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دربارۀ دافا (لَنیَ)
داْا سطد آْطیصگار اغت .غػي

ةيای آْػطیيؼ اغػت .آن چیػظی

اغت کً آغهانٌا ،زنیو و حٍان ةػط اغػاس آن ةيػا ىٍػاده ؽػصه
اغتٌ .هًچیظ را در ةط نیگیطد ،از ةیىٍایت کَچک تػا ةیىٍایػت
ٌػػِی ةػصن کیٍػاىی،
ٌيیم؛ در ذػایی کػً در ٌطیػک از غػهَح
ِ

ةًگَىًای نِٓاوت نِخلی نیؽَد .از ژرْػای ةػصن کیٍػاىی ،اةِػصا
ریظتػطیو ذرات دصیػصار نیؽػَىص و در دػی آن ،هیًهیػًٌای ذرات
ةیؽهار در اىصازهٌای گَىػاگَن ،از کَچػک تػا ةػظرا ،تػا غػهَح
ةیطوىیای کً ةؾطیت نیؽياغص ،یٍيی اتمٌا ،نَیکَلٌا ،غیارات
و کٍکؾػػػانٌا ،و ورای آنٌػػػا و ىیػػػظ آن چیظٌػػػایی کػػػً ةػػػازٌم
ةظراتطىص .ذراتی ةا اىصازهٌای گَىاگَن ،نَحَدات و ىیظ دىیاٌػایی
در اىصازهٌای گَىاگَن را نیغازىص کً در ةصنٌای کیٍػاىی دشػؼ
گَىػاگَن ایػو ذرات
ٌػِيص .نَحَداتی کػً در ٌطیػک از غػهَح
ِ

ٌػِيص ،ایونَر درک نیکييص کً ذرات نَحَد در غػهد ةظراتػط
ةٍَصی ،غیاراتی در آغهانؽان ٌػػِيص ،و در تکتػک غػهَح ةػً
ٌهیو ؽکل اغت .ةطای نَحَدات در ٌطیک از غػهَح گَىػاگَن
ایو حٍان ،ایو تا ةیکطان ادانً دارد .ایػو داْػا ةػَد کػً زنػان و
نکان ،اىتػَه نَحػَدات و گَىػًٌا و ٌهػ آْػطیيؼ را دصیػص آورد.
ٌطچیظی کً وحَد دارد ،نطٌَن آن اغت و ٌیچچیػظی ةیػطون از
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آن ىیػت .تهام ایوٌا ،حلَهٌای نلهَس ویژگیٌای داْا یٍيػی
ِحوَ ،ؽوِ ،رن ،در غهَح نشِلّ اغت.
1

اةظار نطدم ةطای کاوش ْلا و ةطرغی ذیات ٌط اىصازه ٌم کػً
دیؾطًِْ ةاؽص ،داىؼ ةًدغتآنصه ،نرػصود ةػً ٕػػهِی از ایػو
ةٍُصی اغت کً نَحَدات ةؾطی در آن وحَد دارىص ،یٍيػی غػهد
داییيی از ایو حٍان .در نَل تهصنٌای نإتػل تػاریز ،اىػػانٌا
غیارات دیگػطی را کػاوش کطدىػص .انػا ةػصون تَحػً ةػً ارتٓػاع و
نػاْت دیهَدهؽصه ،ةؾط ٌيَز از ٌٍصۀ ایو ةطىیانصه کػً از ةٍُػصی
کً در آن وحػَد دارد ،سػارج ؽػَد .تفػَیط ذٖیٖػی حٍػان ةػطای
ٌهیؾً سَد را از ةؾط ديٍان نیکيص .اگط نَحَدی ةؾطی ةشَاٌػص
اغطار ایو حٍانْ ،لازنان و ةصن ةؾطی را درک کيص ،ةایػص تظکیػً
در یک روش راغِیو را ةطگظیيص و ةً روؽػوةیيی ذٖیٖػی دغػت
یاةص و غهد وحَدش را ارتٖا دٌص .در ایو ـَرت از نطیٔ تظکیً،
ىیکػی
سفَـیات اسالٕیاش واه نیؽَد و ٌيگػانی کػً ةَِاىػص
ِ

