ٌای واُٗی از روح اقلی ٔعد نی نْغ ٔ٘ه چيیو ى٘ـی دارد. أکار و ٔعنان
َهلکعد نؽت٘یم و نؽت٘ل نْغ  ۀٌایی کً دارىط ىتیذ نعدم نُهَ ً ةاور دارىط ایطه

روح اقلی در ایػو نؽػئلً ى٘ػؾ نٍهػی دارد و کً . انا ز٘ی٘ت ایو اؼت اؼت
ٔکػع تان  آورد کً ةا ٗلب نی ةً ودَدازؽاس را  ٌيگانی کً در ٗلب ٗعار دارد ایو

 کيیط. نی

نْػغ آىچػً  کييط ةع ایو ةاورىػط کػً نی پژوٌؾٌایی کً درةارۀ ةطن اىؽان  آن
ایيکػً  ٔعؼتط چیغی ؿتیً نَج الکتعیکػی اؼػت. ُٔػالً درةػارۀ اىؽان ةیعون نی

 تػَاىیم کيیم، انػا نی ٔعؼػتط قػستت ىهػی ی را ةیػعون نیچیغ چػًوَر واُٗی  ةً
اىػػط آن نػػادی اؼػػت. ةيػػاةعایو چیػػغی کػػً ا ن  تكػػطیٖ کعدهٌػػا  آن ةگػػَییم کػػً

ً تػ جیعی اش قستت کعدم صعأات ىیؽت. نهکو اؼت ةپعؼػیم نْػغ چػ درةاره
اؼػتٕاده ؿان  تَاىيط از ذٌو کييط کً نی گَىگ ادَا نی ةُنی از اؼتادان چی .دارد

ای َٔؽ چـػم  کعدن  ، ةػازااؿػی نکعد ناىيط داةذػا ،ةـعی اىذام دٌيط کييط تا کاٌر
ایی را نیٌا  آن ٌا. ؼَم یا ؿٕای ةیهاری داىيػط چػً  گَیيػط زیػعا ىهی چيیو چیٌغ

داىيػط اگػع کػاری را ةضَاٌيػط  وتیُی را در اصتیار دارىط. ٔ٘ه نی ٌای َٔؽ تَاىایی
روی  در واٗػٍؿػَد. آىچػً  اش، آن کػار اىذػام نی درةاره کعدن  اىذام دٌيط، ةا ٔکع

ػای  وتیُی ٌای َٔؽ کً ٗطرتدٌط ایو اؼت  نی ؿان تست ٔعنان أکارؿػان کاٌر
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چیػػغی  دادن تيٍایی ةاَػػث روی دٌيػػط، انػػا صػػَد ذٌػػو ةػػً نُیيػػی را اىذػػام نی
ایی کً تهعیو ىهی در دٌيط  کييطگان اىذام نی ؿَد. ةع ٌهیو اؼاس، ةعصی از کاٌر
 ارىط.گیعد کً در اصتیار د وتیُی قَرت نی ٌای َٔؽ آن تَاىایی ۀواؼى ةً واٍٗ

ٌای ةالَ٘ۀ ةػطن اىؽػان ٌؽػتيط. ةػا تَؼػُۀ  وتیُی، تَاىایی ٌای َٔؽ تَاىایی
ػای  وَر ٔغایيطه دانُۀ ةـعی، ذٌو اىؽان ةً ای پیچیطه ؿطه اؼت، نػعدم چیٌغ

، در ىتیذًؿَىط.  نی  نتکی ، ةیـتعگیعىط و ةً اةغار ىَیو تع در ىٌع نی َهلی را نٍم
تً اؼت. نطرؼۀ دائَ ةازگـت ةػً  تطریخ ٌای نادرزادی اىؽان ةً تَاىایی تسلیل ٔر

دٌط. در دعیان تغکیً، ةایط در دؽتذَی ز٘ی٘ت  صَد واُٗی اولیً را آنَزش نی
تان ةعگعدیػط. ٔ٘ػه ةُػط از آن  و ؼعؿت اقلیلَص اولیً ةً ص در ىٍایتةاؿیط و 

ػػا ٌػػای نادرزادی تَاىیػػط ایػػو تَاىایی نی را ٌػػا  آن تػػان را ةازیاةیػػط. ایػػو روٌز
ٌػػای  تَاىاییٌػػا  آنۀ ٌهػػدر زػػالی کػػً  ىػػانیم، نی« وتیُی ٌػػای ٔػػَؽ یتَاىای»

ت»در زال آیط دانُۀ ةـعی  نادرزادی اىؽان ٌؽتيط. ةً ىٌع نی ةاؿط، « پیـٔع
ت اؼت و از ؼعؿػت دٍػان دورتػع نیدر زال  در واٍٗانا  ؿػَد. چيػط روز  پؽٔع

را  ىـؽػت و آن ؼػهت َ٘ػب نی روی ا غ رو ةً گَئَ ئػَ داىػگ پیؾ گٕتم کً
تو دلػَانا ؿایط نعدم ىتَاىؽتيط نيٌَر او را ةٍٕهيط. او پی ةعد  .راىط نی  ٌهػانٔر

تو   َ٘ب  ةـعیت از ؼعؿت دٍان دورتػع ؿػطه اؼػت. در دعیػان ایيکً  اؼت ؤر
تْییػػع و تسػػَل دٍػػان و نضكَقػػًا انػػعوزه ةُػػط از پیَؼػػتو ةػػً نػػَج ةػػغرگ 

ِدو، و از ؼعؿت دٍان،  هگعایی، ةؽیاری از نعدم از ىٌع اصالٗی ٔاؼط ؿط تذارت
کييط  ٌایی کً در انتطاد دعیان نعدم َادی زعکت نی اىط. آن دورتع ؿطه َؿو، ِرن

ةُنػی أػعاد زتػی  در ىتیذػًتَاىيط ةً وؼُت ٔؽاد اصالٗی ةـع پی ةتعىط.  ىهی
 پيطارىػػط کػػً اومػػاع صػػَب اؼػػت. ٔ٘ػػه أػػعادی کػػً از وعیػػٖ تغکیػػً، نی

ٌػای  ةعىػط کػً ارزش اٌی ةً َ٘ب پی نیرؿط کعده اؼت، ةا ىگؿان  ؿیيگ ؿیو
 وزـتيا  أَل کعده اؼت. اصالٗی اىؽان ةً ایو گؽتعدگیِ 
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ٌػػای  تػػَاىم تَاىایی نػػو نی»اىػػط:  گَىػػگ ادَػػا کعده ةُنػػی از اؼػػتادان چی
تَاىيػط رؿػط دٌيػط؟  وتیُی را نی چً تَاىایی َٔؽ« وتیُی ؿها را رؿط دٌم. َٔؽ

تَاىیػط  ط. چگَىً نیيط َهل کييتَاى عد ىهیوتیُی ٔ ٌای َٔؽ ةطون اىعژی، تَاىایی
وؼػیلۀ  وتیُی ٔػعدی ةً ٌای َٔؽ را رؿط دٌیط؟ وٗتی تَاىاییٌا  آن ةطون اىعژی،

تً و تَ٘یت ىـطه ةاؿ را رؿػط ٌا  آن تَاىیط ط، چگَىً نیياىعژی صَد او ؿکل ىگٔع
وتیُی  ٌػای ٔػَؽ درةػارۀ رؿػط تَاىاییٌا  نآآىچً  دٌیط؟ نىلً٘ا ّیعنهکو اؼت.

تان را کً پیـاپیؾ رؿط  وتیُی ٌای َٔؽ اىط چیغی ىیؽت دغ ایيکً تَاىایی ٕتًگ
در کييػط.  تػان کػار نی ةػا دؼػتَر ذٌيیٌا  آن کييط. نتكل نیتان  ةً ذٌو اىط کعده

دٌيط ایو اؼػت.  اىذام نیٌا  آن وتیُی، کاری کً ٌای َٔؽ رؿط تَاىاییصكَص 
اىط، ةلکً ٔ٘ه ایو کار کَچک  ىطاده ا رؿطتان ر وتیُی ٌای َٔؽ یک از تَاىایی ٌیچ

 اىط. را اىذام داده

دٌػط کػً  وتیُی ٔعنػان ٌػای ٔػَؽ تَاىػط ةػً تَاىایی کييطگان نی أکار تهعیو
ایی را اىذام دٌ وپا و اَنای  ط، در زالی کً أکار ٔعدی َادی ةً چٍار دؼتيکاٌر

ایی را اىذام دٌ اش ٔعنان نی زؽی تَلیػط در  ط. دٗیً٘ا ناىيط ةضؾيدٌط کً کاٌر
ایی قادر نی کيط کػً  کارصاىً اؼت: رئیػ ةضؾ ةعای ٌع ٗؽهت صاص دؼتٌَر

ؾ را ادعا کيط. ٌهچيیو نحل نعکغ ٔعناىطٌی ارتؾ اؼت: ادارۀ ٔعناىطٌی ٕوًای
 کيط. زناىی کً در دٌط و تهام ارتؾ را ةعای اىذام ن نَریت ٌطایت نی دؼتَر نی

رةػارۀ ایػو نَمػَع ةػا نؽػئَ ن ٌایی داؿػتم، اّلػب د از ؿٍع ؼػضيعاىی ةیعون
نػا »زده ةَدىػط:  ؿػگٕتٌػا  آنۀ کعدم. ٌه گَىگ گٕتگَ نی ٌای نسلی چی اىذهو

 در ز٘ی٘ت« اىعژی ةالَ٘ه و آگاٌی دارد. چ٘طرکعدیم کً ذٌو اىؽان  نی پژوٌؾ
 پػژوٌؾام کػً ةػعای  از آّاز در اؿتتاه ةَدىػط. گٕتػًٌا  آن ةً ایو قَرت ىیؽت.

ع ةطن اىؽان، تٕکع ؿضف ةایط تْییع کيػط. ةػعای در  آن َهلکعدٌای ةعتدرةارۀ 
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ای َٔؽ ار کػ ٌای نيىٖ یا در  نعدم َادی را ةً تَاىط ؿیَه َادی، ٔعد ىهی  چیٌغ
 ةتعد.

ٌای نضتلٕی از أکار ودَد دارىط. ةعای نحال، ةُنی أعاد ةً ىاصَدآگاه،  ؿکل
اٌػػا، اؼػػتادان رؤیدر صكػػَص کييػػط.  الٍػػام و رؤیاٌػػا اؿػػاره نی صَدآگاه، ىیهػػً
ٌایی پیچیطه ٌؽػتيط،  پطیطه ٌا ایورا تـعیر کييط. ٌا  آن گَىگ نایل ىیؽتيط چی

زنان در ةؽیاری  وَر ٌم زیعا ٌيگام تَلطتان صَدٌای نَازی دیگعی از ؿها ىیغ ةً
ؿػطۀ کػانلی را  ؿػها ودػَد تعکیب ٌهعاه  ةًٌا  آن از ُةُطٌای دٍان نتَلط ؿطىط و

تان  ةػطنَالوه، در  ٌو ةً یکطیگع نتكػل ٌؽػتيط. ةػًدٌيط و از وعیٖ ذ ؿکل نی
 ٌعیکوتیُی داریط کً  وؼیُی از نَدَدات َٔؽ ۀروح اقلی، روح کهکی و گؽتع

در ُةُطٌای تان  ٌای ًاٌع و اىعژیتان  ًاٌع صَد را دارىط. ٌع ؼلَل و ٌهۀ اَنای
ػا در یػک لسٌػً نهکػو اؼػت ةػً ایػو  دیگع را نيُکػ نی کييط. در رؤیا، چیٌغ

از کذػا ٌػا  آن ط. ةػً ٌػع زػال،يای دیگع ةً قػَرت دیگػعی ةاؿػ رت و لسًٌقَ
دٌػط. ایػو  آیيط؟ َلم پغؿػکی آن را ةػً تْییعاتػی در انػَاج نْػغ ىؽػتت نی نی

آن انَاج  در ز٘ی٘تؿَد. انا  نیىهایان واکيـی اؼت کً در ایو ؿکل ٔیغیکی 
ةیيیط  ٗتی رؤیایی نیرو، و ٌایی از ُةُطٌای دیگع ٌؽتيط. ازایو ٌایی ةً پیام پاؼش

ٌا ارتتاوی ةً ؿها ىطارىػط و ىیػازی  کطام از ایو کيیط. انا ٌیچ ازؽاس گیذی نی
تَدً کيیط. انا یک ىَع رؤیا ودَد دارد کً اٌهیت دارد و ىتایط آن ٌا  آن ىیؽت ةً

ًا رؤیا»را  تان نهکػو اؼػت در  در ىٌع ةگیعیط. صَدآگاه اقلی یا روح اقلی« قٔع
نهکػو اؼػت واُٗػًا ایيکػً  َنَی از صاىَاده ىغد ؿها آنػطه یػا رؤیایی ةتیيط کً

چیغی را تذعةً کعده ةاؿیط یا چیغی را دیطه یا کػاری را اىذػام داده ةاؿػیط. در 
تان واًُٗا در ُةُطی دیگػع کػاری را اىذػام  گَىً اؼت کً روح اقلی ایو نَارد، ایو

اىذػام دادیػط و کػار را  اؼػت. ایػو ؿػها ةَدیػط کػً آن داده یا چیػغی را دیػطه
ا واًُٗا ودَد دارىػط،  روؿو ةَد و تذعةًتان  صَدآگاه ای واُٗی داؿتیط. ایو چیٌغ
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ٌای دیگػعی  ٔنازنانگَىً اؼت کً در ُةُطٌای دیگعی ودَد دارىط و در   ٔ٘ه ایو
ًا رؤیا ىانیط، گعچً  اىذام نی ایی را ىتایط قٔع تان  ةػطنؿَىط. ةياةعایو چيیو چیٌغ

تػً در زال و  ةَد صَاةیطهایيذا در ایو ُةُط  دیطن چیغی ةَد کً رؤیػا در ىٌػع گٔع
وَر نؽت٘یم ةً ؿها نعةَط  ؿَد. انا ٔ٘ه چيیو رؤیاٌایی نىلتی دارىط کً ةً نی

 اؼت.

ٌػا را  گَیم کً ایو واژه صَدآگاه، ىاصَدآگاه و ّیعه، نی الٍام، ىیهًدر صكَص 
اىط و ایػو  ؽػيطگان ؼػاصتًٌایی ٌؽتيط کػً ىَی واژهٌا  آن اىط. داىـهيطان ىؽاصتً

ًا ؿان  أعاد ىٌعات آؿيا ةَد ؿان  ٌای ذٌيی رایذی کً ةعای پطیطه ةع اؼاسرا قٔع
کػً نػعدم ةػً آن « ىاصَدآگػاه»گظاری کعدىط. ةياةعایو صیلی َلهی ىیؽػتيط.  پایً

آؼػاىی تَمػیر داد و ةؽػیار  تػَان ةً کييط چیؽت؟ ایو اقىالح را ىهی اؿاره نی
ُػطٌای دیگػع کػً روی نػعدم تػ جیع ٌػا و اوالَػاتی از ةُ  عژینتٍم اؼت، زیػعا اى

اّلػب ةػا ردپاٌػای زأٌػً ٌػا  آن و ةً ٌهیو صػاوعاىط  ط ةؽیار پیچیطهىگظار نی
تً نی رازتی تَمػیر  تَان ةػً صَدآگاه را نی ؿَىط. از ؼَی دیگع، ىیهً اؿتتاه گٔع

ِٓ ىیهً يػط کػً ؿػضف ک صَدآگاه، آن ةً اىذام کاری اؿػاره نی داد. ةع وتٖ تُعی
گَیيط کً ایو ؿضف ایو  دٌط. دیگعان نُهَ ً نی وَر ىاصَاؼتً آن را اىذام نی ةً

هطی اىذام داد. ایو ىیهً آگاٌاىً و ةً کار را ىیهً صَدآگاه دٗی٘ػًا نحػل  قَرت ّیَع
صَدآگاه کهکی اؼت کً درةارۀ آن قػستت کػعدیم. وٗتػی ؿػضف ةػً صَدآگػاه 

کيط، ناىيط وٗتػی کػً صػَاب  ا کيتعل ىهیدٌط یا نْغش ر اش اؼتعازت نی اقلی
رازتی  دٌط، صَدآگاه کهکی یا روح کهکی ةػً اش را از دؼت نی ةیيط یا آگاٌی نی

کيط. در ایو نَاٍٗ، یُيی وٗتی ٔعد از ىٌع ذٌيی زنَر کانل  ؿضف را کيتعل نی
ای ةضكَقی را اىذػام دٌػط. انػا  ىطارد، صَدآگاه کهکی نی تَاىط از وعیٖ او کاٌر

ا ةً  آننُهَ ً  ؿػَىط، زیػعا صَدآگػاه کهکػی تسػت أؽػَن  صَةی اىذػام نی کاٌر
ٌع زال ً نَمَع را ةتیيط، چعاکً ة ناٌیت واُٗیتَاىط  ةـعی ىیؽت و نی ۀدانُ



۴۰۲ 

 

ؿَد چً کاری اىذام داده  ؿضف نتَدً نیایيکً  ُطی دیگع ٗعار دارد. ةُط ازدر ةُ 
اگػع »یا « ةطی اىذام دٌم؟ چگَىً تَاىؽتم ایو کار را ةً ایو»کيط:  اؼت ٔکع نی

نهکو اؼت ا ن ةگَیط آن « دادم. زَاؼم ةَد ایو کار را ةً ایو قَرت اىذام ىهی
و ىگاٌی ةً آن عدد صَب ىیؽت، انا وٗتی چيط روز یا چيط ٌٕتً ةُط ةً َ٘ب ةعگ

چ٘طر صَب اداره کعد یا اىذام داد. ایو نَارد اّلب  آن را کيط کً ةیيطازد تُذب نی
صَدآگاه کهکی ةً ت جیع آىػی و ار، ةؽیار َالی اىذام ؿط زیعا آن کٔتيط. ا اتٕاؽ نی

نطت ت جیع صَةی صَاٌط داؿت. در ةليطداىؽت کً در  نی. کعد نطت ٔکع ىهی کَتاه
نطت نىعح ىیؽت و ٔ٘ه زنان زال نٍم اؼت،  ةليطؼایع نَارد کً نَمَع ت جیع 

ؿػَد  ی اىذام نیؿکل ةًد ةً ازتهال زیادٌط  اىذام نیآىچً صَدآگاه کهکی ٔعد 
 کً ٌهان نٍَٗ َالی ةاؿط.

[ ودػَد دارد کػً نُهػَ ً در «صَدآگاه ىیهػً»] ؿکل دیگعی از ُٔالیت ذٌيیِ 
ؿَد کً کیٕیت نادرزادی صیلی صَةی دارىط. ایو زنػاىی اؼػت  أعادی یأت نی

ایی را تست ٔعنان نَدَدات وا تع اىذام نی دٌط. التتً ایػو کػالً  کً ؿضف کاٌر
پػعدازیم. َهػطتًا از أکػاری قػستت  مَع دیگعی اؼت و در ایيذا ةػً آن ىهینَ
 آیيط. کيیم کً از وعؼ صَدنان نی نی

وَر کلی ایو ةاور ودَد  اىط. ةً ای اؼت کً ىَیؽيطگان ؼاصتً ىیغ واژه« الٍام»
اش  ؿضف در وَل زىطگی ۀؿط دٌط کً داىؾ دهٍ دارد کً الٍام زناىی روی نی

ً وَر ّیعنيتٌعه ةً گػَیم کػً  دٍط. نی ای ةیعون نی و در کؽعی از جاىیً نحل دٗع
ةع وتٖ دیطگاه ناتعیالیؽم، ؿضف ٌعچً ةیـػتع در زىػطگی داىػؾ دهػٍ کيػط، 

ای کػً ؿػضف  ؿػَد و در لسٌػً تع نی کيط و نْغ ُٔال ةیـتع از نْغ اؼتٕاده نی
ری وَر پیَؼػتً ةػً ةیػعون دػا گیعد، داىؾ ؿضف ةایط ةً کار نی نْغ صَد را ةً

ٌای رایػخ الٍػام  ىانيػط. ىهَىػً ؿَد و ىتایط ىیاز ةً چیغی ةاؿط کً نعدم الٍام نی
ازؽاس کً کيط  چیغی تُهٖ نیدرةارۀ  ٗطر آنط کً ٔعد ينهکو اؼت نَاُٗی ةاؿ



۴۰۳ 

 

تَاىط زتػی در زػط  کيط داىؾ او نكعؼ ؿطه و اىگار درناىطه ؿطه اؼت. ىهی نی
آورد  کم نی ٗىًُ آٌيگی ایطه یک قٕسً ٌم ةً ىَؿتو ادانً دٌط، ةعای ؼاصت

َلهی را کانػل کيػط. در ایػو لسٌػً ؿػضف نُهػَ ً  پژوٌؾتَاىط پعوژۀ  یا ىهی
تً و تً صؽتً اؼت، ةا نْغی تسلیل اىط.  ٌایی کً روی زنیو پضؾ ؿطه  ؼیگار ٔر

ای ةػً ذٌػيؾ  گیػعد و ٌيػَز ٌػیچ ایػطه تَاىط دیگع ادانػً دٌػط، ؼػعدرد نی ىهی
ؿػَد؟ اگػع صؽػتً ةاؿػط ٔکػع  زالتی الٍام ًػاٌع نیدر چً  در ىٍایترؼط.  ىهی
زیػعا ٌعچػً صَدآگػاه اقػلی « کيم. ٔعانَؿؾ کو. کهی اؼتعازت نی»کيط:  نی

تَاىيط پا ةً نیان ةگظارىػط. ةػا  ذٌو را ةیـتع کيتعل کيط، ؼایع نَدَدات کهتع نی
زلی ةػً ذٌػيؾ  ذٌيؾ، ىاگٍان ةطون ٌیچ تالؿی راه ؿطن ایو اؼتعازت و آرام

 ؿَىط. ٌا ةً ایو قَرت ًاٌع نی . اکحع الٍامرؼط نی

ؿَد؟ زیعا وٗتی صَدآگاه اقلی، نْغ ؿضف  چعا الٍام در ایو نٍَٗ ًاٌع نی
کيط، ٔعد ٌعچً از نْغ ةیـتع اؼػتٕاده کيػط، صَدآگػاه اقػلی کيتػعل  را کيتعل نی

تَاىط پا ةً نیان ةگظارد. صَدآگاه کهکػی  ةیـتعی دارد و صَدآگاه کهکی کهتع نی
زنان از ةىػو ٌهػان نػادر نتَلػط ؿػطه و او ىیػغ  تی از ایو ةطن اؼت و ٌمٗؽه

چیغی ٔکع کيط کً درةارۀ  ٗطر آنکيط. اگع ؿضف  ٗؽهتی از ایو ةطن را کيتعل نی
ای ةً ذٌيؾ ىعؼط و ةعایؾ آزاردٌيطه ةاؿط، صَدآگاه کهکػی  ؼعدرد ةگیعد، ایطه

غ نهکو اؼػت ؼػعدرد ؿَد و او ىی ةعد و تسهل آن ةعایؾ ؼضت نی ىیغ رىخ نی
کيػط و کيتػعل صػَد را  داؿتً ةاؿط. انا وٗتی صَدآگاه اقلی ؿػضف اؼػتعازت

داىط در نْغ ٔعد  آن نَمَع نیدرةارۀ  آىچً تَاىط کاٌؾ دٌط، صَدآگاه کهکی نی
ُػطی تَاىط ؼعؿت نَمَع را ةتیيط، چعاکػً در ةُ  کيط. صَدآگاه کهکی نی نيُکػ

ن٘الػً  ؿػَد آن اجػع کانػل ؿػَد، ةاَث نیکهکؾ  ،دیگع ٗعار دارد. ةً ایو ؿکل
 ؿَد. ؿَد یا آٌيگ ؼاصتً ىَؿتً
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تَاىیم از صَدآگاه کهکػی اؼػتٕاده  در ایو زالت، نی»گَیيط:  ةُنی أعاد نی
ای پعؼػیطه ةػَد:  ای پػیؾ در ةعگػً چیغی اؼت کً ؿضكی لسًٌ ناىيط« کيیم.

عار کيیم؟ چگَىً نی» او تَاىیػط ةػا  یؿػها ىه« تَاىیم ةا صَدآگاه کهکی تهاس ةٗع
تو  تازگی ؿعوع ؿطه و ةعای تهاس تان ةً در تهاس ةاؿیط زیعا تغکیً گَىً  ٌیچگٔع

عار ىکيیط، چعاکً ةً ازتهػال زیػاد  تَاىایی ىطاریط. ةٍتع اؼت ٌیچ تهاؼی ةا او ةٗع
تػَاىیم صَدآگػاه  آیا نی»تان واةؽتگی اؼت. ةُنی أعاد ؿایط ٔکع کييط:  اىگیغه
 ۀةتعیم تا جعوت ةیـتعی ةعای صَدنان ایذاد کيػیم و تَؼػُ کار نان را ةً کهکی

داىط ٌيَز  تان نی صَدآگاه کهکیآىچً  ؟ زیعاىً! چعا ىً« تع کيیم؟ دانًُ را ؼعیٍ
تُػطاد ؼػىَح ةؽػیار زیػاد و  ،اىػط ٌم ةؽیار نسطود اؼت. ُةُطٌا ةؽػیار پیچیطه

ؽػتو چیػغی ٗادر ةً داىصَدآگاه کهکی ٔ٘ه  ؼاصتار دٍان ةؽیار پیچیطه اؼت.
داىػط.  کً در ُةُط صَدش ودَد دارد و در ٔعاتع از ُةُػط صػَدش چیػغی ىهیاؼت 

 ۀط. تَؼػُىػَالوه، ُةُطٌا و ؼػىَح َهػَدی نضتلػٓ ةؽػیار زیػادی ودػَد دار ةً
تَاىيط کيتعل کييط و آن  نی ةـعیت را ٔ٘ه نَدَداتی وا تع در ؼىَزی ةؽیار ةا 

 رود. ةع وتٖ ٗاىَِن تَؼًُ پیؾ نی

ت نی دانُۀ کيط. نهکو اؼػت  اىؽاىی نا ةع وتٖ ٗاىَن تَؼُۀ تاریش پیـٔع
ةضَاٌیط در نؽیع صاقی تَؼًُ یاةط و ةً اٌطاؼ صاقی ةعؼط، انا نَدَدات وا  

ٌایی ناىيػط  گیعىط. ةعای نحػال، ةػً ازتهػال زیػاد ایػطه ىهی در ىٌعگَىً  آن را ایو
کػعده انػا  یػغ صىػَر نیانعوزی ةً ذٌو نعدم ةاؼتان ى ۀٌَاپیها، ٗىار و دوچعص

نياؼػب آن  ۀرا اصتعاع کييط ایو ةَد کً ٌيَز لسٌػٌا  آن تَاىؽتيط َلت ایيکً ىهی
کػ، نعدم ةً کييط ةػً َلػت  وَر نعؼَم ٔکع نی در تاریش ٔعا ىعؼیطه ةَد. انا ةَع

را اصتعاع کييط. انا ز٘ی٘ػت ٌا  آن تَاىؽتيط نسطودیت َلم در گظؿتً ةَد کً ىهی
تػاریش را دىتػال  و تعتیػبىٌػم  ی تَؼػُۀ َلػم ةـػعی ىیػغایو اؼت کً چگَىگ

وَر کػً ؿػها  ٌا ایو اؼت کً نؽائل الغانًا آن قستت کيط. نيٌَر از تهام ایو نی
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تَاىػط  ؿان نی رود. التتً أعادی ٌؽتيط کً صَدآگاه کهکی پیؾ ىهی ،صَاٌیط نی
ٌغار کلهػً در ٌ ا تَاىم ده نی»کيط:  ای ادَا نی رازتی ى٘ـی را ایٕا کيط. ىَیؽيطه ةً

تَاىم ةؽیار  اقالً صؽتً ؿَم. اگع ةضَاٌم، نیایيکً  روز ةعای کتاةم ةيَیؽم ةطون
م  صَاىيط ؼعیٍ ةيَیؽم و وٗتی نعدم آن را نی « کييػط صػَب اؼػت. ٔکع نیةاٌز

 وَر اؼت؟ ایو ىتیذۀ تالش نـتع  صَدآگاه کهکی و صَدآگػاه اقػلی چعا ایو
تَاىط ىیهی از کار را اىذام دٌػط. انػا  او ىیغ نی وَری کً صَدآگاه کهکی ، ةًاوؼت

کهکی ٔػعد اقػالً صػَد را درگیػع  چيیو چیغی ىادر اؼت. در اکحع نَارد، صَدآگاه
رود و  صَةی پیؾ ىهی صَدآگاه کهکی ةً کعدن  کيط. ٌع تالش ؿها ةعای درگیع ىهی

کػ ةگیعیط.  نهکو اؼت ىتیذۀ ةَع

 ذينی پاک ٍ شفاف

تهعیو ةً زالت ؼکَن ةعؼط و ایو أعاد  در وَلتَاىط  هیذٌو ةؽیاری از أعاد ى
نُلػم، ٌػع وػَر ٌػم کػً »گَىگ ةپعؼػيط:  روىط تا از اؼتادان چی یی نیٌعداةً 

ؿػَم، ةػً  آرام نیایيکػً  نسل ةػًتػَاىم ةػً ؼػکَن ةعؼػم.  کيم ىهی تهعیو نی
دىی ىکعواًُٗا نٍار« ّعیب. ٌای َذیب أکار و ایطه از دهلًکيم،  ی ٔکع نیٌعچیغ

ؿػَد و ٔػعد  ی ًػاٌع نیٌعچیغاؼت، ناىيط رودصاىً و دریایی نتالوم اؼت کً 
تَاىط ةً ؼکَن ةعؼط؟ ةُنػی  تَاىط ةً ؼکَن ةعؼط. چعا ٔعد ىهی ودً ىهی ٌیچ ةً

يػط تَاىيط ایو را در  کييط و ٔکػع نی أعاد ىهی ٌای ؼػعی  کييػط ةایػط ةُنػی تٔع
کيم ةػً نػو  صَاٌؾ نی»کييط:  ودَد داؿتً ةاؿط. اؼتاداىی نُعوؼ را پیطا نی

يط تً را آنَزش دٌیط تا ذٌيم ةتَاىط ؼاکو ؿَد. ةُنی از تٔع از ىٌع « ٌای پیـٔع
صَاٌیط صَدتان را رؿط  نو، ایو أعاد در دؽتذَی کهک ةیعوىی ٌؽتيط. اگع نی

کار کيیط. ایو تيٍػا تان  و ؼضت روی ٗلبدرون صَد را دؽتذَ کيیط دٌیط، ةایط 
ت کيیػط و در نطیتیـػو ةػً ؼػکَن ةعؼػیط. راٌی اؼت کً ةتَ ایيکػً اىیط پیـٔع
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ت دؼػتاوردیػک  ةتَاىط ةً زالت ؼکَن ةعؼطتان  ذٌو اؼػت. ٗػطرت  و پیـػٔع
 .اؼتتهعکغتان ةازتاةی از ؼىر ؿه

تَاىػط  نیل صَد ذٌيؾ را ؼاکو کيط؟ اقالً ىهی تَاىط ةً چگَىً ٔعد َادی نی
ادی ةؽیار صَةی داؿتً ةاؿط. َلػت کیٕیت نادرزایيکً  ایو کار را اىذام دٌط نگع

و ةً ایو َلػت  رةىی ىطاردتان  تکيیکةً تَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط  ىهیایيکً  اقلی
یػا تػان  ایط، ةلکً َلتؾ ایو اؼػت کػً ذٌو رنغ نَٔ٘یت را ىیأتًٌم ىیؽت کً 
اؼت پا  و صالف ىیؽت. اگع در زىطگی روزاىً و در تُارض تان  آىچً درون ٗلب

ٌا و  صاوع نيأٍ ؿضكی و ازؽاؼات گَىاگَن ةـػعی و واةؽػتگی ةا دیگعان، ةً
ا ىکيیط و اةت و نتارزه ةاؿیط و ایو نؽائل را ٌر را ؼػتک ٌػا  آن انیال در زال ٗر

در زػالی کػً  رازتی ةً ؼػکَن ةعؼػیط؟ ةعصػی أػعاد تَاىیط ةً ىگیعیط چگَىً نی
. نػو ذٌػيم را آرام کيم ةاور ىهیآن را »کييط:  کييط ادَا نی گَىگ را تهعیو نی چی
ؿػَد، تهػام  ایػو ةیػان نیایيکػً  نسل ةػً« کيم. کيم و ةً چیغی ٔکػع ىهػی نی

تَاىیػط ةػً ؼػکَن ةعؼػیط ایػو  ؿَىط. َلت ایيکً ىهی أکارؿان دوةاره پطیطار نی
 پا  و صالف ىیؽت.تان  اؼت کً ذٌو

ؿایط یکی از د یل نضالٕت أعاد ةا ایو ىگعش ایو ةاؿط کً ةعصی اؼػتادان 
 ،کيػط ًاٌع ذٌػو را ؼػاکو نی دٌيط کػً ةػً ٌایی را آنَزش نی گَىگ تکيیک یچ

 کعدن ان ىگػاه تی دن ان، دروىی ةً تی دن ، تهعکغ ةعکعدن ، تذؽمؿطن  ناىيط نتهعکغ
ًا تکيیک ىیؽتيط. ةیؾ از تکيیک ةػَده و ةازتػاةی  ىام ةَدا. انا ایوو تکعار  ٌا قٔع

ٌػا نؽػت٘یهًا ةػً  اؼػاس، ایػو تَاىاییاز دردۀ نٍارت ٔعد ىیغ ٌؽتيط. ةع ٌهیو 
ًا ةا اؼػتٕاده  ارتتاط دارىط. ٔعد ىهینان  ؿیيگ و رؿط ؼىر تغکیۀ ؿیو تَاىط قٔع

کيیط؟ انتسػان کيیػط. ةػا انیػال و  ٌایی ةً ؼکَن ةعؼط. ةاور ىهی از چيان تکيیک
ػا ىکعده واةؽتگی ایػط، انتسػان کيیػط و ةتیيیػط آیػا  ٌای ؿػطیط گَىػاگَىی کػً ٌر

ام ةػَدا، ذٌػو را ؼػاکو تکعار ىگَیيط  ط ةً ؼکَن ةعؼیط. ةُنی أعاد نیتَاىی نی
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کييط:  ىام ةَدا ةً ؼکَن ةعؼیط؟ ةعصی أعاد ادَا نیتکعار تَاىیط ةا  کيط. آیا نی نی
تکعار آؼان اؼت کً ٔ٘ه  زم اؼت ىام ةَدا را  ٗطر آنتاةا  تغکیۀ نطرؼۀ ةَدا آنی»

. اؼػتای از نٍػارت ؿه گَیم ؼکَن ىـػاىً نیایط؟  انتسان کعدهآن را  آیا.« کيیط
گَیم ةػً ایػو آؼػاىی ىیؽػت، زیػعا ٌػیچ  گَییط آؼان اؼت، انا نو نی ؿها نی

 ای آؼان ىیؽت. نطرؼۀ تغکیً

را آنػَزش داد. انػا او ٗتػل از تهعکػغ « تهعکػغ»داىيط کً ؿاکیانَىی  ٌهً نی
و  از تهػػػام انیػػػالکـػػػیطن  و دؼت« ازکػػػام»ی را آنػػػَزش داد؟ او چیغ چػػػً
چیػغ ةػاٗی ىهاىػطه ةاؿػط و  ای کػً ٌػیچ ٌا را آنَزش داد، تػا نعزلػً نـَْلی دل

گَىً ىیؽت؟ انػا  تَاىط ةً تهعکغ دؼت یاةط. آیا ایو قَرت نی ؿضف ٔ٘ه در آن
ىیغ نٍارت اؼت و از پیعوان او چيیو اىتٌاری ىتَد کً در ٌهان روز اول « تهعکغ»
وَر تػطریذی از ٌهػۀ  ةػًٌػا  آن ر کًوَ َهل کييط. ٌهان« ازکام»وَر کانل ةً  ةً

ای ةط دؼت نی تکػعار  کػعد. ٗطم رؿط نی ةً کـیطىط، تَاىایی تهعکغؿان ٗطم چیٌغ
وَر نـاةً ةػً تػَدٍی یکپارچػً و ذٌيػی صػالی ىیػاز دارد. وٗتػی  ىام ةَدا ىیغ ةً

ٌای دیگػع نْػغش  تهػام ٗؽػهتکيػط  تکعار نیةَدا را  ىاموَر پیَؼتً  ؿضف ةً
یػک ٔکػع دػایگغیو  ،دٌػط از دؼػت نی را چیغ ٌهًآگاٌی ةً ، ؿَىط زػ نی ةی

ؿَد. آیا  و ٌع زعؼ ىام ةَدا در ن٘اةل چـهاىؾ ًاٌع نیؿطه ٌغاران ٔکع دیگع 
ایو نٍارت ىیؽت؟ ایو چیغی ىیؽت کً ؿضف ةتَاىط از ٌهػان روز اول ةػً آن 

ةػاور  تَاىط ةػً ؼػکَن ةعؼػط. اىذام دٌط، نىهئيًا ىهیآن را  دؼت یاةط. اگع ىتَاىط
تکػعار پیَؼػتً ىػام ةػَدا را وَر  ةًٔعد  دٌاندر زالی کً  کيیط؟ انتسان کيیط. ىهی
چعا رئیؽم در نسل کار ایػو اىػطازه از »کيط:  ی ٔکع نیٌعچیغ، ذٌيؾ ةً کيط نی

ٌعچػً ةیـػتع درةػارۀ آن « نو ةیغار اؼت؟ پاداش ایو ناه نو صیلی کم اؼػت.
ىام ةَدا اؼت. آیا تکعار در زال ؾ ٌيَز ؿَد، انا دٌاى تع نی کيط، َكتاىی ٔکع نی
آیا ایو نَمََی از تَاىط زاقل ؿَد؟  گَىگ نی چی  ٌطؼ از تهعیو کيیط ٔکع نی
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ىتَدن ذٌو ىیؽت؟ ةعصػی أػعاد چـػم  نَمََی از پا  نٍارت ىیؽت؟ آیا ایو
 در صكػَصان ىگػاه کييػط.  تی دن وَر دروىی ةً تَاىيط ةً ةاز اؼت و نیؿان  مؼَ
تع  ؿَد، ٌعچػً ایػو اىػعژی صػالف يى٘ۀ زیع ؿکم ؿضف دهٍ نیکً در ن دن

تع  تع اؼت و ٌعچً ایو اىعژی کهتع صػالف ةاؿػط کػطرتع و ؼػیاه ةاؿط، درصـان
ان ةػً ؼػکَن  تػی دن در دن دروىػی ةػً کعدن تَاىط ٔ٘ه ةا ىگػاه اؼت. آیا ٔعد نی

ۀ تَاىط ةً آن دؼت یاةط. ایػو ةػً صػَد تکيیػک ةؽػتگی ىػطارد. ىکتػ ةعؼط؟ ىهی
وَر  کلیطی ایو اؼت کً ذٌو و أکار ؿضف پا  و ؿػٕاؼ ىیؽػت. وٗتػی ةػً

ای  ؿػَد. لسٌػً زیتػا و درصـػان دیػطه نی دن کيیط، ان ىگاه نی تی دن دروىی ةً
ایو اتاؽ ةعای پؽػعم صَاٌػط ةػَد وٗتػی »ؿَد:  ةً آپارتهان تتطیل نی دن دیگع،

ر اتػاؽ دیگػع زىػطگی ازدواج کيط. آن اتاؽ ةعای دصتعم اؼت. نا زوج نؽو ىیػغ د
الُػاده اؼػت! آیػا ایػو  صَاٌیم کعد و اتاؽ وؼه اتاؽ ىـیهو صَاٌػط ؿػط. َٔؽ

تو آن ؿَد؟ ةایط ٔکع کيم تا راٌػی  آپارتهان ةً نو تضكیف داده نی ةػعای گػٔع
ا واةؽتً« کار کعد؟ پیطا کيم. ةایط چً ًا ةً ایو چیٌغ کيیط  اىط. آیا ٔکع نی نعدم قٔع

آنطىم ةً ایو دىیا ناىيػط اٗانػت »اىط:  کَن ةعؼیط؟ گٕتًةتَاىیط ةطیو وعیٖ ةً ؼ
ت در ٌتل اؼت. پػ از نطت کَتاٌی ةً ةُنػی از « کيم. ایيذا را تػع  نػی ؼَع

ًا ةً ایو نکان دل صَش کعده تو ىطارىط. و َالًٗ اىط نعدم قٔع صاىۀ ٌا  آن ای ةً ٔر
 اىط. واُٗی صَد را ٔعانَش کعده

ذٌو صَد را تغکیً کيط. ةایػط درون صػَد را  ٔعد ةایط ٗلب و ،در تغکیۀ ز٘ی٘ی
تَاىط ةً ةیػعون ىگػاه کيػط. ةُنػی از  ىهی. درون صَد را دؽتذَ کيط و تغکیً کيط

گَیيط ةَدا در ٗلب ٔعد اؼت و ایو ىیغ تا زػطی واُٗیػت دارد.  نطارس تغکیً نی
ؿػان  گَیيط ةػَدا در ٗلػب اىط و نی اؿتتاه در  کعده انا ةُنی أعاد ایو گٕتً را ةً

ةػً آن را  ةػَدا ودػَد دارد.ؿان  ةَدا ٌؽتيط یا اىگار در ٗلبٌا  آن اؼت، گَیا صَد
قػَرت  ً ایػوتَاىػط ةػ چگَىػً نی اىط. آیا ایو اؿتتاه ىیؽػت؟ ایو ؿکل ٍٔهیطه
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ٗلػب اؼػت.  ۀٍٔهیطه ؿَد؟ نيٌَر ایو اؼت کً کلیط نَٔ٘یػت در تغکیػً، تغکیػ
صَاٌیػط نَٔػٖ  ةاؿػط؟ اگػع نیةَدا ودَد داؿتً تان  ةطنر هکو اؼت دچگَىً ن

 ؿَیط ةایط تغکیً کيیط.