وإٍی را از ؽطارت و سَةی را از دلیصی تؾشیؿ دٌص و ْطاغػَی
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ِحػػوَ ،ؽػػوِ ،رن :ذٖیٖػػت ،ىیػػکسَاٌی ،ةطدةػػاری .ةػػً واژهىانػػً
اىٍِای کِاب نطاحًٍ ؽَد.
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ِ
نَحػَدات غػهَح و
غهد ةؾػطی ةػطود ،ذٖػایٔ ایػو حٍػان و
ةٍُصٌای دیگط را نیةیيص و ةً آنٌا دغِطغی دیصا نیکيص.
ةا آىکً نطدم اُلب ادٌا نیکييص ٍْاییتٌای ٌلهیؽان ةطای
ایو اغت کً «کیٓیت زىصگی را ةٍتَد ةشؾػيص »،انػا ایػو رٕاةػت
ْياوراىً اغت کً آنٌا را ةً دیؼ نیراىص .و در ةیؾِط نَارد ،ایػو
ٍْاییتٌا ةط ایو اغػاس اىخػام ؽػصه کػً نػطدم ایٍیػات را کيػار
گضاؽًِ و اـَل اسالٕی هزم ةطای سَیؾِوداری را رٌػا کطدهاىػص.
ةً ٌهیو ٌلػت ةػَد کػً تهػصنٌای گضؽػًِ ةارٌػا ویػطان ؽػصىص.
کاوشٌای نطدم ةًىاچار نرصود ةً ایو دىیای نادی اغت و ایو

ً
ـطْا آىچػً دضیطِْػً ؽػصه،
ؽیَهٌای کاوش ةًگَىًای ٌػِيص کً
نَرد نهایًٍ ٕطار نیگیطد .در سفَص چیظٌایی کػً در ایػو ةٍُػص
ةؾطی ىانلهَس یا ىانطئی ٌػِيص ،انا ةًنَر وإٍی وحَد دارىػص
و سَدؽان را در ایو دىیای ذاكػط ،ةػً ؽػکلٌای وإٍػی ٌَیػصا
نیکييصٌ ،هچَن نٍيَیت ،ایهان ،غشو سصایی و نٍخظات ،نطدم
ٌطگظ حطئت ىهیکييص ةً آنٌا ىظدیک ؽَىص ،چطاکً آنٌػا ایٍیػات
را دور اىصاسًِاىص.
اگط ىژاد ةؾػط ةَِاىػص نػيؼ ،رِْػار و تٓکػط سػَد را ةػط دایػ
ارزشٌای اسالٕی ةٍتَد ةشؾص ،آىگاه انکاندضیط سَاٌػص ةػَد کػً
تهصن دایصار ةهاىص و ذِی دوةاره نٍخظات در ایػو دىیػای ةؾػطی
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روی دٌيػػػػػص .ةارٌػػػػػا در گضؽػػػػػًِْ ،طٌي

ٌػػػػػایی کػػػػػً

ىیهًسصاییىیهًةؾطی ةَدىص ،در ایو دىیا ىاٌط ؽصىص و ةػً نػطدم
کهک کطدىػص ةػً درک درغػتتطی از زىػصگی و حٍػان ةطغػيص .در
ذایی کً داْا ایيخا ،در ایػو دىیػا دصیػصار نیؽػَد ،وِٕػی نػطدم
اذِطام و تکطیم نياغتی ةً آن ىؾان دٌيص ،سَدؽان ،ىژادؽان یا
نلیتؽان از ةطکت و غطةليصی ةٍطهنيص سَاٌيص ؽص .ایو داْا ،راه
ةظرا حٍان ةَد کً ةصن کیٍاىی ،حٍان ،زىصگی و تهام آْػطیيؼ را
دصیص آوردٌ .ط نَحَدی کػً از داْػا نيرػطؼ ؽػَد ةًراغػِی تتػاه
اغتٌ .ط ؽشفی کً ةَِاىص نهاةٔ ةػا داْػا ةاؽػص ةًراغػِی ْػطد
سَةی اغت و ةا غالنِی و ؽادناىی داداش داده نیؽَد .و ٌػط
تظکیًکييصهای کً ةَِاىص ةا داْػا یکػی ؽػَد ،نَحػَدی روؽػوةیو
اغت ،نَحَدی سصایی.
یی ٌيگخی
 ۲2نً ۲۲۸2
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سخنرانی اٍل