صالی ىیؽػت و تان  تَاىیط ةً ؼکَن ةعؼیط ایو اؼت کً ذٌو ىهیایيکً  َلت
 ٗػطم ةً ٗطمتَاىػط  ایط. رؼیطن ةػً ؼػکَن ٔ٘ػه نی ةً چيان ؼىر ةا یی ىعؼیطه

ػا  دارد. وٗتػی واةؽػتگیتان  زاقل ؿَد و ارتتاط تيگاتيگی ةا رؿط ؼػىر ٌا را ٌر
ؿػَد. اگػع ةضَاٌیػط از  تع نی َهیػٖتان  و ؼکَنیاةط  نیارت٘ا تان  کيیط، ؼىر نی

گػَیم کػً در دؽػتذَی  ٌا ةً ؼکَن ةعؼػیط، نی ٌا و روش وعیٖ ةُنی تکيیک
أػعاد را در نؽػیع تغکیػً ةػً  کػً کهک ةیعوىی ٌؽتیط. ایو دٗیً٘ا چیغی اؼػت

َدیؽػػم، اگػػع در ویژه در ة آورد. ةػػً کـػػاىط و نـػػکالتی را پطیػػط نػػی ةیعاٌػػً نی
گَیيط راٌی اٌعیهيی  را ن٘كع ةطاىیط، نی دؽتذَی کهک ةیعوىی ةاؿیط یا ؿعایه

تً  ؿػیيگ ٔعد ةایط ٗلب را تغکیً کيط و ٔ٘ه وٗتػی ؿیو ،ایط. در تغکیۀ ز٘ی٘ی ٔر
ٗكػطی  تَاىط پا  و ؿٕاؼ ؿػَد و ةػً زالػت ةی نیتان  دٌیط ذٌو را رؿط صَد

ٌهگػَن دٍػان ؼعؿت ةا تَاىیط  يط نیرؿط ک ؿها ؿیيگ ةعؼط. ٔ٘ه وٗتی ؿیو
ػای ةػط ؼػایع ٌا و  واةؽػتگیةـعی، ٌا و انیال نضتلٓ  َیط و از صَاؼتًؿ چیٌغ

ػای ةػط در  صالص ؿَیط. ٔ٘ه آىگاه نی را ةیػعون ةعیغیػط و تان  ةػطنتَاىیط چیٌغ
کيط و ؼپػ  قَُد کيیط. ةا ایو تْییعات، ؼعؿت دٍان ؿها را دیگع نسطود ىهی

دؼػت در دؼػت ٌػم ىطارىػط؟ ٌا  آن ط ةً گَىگ تتطیل ؿَد. آیاتَاى نادۀ تَ٘ا نی
 گَىً اؼت! اقَل آن دٗیً٘ا ایو

تَاىیط ؼاکو ؿَیط، ایو َلتی اؼت کػً ةػً صػَد  چعا ىهیایيکً در صكَص 
در صكػَص کييطه ةاؿط.  تَاىط نىاةٖ اؼتاىطارد تهعیو ٔعد ارتتاط دارد، چعاکً ىهی

ا ومُیتی ودَد  نطاصلً تان ً وَر دطی ةا تغکی دارد کً ةًََانل ةیعوىی، ایو روٌز
ت جیع واُٗػًا ةػطی ؿَد و  ؼىَح ةا تع نی  ؼَی ةًتان ً ی ةعای تغکیناىُ کيط و نی
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ٌػای ةػاز،   داىیط کً ةا اقػالزات و ؼیاؼػت در گظارد. نی کييطگان نی روی تهعیو
اٗتكاد نيُىٓ ؿطه و ن٘عرات کـَر ىیغ نسػطودیت کهتػعی پیػطا کػعده اؼػت. 

ٌای دطیط ةؽیاری وارد ؿطه و اؼتاىطارد زىطگی نعدم ةٍتَد یأتً اؼػت.  ٔياوری
ی نغایا و نُایتی ٌعچیغکييط ایو چیغ صَةی اؼت. انا  تهام نعدم َادی ٔکع نی

دارد و اگع ةً دو وعؼ ؼکً ىگاه کيیط، صَاٌیط دیػط کػً ةػا اقػالزات و گـػَدن 
ای ةط ىیغ وارد ؿطهواٗؽام  اىَاعٌا،   در ای ن٘ػطاری  ع کتػاب یػا نذلػً. اگاىط چیٌغ

ٌػا  آن رؼط ةتَاىط ةػً ٔػعوش ةعؼػط و ىهی ةً ىٌعنستَای ديؽی ىطاؿتً ةاؿط، 
ٌایی از  ٌای تلَیغیَىی قسيً ٌا و ةعىانً ؿَىط. اگع ٔیلم ىگعان کهیت ٔعوش نی

ىگعان ٌا  آن را تهاؿا کيط وٌا  آن رؼط کؽی ىهی ةً ىٌعاتاؽ صَاب را ىـان ىطٌيط، 
تَاىط ةگَیط کً  ی ىهیکؽ ٌیچ« ٌيعی،»اجعی در صكَص ؿَىط.  نی آنار ةیييطگان

ػای  وػَری ؼػع ٌػم کعده آن اجعی واُٗی اؼت یا چیغی کػً ٌهیو اىػط. در ٌيٌع
ایی ودَد ىطاؿت. َالوه ةع ایػو، ؼػيت ٌای  ؼيتی چیيی ةاؼتان نا چيیو چیٌغ

ایی ىیؽتيط کً کؽی اةطاع یا ؼػع يگی چیو چیٌغ ٌػم کػعده ةاؿػط. ٌيگػام  ٌٔع
يگ ناٗتل تاریش، ا ی نيـػ  صػَد را دارد. انػا ٌعچیػغکعدم کً اؿاره ؿاره ةً ٌٔع

. اؼػتاىطاردٌای اىط ٌػای اصالٗػی اىؽػان تْییػع کػعده و تتػاه ؿػطه اکيَن ارزش
 دؼتضَشةـعیت در زالی کً  اىط. انا ؼيذیطن صَةی و ةطی ٌهگی تْییع کعده

َيَان تيٍا  ، ةًَؿو، ِرنِدو، چيیو تْییعاتی ؿطه، ؼعؿت و اؼتاىطارد ایو دٍان، 
نُیار تهایغ اىؽان صػَب از اىؽػان ةػط، تْییػع ىکػعده و ىضَاٌػط کػعد. ؿػها کػً 

ٔعاؼَی آن ةعویط، ةایط از ایو نُیار  صَاٌیط ةً ةا  و ٌؽتیط اگع نیکييطه  تهعیو
تَاىیط از اؼتاىطارد نعدم َػادی اؼػتٕاده  ةعای ارزیاةی نؽائل اؼتٕاده کيیط. ىهی

ایی کً ا ن تَقیٓ کعدم نطاصالت ةیعوىی دیگعی ىیغ ودَد کيیط. َالوه  ةع چیٌغ
ديؽػی،  ، آزادیگعایػی ديػ دٌيط، ناىيػط ٌم صَد ٗعار نی ۀط کً ؿها را وُهىدار

ای ىاؿایؽت دیگع.  نَاد نضطر و چیٌغ
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وٗتی انعوزه دانُۀ ةـعی ةً ایو نعزلً رؼیطه، درةارۀ ایو ةیيطیـػیط: اگػع 
تَان ادازه داد ةعای اةط ةػً  أتط؟ آیا نی ً اتٕاٗی نیؿکل ادانً یاةط چ ةً ٌهیو

ٌا ةعای آن کاری اىذام ىطٌيط، آؼهان اىذام صَاٌط  ایو قَرت ةهاىط؟ اگع اىؽان
داد. ٌع نٍَٗ ٔذایُی ةع ؼع نعدم ٔعود آنطه، ٌهیـً در چيػیو اومػاَی ةػَده 

اٌب و ام. نظ ةغرگ ةـعی قستت ىکعدهذایٍ ٌایم ٌعگغ درةارۀ ٔ اؼت. در کالس
ًا ایػو نَمػَع را  ایو نَمَعِ داغ قستت نی درةارۀةؽیاری از نعدم  کييػط. قػٔع

کيم، پػ ٌهگی درةػارۀ آن ةیيطیـػیط: در دانُػۀ َػادی  ةعای ٌهگی نىعح نی
ةـعی نا، اؼتاىطاردٌای اصالٗػی اىؽػان تػا چيػیو زػطی تْییػع کػعده اؼػت! 

کيیػط ةػً نعزلػۀ  ٌای ةیو نعدم ةً ایو نعزلً رؼیطه اؼػت! آیػا ٔکػع ىهی تيؾ
ؼَی ؼىَح ةا  تغکیً  ةًدر زالی کً  الُاده صىعىاکی رؼیطه اؼت؟ ةياةعایو َٔؽ
وَر دػػطی ةػػا نػػا  کيیم ىیػػغ ةػػً کيیم، ایػػو نسیىػػی کػػً در آن زىػػطگی نػػی نػػی

يً در صیاةان در نُعض دیػط  کيط. َکػ کييطگان تطاصل ایذاد نی تهعیو ٌای ةٌع
 ةیيیط. را نیٌا  آن کيیط تان را ةليطؼعایيکً  نسل ةًؿَىط و  ٗعار داده نی

ةػا  آن را ؿػيَد، وٗتػی ؿضكػی صعدنيػط دائػَ را نی»ىَؿػت:   ئَزیزناىی 
کيػط:  گیعد، ٔکع نی وٗتی ؿضكی صعدنيط دائَ را یاد نی« کيط. تهعیو نی دطیت

و از ٌهیو زا  تغکیً را نيتٌع ةهاىم ةا صعه راه راؼتیو تغکیً را پیطا کعدم. چعا »
از ىٌع نو نسیىی پیچیطه و دؿَار چیػغی صػَب اؼػت. ٌعچػً « يم؟ؿعوع ىک
آورد. اگع کؽی ةتَاىط صَدش را ةػً  نی ةً ودَدتع ةاؿط، أعاد وا تعی را  پیچیطه

 صَاٌط ةَد. اش ةؽیار نسکم دٌط، تغکیًا ةا  و ٔعاؼَی نسیه ارت٘

گػَیم نسیىػی  ای کػً واُٗػًا نكػهم اؼػت تغکیػً کيػط، نی کييطه ةعای تغکیً
ٌایی ةػعای رؿػط  ٌا یا ٔعقت پیچیطه چیغی صَب اؼت. ةطون ودَد ىاؼازگاری

ت کيیط. اگع ٌهۀ نعدم ةا ٌهطیگع صَب ةاؿيط،  ىهی تان ؿیيگ ؿیو تَاىیط پیـٔع
ىیػغ « ؿيَد ؿضكی نُهَلی کً دائَ را نی»درةارۀ   ئَزیکيیط؟  چگَىً تغکیً نی
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ػی کييطه ىَؿت. او تغکیً تغکیػً آن را  کيػط کػً ىهی ای نُهَلی اؼت و ةعایؾ ٔٗع
ؿػَد. ةعصػی  کيط یا ىکيط و چيیو ؿضكی ةً ازتهال زیاد در تغکیػً نَٔػٖ ىهی

دٌم صػَب و نيى٘ػی  آنػَزش نػیآىچً  کييط زنَر دارىط ٔکع نی ایيذاأعاد کً 
ت جیع  تستؿطت  اؼت. انا پػ از ةازگـت ةً نسیه نعدم َادی نهکو اؼت ةً

ةعؼػيط، زتػی  ةً ىٌػعواُٗی ٌا  آن ٌم عچ٘طرٌاَّای نؽائل دىیَی ٗعار گیعىط. 
ا و أعاد ةؽیار جعوتهيط در اىتٍای زىطگی اىػط کػً  ؿان پی ةعده ةؽیاری از نیلیَىٌع

تَاىیط پػ از نعگ ٌهعاه صَد  ٌای نادی را ىهی چیغی ىطارىط. آن جعوت در واٍٗ
کيط  ش نیٗطر ةاارز ةتعیط و در ىٍایت پَچ ٌؽتيط. انا در ن٘اةل، آىچً گَىگ را ایو

تان اؼػت و  َاٌػط ةػَد. ٌهػعاه روح اقػلیصتان  ایو اؼت کً ٌيگام نعگ ٌهعاه
رود  ایم کً روح اقلی از ةیو ىهی تان ةا ؿها صَاٌط ةَد. گٕتً ٌيگام زیات ةُطی

ٔیغیکػی نػا  ٌای ةػطن و ایو صعأات ىیؽت. ةُط از نعگ و پػ از ایيکً ؼػلَل
روىط. ٔ٘ه  ُةُطٌای ٔیغیکی از ةیو ىهیٌا در ؼایع  تع از ؼلَل ةعیغد، ذرات کَچک

 ؿَد. ای اؼت کً ریضتً نی پَؼتً

ؿیيگ ٔعد تُلٖ  اش قستت کعدم ةً نَمَع ؿیو اکيَن درةاره ٌمآىچً  ٌهۀ
ی »دارنا زناىی ایو را ةیان کعدىط:  دارد. ؿاکیانَىی و ىیغ ةَدی ایو ؼعزنیو ؿٗع

ةؽػیاری از  ،ؼعاؼع تاریشدر « ؼازد. چیو نکاىی اؼت کً ةاتَ٘اتعیو أعاد را نی
اىػط نيٌػَر  اىط. گهػان کعده راٌتان و نعدم چیو ةً ایو نَمَع صیلی أتضار کعده

ةؽػیاری  رو ازایػوٌا داده ؿطه اؼت.  اؼتُطاد نُيَی صاقی ةً آن ایو اؼت کً
 صَؿا ةً»کييط:  و ازؽاس صعؼيطی نیٌؽتيط از اؿضاص از ایو نَمَع رامی 
نکاىی اؼػت کػً أػعادی ةػا کیٕیػت نػادرزادی  زال نا نعدم چیو! کـَر چیو

آن را  ةؽیاری از نػعدم نُيػی پـػت در واٍٗ« ؼازد. الُاده و تَ٘ای زیاد نی َٔؽ
ةػً تَاىط أعادی ةا تَ٘ای زیاد  کييط. چعا کـَر چیو نکاىی اؼت کً نی در  ىهی

تَاىيط تا ؼػىَح ةػا  تغکیػً کييػط؟ ةؽػیاری از  نعدم نیآىذا  آورد؟ و چعا ودَد
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کييػط و ٗلهػعو یػا ذٌيیػت  ةػا  را در  ىهی  نعدم نيٌَر واُٗی گٕتار أعاد ؼىر
کييػط. ٔکػع  أعادی را کً در ؼىَح ةػا تع و ٗلهعوٌػای ةػا تع ٌؽػتيط، در  ىهی

کيم ةعای در  نُيی آن ةً تَمػیر نػو ىیػاز داؿػتً ةاؿػیط: ٔ٘ػه در ةػیو  ىهی
تَاىػط تػا  ت کػً ٔػعد نیتعیو نسػیه اؼػ تعیو تَدۀ نعدم یا در پیچیػطه پیچیطه
 ةا  تغکیً کيط. ؼىَح

 کیفیت نادرزادی

اش  ن٘طار نادۀ تَ٘ایی کً در ةطن ٔعد در ُةُطی دیگع ودَد دارد، کیٕیت نادرزادی
نػادۀ ؼػیاه، کیٕیػت ةیـػتع تَ٘ا داؿتً ةاؿط و کهتع کيط. اگع ٔعدی  را نُیو نی

ةیـػتعی ودػَد  در نیطان او کارنػای. در ایو قَرت، اش مُیٓ اؼت نادرزادی
داؿػتً ةاؿػط کیٕیػت  یؼػٕیط ةیـػتع ۀدارد. در زالی کً اگع ٔعدی تَ٘ا یا نػاد

اش صَب اؼت و در نیطان او کارنای کهتعی ودَد دارد. ةياةعایو نعدم  نادرزادی
ط ةػً يػتَاى نیؿػان  ایو دو ىَع ناده را ةا صَد دارىط و ایو دو نادۀ ؼٕیط و ؼیاه

ای صَب نادۀ ؼػٕیط را ىؿَ یل نیط. چگَىً تتطىیکطیگع تتطیل ؿَ ط؟ اىذام کاٌر
ػای صػَب  کـػیطة، زدع  يیطٌا را تسهل ک آورد. وٗتی ؼضتی نی ةً ودَد یػا کاٌر

ػای اؿػتتاه و اَهػال ةػط نی ةً دؼتنادۀ ؼٕیط  ،اىذام دٌیط  ،آوریط. اىذام کاٌر
 آورد و آن کارنا اؼت. چيیو ٔعایيط تتطیلی ودػَد دارد. نی ةً ودَدنادۀ ؼیاه را 

پػظیع  چيیو چیػغی انکان ط.ىٌای گظؿتً نيت٘ل ؿَ يط از زىطگیىتَا نی ٌهچيیو
ٌای  ط و ةػً گظؿػتًىؿػَ دهٍ نیتان  ٌای اؼت، زیعا ایو دو ناده در وَل زیات

از یک زىطگی ةً زىػطگی دیگػع نيت٘ػل تان  وَری کً ٌهعاه روح ط، ةًىگعد دور ةعنی
و  طىط در وَل زنان دهٍ ؿَيتَاى نی ط. ةياةعایو ةاور داریم کً کارنا و تَ٘اىؿَ نی
آورم کػً  ط. گػاٌی اوٗػات ةػً یػاد نػیىط از ادطاد ؿضف ىیغ نيت٘ل ؿػَيتَاى نی

کعدىػط کػً  قػستت نی ةػاره درایوؼػال کيػَىی  نعدنان چیو ةاؼتان یا أعاد کٍو
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کعدىػط کػً ت٘ػَا  صاىَاده تَ٘ا دهٍ کعدىط و ةً نعدم یادآوری نی ۀٌای گظؿت ىؽل
کعدىط. چ٘طر  ای ةیان نی صعدنيطاىً ۀرا از دؼت ىطٌيط. واًُٗا گٕت دهٍ کييط و آن

 گٕتيط! درؼت نی

تَاىػایی  ۀکييػط تَاىػط تُییو کیٕیت نادرزادی صػَب یػا مػُیٓ ؿػضف نی
ؼػٕیط  ۀصاوع ناد او ةاؿط. ٔعدی کً کیٕیت نادرزادی صَةی دارد ةًداؿتو  ایهان

ؼػٕیط، ةػطون ٌػیچ  ۀنػادةؽیارش گعایؾ دارد ةیـتع ایهان داؿتً ةاؿط. ایػو 
رو ایو ؼعؿت  اؼت. ازایو ِدو، َؿو، ِرنزائلی در ٌهاٌيگی ةا دٍان و ؼعؿت 

وَر نؽػت٘یم ةػا  تَاىط ةطون ٌیچ ناىُی در ةػطىؾ نتذلػی ؿػَد و ةػً دٍان نی
ةطىؾ در تهاس ةاؿط. انا ٔعدی ةا کیٕیت نادرزادی مُیٓ گػعایؾ دارد کهتػع 

ؼػیاه  ۀیاه، َکػ آن نكطاؽ دارد. ایو نادؼ ۀایهان داؿتً ةاؿط. زیعا ةعای ناد
ای اؿتتاه ىاؿی نی ؿَد و صالؼ ؼعؿت دٍان اؼػت و در ىتیذػً  از اىذام کاٌر
کيط. وٗتی ن٘طار زیادی از ایو نػادۀ ؼػیاه دهػٍ  ٔعد را از ؼعؿت دٍان دطا نی

کيػط.  دٌػط و او را ازاوػً نی ؿطه ةاؿط، نیطاىی پیعانَن ةطن ؿضف ؿػکل نی
و ایهػان  اؼػتتػع ةاؿػط، تػعاکم و مػضانت آن ةیـػتع  ةغرگٌعچً ایو نیػطان 
ػای ةػط  ۀکيط. زیعا ناد تع نی ؿضف را مُیٓ  ةػً دؼػتؼیاٌی کً ةا اىذام کاٌر

کيط. نُهَ ً ةعای چيیو  دطا نی ِدو، َؿو، ِرنآورده اؼت او را از ؼعؿت کیٍاىی 
آن ٗػعار  تػ جیع تستؿان  تع اؼت ةً تغکیً ةاور داؿتً ةاؿيط، ایهان أعادی ؼضت

کيػط. ٌعچػً از درد و ؼػضتی  ایذػاد نیؿػان  گیعد و کارنا نػاىٍ ةغرگػی ةعای نی
تع  ؼػضتٌػا  آن آورىط و ةياةعایو تغکیػً ةػعای ةیـتعی رىخ ةکـيط، کهتع ةاور نی

 صَاٌط ةَد.

تع اؼت. زیعا در دعیان تغکیً،  ةعای ؿضكی ةا نادۀ ؼٕیط ٔعاوان تغکیً آؼان
کيط، تَ٘ایؾ  ؿیيگ او رؿط ؿت دٍان ؿَد و ؿیوکً ایو ٔعد دظب ؼعآىذا  تا
ؿَد. انا ةعای ؿضكی ةا نادۀ ؼػیاه ٔػعاوان،  وَر نؽت٘یم ةً گَىگ تتطیل نی ةً
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ؿَد:  ٔعایيط دیگعی ىیغ ودَد دارد. ناىيط نسكَلی اؼت کً در کارصاىً تَلیط نی
نی ایو ؿضف ةا نادۀ صػادر زالی کً  آیيط، دیگعان ةا نادۀ آناده ةعای تَلیط نی

آیط کً ةً پعدازش ىیاز دارد. ةایط از نیان ایو روىط ةگظرد. ةياةعایو اةتػطا ةایػط  نی
ةً نادۀ ؼٕیط تتطیل کيط آن را  ٌایی را تسهل کيط و کارنا را از ةیو ةتعد تا ؼضتی

تَاىط گَىگ را رؿط دٌط. انا نُهَ ً  و نادۀ تَ٘ا را ؿکل دٌط. ٔ٘ه پػ از آن نی
آن را  دارد. اگػع از او ةضَاٌیػط ةیـػتع رىػخ ةکـػط، چيیو ؿضكی ایهان کهتعی

رو ةعای ؿضكػی  تع صَاٌط ةَد. ازایو کيط و تسهل آن ةعایؾ ؼضت کهتع ةاور نی
ٌای گظؿتً، در نطرؼۀ دائَ  اؼت کً تغکیً کيط. در زناندؿَار  ةا نادۀ ؼیاه زیاد،
وَر ةَد کػً  داد، نُهَ ً ایو ای کً ٔ٘ه ةً یک ؿاگعد آنَزش نی یا نطرؼۀ تغکیً

ػت ؿػاگعد در دؽػتذَی اؼػتاد ةاؿػط، از اؼػتاد اىتٌػار نیایيکػً  یدا ةً در  ٔر
کً ةطىؾ  کعدىط نعیط را ةع ایو اؼاس اىتضاب نیٌا  آن دؽتذَی ؿاگعد ةاؿط.
 کارنا و تَ٘ا را ةا صَد دارد. ۀچً ن٘طار از ایو دو ناد

نا ٌهیـػً ، ااوؼت ایهان ۀکييطۀ درد کیٕیت نادرزادی ؿضف َهَنًا تُییو
گَىً ىیؽت. ةعصی أعاد کیٕیت نػادرزادی ةؽػیار صػَةی ىطارىػط، انػا نسػیه  ایو
ؿان ةؽیار صَب اؼت و ةؽیاری از اَنای صاىَاده، أعادی نظٌتی ٌؽتيط  صاىً

تَاىػط ایهػان  کييط و ةً نؽائل نُيَی َ٘یطه دارىػط. ایػو نسػیه نی یا تغکیً نی
نسیه اگع در ٔعدی کً  ؛ورش دٌطرا پع شچيیو ؿضكی را تَ٘یت کيط و اَت٘اد

داؿت. ةيػاةعایو ََانػل دیگػعی ّیػع از کیٕیػت  اَت٘اد چيطاىی ىهیدیگعی ةَد 
کػ، أعادی ىیغ ٌؽتيط کػً کیٕیػت نػادرزادی  نادرزادی ٔعد ىیغ ودَد دارد. ةَع

ؿطت تنُیٓ ؿػطه اؼػت و  ةًآىان  داؿتو  ةؽیار صَةی دارىط، انا تَاىایی ایهان
گعا کؽب  نادی یای اؼت کً در ایو دىیا کييطه لیهات صؽتًةارزتعیو َلت آن تُ

وَر  ی ورای آىچً ةًٌعچیغؿَد ةً  کيط و ةاَث نی نیٔکع   را کَتًٌا  آن اىط کً کعده
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چیو ةارزتع ةَده اؼت، در دوران اصیع اىط ؿک کييط. ایو نؽئلً در  رؼهی آنَصتً
 تً ةاؿيط.وؼٕیط داؿ اىط تٕکع ؼیاه نطارس ةً أعاد آنَصتًچعاکً 

کػعدم.  چـم ؼَم قستت نی ؿطن  ةاز درةارۀوَر نحال، در روز دوم کالؼی  ةً
ؿضكی آىذا ةَد کً کیٕیت نادرزادی ةؽیار صَةی داؿت و چـم ؼػَنؾ را در 

ؿػػهاری را دیػػط کػػً ؼػػایعیو  ٌای ةی ؼػػىسی ةؽػػیار ةػػا  ةػػاز کػػعدم. او قػػسيً
ٌای  ٌػا نحػل داىػً ٔالَنوای، نو دیػطم »تَاىؽتيط ةتیييط. ةً دیگعان گٕت:  ىهی

آنػط.  ٌهػً پػاییو نی اؿاًَ ةػَد روی ةػطندر زال ةعؼ در ؼعاؼع ؼاليی کً ٔا 
. ٌالۀ نُلم لی را دیػطم و ایيکػً اؼتدیطم ةطن ز٘ی٘ی نُلم لی ةً چً ؿکلی 

او دیط کً نُلػم ٔػا را « رد.ودَد داآىذا  ٔاؿو در٘طر ٔالَن چً ؿکلی اؼت و چ
و ایيکً ٔالَن چگَىً ةطن ؿاگعدان را نتُػادل داد  در ؼىَح نضتلٓ آنَزش نی

نُلم ةَد کً در ٌع ؼىر  «ِؿوِ  گَىگ»ؼضيعاىی، ایو  در وَلکعد. او دیط کً  نی
کعدىط و ّیعه. او  أـاىی نی کعد. او دیط دصتعان آؼهاىی گل نضتلٕی ؼضيعاىی نی

ایی ةً ایو ؿگٕت اش  دٌػط کیٕیػت نػادرزادی اىگیغی دیط، کػً ىـػان نی چیٌغ
قػستت کػعد در اىتٍػا گٕػت: ٌػا  آن درةارۀ ٌهۀایيکً  ی صَب ةَد. انا ةُط ازصیل
ا ةاور ىطارم.» ػا را ت ییػط  انا ٌم« نو ةً ایو چیٌغ اکيَن َلم ةعصػی از ایػو چیٌغ

ای دیگع را ىیغ نی تَان ةػا َلػم ىػَیو تَمػیر داد و نػا  کعده و ةؽیاری از چیٌغ
کيػط ورای در   گَىػگ در  نی چی آىچً ایم. را ایيذا تـعیر کعدهٌا  آن ةعصی از

تػَان  َلم ىَیو اؼت. از ایو ىٌع، کیٕیت نػادرزادی صػَب ٔػعد را ٌهیـػً ىهی
ت.  نُادل ایهان َٗی در ىٌع گٔع

 بینی  رٍشن

ای اؼت کً نيـػ  نػظٌتی دارد. ایػو  واژه« ةیيی روؿو»چیؽت؟ « ةیيی روؿو»
ٌػم  .کيػط َدا اؿػاره نیٌای ةػ کييطه از آنَزه واژه در ةَدیؽم ةً در  و ٍٔم تغکیً
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ةیيی  ؿَد و ٌػم ةػعای روؿػو ةً ز٘ایٖ نضتلٓ اؼتٕاده نی ؿطن او ةعای روؿو
ػا در چػیو ایػو واژه در  ىٍایی اش؛ ةياةعایو ةً صعد او ارتتاط دارد. انػا ایػو روٌز

تَاىػط  ؿَد کً زرىػگ اؼػت، نی نسیه دىیَی و ةعای اؿاره ةً کؽی اؼتٕاده نی
 داىط چگَىً ىٌع نأَؽ صَد را دلب کيػط. نػعدم نیذٌو رئیػ صَد را ةضَاىط و 

ةػطیو قػَرت در  آن را  ىانيػط زیػعا نُهػَ ً  ةیيی صػَب نی روؿو کیٕیتآن را 
آىچً  ةعیط کً کييط. انا اگع از ؼىسی کهی ةا تع از نعدم َادی ةيگعیط، پی نی نی

کييػط نُهػَ ً اؿػتتاه اؼػت. وٗتػی واژۀ  َيَان ز٘ی٘ػت در  نی نعدم َادی ةػً
اقػالً نيٌَرنػان نُيػی دىیػَی آن ىیؽػت.  کيیم، را اؼػتٕاده نػی« ةیيی روؿو»

ةاز صَب ىیؽت، زیعا ؿضكػی کػً ةػیؾ از  ةیيی ؿضِف زةِل زً٘ کیٕیت روؿو
زط زرىگ اؼت گعایؾ دارد ٔ٘ه کاری ؼػىسی اىذػام دٌػط تػا نػأَٗؾ از او 

ٌط؟ پػػ د ت٘طیع کيط. در ایو زالت، آیا کار واُٗی را ؿضف دیگعی اىذام ىهی
داىػط  او زرىػگ اؼػت و نی از آىذػا کػًؿػَد.  ایو ؿضف ةً دیگعان ةػطٌکار نی

در زػالی کػً  کيػط، چگَىً رمایت دیگعان را دلب کيط، نيأٍ ةیـتعی کؽػب نی
ؿػَىط. چػَن زرىػگ اؼػت، ٌػیچ مػعری را نتسهػل  دیگعان ةیـتع نتنػعر نی

، دیگػعان ةایػط ذًدر ىتیدٌط.  از دؼت ىهی آؼاىی ةًچیغی را ٌم  ؿَد و ٌیچ ىهی
ایی ؿَىط. ٌعچً ةیـتع ةً ایو نيأٍ ىاچیغ دىیػَی اٌهیػت دٌػط،  نتسهل معٌر

گظؿػت. نيأٍ نادی رازتی از کيار  ىتایط ةًکيط  ؿَد و ازؽاس نی نی تعٔکع کَتً
ةیو و کؽػی اؼػت کػً ٌػیچ مػعری را  کيط صَدش ةؽیار واٗػٍ ةياةعایو ٔکع نی

 ؿَد. نتسهل ىهی

گػَیم ةػً او  ةعىػط! ةػً ؿػها نی ایو ؿضف رؿک نی ةعصی از أعاد زتی ةً
صَةی  تَاىط ةػً گظراىط: ىهی ای را نی کييطه داىیط چً زىطگی صؽتً  رؿک ىتعیط. ىهی

دادن نيػأٍ  و ازدؼػت کعدن  ةضَرد یا ةضَاةػط، زتػی در رؤیاٌػایؾ ىیػغ از مػعر
ؿضكػی ٌػع کػاری اىذػام  ىٕػٍتػعیو  ؿضكی در ٌعاس اؼت و ةػعای کَچػک
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ػا ؿػطه، آیػا ىهیقعؼ اش  ی تهام زىطگیدٌط. وٗت نی گَییػط زىػطگی  ایو چیٌغ
َ٘ػب  یػک ٗػطمیک ىاؼازگاری گَییم وٗتی در  گظراىط؟ نی ای را نی کييطه صؽتً
وَر زػتم ومػُیت نتٕػاوت  و ةػً اىػط کعان ةعیط دریا و آؼػهان ةی ، پی نیةعویط

آوری را  اللةؽػیار نػ تَاىط کَتاه ةیایط و زىػطگی صَاٌط ؿط. انا ٔعدی نحل او ىهی
چيیو ٔػعدی »اىط:  کييطگان گٕتً گظراىط. ىتایط از او یاد ةگیعیط. در دانُۀ تغکیً نی
تً اؼت. زیعا ةً ةً أٍ نادی در نیػان نػعدم َػادی صاوع ني وَر کانل از دؼت ٔر

از او درصَاؼت کعد تَ٘ای صػَد را زٕػي  کً اؼتؼضت  چ٘طر« اؼت.تتاه ؿطه 
تغکیػً؟ وٗتػی ؿػها »کيػط:  کيػط، ؿػها را ةػاور ىهی کيط! اگع از او ةضَاٌیط تغکیً

کيیط. وٗتی ةا  کييط تالٔی ىهی زىيط یا ةً ؿها تٌَیو نی کييطگان را کتک نی تغکیً
تار نی ؿها ةً زتی تان  نحل کيیط، ةایط در ذٌو ةً دای ایيکً ن٘اةلً کييط، ةً ىازٖ ٔر

« ـکل رواىی داریػط!تان ن ایط! ٌهگی طهؿ "َی کی هآ"ی تـکع کيیط. ٌهگٌا  آن از
گَیػط ؿػها ةػاورىکعدىی و ازهػٖ  تَاىط تغکیً را در  کيط. نی چيیو ؿضكی ىهی

 اؼت؟دؿَار  او دادن ٌؽتیط. آیا ٗتَل ىطاریط ىذات

ةػعیم.  کار ىهی را ةعای تَقیٓ چيیو ؿضكی ةً« ةیو روؿو»وتیُتًا نا واژۀ 
یم. گیػع در ىٌع نیز او تع ا ةیو ٌؽتيط، روؿو« کَدن»ةلکً أعادی را کً از ىٌع او 

ًا ةً نؽائل دىیَی کً نػعدم  التتً ایو وَر ىیؽت کً واًُٗا کَدن ةاؿیم. ةلکً قٔع
ا کييط و ىهی دٌیم. در  ىط، اٌهیت کهتعی نػیگیع در ىٌع نیرا نٍم ٌا  آن تَاىيط ٌر

ایی کػً اىذػام در صكَص ٌای دیگع ةؽیار داىا ٌؽتیم.  قَرتی کً در زنیيً کاٌر
ایی کً در نسػل کػار ةػً نػا ؼػپعده  پژوٌؾ دٌیم، صَاه نی َلهی ةاؿط یا کاٌر
ػایی  صَةی اىذػام نػی را ةػًٌػا  آن ؿَد، ةؽیار ٌـػیاریم و نی دٌیم. ٔ٘ػه چیٌغ
گیػعیم. چػً کؽػی  ةا أعاد را ؼػتک نیتُارض اٌهیت ناىيط نيأٍ دىیَی و  کم

 اؼت. گَىً گَیط کَدن ٌؽتیط، نىهئيًا ایو ی ىهیکؽ ٌیچىانط؟  ؿها را کَدن نی
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گیعىػط، وٗتػی از ؼػىَح ةػا تع  در ىٌػع نی« کػَدن»زتی کؽی را کً واُٗػًا 
ؿَد. ٔعد کَدن ازتها ً کار ةط  ىگعیؽتً ؿَد، ز٘ی٘ت درةارۀ او کانالً نُکَس نی

دٌػػط و ازتهػػا ً َلیػػً دیگػػعان ى٘ـػػً  نٍهػػی در نیػػان نػػعدم َػػادی اىذػػام ىهی
دٌط. انا دیگعان ةً او تَ٘ا  ىهیدىتال ؿٍعت ىیؽت و تَ٘ا از دؼت  کـط. او ةً ىهی
دٌيػط و آن  کييػط، ةػً او ت٘ػَا نی زىيط و ةً او تٌَیو نی دٌيط. وٗتی او را نی نی

دادن،  ةطون ازدؼػت»ناده ةؽیار ةاارزش اؼت. در دٍان نا ایو اقل ودَد دارد: 
آوردن ةایط از دؼت ةطٌط. وٗتػی  دؼت ؿضف ةعای ةً« آیط. ىهی ةً دؼتچیغی 

« چً اةلٍی ٌؽػتی!»کييط:  ةیييط، او را تس٘یع نی ضف کَدن را نیدیگعان ایو ؿ
ٔػعد  ؼػهت ةًای از ت٘ػَا  تکً ،کييط تا ةً او تٌَیو کييط را ةاز نیؿان  وٗتی دٌان

ی نسؽَب نی ن٘اةل پعتاب نی تاری کعده، ؤع ؿَد کػً  ؿَد. کؽی کً ةا او ةطٔر
تً و ةياةعایو ةایط چیغی از دؼت ةطٌط. و ٗتی کؽی ةً او لگػطی چیغی از او گٔع

او پعتػاب وعؼ  ةػًای دیگػع از ت٘ػَا  وَر نـاةً تکػً ةً« چً اةلٍی ٌؽتی!»ةغىط: 
زىػط، او ٔ٘ػه لتضيػط  گَیط یػا ةػً او لگػط نی ؿَد. وٗتی کؽی ةً او ىاؼغا نی نی
دٌی و ٗكط ىطارم  گَىً ةً نو تَ٘ا نی ادانً ةطه، تَ ایو» گَیط: زىط و اىگار نی نی

ز٘ایٖ ؼىَح ةا تع،  ةع وتٖدرةارۀ ایو ةیيطیـیط: « رد کيم!را  آن ای از زتی ذره
چعاکػً  تعیو ٔعد اؼت، تع ىیؽت؟ او زرىگ اؼت؟ آیا او زرىگ تع چً کؽی زرىگ

آن  ای از کيیط، ذره وعؼ او تَ٘ا پعتاب نی دٌط. وٗتی ةً ٌیچ تَ٘ایی از دؼت ىهی
پظیعد. نهکو اؼت  آن را نیدارد و ةا صَؿسالی  را ةعنیٌا  آن کيط. تهام رد ىهیرا 

ةاؿط، انا ىً در زىطگی ةُطی. روح اقلی او کَدن ىیؽت. « کَدن»در ایو زىطگی 
گَیيط کً اگع ؿضكی تَ٘ای ةؽیار زیادی داؿتً ةاؿط، در  در ةعصی از نظاٌب نی

ؿَد. ت٘ػَایؾ ةػا  نيكتی وا ن٘ام یا ةؽیار جعوتهيط نی اش قازب زىطگی ةُطی
ا نتادلً نی  ؿَد. ایو چیٌغ
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وَر نؽت٘یم ةً گَىػگ تتػطیل ؿػَد. آیػا ارتٕػاع  تَاىط ةً ایم کً تَ٘ا نی گٕتً
تَاىط نؽت٘یهًا ةً گَىػگ  آیط؟ نی ىهی ةً دؼتتان از تتطیل ایو تَ٘ا  ؼىر تغکیً

کيػط از ایػو نػاده  را نُیو نیتان  گَىگتتطیل ؿَد. آیا گَىگی کً ؼىر یا تَان 
تَاىػط ٌيگػام  ةؽیار ةاارزش اؼت؟ ٔعد نیگَییط کً آن  ؿَد؟ آیا ىهی تتطیل ىهی

اىػط  ٌهعاه صَد ةتعد. در ةَدیؽػم گٕتً ٌهعاه صَد ةیاورد و ٌيگام نعگآن را  تَلط
. ٌع اىطازه ازصَدگظؿتگی کيیط ةً ٌهان اىطازه اؼتکً ؼىر تغکیۀ ؿها جهعۀ ؿه

گَیيػػط  نی گَىػػً اؼػػت. در ةعصػػی از نػػظاٌب آوریػػط، اقػػَل آن ایو نی ةػػً دؼػػت
نيكػػتی  اش قازب تَاىػط در زىػػطگی ةُػطی ت٘ػػَا داؿػتً ةاؿػػط نیؿضكػی کػً 

ن٘ام یا جعوتهيط ؿَد. ٔػعدی کػً ت٘ػَای کهػی دارد، زىػطگی ؼػضتی صَاٌػط  وا 
داؿت و زتی ةعای ّظا گطایی صَاٌط کعد، زیعا تَ٘ایی ةعای نتادلً ودَد ىػطارد. 

ً آیط! وٗتی ؿضف ٌیچ ت٘ػَایی ىطاؿػت ىهی ةً دؼت، چیغی دادن ةطون ازدؼت
 نیعد. وَر واُٗی نی ؿَد و ةً ةاؿط، ةطن و روح او ىاةَد نی

وَر َهػَنی آنػَزش  گَىگی ةَد کً وٗتػی در اةتػطا ةػً در گظؿتً، اؼتاد چی
 گَىگ ةػا ؿػٍعت و ةؽیار ةا  ةَد. انا ةُطٌا ذٌو ایو اؼتاد چیاو  داد ؼىر نی

ر کػعد، از او دو رااو   روح کهکػیؾ نُلهػ، در ىتیذًؿضكی نـَْل ؿط.  نيأٍ
کييط.  ةً أعادی تُلٖ داؿت کً روح کهکی را تغکیً نیگَىگ  ایو اؼتاد چیزیعا 

اش ٌيػػَز زنػػَر داؿػػت، او در کيتػػعل روح  ٗتػػل از آن، زنػػاىی کػػً روح کهکػػی
وَر نحال، روزی نسػل کػارش در زػال تضكػیف نؽػکو ةػً  اش ةَد. ةً کهکی

ةیایػط و  ایيذارد ةً وازط نؽکَىی ىیاز دا ٌعکؽی»کارکيان ةَد. ؼعپعؼت گٕت: 
د یل صَد  ٌعکؽی« صَد تَمیر دٌط چعا ةً آن ىیاز دارد. ؿعایهر یـعتمهو 

ای ةً زةان ىیػاورد. در آصػع، ؼعپعؼػت  ایو ؿضف کلهًدر زالی کً  کعدةیان را 
او ةایػط  نتَدً ؿط کً ایو ؿضف ةیـتع از دیگعان ةً وازط نؽکَىی ىیاز دارد و

صیع، ىتایط ةً او داده ؿَد. ةایط ةػً نػو داده ؿػَد »آن را ةگیعد. دیگعان گٕتيط: 



۴۲۱ 

 

پػػ یکػی از ؿػها آن را »ایػو ؿػضف گٕػت: « ؿطت ةػً آن ىیػاز دارم. زیعا ةً
داىؽػتيط  أػعاد نی عصیاؼت. ة« ازهٖ»از ىٌع نعدم َادی ایو ؿضف « ةعدارد.

صَاٌط پػ  کييطه اؼت و از او پعؼیطىط زتی اگع نؽکو رایگان ىهی کً او تهعیو
صػػػَاٌم کػػػً دیگػػػعان  چیػػػغی را نی»صَاٌػػػط. او پاؼػػػش داد:  ی نیغچی چػػػً
پاؼػش او از روی زهػاٗتؾ ىتػَد، ةلکػً ةػطیو َلػت ةػَد کػً ةػً « صَاٌيط. ىهی

ای دىیَی اٌهیت کهی داد و اَت٘اد داؿت کً ةػا روىػط وتیُػی پػیؾ  نی چیٌغ
ای ةگَیػط، چعاکػً  ةعود. او ةؽیار ٌم ةػاٌَش ةػَد. نػعدم از او صَاؼػتيط ىهَىػً

نػو »او پاؼػش داد: « صَاٌيػط. ىهی»تَاىؽتيط چیغی را تكَر کييط کً نعدم  یىه
وػعؼ پػعت  وػعؼ و آن صَاٌم، کً ةا معةۀ پا ةػً ایو ٌای روی زنیو را نی ؼيگ
نُيػی  کييػط آن ةی نعدم َادی ٔکع نی« صَاٌط. را ىهیٌا  آن کؽی کييط و ٌیچ  نی

یا ؼىر تٕکعؿان ةؽیار ٌا  آن ۀتتَاىيط ایو را در  کييط، زیعا نعت ىهیٌا  آن اؼت.
دورتع از آن اؼت کً نُيی آن را در  کييط. التتً او ٗكط ىطاؿت ؼيگی را ةعدارد، 

دىتال  در  کييػػط: ةػػًآن را  تَاىيػػط گٕػػت کػػً نػػعدم َػػادی ىهی ةلکػػً اقػػلی را نی
ای دىیَی ىتَدن. ةگظاریط درةارۀ ؼيگ قػستت کيػیم. نی داىیػط در نتػَن  چیٌغ

، ؼاصتً ؿطه اؼت والاز  چیغ ٌهًدر ةٍـت ؼُادت ّایی »ىط: ا ةَدیؽتی ىَؿتً
تً تا زنیو، پعىطگان، گل ٌا و زتی ةطن نَدَدات ؼػىر  ٌا و صاىً از درصتان گٔع

ؼػيگ ةؽػیار کهیػاب اؼػت و آىذػا  «ةا  در آىذا ىیغ والیی و درصـػان اؼػت.
کييػط ؼػيگ اؼػت. التتػً آن ؿػضف ٗكػط  اىط پَلی کً آىذػا اؼػتٕاده نی گٕتً

ا ةیاِن اقلی ةَد کً نعدم آىذا  طاؿت ؼيگی ةًى ةتعد، ةلکً نيٌَرش از ایو چیٌغ
کييػػطگان ذٌػػو صػػَد را ةػػا  تَاىيػػط در  کييػػط. ةػػطون ؿػػک تغکیً َػػادی ىهی

و  ،ٌؽػتيطٌػا  آن کييط کً نػعدم َػادی در دؽػتذَی ٌایی نـَْل ىهی صَاؼتً
ای دىیَی ارزش کهی ٗائل تغکیً ؿان  در زىطگیٌا  نآ . آىچًاىط کييطگان ةعای چیٌغ

ای وا تعی ٌؽتيط کً نعدم ةً تَاىيػط داؿػتً  وَر َادی ىهی صَاٌيط داؿت چیٌغ
 را ةضَاٌيط.ٌا  آن ةطاىيط وٌا  آن ةاؿيط، زتی اگع درةارۀ
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در اؼػت و ایػو « ةیيی روؿػو»آىچً اکيػَن گٕتػیم یکػی از نُػاىی  در واٍٗ
ؼػيط. انػا ایػو واژه ر ؿػان ةػً آن نی ٌایی اؼت کً أعاد در تغکیً در صكَص 

کِػ وَری کً نػا اؼػتٕاده  اکيَن در چیو ةً ؿیَۀ دىیَی اؼتٕاده نی ؿَد، ةَع
ةیيی ٔعاتع از چیغی اؼت کً تَقیٓ کعدم.  تعیو نُيی روؿو کيیم. انا واُٗی نی
کيط، در ٌع روؿی کً ةاؿط، وٗتػی ةػا  ایو اؼت کً وٗتی ٔعد تغکیً نی درةارۀآن 

تَاىط راٌيهایی نُلم صَد را تيگاتيگ دىتال کيػط  نیؿَد، آیا  نینـکالت نَادً 
تَاىػط  اش یػک زىػطگی نُيػَی اؼػت و آیػا نی و ةً یاد داؿتً ةاؿط کً زىػطگی

ای کػً روش او  ؿػیَه ناٌیت نَُٗیت را در  کيط، پػظیعای آن ةاؿػط و آن را ةػً
تَمػیر آن را  چگَىػًایيکػً  نُیو کعده اداره کيط. ةعصی أػعاد ةػطون تَدػً ةػً

ػای َػادی ٌيػَز ةعاید نی ا ةاور ىطارىػط و چیٌغ تػع  واُٗیؿػان  ٌیط ةً ایو چیٌغ
کيط ایػو اؼػت کػً نایػل ىیؽػتيط  ؼضت نیؿان  اؼت. آىچً ةاورداؿتو را ةعای

ذٌو صَد را ةاز کييط. ةعای نحال، ةُنی أعاد ٔ٘ه ةػعای ؿػٕای ةیهػاری ایيذػا 
ؼػعد و  لگَیم چيیو روؿػی ةػعای ؿػٕای ةیهػاری ىیؽػت د ٌؽتيط و وٗتی نی

 پظیعىط. گَیم ىهی نی را ٌعچًؿَىط و از آن ةً ةُط  َالًٗ نی ةی

وَر  ةػًٌػا  آن ةیيی صَد را ةٍتَد ةضـيط. تَاىيط کیٕیت روؿو ةُنی أعاد ىهی
کييطگان نػا کػً  گظارىط. آن تهعیو ٌایی نی ؼعؼعی در کتاب یادداؿت یا َالنت

 یػو کتػاب، رىگارىػگ وىيػط ةتیييػط کػً اتَا نی ٌعیػکةاز اؼت، ؿان  مچـم ؼَ
رؼط. ٌع کلهً تكَیع ٔاؿو نعا در ةعدارد. اگع ةيا ةَد  نی ةً ىٌعوالیی و درصـان 

گظاریط  ٌایی کً در کتاب نی ةَدم. آن َالنت ٔعیب ٌهً نیدر زال دروغ ةگَیم، 
ةگظاریط؟ آیػا  وَری روی آن َالنت کيیط ٌهیو . چگَىً دعئت نیاىط یعهتةؽیار 

راٌيهػایی ؿػها در زػال اىذام چػً کػاری ٌؽػتیم؟ آیػا زال در  ایيذاداىیط  نی
ةُنػی  درةػارۀؼَی ؼىَح ةا تع تغکیً کيیط؟ ةایػط درىػگ کيیػط و  ىیؽتیم تا ةً

تَاىط راٌيهای تغکیۀ ؿػها ةاؿػط. آیػا ٔکػع  نؽائل کهی ٔکع کيیط. ایو کتاب نی
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٘ی٘ػی وَر ز تَاىیط ةا پعؼتؾ ةَدا، ةػً کيیط ایو کتاب ةاارزش اؼت؟ آیا نی ىهی
ٌػع روز َتػادت  در صاىػً داریػطکً نظٌتی ٌای  ىـانتغکیً کيیط؟ ؿها در ن٘اةل 

را ٌػا  آن کيیػط زتػی دعئػت ىهیکػً نتَامٍ و نثدب ٌؽػتیط ٗطر  آن کيیط و نی
وَر ز٘ی٘ػی  تَاىػط ةػً کيیط ةً ایو دأا کػً نی آرانی لهػ کيیط، انا دعئت نی ةً

 ازتعانی کيیط. ةاؿط ةیتان ً راٌيهای تغکی

ایو اؼت کً  درةارۀکيیم،  ةیيی ؿضف قستت نی کیٕیت روؿو درةارۀٗتی و
دٌيط یا آنَزؿی را کً اؼتاد ارائً  نؽائل نضتلٕی را کً در دعیان تغکیً روی نی

کانػل ایػو ىیؽػت.  ةیيیِ  کيیط. انا نيٌَر نا از روؿػو کعده چ٘طر َهیٖ در  نی
کيػط: ؿػضف در  ؿاره نیکيیم ةً ایو ا ةیيی کانل کً درةارۀ آن قستت نی روؿو

کيط ةً قَُد ةً ؼىَح ةػا تع و  صَد، از زناىی کً تغکیً را ؿعوع نی وَل زىطگی
دٌط و گَىگ او  ٌای ةـعی صَد ادانً نی تهام انیال و واةؽتگی دادن ةً ازدؼت

اش  ای ةػً آصػعیو ٗػطم تغکیػً در نعزلًایيکً  تادٌط  نیىیغ ةً رؿط صَد ادانً 
وَر کانل ةً گَىگ تتطیل ؿطه اؼت. او ةً اىتٍای  ناده، ةًرؼط. تَ٘ای او، آن  نی

ػایی کػً تػا آن  و تعتیبىٌم  ای رؼیطه کً اؼتادش نؽیع تغکیً داد. تهام چیٌغ
ؿَىط. چـم ؼَنؾ ةً ةا تعیو  لسًٌ در ةطىؾ ٕٗل ؿطه ةَدىط ةا اىٕذار ةاز نی

رؼػط و در ؼػىر صػَد، ز٘ی٘ػت ُةُػطٌای  ى٘ىۀ ؼػىسی کػً او در آن اؼػت نی
ٌای نضتلػػٓ،  ٔنػػازنانٌای ٌؽػػتی نَدػػَدات گَىػػاگَن در  َىػػاگَن، ؿػػکلگ

ةیيػط.  را نینان  ٌای نضتلٓ و ز٘ی٘ت دٍان ٔنازنانٌای ٌؽتی ناده در  ؿکل
تَاىط ةا اىَاع نضتلٓ نَدَدات  ؿَد و نی اش ىهایان نی ٌای صطایی تهام ٗطرت

عار کيط. در ایو زنان، آیا ایو ؿضف، نَدَد روؿو ةغرگی ىیؽت؟ ةیو  تهاس ةٗع
ةیو ؿطه اؼػت؟ وٗتػی ةػً زةػان  آیا او ؿضكی ىیؽت کً از وعیٖ تغکیً روؿو

 اؼت.« ةَدا»ٌيطی ةاؼتان تعدهً ؿَد، او یک 



۴۲۴ 

 

ةیيی کانػل اؼػت کػً ةػً  کً ا ن گٕػتم ىػََی از روؿػو ةیيی ایو ىَع روؿو
ةیيی ىاگٍاىی، ؿضف در تهام  نُعوؼ اؼت. در ایو روؿو« ةیيی ىاگٍاىی روؿو»

دارد و از  داىط گَىگؾ چً ارتٕػاَی کيط ٕٗل اؼت. او ىهی ایی کً تغکیً نیٌ ؼال
کيػط و  چیغی را ازؽػاس ىهی ٌای گَىگی کً تغکیً کعده آگاٌی ىطارد. ٌیچ ؿکل

ٌای ةطىؾ ٕٗل و ةؽتً ٌؽتيط. تهام گػَىگی کػً تغکیػً کػعده  زتی تهام ؼلَل
و ؼػپػ ةػاز  ناىػط ٕٗل اؼت و تا آصعیو ٗطم تغکیً ةً ٌهیو ؿػکل ةػاٗی نی

تَاىط از ٍَطۀ ایػو ةعآیػط،  الُاده نی ؿَد. ٔ٘ه ٔعدی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽ نی
ٔعؼا اؼت. او ةا اىؽػان صػَةی ةػَدن ؿػعوع  چعاکً ایو روىط تغکیً ةؽیار واٗت

ٌا را تسهػل و  ةضـػط، ٌهیـػً ؼػضتی ؿیيگ را ةٍتػَد نی کيط، ٌهیـً ؿیو نی
ت نی ةً ؿػیيگ  دىتال رؿػط ؿیو و ٌهیـػً ةػًکيػط  وَر پیَؼتً در تغکیً پیـٔع

 تَاىط گَىگ صَد را ةتیيط. نؽیع تغکیۀ چيیو ٔعدی ةؽیار ؼضت اؼت، گعچً ىهی
زؽی از ایيکً  الُاده ةاؿط. او ةطون اؼت و او ةایط ٔعدی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽ

 کيط. ٌای وَ ىی تغکیً نی دؼتاوردٌای صَد داؿتً ةاؿط ؼال

ىانیػطه « ةیيی تػطریذی روؿػو»د دارد کػً ةیيی ودػَ ؿکل دیگعی از روؿو
تَاىيػط چػعصؾ ٔػالَن را از ٌهػان اةتػطا  کييػطگان نی ؿَد. ةؽیاری از تهعیو نی

ام. زتی اگػع ةعصػی  کعده ازؽاس کييط. در َیو زال، چـم ؼَم ٌهً را ىیغ ةاز
ایی را ٌم  تَاىيػط. اکيَن ةتیييط، در آیيػطه نی أعاد ةً د یل گَىاگَىی ىتَاىيط چیٌغ

چگَىػً از ایػو چـػم اؼػتٕاده کييػط و  گیعىط در وَل زنان یاد نیوَر کً هان ٌ
تع  ای وامػر وَر ٔغایيػطه دیط تارؿان ةػً ،کيط وَر پیَؼتً قَُد نی ةًؿان  ؼىر
ػػاکعدن تان ؿػػیيگ ؿیوةػػا ةٍتػػَد ؿػػَد.  نی  تػػان، ٌای نضتلٓ واةؽػػتگی و ٌر

ْییعاتػی کػً در نؽػیع یاةيط. تهػام ت وتیُی گَىاگَىی تَؼًُ نی ٌای َٔؽ تَاىایی
ؿػَىط کػً  ؿکلی اىذام نی تان، ةً گظریط و ٔعایيط تتطیل ةطن تغکیً از نیان آن نی

یاةيػط تػا ةػً  را ةتیيیط یا ازؽاس کيیط. ایػو تْییػعات ادانػً نیٌا  آن تَاىیط نی
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وَر کانل ز٘ی٘ت دٍان را در   تَاىیط ةً ای کً نی رؼیط، نعزلً نعزلۀ پایاىی نی
کً ٗعار ةَد در تغکیً ةً آن ةعؼػیط. رؼط  نیای  ةً ةا تعیو ى٘ىً تان کيیط و ؼىر

تػان ةػً ى٘ىػۀ ةضكَقػی  وتیُی ٌای َٔؽ و تَ٘یت تَاىایی ةطن نادرزادیتتطیل 
ةیيی  روؿػو»رو  ؿػَد و ازایػو وَر تػطریذی زاقػل نی ٌػا ةػً . تهام ایورؼط نی

تً نی« تطریذی ی ىیغ آؼػان ةیيی تطریذ . ایو روش تغکیۀ روؿوؿَد در ىٌع گٔع
تَاىيط  آورىط ىهی نی ةً دؼتوتیُی را  ٌای َٔؽ ىیؽت. ةُنی أعاد وٗتی تَاىایی

ا کييط و ازتهال داردؿان  یٌ ا واةؽتگی ای  را ةً ىهایؾٌا  آن را ٌر گظارىط یا کاٌر
تان ةیٍػَده  رود و تغکیػً از دؼػت نػی تػان گَىگ ةطی اىذام دٌيط. ةً ایو ؿکل

ٌػای نَدػَدات  تَاىيػط دلَه ؿَیط. ةُنػی أػعاد نی نیو در اىتٍا ىاةَد  ؿَد نی
گَىاگَن در ؼىَح نضتلٓ را ةتیييط. نهکو اؼت آن نَدَدات از ؿػها ةضَاٌيػط 

را تغکیً کيیط و ؿها را ٌا  آن ایو یا آن کار را اىذام دٌیط یا از ؿها ةضَاٌيط روش
ۀ ز٘ی٘ی ةً ؿها تَاىيط ةعای رؼیطن ةً جهع ىهیٌا  آن َيَان نعیطؿان ةتعىط. انا ةً

 اىط ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ىائل ؿَىط. ىیغ ىتَاىؽتًٌا  آن کهک کييط، چعاکً

ٌؽتيط و  صطایی کم ىیهً تهام نَدَدات در ُةُطٌای ةا تع دؼت َالوه ةع ایو،
وَر  ؿػان را ةػً وتیُی ٌػای َٔؽ صَد را گؽتعش دٌيػط و تَاىایی ۀتَاىيط اىطاز نی

ٌػا  آن درؼت ىتاؿط، نهکو اؼت در ىٍایت کانل ةً ىهایؾ ةگظارىط. اگع ٔکعتان
ؿػَد. زتػی اگػع آن  تان تتػاه نی را دىتال کيیط، تغکیًٌا  آن کيیط. انا اگع را دىتال

تان را دوةػاره از اول  نَدَد، ةَدای ز٘ی٘ی یا دائػَی ز٘ی٘ػی ةاؿػط، ةایػط تغکیػً
[، ٌهگػی ؼػً ٗلهػعو] ؿعوع کيیػط. آیػا نَدػَدات در ؼػىَح نضتلػٓ آؼػهانِ 

ةً ةا تعیو ؼىر دؼتیاةی یا ةً ٌػطؼ ىٍػایی ٌا  آن آؼهاىی ىیؽتيط؟نَدَدات 
تً ؼً ٗلهعواىط و ٌيَز ٔعاتع از   ىعؼیطه ةليػط، ٌػا  آن اىط. انا ةعای ٔعدی َػادی، ىٔع

رؼيط، زتی اگع ةً جهعۀ ز٘ی٘ی ىائل ىـطه ةاؿػيط.  نی ةً ىٌعٌَیم و ةؽیار تَاىا 
واٗؽػام  اىَاعها تطاصل کييط و وٗتی ةػا ةا ؿٌا  و اىعژیٌا  پیامواٗؽام  اىَاعوٗتی 
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ةً ٌهػیو  ٗعار ىگیعیط؟ت جیع  تستدرون  تَاىیط در ٌا تسعیک ؿَیط، آیا نی قسيً
ةػا چـػم ؼػَم ةػاز ىیػغ ؼػضت اؼػت و  کعدن گػَییم تغکیػً َلت اؼػت کػً نی

ٌػػای  تع. انػػا صَؿػػتضتاىً تَاىایی زتػػی ؼػػضت تان ؿػػیيگ ؿیو کػػعدن کيتعل
ناىط و  ؿان ةؽتً نی تغکیً کييطگان نا تا ىیهۀ نؽیع وهعیةؽیاری از ت وتیُی َٔؽ

ؿَىط. چـم ؼَم ٌهۀ ؿها را ةػاز  ةیيی تطریذی نی ةُط از آن، وارد نعزلۀ روؿو
وتیُی ةؽیاری از أعاد ادازه ىطارىط ًػاٌع ؿػَىط.  ٌای َٔؽ کيیم، ولی تَاىایی نی

تان  يیتطریخ ةً ؼىر ةضكَقی ةعؼط، ومُیت ذٌ ةًؿها  ؿیيگ انا وٗتی ؿیو
صَاٌیم کػعد.  ةازتان  را ةعایٌا  آن صَةی اداره کيیط، پایطار ؿَد و ةتَاىیط صَد را ةً

ةیيی  ةياةعایو وٗتی ةً ؼىر ةضكَقی ةعؼیط، ادازه صَاٌیط داؿت زالت روؿو
تع اؼػت کػً صػَد را اداره  تطریذی را تذعةً کيیط، چعاکً در آن زنان کهػی آؼػان

ةا  وعؼ  ةً کعدن ؿَد و ةً تغکیً نضتلٕی ًاٌع نیوتیُی  ٌای َٔؽ کيیط. تَاىایی
 ؿػَد ةاز ؿَد. ةً ؿػها ادػازه داده نی چیغ ٌهً در ىٍایتایيکً  دٌیط تا ادانً نی

کييطگان نا ةػً ایػو  تان داؿتً ةاؿیط. ةؽیاری از تهعیو را در ىیهۀ راه تغکیًٌا  آن
ا ىتاؿیط.  گعوه تُلٖ دارىط، پػ نـتاؽ دیطن چیٌغ

ةیيی  ٌایی ةیو روؿو طه ةاؿیط کً ةَدیؽِم ذن ىیغ از تٕاوتنهکو اؼت ؿيی
ةیيی تطریذی قستت کعده اؼت. ٌَیی ىِيگ، ؿـهیو روزػاىی  ىاگٍاىی و روؿو

 ِؿػودر زػالی کػً  ةیيی ىاگٍػاىی اَت٘ػاد داؿػت ةغرگ در ةَدیؽِم ذن ةً روؿو
ةیيی تػطریذی اَت٘ػاد داؿػت. در  از نطرؼۀ ؿهالی ةَدیؽِم ذن ةً روؿو یَ ؿی

کً ادانً داؿتً اؼػت. انػا  اؼتٌ ایو دو رویکعد نطت درةارۀودطل  تاریش، ةسث
درةػارۀ آن قػستت ٌػا  آن آىچػً زیعا نُيی اؼت. چعا؟ ةیيم ایو ةی وَر کً نی آن
ٌا  کعدىط ٍٔهیطن ز٘ی٘تی در روىط تغکیً ةَد. در راةىً ةػا آن ز٘ی٘ػت، ةُنػی نی

تػطریخ ةػً  یگعان نهکو اؼت ةًددر زالی کً  ةاره ةٍٕهيط، یکآن را  نهکو اؼت
ؿػَد؟  درکی از آن ةعؼيط. آیا اٌهیتػی دارد کػً ؿػضف چگَىػً ةػً آن آگػاه نی
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تطریخ  ةاره ةٍٕهط، انا ایو ىیغ صَب اؼت کً ةً یکآن را  وتیُتًا ةٍتع اؼت کً ٔعد
رؼػط؟ ٌػع دو  ةً آن آگاه ؿَد. آیا در ٌع دو زالػت، ٔػعد ةػً در  دطیػطی ىهی

 اؿتتاه ىیؽت.ٌا  آن یک از یچةیيی ٌؽتيط و ٌ روؿو

 العادى شخصی با کیفیت نادرزادی فَق

چیغی ةیؾ از کیٕیت نػادرزادی صػَب  زم اؼػت تػا ٔػعدی ؿایؽػتگی آن را 
ىانیطه ؿَد. ٔػعدی ةػا « الُاده ؿضكی ةا کیٕیت نادرزادی َٔؽ»داؿتً ةاؿط کً 

نػان ةؽػیار الُاده ةؽیار ىادر اؼت و از ىٌػع تػاریضی ىیػغ ز کیٕیت نادرزادی َٔؽ
کـط تػا چيػیو ؿضكػی نتَلػط ؿػَد. التتػً ٔػعدی ةػا کیٕیػت  زیادی وَل نی
الُاده ةایط اول از ٌهً ن٘ػطار ةؽػیار زیػادی ت٘ػَا و نیػطان ةؽػیار  نادرزادی َٔؽ

ةغرگی از ایو نادۀ ؼٕیط را دارا ةاؿط. نىهئيًا ایو ٔعد ةایط کؽی ةاؿط کً ةتَاىػط 
ری ٌَیهی داؿتً ةاؿط، ٔطاکاری کيػط، ٌا را تسهل کيط، ةعدةا تعیو ؼضتی ؼضت

ةیيی صػَةی داؿػتً ةاؿػط و  صَةی زٕاًت کيط و کیٕیت روؿػو از تَ٘ای صَد ةً
 ناىيط آن.

ٌا  ٌا چیؽت؟ در ةَدیؽم اَت٘اد ةع ایو اؼت کػً اىؽػان تعیو ؼضتی ؼضت
تا وٗتی کؽی نَدَدی ةـعی اؼػت ةایػط رىػخ  .ؼاصتً ؿطىطکـیطن  ةعای رىخ
يط نَدَدات در ُةُطٌای دیگع ایو ةطن ةـػعی نػا را ىطارىػط، گَی نیٌا  آن ةکـط.

ؿَىط و نـکالت تَلط، پیػعی، ةیهػاری و نػعگ را ىطارىػط.  کً ةیهار ىهی  وَری ةً
تَاىيط پعواز کييط و  ٌایی را ىطارىط. نَدَدات در ُةُطٌای دیگع نی درد و رىخچيیو 

صاوع ایو  دی دٗیً٘ا ةًاىگیغ اؼت. انا نعدم َا وزن ٌؽتيط و ایو ةؽیار ؿگٕت ةی
: ؼػعنا، گعنػا، تـػيگی، گعؼػيگی و اىػط ةطىی کً دارىػط ةػا ایػو نـػکالت نَادً

تَاىيط تسهل کييط و َالوه ةع آن ةایط از چعصۀ تَلط، پیعی، ةیهاری  صؽتگی را ىهی
 َتارتی، رازت ىیؽتيط. و نعگ ةگظرىط. ةً
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اتٕػاؽ أتػاد،  ؿػان در ؿػٍع تاىگای  زلغلػًای صَاىػطم کػً وٗتػی  در روزىانً
را از دؼت دادىط، انػا ةعصػی أػعاد کػً تػا ؿان  دانآن زلغلً ةؽیاری از نعدم در 

تً ةَدىط دوةاره ةً زىطگی ةازگـتيط. ةعرؼی ویژه ای روی آن گػعوه  آؼتاىۀ نعگ ٔر
چػػً ازؽاؼػػی در آؼػػتاىۀ نػػعگ »پعؼػػیطه ؿػػط: ٌػػا  آن اىذػػام ؿػػط. ازأػػعاد از 

ی ٔعد ةً  نيسكػعاز زالػت نـػاةً ٌػا  آن ۀاىگیغی ٌهػ وَر ؿػگٕت ةػً« داؿتیط؟
کػ، ىاگٍػان ٌا  آن قستت کعدىط: در لسٌۀ نعگ ازؽاس تػعس ىطاؿػتيط. ةػَع

ایی و ازؽاس ٌیذان داؿتيط. ةعصی ازؽػاس کعدىػط کػً  زؽی از آرانؾ و ٌر
اىگیغی  وَر آزاد و ؿػگٕت تَاىؽتيط ةً آزاد ؿطىط و نیؿان  ىاگٍان از ٗیطوةيط ةطن

ىؽتيط ٌيگام پعواز، ةطن صػَد را در آن پػاییو ةتیييػط. ةعصػی تَا پعواز کييط و نی
ٌػای  گٕتيط نَدَدات در ُةُطٌای دیگع را دیطىط و ةعصػی گٕتيػط زتػی ةػً نکان

ػایی و  تً ةَدىط. ٌهگی گٕتيػط کػً در اولػیو لسٌػً، ازؽاؼػی از ٌر گَىاگَىی ٔر
ا ؿطىط. چيیو چیػغی زػاکی از ا درد و رىخآرانؾ و ٌیذان داؿتيط و از  یػو ٌر

ؿػَیم  اؼػت، انػا آن را نتَدػً ىهیکـیطن  اؼت کً ایو ةطن ةـعی وؼیلۀ رىخ
 ةً ایو دىیا آنطیم.گَىً  چعاکً ٌهگی ایو

ٌا را تسهل کيػط. چيػط روز پػیؾ  تعیو ؼضتی ام کً ؿضف ةایط ؼضت  گٕتً
تعِ دیگع نتٕاوت  ٌای ُةُطٌای ةغرگ ٔنازنانٌا از  اىؽان ٔنازنانِ گٕتم کً نٍَٕم 

کػً در ُةُػطی دیگػع نهکػو   ِچو دو ؼاَت اؼت، درقَرتی یک ؿی اایيذاؼت. 
ٔعؼػا تغکیػً کيػط، واُٗػًا  اؼت یک ؼال ةاؿط. اگع کؽػی در ایػو نسػیه واٗت

صَاٌػط تغکیػً  صَاٌط دائَ را پیطا کيط، نی ؿَد. او نی تً نیىٌع گٔعدر الُاده  َٔؽ
کـط، انا  نی چيیو ؼضتی اىگیغ اؼت. او ایو کيط، پػ ایو ؿضف واًُٗا ؿگٕت

صَاٌط تغکیً کيط و ةً اقػل صػَد  ؼعؿت اقلی صَد را از دؼت ىطاده و ٌيَز نی
کهک کعد؟ ةػً ایػو َلػت  ٗیطوؿعطکييطگان ةطون  تَان ةً تغکیً ةعگعدد. چعا نی

ىـػیيط،  ایو ٔعد در وَل ؿب در ُةُط نعدم َادی در نطیتیـػو نی اؼت. وٗتی
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چعاکػً  ًُا ٔعدی اؼتحيایی اؼػت،گَیيط او واٗ دیگعان ةا نـاٌطۀ ایو ؿضف نی
نا نُادل یػک  چوِ  نطت ؿؾ ؼال در نطیتیـو ىـؽتً اؼت. زیعا یک ؿی ةً

 اؼت. ٔعد ةً  نيسكعىٍایت  ؼال در آن ُةُط اؼت. ُةُط ةـعی نا ُةُطی ةی

تَاىط دؿَار ةاؿط؟ ٔعض کيیط ؿضكی  ٌا چ٘طر نی تعیو ؼضتی تسهل ؼضت
اع نػالی آىذػا صػَب ىیؽػت و تُػطاد ةیيػط اومػ رود و نی روزی ةً نسل کار نی
گیػعد و  ٌای نَردىیاز اؼت. در نسل کار تُطیل قػَرت نی کارکيان ةیـتع از ؿْل

ؿػَىط.  ؿَد و ةياةعایو کارکيان امأی اصػعاج نی از کارکيان ٗعاردادی اؼتٕاده نی
دٌط. چً ازؽاؼی  و ىاگٍان ؿْلؾ را از دؼت نی اؼتٌ آن ایو ؿضف یکی از
 ٌیچ نيتٍ درآنطی ىطارد تا انػَر صػاىَادۀ صػَد را ةگظراىػط و صَاٌط داؿت؟ زا 

 نسل ةػًرود.  وّكً ةػً صاىػً نػی ةا ّم در ىتیذًٌیچ نٍارت دیگعی ٌم ىطارد. 
کيط نػعیل  نی زىطگیۀ او ةیيط پطر پیعش کً در صاى ؿَد، نی وارد صاىً نیایيکً 

ط پطر پیعش را ةً صَاٌ اؼت و در ومُیت ةطی ٗعار دارد. او ةا ىگعاىی و َذلً نی
 کعدن کيط تػا ةػعای ةؽػتعی ةیهارؼتان ةتعد. ؼضتی و نـ٘ت زیادی را تسهل نی

گعدد تا چیغی را ةعای پطر پیػع تٍیػً  پطرش پَل ٗعض کيط. ؼپػ ةً صاىً ةعنی
گَیط:  آیط و نی ٌای نطرؼً نی رؼط، یکی از نُلم ةً صاىً نیایيکً  نسل کيط. ةً

نذعوح کعده و ةایػط َذلػً کيیػط و ةیاییػط ایػو ٔعزىط ؿها در دََایی کؽی را »
کيط، ةػً صاىػً  پػ از ایيکً ةً آن نؽئلً رؼیطگی نی« کيیط. ؤكل زلنؽئلً را 

گَیػط:  زىط و کؽی ةػً او نی ىـیيط تلٕو زىگ نی نسل ایيکً نی گعدد و ةً ةعنی
ؿػَیط. ٔػعدی  التتً ةا چيیو چیػغی نَادػً ىهی« ا کؽی راةىً دارد.ة تٌهؽع»

چً دلیلػی دارد »کيط:  ٌایی را تسهل کيط و ٔکع نی  تَاىط چيیو ؼضتی هیَادی ى
کيم و ةػً  آویغ نػی کيم و صػَدم را زلػٖ ةً زىطگی ادانً دٌػم؟ ويػاةی پیػطا نػی

گَیم ایو اؼت کً ؿایط نذتَر ؿَیط از  ای کً نی ىکتً« دٌم! صاتهً نی چیغ ٌهً
ٌا  اؼت ایو ؼضتیةگظریط. نهکو نهکو  یٌا تعیو ؼضتی نیان ةعصی از ؼضت
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ٌػػای ةػػیو نػػعدم،  ٌای نضتلٕػػی داؿػػتً ةاؿػػيط. تنػػادٌا و اصتالؼ ؿػػکل
اةػت ةػعای  را آزنػایؾ نیؿػها  ؿیيگ ٌایی کً ؿیو اقىکا   نيػأٍکييػط و ٗر

ایی آؼان تع از آن نـکالتی کً تَقیٓ کعدم ىیؽتيط. ةعای نحال،  ؿضكی، چیٌغ
اؼػػت کػػً ؼػػضت ن ؿػػا درد تسهػػل تس٘یػػع و تػػٌَیو ةعای ٗػػطر آنةعصػػی أػػعاد 

صَاٌيط صَد را دار ةغىيط. ةيػاةعایو ةػعای تغکیػً در چيػیو نسػیه پیچیػطه و  نی
ٌا را تسهل کيیم و ةایط ةعدةاری ٌَیهی  تعیو ؼضتی دؿَاری ةایط ةتَاىیم ؼضت

 داؿتً ةاؿیم.

کييطه ةایط ةتَاىط اىذام دٌط  چیؽت؟ اولیو کاری کً تهعیو« ةعدةاری ٌَیم»
تالٔی ىکيط و ٌيگػانی کػً ةػً او تػٌَیو ؿَد  و زهلً نیةً ا ایو اؼت کً وٗتی

، چگَىػً صػَد را قػَرت در ّیػع ایػوؿَد دػَاب ىطٌػط. ةایػط تسهػل کيػط.  نی
واًُٗا ؼضت اؼت کػً ةعدةػار ةػَد. »گَیيط:  ىانط؟ ةعصی أعاد نی کييطه نی تهعیو

تْییػع دٌیػط، آن را  وصػَی صػَةی ىطاریػط، اگع صلػٖ« وصَی ةطی دارم. نو صلٖ
کييطگان ةایػط ةعدةػار ةاؿػيط. ةُنػی أػعاد زتػی ٌيگػام تعةیػت و  ً تهعیوچعاک

  و ديذال ةً زىيط نی ٔعیاددادوٌا  آن روىط، ؼع ٔعزىطان از کَره در نی کعدن نينته
کيیط و صَدتان ىیغ ىتایط  اىطازىط. ىتایط ةً ایو ؿکل ٔعزىطان صَد را تعةیت راه نی

صػَب آنػَزش ٌا  آن تا ةتَاىیط واًُٗا ةً َكتاىی ؿَیط. ةایط آرام و نَُ٘ل ةاؿیط
ای  رازتی از کػَره در  ةعآییػط و ةػً ارزش یةدٌیط. اگع ىتَاىیط زتی از پػ چیٌغ

اگػع »گٕػت:  کيیط واًُٗا ةتَاىیط گَىگ را رؿط دٌیط؟ کؽػی نی ةعویط، آیا ٔکع نی
کؽی در نألَام ةً نو تٌَیو کيط، تا وٗتی کؽی آىذا ىتاؿػط کػً نػعا ةـياؼػط، 

کأی صَب ىیؽت. ؿػایط در آیيػطه  ۀاىطاز انا ایو ةً« تسهل کيم.آن را  َاىمت نی
پیؾ او ةعود، ةػً قػَرت تان  صَاؼتیط آةعوی در ن٘اةل کؽی کً کهتع از ٌهً نی

کيیػط ىـػان  ؿها ؼیلی زده ؿَد و ؿعنؽار ؿػَیط. ایيکػً چگَىػً آن را اداره نی
تسهػل کيیػط انػا آن را  یػطتسهػل کيیػط. اگػع ةتَاىآن را  تَاىیط دٌط چ٘طر نی نی
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اىطازۀ کأی صَب ىیؽت. ةػً صػاوع   صارج کيیط، ٌيَز ةًتان  از ذٌوآن را  ىتَاىیط
ات  چیغی  گظارد ٌیچ ، ٌعگغ ىهیرؼط نیداؿتً ةاؿیط کً وٗتی کؽی ةً ؼىر آٌر

دٌػط. نؽػائل دىیػَی ذٌػو او را نـػَْل  ٗػعارت جیع  تستاز ىٌع ازؽاؼی او را 
تار ؿَد ٌهیـً لتضيط نیٌم ة ٌعچ٘طرکيط و  ىهی زىط و ؼعزىطه اؼت و  ا او ةط ٔر

گَىً ةاؿػیط ةػً ؼػىر ن٘ػطناتی  دٌط. وٗتی ةتَاىیط واًُٗا ایو ةً آن اٌهیتی ىهی
ات رؼیطه  ایط. جهعۀ آٌر

گَیيط نا ةػیؾ از  اگع تا آن زط تسهل کيیم، نعدم َادی نی»اىط:  ةعصی گٕتً
گػَیم ایػو  نی.« کييػط  نیه ؼَ اؼػتٕاد از نػارازت صیلی زط مُیٓ ٌؽتیم و 

ىیؽت. ةگظاریط درةارۀ ایو ةیيطیـیم. زتػی در ةػیو نػعدم َػادی، ةَدن  مُیٓ
يگ ةا تعی دارىط ىیغ ٌهیـً ةع صَیـتو  نؽو ا و أعادی کً ؼىر ٌٔع ی دار تٌع

کييػطگان نػا ىتایػط  کييط. پػ آیا تهعیو سث ىهیکييط و ةا دیگعان دعوة ت کیط نی
گَیم ایػو ةازتػاةی از  تَاىط مُٓ ةاؿط؟ نی ؟ چگَىً آن نیگَىً ةاؿيط ةیـتع ایو

. چيیو تسهل ٌَیهی ؿاصف یک اؼتؿه یای از ارادۀ َٗ و ىـاىًؿها   تسهل
ٔػػعدی َػػادی تػػٌَیو را ةػػا »ای ٗػػطیهی ودػػَد دارد:  کييػػطه اؼػػت. گٕتػػً تهعیو

ةعای ٔعدی َادی ایو وتیُی اؼت کً اگػع ةػً نػو « دٌط. ؿهـیعش پاؼش نی
زىم. او  کيم و اگع نعا ةغىی، نو ٌم تَ را نی نو ٌم ةً تَ تٌَیو نی تٌَیو کيی،

ًا ٔعدی َادی اؼت، آیا نی کييطه ةيانیط؟ ةعای اىذام آىچً  تَاىیط او را تهعیو قٔع
 ای آٌيیو داؿتً ةاؿیط و ةتَاىیط صَد را کيتعل کيیط. تَقیٓ کعدم ةایط اراده

و ؿیو نی ٌَ اىػط او در ن٘ػام  گٕتً .ىانیطىط در دوران ٗطیم نعدی ةَد کً او را 
گیعی  ةاىگ ةؽیار  یٖ و ةاکٕایت ةَد و ى٘ػؾ نٍهػی در ؿػکل یَ ژىعال ارؿط لی

و ؿػیو، زتػی از اىط کً ٌ او را نتهایغ کعد؟ گٕتًی چیغ چًانپعاتَری او داؿت. 
ٌؽػت کػً او ةػا اش  هاش نتٕاوت از دیگػعان ةػَد. داؼػتاىی درةػار دوران دَاىی

کعد. ةع وتػٖ ایػو  صغیطن از نیان پای ؿضكی را تسهل صَاؼت صَدش تس٘یعِ 
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ای رزنی را تهعیو نیداؼتان، وٗتی ٌ کػعد و رؼػم ةػَد  و ؿیو دَان ةَد ٌيٌع
چيیو ؿضكی ؿهـیعی ةػا صػَد داؿػتً ةاؿػط. روزی وٗتػی در صیاةػان ٗػطم 

زده ةً کهعش، راه او را ةؽت و گٕػت:  یکی از اوةاش نسلً ةا دؼتان زلً٘زد،  نی
ً ةا صَد ؿهـیع داری؟ آیا دعئت کـتو کؽی را داری؟ ةا ةعیطن ؼػع ةعای چ»

د، ؼع و گػعدىؾ را کع وَر کً قستت نی ٌهان« نو جاةت کو دعئت آن را داری.
در آن زنػان « ةعای چً ةایط ؼع تػَ را ةتػعم؟»و ؿیو ٔکع کعد: ةً دلَ کـیط. ٌ

ن صَد را دادىط و ؿضف نذتَر ةَد دا ىیغ کـتو کؽی را ةً زکَنت گغارش نی
و اه کؽػی را کـػت؟ وٗتػی او دیػط کػً ٌػدلضَ ؿط ةً ةعای آن ةطٌط. چگَىً نی

ذتػَری از اگع دعئت کـتو نػعا ىػطاری، ن»ؿیو دعئت ىکعد او را ةکـط، گٕت: 
اٌای او صغیط. ایو ىـان داد و ؿیو واًُٗا از نیان پٌ« نیان پاٌای نو ةضغی.

کػً او ةػا نػعدم َػادی آىذا  و ؿیو ٗلتی ؼعؿار از قتع و تسهل داؿت. ازکً ٌ
ٌای ةغرگی دؼت یاةط. ایو تٕکع کً اجتات  تَاىؽت ةً چيان نَٔ٘یت ٔعؽ داؿت،

ای اؼت. ٌهگی  کييطه صَد یا زٕي آةعو ارزش ديگیطن را دارد، پيطار دىیَی گهعاه
کييطه و دردآور ىیؽػت؟ آیػا  زىطگی صؽتًدر ایو قَرت درةارۀ ایو ةیيطیـیط: آیا 

کييػطگان  و ؿیو ؿضكی َادی ةػَد. نػا تهعیوٌ د؟ ةً ٌع زال،دارآن را  ارزش
نعاتب ةٍتع از او ةاؿیم. ٌطؼ نا ایو اؼت کً ةً ؼػىسی ٔعاتػع از نػعدم  ةایط ةً

پیؾ رویم. گعچً ةػا نػَُٗیتی کػً ٌػو  ؼَی ؼىَح ةا تع ةً َادی ةعؼیم و ةً
یػً ؿَیم، انا در زالی کػً در ةػیو نػعدم َػادی تغک ؿیو نَادً ؿط روةعو ىهی

تع از آن ىیؽػت.  ؿػَیم و الغانػًا رازػت کيیم ةا تػٌَیو یػا تس٘یػع نَادػً نی نی
را ؿػها  ؿػیيگ کيیػط و ؿیو کً تذعةػً نی ٌای ةا دیگعان گَیم آن اقىکا  نی

تع از چیغی ىیؽت کً ٌو ؿیو از نیان آن گظؿػت و  يط اقالً رازتيک آةطیطه نی
 ؽیار ؼضت اؼت.ةٌا  آن کعدن تَاىط ةطتع ٌم ةاؿط و اداره زتی نی
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ٌا  واةؽػتگیواٗؽام  اىَاعکييطه ةایط ةتَاىط ٔطاکاری کيط،  در َیو زال، تهعیو
ا کيط. ّیعنهکو اؼػت ةتػَان ٌهػۀ ایو ٌػا را  و انیالی را کً نعدم َادی دارىط ٌر

آن  تَاىؽػتیط تطریخ اىذام دٌیم. اگع نی ةًآن را  تَاىیم ةاره اىذام داد، انا نی یک
صاوع  ةَدیط. انػا ىتایػط ةػً ین صطاییاکيَن نَدَدی  ٌمیط، اىذام دٌؿتً  یکرا 

داىیم تغکیً نؽتلغم زنان اؼت، آٌؽتً و ؼؽت ؿػَیط. اگػع ةگَییػط:  ایيکً نی
« آٌؽتگی اىذام دٌم، نُلم گٕتً اؼت تغکیً نؽتلغم زنان اؼت، پػ ةگظار ةً»

ی أػگیع ةاؿػیط. در تغکیػۀ  ةطیو قَرت ىضَاٌط ةَد! ؿها ةایط ةا صَدتان ؼػضت
 پیؾ ةعویط.وَر ٗاوٍ ةً  ، ةایط پعتَان و ةًةَدا

ؿیيگ صَد را زٕي  ٌهچيیو ةایط ةتَاىیط تَ٘ای صَد را زٕي کيیط، ةایط ؿیو
صَاٌیػط،  تَاىیػط ٌػع کػاری را کػً نی تَاىیط ىؽيذیطه َهل کيیط. ىهی کيیط و ىهی

ٕتػً ؿیيگ صَد را زٕي کيیط. در ةیو نعدم َادی، ایػو گ اىذام دٌیط. ةایط ؿیو
ای صَب تَ٘ا دهٍ کيیػط.»ؿَد:  اّلب ؿيیطه نی کييػطگان  تهعیو« ةا اىذام کاٌر

ت٘ػَا  کػعدن دٌیم زٕي کييط، کاری کً نا اىذام نی تَ٘ا تغکیً ىهی کعدن ةعای دهٍ
 کعدن ایم: دهػٍ اؼت. چعا ةً زٕي تَ٘ا اَت٘اد داریم؟ زیعا ایو نَُٗیت را دیػطه

صَاٌيط تَ٘ا دهٍ  ت٘اد دارىط، چعاکً نیتَ٘ا چیغی اؼت کً نعدم َادی ةً آن اَ
ای صَب اىذام دٌيط تا ةتَاىيط در زىطگی ةُطی، صَب زىػطگی کييػط.  کييط و کاٌر

ؿػَیط و  انا نا ایو نؽئلً را ىطاریم. اگع در تغکیً نَٖٔ ؿَیط، ةػً دائػَ ىائػل نی
ت٘ػَا « زٕػي»ةُطی ودَد ىضَاٌط داؿت. وٗتػی درةػارۀ  ىام زىطگی ای ةً نؽئلً

ای کػً  کيیم، نُيی دیگعی ىیغ ةعای آن ودَد دارد. یُيی ایو دو ناده نیقستت 
ٌػا  آن اىط،  ؿَد ٔ٘ه در ایو دورۀ زىطگی اىطوصتً ىـػطه ةا نا زهل نینان  در ةطن

اىط. اگع تهام ؿٍع را ةگعدیط نهکو اؼت ةػً ٌػیچ کػار  از زناىی ةؽیار دور رؼیطه
وز ایػو کػار را اىذػام دٌیػط، دٌیط. زتی اگػع ٌػع ر ؾصَةی ةعىضَریط کً اىذان

 نهکو اؼت ٌيَز ةا چيیو ٔعقتی نَادً ىـَیط.
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ایی کً صػَب  رؼػيط و  نی ةػً ىٌػعانا ٌيَز نُيی دیگعی ىیغ ودَد دارد: کاٌر
دٌيط، نهکو اؼت نـضف ؿػَد  تَ٘ا اىذام نی کعدن نعدم در تالش ةعای دهٍ

ای ةطی ةَده ای  کاٌر  دٌيػط، اىذػام نیةیيیػط نػعدم  ةطی کػً نیًاٌعًا اىط و کاٌر
ػای صػَةی ةَده در پـػت رویػطادٌا زیػعا  اىػط. نهکو اؼػت نـػضف ؿػَد کاٌر

ىتاؿط. َٗاىیو ٗنػایی، انػَر نـاٌطه   ٌایی ىٍٕتً اؼت کً نهکو اؼت ٗاةل َلت
انػعی ةَدن  کييػطه يط و ایو نـکلی ىیؽػت. انػا تهعیويک نعدم َادی را اداره نی

وتیُی  ُی، ةایط ةع وتٖ اقَل َٔؽوتی َيَان ٔعدی َٔؽ وتیُی. پػ ةً اؼت َٔؽ
تار کيیط،  صَد را ةا اقَل و نيىػٖ نػعدم َػادی ةؽػيذیط. وٗتػی ایيکً  یدا ةًٔر

وَر  ةػػًآن را  داىیػػط، ازتهػال آن ودػػَد دارد کػً راةىػۀ کارنػػایی نَمػََی را ىهی
ٗكػػطی و  ىادرؼػػت اداره کيیػػط. ةػػً ٌهػػیو َلػػت اؼػػت کػػً نػػا درةػػارۀ ةی

ًا ةػً م و نیکيی قستت نی« ىکعدن نطاصلً» صاوع  گَییم ىتایػط ٌػع کػاری را قػٔع
ةعایم دلیػل ةیػاورد کػً کعد  زناىی کؽی ؼُی نیصَاٌیط، اىذام دٌیط.  ایيکً نی

 «صَاؼػتم َػطالت ادػعا ؿػَد. ٔ٘ه نی»: گٕت چعا در نؽائلی درگیع ؿطه و نی
گػَییم  پلیػ ؿَد. انا ایػو را ىهی ةَد نی در ایو قَرت ةٍتعپاؼضم ایو ةَد کً 

ای صىعىاکی نحل ٗتل یا آتؾکً  ٌػیچ ؿػَیط  نیؼػَزی نَادػً  وٗتی ةا چیٌغ
قَرت لٌٕی یػا  کيم کً وٗتی نعدم ةً یو قستت نیدرةارۀ اکاری اىذام ىطٌیط. 

کييط، نهکػو اؼػت آن أػعاد از گظؿػتً ةػً یکػطیگع  ٔیغیکی ةا یکطیگع دََا نی
آن را  پادرنیاىی وٌؽتيط. اگع ؿان  ٌای ةطٌیۀ تؽَیدر زال ةطٌکار ةَدىط و زا  
تؽَیً کييط و ةایط نيتٌع ؿَىط تا دوةاره دُٔۀ ةُػط آن را  تَاىيط نتَٗٓ کيیط، ىهی

تَاىیط رواةه کارنایی را ةتیيیط، ازتها ً کار  ایو کار را اىذام دٌيط. یُيی وٗتی ىهی
 دٌیط. دٌیط و تَ٘ا از دؼت نی ةطی اىذام نی

چعا در نؽػائل نػعدم َػادی درگیػع  تَاىیط از نعدم َادی اىت٘اد کيیط کً ىهی
 ؼيذيط. انا ؿها ةایط از اقَل را ةا اؼتط ل نعدم َادی نیٌا  آن ؿَىط، چعاکً نی
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ػای وا تع  اؼتٕاده کيیط و ىتایط در ایو نؽائل درگیع ؿػَیط، نگػع ایيکػً ةػا چیٌغ
ؼَزی نَادً ؿَیط. در ایو ؿعایه اگع کاری اىذام  وزـتياکی نحل ٗتل یا آتؾ

ودَد دارد، چعاکً ٔعدی صَب در ایو ؿػعایه تان  ؿیيگ ـکلی در ؿیوىطٌیط، ن
رؼػیطن ةاؿػط یػا  ٗتػل ةػًدر زػال دٌط. اگع زتی وٗتی کؽی  واکيؾ ىـان نی

ی اٌهیػت چیغ چػًؼَزی روی داده ةاؿط و ةً آن اٌهیتی ىطٌیط، پػ ةػً  آتؾ
کييػطگان   زیاد ارتتاوی ةً نػا تغکیً ،ای ودَد دارد: ایو نؽائل دٌیط؟ انا ىکتً نی

نَادً ٌا  آن ؿَد کً ةا داده ىهی و تعتیبىٌم تان  ةعایای  گَىً ىطارىط و ازتها ً ةً
ػای  کيیم اىذام دٌیم ایو اؼػت کػً ةػا اىذػام ؿَیط. آىچً تالش نی ىػطادن کاٌر

اؿتتاه، تَ٘ا را زٕي کيیم. ؿایط اگع ةً ن٘طار کهی ٌم صَد را درگیع کيیط و کاری 
کار ةطی اىذام داده ةاؿیط و ؼپػ ت٘ػَا از دؼػت دٌیػط. اىذام دٌیط، در ىٍایت 

تع اؼػت در  ت٘ػَا ةػطیو نُيػی اؼػت کػً ةػً ٌهػان اىػطازه ؼػضت دادن ازدؼت
ت کيیط و ةً ٌطؼ ىٍایی صَد ةعؼیط. ةياةعایو ٔعد ةایط کیٕیػت تان  تهعیو پیـٔع
 .ةیيی صَةی داؿتً ةاؿط تا تُییو کيط چً زنػاىی در نؽػائل درگیػع ؿػَد روؿو
تَاىط از کیٕیت نادرزادی صَب یا ت جیع نسیه صَب  ةیيی صَب نی روؿو کیٕیت

 زاقل ؿَد.

از نػػا درون صػػَد را تغکیػػً کيػػیم، ةػػً  ٌعیػػکایم کػػً اگػػع  ٌهچيػػیو گٕتػػً
ؿَیم  تا نيـ  ٌع نـکلی را کً ةا آن نَادً نیةيگعیم ؿیيگ یا أکار صَد  ؿیو

ٌهیـً ٌع کاری را کً  ةُط ةٍتع َهل کيیم و پیطا کيیم و ؼپػ ؼُی کيیم دُٔۀ
ؿػَد.  داؿتً ةاؿیم، دىیا نکان ةٍتعی نی در ىٌعدٌیم اةتطا دیگعان را  اىذام نی

ت نعدم رؿط  کيط، ىیک اصالٗیات دوةاره رؿط نی تاری و نُٔع و ديایػات کيط  نیٔر
ؿَد. ؿایط زتی ةً پلیػ ىیازی ىطاؿتً ةاؿیم. ؿایط  زم ىتاؿط کؽی  کهتع نی

و ةعای اقػالح انػَر، صَاٌط ةَد نعاٗب اَهال صَد  عکؽیٌنعاٗب نعدم ةاؿط و 
گَییط آن َالی صَاٌط ةَد؟ انا انػعوزه  . آیا ىهیصَاٌط کعد درون صَد را دؽتذَ
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ای ةػط  ،ؿَىط تع نی زتی ةا َٗاىیو و ن٘عراتی کً ٌع روز دانٍ نعدم ٌيَز ٌم کاٌر
تَاىيط ٗلب  ىیو ىهیکييط؟ زیعا َٗا از َٗاىیو پیعوی ىهیٌا  آن دٌيط. چعا اىذام نی

ای ٌا  آن نعدم را تْییع دٌيط و وٗتی کؽی ىتاؿط کً را نتَٗٓ کيط، ٌيَز ٌم کاٌر
کػعد، دىیػا نکػان  درون صػَد را تغکیػً نی ٌعکؽػیدٌيط. انػا اگػع  ةط اىذام نی
 زٕي َطالت و اقالح انَر ٔکع کيط.درةارۀ ةَد کؽی  ؿط و ىیاز ىهی نتٕاوتی نی

 ایو ؼىر آنَزش داده ؿَد. ؿها ةایط تغکیً کيیط تاتَاىط تا  ایو ٔا ٔ٘ه نی
تَاىم ةً تـعیر تهام نؽائل  ةیاوریط. ىهی ةً دؼتدر ؼىَح ةا تع ٗعار دارد  آىچً

ؿان ةپعؼػیط؛ چعاکػً  تان ةپعدازم کً نهکو اؼت نایل ةاؿیط درةاره دغئی زىطگی
صَدتػان کيیػط؟ ةایػط  ناىط تا تغکیػً ی ةعای ؿها ةاٗی نیچیغ چًدر ایو قَرت 

دٗػت تَمػیر  را ةػً چیغ ٌهػًآن آگػاه ؿػَیط. اگػع تغکیً کيیط و ةایط صَدتان ةً 
کيیػط. انػا ىتایػط ىگػعان  ناىط تػا تغکیػً چیغی ةعای ؿها ةاٗی ىهی دادم، ٌیچ نی

ا را ةػع اؼػاس دأػا  زامع َهَنی ؿطه و نیدر زال ةاؿیط، زیعا دأا  تَاىیط کاٌر
 اىذام دٌیط.

* ** 

ٌای آنَزش ٔا را نتَٗٓ کػيم. ةيػاةعایو  ی ةعگغاری کالسکيم ةً زود ٔکع نی
 ةتَاىيطً ام را در دؼتعس ٌهگان ٗعار دٌم تا ٌه  ٌای ز٘ی٘ی دارم آنَزش در ىٌع

ؿان داؿتً ةاؿيط. در کل دورۀ آنَزش ایو ٔا، ٗكط  را ةعای راٌيهایی تغکیًٌا  آن
ا را ةع وتٖ اقل نؽئَل داؿتً انُػً اىذػام دٌػم و در ةعاةع ؿها و دةَدن  ام کاٌر
ایػم  صَةی اىذػام داده ةػًآن را  آیػایيکً درةارۀ اکيط.  گَىً ىیغ ادانً پیطا نی ٌهیو

دٌم و أکار َهَنی پاؼش صَاٌط داد. ایو دأػا را َهػَنی کػعدم تػا  ىٌعی ىهی
وَر واُٗػی  نيط ؿَىط و ٌهچيیو آن أعادی کً ةً أعاد ةیـتعی ةتَاىيط از آن ةٍعه

ٔػا را در زػالی کػً  ؿان داؿتً ةاؿيط. ٌایی ةعای راٌيهایی نَزشکييط آ تغکیً نی
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تػار کيیػط و  آنَزش نی دادیم، تَمیر دادیم کػً چگَىػً نحػل اىؽػاىی صػَب ٔر
ایو کالس زتی اگػع ىتَاىیػط از ایػو دأػا پیػعوی کيیػط و پایان انیطوارم ةُط از 

نُۀ نا نيُٕػت ىتَاىیط تغکیً کيیط، زطاٗل ةتَاىیط اىؽان صَةی ةاؿیط. ایو ةً دا
داىیط چگَىً ٔػعد صػَةی ةاؿػیط. ةُػط از کػالس  اکيَن نی ، ٌمدر واٍٗرؼاىط.  نی
 تَاىیط ٔعد صَةی ةاؿیط. نی

تً اىط کً ةً در دعیان آنَزش ٔا، نؽائلی ىیغ ودَد داؿتً اىط و  آرانی پیؾ ىٔع
صاوع زهایػت َػالی از  اىط. انا ةػً نضتلٕی از تهام دٍات ةعای نا آنطهت نطاصال

تػػعان ٗؽػػهت َی ؼػػازنانؼػػ وکَؿػػؾ  ٌای نضتلػػٓ و ىیػػغ ؼػػُی دٌيطگان، ٌر
 اىط. آنیغ ةَده ٌای نا ةؽیار نَٔ٘یت کالسنان  کارکيان

ایی کً در ایو ؼضيعاىی ام ةعای ایو اؼػت کػً در  ٌا آنَزش داده تهام چیٌغ
ایی را ٔاش کػعده تغکیً ةً ام کػً  ؼَی ؼىَح ةا تع، ؿها را راٌيهایی کييط. چیٌغ

ایػم ةؽػیار  آنَزش دادهآىچً  را آنَزش ىطاده اؼت.ٌا  آن تً ٌعگغ کؽیگظؿ در
قعیر و روؿو اؼت و ةا َلم ىَیو و َلم نُاقع ةطن اىؽان تلٕیٖ ؿطه اؼػت. 

آنَزش داده ؿطه در ؼىسی ةؽیار ةا ؼػت. در دردػۀ اول نيٌػَر آىچً  َالوه، ةً
کييط و از وعیٖ تغکیً  وَر ز٘ی٘ی ٔا را کؽب ایو ةَده کً ٌهً ةتَاىيط در آیيطه ةً

ٌا، ةؽیاری  آنَزش ٔا و تهعیو در وَلقَُد کييط. ایو ٗكط و نيٌَر نو اؼت. 
در آن را  کييط ٔا ةؽیار صَب اؼت، انا ةؽیار ؼضت اؼت کً از أعاد ازؽاس نی

آیا آن ؼضت اؼت یا ىً، ةؽتگی ایيکً  کيم ، ٔکع نیدر ز٘ی٘تکار ةتعىط.   َهل ةً
 کعدن کيػط تغکیػً صَاٌط تغکیً کيط، ازؽاس نی ادی کً ىهیةً ٔعد دارد. ٔعدی َ
صَاٌػط  ىاپظیع و ّیعنهکو اؼت. او ٔعدی َادی اؼػت و ىهی  ةؽیار ؼضت، تكَر

وٗتی ؿضكػی »ی ىَؿت: َزکيط صیلی ؼضت اؼت.  ئ پػ ٔکع نی ؛تغکیً کيط
آن  کيط. وٗتی ٔعدی نتَؼػه تهعیو نیآن را  ؿيَد، ةا دطیت صعدنيط دائَ را نی

ؿػيَد،  نیآن را  کيط. وٗتػی ٔػعدی ازهػٖ ةیگاه تهعیو نی و گاهآن را  ؿيَد، نیرا 
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« ةػَد. صيطیػط، آن دائػَ ىهی صيطد. اگع ایو ؿضف ةً آن ةليط ىهی ةليط ةً آن نی
کييطۀ ز٘ی٘ی صیلی رازت اؼت و چیغی ّیعنهکو ىیؽت.  گَیم ةعای تهعیو نی

اىط و ةؽػیاری از  ىـؽػتً اایيذػکييطگان ٗطیهی کً  ، ةؽیاری از تهعیودر ز٘ی٘ت
اىط.  زامع تا ؼىر ةؽیار ةا یی تغکیً کعدهدر زال زنَر ىطارىط  ایيذاٌایی کً  آن

، نْػعور ؿػَیط ٌایی را رؿط دٌیط یػا ایو را ٗتالً ةً ؿها ىگٕتم تا نتادا واةؽتگی
ای واُٗػًا  کييػطه َيَان تغکیً گظاؿػت. ةػً تػ جیع نی تػان گَىگ چعاکً در رؿط تَان

ی را تسهػل کيػط و در نَادٍػً ةػا نيػأٍ ؿضكػی ٌعچیػغتَاىػط  ٔعد نینكهم، 
ا کيط یا کهتع ةً آن اٌهیت دٌط. تا وٗتی ٔػعد ةتَاىػط  نضتلٓ، ٌع واةؽتگی را ٌر

گَیيػط ؼػضت اؼػت،  ایو کار را اىذام دٌط، ؼضت ىضَاٌط ةػَد. أػعادی کػً نی
ا کييط. صَد تغکی ٌایی ٌؽتيط کً ىهی آن ا را ٌر ً ؼضت ىیؽػت و تَاىيط ایو چیٌغ

گَیيط ؼػضت اؼػت  صَد ؼضت ىیؽت. ةً ایو صاوع نی صَدی رؿط ؼىر ىیغ ةً
ا کييط. زیػعا ةؽػیار ؼػضت اؼػت در نَادٍػً ةػا  کً ىهی تَاىيط انیال ةـعی را ٌر

تَاىیط  دا ٌؽتيط، چگَىً نیاز چیغی دؼت کـیط. آن نيأٍ ٌهیو نيأٍ َهلی 
ا کيیط؟  ایو واةؽتگی یو صػاوع اؼػت کػً ٔػعد ازؽػاس ةً ٌهػ در واٌٍٗا را ٌر

دٌػط، اگػع در  کيط دؿَار اؼت. وٗتی تنادٌایی ةیو ؿها و دیگػعان روی نی نی
داری صَد را زٕي کيیط یا ىتَاىیط زتػی صػَد را  ىتَاىیط صَیـتو ٌا نَادًٍ ةا آن

تيی ىیؽػت. در گظؿػتً وٗتػی تغکیػً  ، نیىٌع ةگیعیطدر کييطه  تهعیو گَیم پظیٔع
وٗتػی تسهػل آن »اؼتادان وا  ایو کلهات را ةً نو گٕتيط: کعدم، ةؽیاری از  نی

تػَاىی آن را تسهػل کيػی. وٗتػی اىذػام آن ّیػعنهکو اؼػت،  ؼضت اؼػت، نی
گَىً اؼت. وٗتی ةػً صاىػً ةعگـػتیط  ٌهیو در واٍٗ« تَاىی آن را اىذام دٌی. نی

ّلتً ةع ؼػضتی یػا نـػکلی واُٗػی در زال کيیط؟ وٗتی  چعا ایو را انتسان ىهی
ؼػُی کيیػط آن را  یط، ایو را انتسان کيیط. وٗتی تسهػل آن ؼػضت اؼػت،ٌؽت

اىط کً ّیعنهکو اؼػت،  رؼط ّیعنهکو اؼت و گٕتً نی ةً ىٌعتسهل کيیط. وٗتی 
آن را انتسان کيیط و ةتیيیط آیا نهکو اؼت. اگع واًُٗا ةتَاىیط آن را اىذام دٌیػط، 
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ٌػای روؿػو و  تان ةیط، گلٌای تاریک درص پػ از َتَر از ؼایً»ةعیط کً:  پی نی
 «روؼتای دیگعی پیؾ رو صَاٌط ةَد!

ایی کً آنَزش دادم ؼضت یاد ٌهً نىلب کً گٕتم، ةً ةا ایو آوردن تهام چیٌغ
وَر کَؿػا  کييطه در ىٌع ةگیعیط و ةً اؼت. در صاتهً انیطوارم واًُٗا صَد را تهعیو

ةتَاىيػط در دأػا  کييػطگان ٗػطیهی و دطیػط ةً تغکیً ادانً دٌیط. انیطوارم تهعیو
از وٗػت صػَد ةػً  ،و ةً کهال ةعؼيط! انیطوارم از ٌهیو انعوز ةػً ةُػطييط تغکیً ک

 واُٗی اؼتٕاده کيیط. ۀةٍتعیو ؿکل ةعای تغکی
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 ضهیهٌ

ةع ٌهیو اؼاس نهکو اؼت نىػاةٖ ٗعار ىیؽت اجعی ادةی ةاؿط و  دَآن ٔالَن
انػعوزه نػعدم  کً کيط اؼتٕاده ىهیای  گَىً ٌا ةً و الغانًا از واژه تاؿطىگعانع انعوزه 

دأػا از گعانػع ىػَیو اؼػتٕاده  اگع ةعای ىَؿتو ایػو کتػاِب اىط.  َادت کعده  ةً آن
زیتػا و  آنط: گعچً ؼاصتار زةان کتاب نهکو ةَد نـکلی دطی پطیط نی کعدم نی

. زیعا ؿط ةا تعی را ؿانل ىهی  تع و ؼىر نىاةٖ اؼتاىطارد ةاؿط، انا نٕاٌیم ژرؼ
تَاىط راٌيهایی دأا در ؼىَح نضتلٓ ةا تع و  نیً ای اؼتاىطاردؿطۀ ىَیو ىٌ واژه

ةػػطن و گَىػػگ تتػػطیل تَاىػػط  و ىػػً نی را نيت٘ػػل کيػػطتذلػػی ٔػػا در ٌػػع ؼػػىر 
 پطیط آورد.را تع  یا ؼایع تْییعات ةيیاىیکييطگان  تهعیو

 لی ٌيگذی

 ۱۹۹۶ژاىَیً  ۵
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 يا اللفظی برخی از ٍاژى نعنی تحت

 اىط  اىط ٍٔعؼت ؿطه ةع اؼاس اولیو ةاری کً در نتو کتاب آنطهٌا  )ایو واژه

 :سخنرانی اٍلیَ ٍ  لَن
 «ٔػا» . کلهۀ چیيی )در نٍَٕم اصالٗی یا نُيَی« ٗاىَن»یا  «اقَل« »،راه»ٔا: 

کلهػۀ ایػو رود.  کار نػی ةَدا ؿاکیانَىی ىیغ ةًٌای  یا آنَزه« دارنا»ةعای اؿاره ةً 
تً اؼت. « ٔالَن»ٌهاىی اؼت کً در کلهۀ « ٔا»  ةً کار ٔر

ىیغ در  . نضٕٓ ٔالَن دأا«ٌای ةغرگ آنَزه»یا « ٗاىَن ةغرگ« »راه ةغرگ،»دأا: 
تً نی   ؿَد. ىٌع گٔع

 لَن: چعخ.
ىـػاىۀ اؼػت. « چػعخ دارنػا»یا « چعخ ٗاىَن»تعدهۀ لَْی آن ةً نُيی ٔالَن: 
 ؿکل رىگی اةتطای کتاب ىیغ ٔالَن ىام دارد. دایعه

 کتاب اقلی تغکیۀ ٔالَن دأا. «.چعصاىطن چعخ ٗاىَن» دَآن ٔالَن:
  یَ: ؿعح و تٕؽیعی ةا اؼتٕاده از زةان، ةیاىیً. لَن
ةػً نُيػی  ؛ َؿػوراؼػتی، واُٗػی ، درؼتی،ز٘ی٘ت ِرن: ِدو ةً نُيی ،َؿو ،ِدو
، ةعدةاری، ؿکیتایی، پایطاریةً نُيی  صَةی؛ ِرن ،صَاٌی، ٌهطردی، نٍعةاىی ىیک

 . داری صَیـتو
ئػَ را کؽػب دا»کؽی کً ؿَد ؛ ایو اقىالح ةً  تلٕي نی ىیغ« تائَ)» «راه»َ: دائ

 کيط. ىیغ اؿاره نی «کعده
يگ چیيی َ٘یطه ةع ایو اؼت کً  اىعژی زیػاتی اؼػت و در « چی،»چی: در ٌٔع

یػا  «پعاىػا»تعی از اىعژی اؼػت. چػی را  ؿکل ؼىر پاییو« گَىگ،»ن٘ایؽً ةا 
 ىانيط. نی )ةً ژاپيی  ىیغ «کی»
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ٔػػای دىیػػای » نػػتو اقػػلی، واژۀ چیيػػیاللٌٕی  نُيػػی تسػػت«: ٗلهػػعو ةـػػعی»
 اؼت. « گاىً ؼً
ٔعاؼػَی » نتو اقػلی، اللٌٕی واژۀ چیيی نُيی تست :«ٔعاؼَی ٗلهعو ةـعی»

 اؼت.« گاىً ٔای دىیای ؼً
یػا اىػعژی زیػاتی را تغکیػً  «چػی»کً  گَىگ: ؿکلی از تهعیو ؼيتی چیيی چی
 کيط. نی

 ؿَد. کً از اىذام کاری ىادرؼت ىاؿی نی ای ؼیاه نادهکارنا: 
 صكَقیات اصالٗی.؛ «عؿت ٗلبؼ»ا ی «ؼعؿت ذٌو» ؿیيگ: ؿیو
 دٍان ٌؽتی.دٍتً: پيطاؿتی ةَدیؽتی از   ده دىیای

 کيط. ای را تغکیً نی روؿی کً چيیو اىعژی -۲اىعژی تغکیً، -۱گَىگ: 

ةً ؿضكػی د لػت ٗطیم، ؼاىؽکعیت اؼت و  از زةان ٌيط ای ةَدا: کلهۀ ةَدا واژه
ةیيی،  پا یؾ و پعورش صَد ةً ةكػیعت )یػا روؿػو و کيط کً از وعیٖ تغکیً نی

)نُعوؼ ةً  «ؼیظارتا گَتانا»مهیعی یا رؼتگاری  رؼیطه اؼت و ىتایط ةا  روؿو
یا ةا نظٌب ةَدیؽػم یکػی ؿَد  نیگظار ةَدیؽم ؿياصتً  َيَان ةيیان ةَدا ، کً ةً

تً ؿَد. واژۀ ةَدا،   ىیؽت. ةً نظٌب یا َٗنیت صاقی نسطوددر ىٌع گٔع
گػظار ةَدیؽػم  َيَان ةيیان وَر نـػٍَری ةػً ةَدا ؿاکیانَىی: ؼػیظارتا گَتانػا. ةػً

ؿَد او در ٌيط ةاؼتان زػطود ؼػطۀ پػيذم ٗتػل از  ؿياصتً ؿطه اؼت. گٕتً نی
 زیؽتً اؼت. نیالد نی

 ٌای ةَدا ؿاکیانَىی. دارنا: آنَزش
تو در یک ؿاخ گاو» تو در یک ةو: اقىال«ٔعو ٔر  ةؽت. زی چیيی ةً نُيی ٔر

کً ةػا تع از  ةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼػۀ ةػَدا و کؽػی نَدَدی روؿوتاتاگاتا: 
ات و ةَدی  َا اؼت.ؽاتؼىَح آٌر

 ؼَتعای الهاس: نتيی کٍو در ةَدیؽم.
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َكع پایان دارنا: ةع وتٖ اًٍارات ةَدا ؿاکیانَىی، دورۀ پایان دارنا پاىكػط ؼػال 
ؿَد، کً در آن زنان دارنایؾ دیگع ٗادر ةػً ىذػات  ؿعوع نیظؿتؾ درگةُط از 

  نعدم ىضَاٌط ةَد.
 .۱۹۶۰الگَی اصالٗی چیيی در دٌۀ لِی ٔيگ: 

َيَان یػک  دا ةً ایودر کـط، ایو واژه  ای کً دو نیلیارد ؼال وَل نی دورهکالپا: 
 ؿَد. َطد اؼتٕاده نی

کػً در ّػعب اؼػت و چیػغی  دائَنطرؼۀ ىهاد دی  تای «،ت ةغرگىٍای: »دی تای
 نـٍَر اؼت. «اىگی و ویی»ىهاد َيَان  ةً

تَ:    کيط. ای ناٗتل تاریضی، تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نی َيَان تعؼیهً ةًٌِ
  کيط. ای ناٗتل تاریضی، تْییعات دورۀ وتیُت را أـا نی َيَان تعؼیهً ةًؿَ: ئَلَ

م تػا  ؽ۱۱۰۰دػَ )ز ؼلؽػلۀ یک کتاب پیـگَیی ةاؼتاىی چیيػی اکتاب تْییعات: 
 م . ؽ۲۲۱

ؿػَد تْییػعات  کً گٕتً نیاؼت ای  تعؼیهًو  از کتاب تْییعاتىگاره:  ٌـت ؼً
  کيط. دورۀ وتیُت را أـا نی

يگی:  يگ ؼػيتی را نػعدود ؿػهعد  کً ارزش یؼیاؼ یديتـاى٘الب ٌٔع ٌا و ٌٔع
(۱۹۷۶-۱۹۶۶.   

ات:    ٔعاؼَی ؼًکً  دا و کؽیةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَ نَدَدی روؿوآٌر
 ٗلهعو اؼت.

 یک نتو کالؼیک چیيی تغکیً. دیيگ: ندَ 
کً ةػا تع از  ةیو ةا جهعۀ ز٘ی٘ی در نطرؼۀ ةَدا و کؽی نَدَدی روؿوَا: ؽاتةَدی

ات انا پاییو  تع از تاتاگاتا اؼت. آٌر
 کييطه. صَؿۀ اىعژی دهٍ ؿطه از ُةُطٌای دیگع در ةطن یک تغکیًَدن: 

گظار دائَئیؽم درىٌػع  َيَان ةيیان او ةً .ةً ىَیؽيطۀ دائَ ِد دیيگ : نُعوؼ ئَزی
تً نی  زیؽتً اؼت.  رود زطود ؼطۀ چٍارم ٗتل از نیالد نی ؿَد و گهان نی گٔع



۴۴۵ 

 

 سخنرانی دٍم:
 ى٘ىۀ وب ؼَزىی واٍٗ در نسل ریـۀ ةیيی. ِگو: َؿو

 «لػیر ٌػغا۱۰۸»، ىیم کیلَنتع . در چیيینُادل لی: وازطی چیيی ةعای ٔاقلً )
 ای ةؽیار دور. اقىالزی اؼت ةعای تَقیٓ ٔاقلً

 یَآن: وازط پَل چیيی.
  ةطىی ؼاصتً ؿطه از گَىگ و ٔا.  ،«ةطن ٗاىَن»ٔاؿو: 

َگَىگ:  ى٘ىۀ وب ؼَزىی در نعکغ کٓ دؼت. ى٘ىۀ  ئ
، روش )از ؼاىؽکعیت  تع  کعدن دىیای ةـعی ةطون ایو ةطن ٔیغیکیىیعواىا: 
 ۀ ةَدا ؿاکیانَىی.کعدن تغکیً در نطرؼ کانل

 سخنرانی سَم:
 داری کعدن اىعژی از ةا ی ؼع ؿضف، نعاؼم َنَیت.دیيگ:  گَآن

 ٗلهعو.   در اؼىَرۀ چیيی، ؼىر ةا تعیو داودان نثىث درون ؼًنلکً نادر: 
ٗلهػعو را ؼعپعؼػتی   در اؼػىَرۀ چیيػی، دػاوداىی کػً ؼػًانپعاتَر ةغرگ یـم: 

 کيط.  نی
 ئیؽتی ةعای ّطۀ قيَةعی.ای دائَ واژهکاخ ىیَان: 

 نُادل دو ؼاَت.  وازطی چیيی ةعای زنان، ِچو: ؿی
 نيى٘ۀ پاییو ؿکم. «،طان َدننی»ان:  تی دن

 چًارم: سخنرانی
 ؿَد. ةازی ؼيتی چیيی کً چٍار ىٕعه ةازی نیَىگ: ناد

 ٌا. ٌان: اکحعیت َٗنیت چیيی
  نا: َيَاىی ةعای یک اؼتاد در ؼيت ةَدیؽم تتتی.

 یک نتو کالؼیک چیيی تغکیً.دی:  گَیی نیيگ ؿیيگ



۴۴۶ 

 

ٌا روی ٌػم. اىگـػتان یػک دؼػت روی  : ومػُیتی از ٗػعاردادن دؼػتییو دیً
ؼهت ةا  اؼػت و  ٌا ةً وَری کً کٓ دؼت  ، ةًگیعد اىگـتان دؼت دیگع ٗعار نی

 ةینی ؿکل ةگیعد.ؿَىط کً یک  دو اىگـت ؿؽت وَری ةً یکطیگع نتكل نی
 چیيی تغکیً.یک نتو کالؼیک دائَ ذىگ: 

گاه و آلػت  دوراه )نيى٘ۀ ةػیو ىـػیهو در نعکغ نیان  ى٘ىۀ وب ؼَزىیییو:  ٌَیی
 تياؼلی .

 ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً ت٘عیتًا در نعکغ ٕٗؽً ؼیيً ٗعار دارد. دَىگ: تان
 یيی پـت ؼع ٗعار دارد.ییَِدو: ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً در ٗؽهت پا

 در وؼه پاییو کهع ٗعار دارد. کً   ؛ ى٘ىۀ وب ؼَزىی«اتدروازۀ زی»ِنو:  نیيگ

 پنجو: سخنرانی
گَىػً در   ایو« چٍػار دٍػت»چٍار ودً... ٌـت دٍت: ةعای صَاىيطگان چیيػی، 

ٌـػت »ؿَد کً ةً چٍار دٍت ؿػهال، ديػَب، ؿػعؽ و ّػعب اؿػاره دارد و  نی
ی، ؿهال َالوۀ ؿهال ؿطه ةً ةً چٍار ودً اؿاره« دٍت ی و  ّعةی، ديَب ؿٗع ؿػٗع
 ّعةی. ديَب
. نُيی  اؼت« گَآىگ  کای»واژۀ چیيی تعدهً ؿطه در ایيذا، م نعاؼم تتع : اىذا
تَان پی  نیاؼت. « ةازکعدن ]ةا[ ىَر»یا « ةازکعدن ىَر» اللٌٕی ایو دو کلهً تست

وَر کً در ٗؽػهت نعةَوػً در  ةعد کً چعا ةعصی از راٌتان در نعاؼم تتع ، ٌهان
ىػَر »، چـهان آن را ةا ًةً نذؽهةا تاةاىطن ىَر کييط  کتاب آنطه اؼت، ؼُی نی

 نعاؼم تتع  در ةَدیؽم ديَب آؼیا و ىیغ ؿعؽ آؼیا رایخ اؼت. «.ةاز کييط
 ارواح ةطىٍاد )از ؼاىؽکعیت .آؼَرا: 

 زالتی از دؼت ةعای تتع . ةغرگ:  ىیلَٔع آةی  گل  زالت دؼت
 اؼتطَا و ؼسع و دادو.کً:  دَیَ



۴۴۷ 

 

گَ:  ٌِ ةیو اىگـػت ؿؽػت و اىگـػت  پـت دؼت ى٘ىۀ وب ؼَزىی کً درى٘ىۀ 
 اؿاره ٗعار دارد.

 روؿی چیيی ةعای تُتیع نياًع.ؿَیی:  ٔيگ

 ششو: سخنرانی
چیو ٌَیی: یکی از ن٘انػات ؿػعور درةػار ؼػلىيتی در ؼلؽػلۀ ؼػَىگ ديػَةی 

 م .۱۲۷۹م تا ۱۱۲۷)
م تا  ؽ۱۷۶۵نُـَٗۀ ةطديػ آصعیو انپعاتَر در ؼلؽلۀ َؿيگ ): ً دا دینُـَٗ
ع ایو اؼت کً او تَؼه روح یک روةػاه تؽػضیع ؿػطه ةػَد و َ٘یطه ة  .م ؽ۱۱۲۲

 ةاَث ؼَ٘ط ؼلؽلۀ َؿيگ ؿط.
در ایػو  :در صكَص ديَن زاقل از تغکیً... اگع کؽی ةتَاىط آتـػی ایذػاد کيػط

تً اؼت. در چیيی و ةًپاراگعاؼ،  يَن زاقل اژۀ دىسَی ةازی ةا کلهات قَرت گٔع
 دٌط. یغ نیآتؾ را ىکعدن  درؼت، نُيی «َزو ٌ» از تغکیً،

 سخنرانی يفتو:
م تػػا ۱۱۲۷گَىػػگ: راٌػػب ةَدیؽػػتی نـػػٍَری در ؼلؽػػلۀ ؼػػَىگ ديػػَةی ) دی

 م .۱۲۷۹
 ییو، نسلی کً چاه واٍٗ ةَد.  کَه اِنی: زطود ٌغار نایل دور از نُتط لیيگ

 .م ۲۶۵م تا ۲۲۰) «ؼً پادؿاٌی»از  انپعاتَر یکیؼائَ ؼائَ: 

 :يشتوسخنرانی 
 کً در تاج ؼع ؿضف ٗعار دارد.ى٘ىۀ وب ؼَزىی ٌَیی:  ةای

 ةیو: یکی از ٌـت دائَئیؽت داویطان در نطرؼۀ دائَ. لَ دوىگ
 صه نعزی ةیو وعؼ ییو و یاىگ ةطن.نائَیَ: 
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 سخنرانی نًو:
 ةطىی ؼاصتً ؿطه از گَىگ.ؿو:  گَىگ

 ؿضكیتی ازهٖ در یک رنان چیيی.یَ:  کی آه
 ؼلؽلۀ تاىگ. گظار نطرؼۀ ؿهالی ةَدیؽم ِذن در یَ: ةيیان ؿی ِؿو