يدایت حقیقی نردم بٌسَی سطَح باال
در تهام نصتی کً آنَزشٌا و تهطیوٌا را نيِٖل نػیکػطدهام ،در
ةطاةط حانًٍ و ؽاگطدان نػئَل ةَدهام .ىِایج سَب ةػَده و تػث یط
سَةی ٌم روی احِهاع گضاؽًِ اغت .در غالٌای اسیط ةػػیاری
از اغِادان چیگَى

ةَدهاىػص کػً تهطیوٌػای چیگَىػ

سػَد را

آنَزش دادهاىص ،انا نهایتی کً آنَزش دادهاىص ٌهیؾػً در غػهد
غالنِی و تيصرغِی ةَده اغت .ایتِػً ىهیگػَیم کػً تهطیوٌػای
دیگطان سَب ىیػت .ةلکً نييَرم ایو اغت کً ٌیچچیػظ غػهد
ةاهتطی را نيِٖل ىکطدىص .از وكٍیت چیگَىػ

در چػیو انػطوزی

آگاه ٌػِم و نیتَاىم ةگَیم در ذال ذاكط ٌیچکػػی در داسػل
یا سارج از کؾَر ىیػت کً چيیو روؽی را ارائً دٌػص کػً ؽػها را
4

ةًنَر وإٍی ةً غهَح ةاهتط ةتطد .چطا ٌیچکػػی در ذػال اىخػام
آن ىیػت؟ ٌلل ةظراتط و وغیًتطی در ایو سفَص وحػَد دارد
کػػً ةطسػػی از آنٌػػا ةػػً گضؽػػًٌِای دور در تػػاریز ةطنیگػػطدد و
ً
ـػطْا ٌطکػػی
نیتَاىص ةرثةطاىگیظ ةاؽػص .ایوگَىػً ىیػػت کػً

ةَِاىص چيیو چیظی را آنَزش دٌص ،چطاکً ایو کار ةػا ةػػیاری از
روشٌای دیگط غطوکار دارد .ایو روزٌا ایو نؾکل ذػادتط ؽػصه
اغت .ةػیاری از اْػطاد روؽػی را انػطوز تهػطیو نیکييػص و ْػطدا
غػػطاغ روش دیگػػطی نیروىػػص و ةصنؽػػان را آؽػػًِٓ نػیکييػػص و
تظکیًؽان ةً ؽکػت نیاىخانص .ةًحای ایيکً ْٖم ةً یک ؽیَۀ
َٕی دایتيص ةاؽػيص کػً ةَِاىػص آنٌػا را ةػً حػایی ةطغػاىص ،غػطاغ
اىَاعوإػام چیظٌا نیروىص و ٌطچیظ حصیصی کػً ةطنیگظیييػص ةػا
ٕتلی تصاسل ایخاد نیکيصٌ .طچیظی ةا آنٌا تصاسل ایخاد نیکيص
و دیگط ىهیتَاىيص در تظکیً نَْٔ ؽَىص.
ةایص تهام ایو چیظٌا را ةطایتان غانان دٌیم .آىچػً سػَب
اغت ةطایتان ىگً نیداریم و آىچً ةص اغت از ةػیو نیةػطیم .ةػا
ً
وإٍػا ةایػص
ایو کار نیتَاىیص از ایو یريً ةً ةٍص تظکیً کيیص .انا

ةطای یادگطِْو ایو «داْا» ایيخػا ةاؽػیص .اگػط ةػً واةػػِگیٌای
گَىاگَن چػتیصه ةاؽیص یا اگػط ةػطای ةًدغػتآوردن تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ،ةطای درنانؽصن ،ةطای ؽيیصن ةطسی ىيطات و ایصهٌا
یا ةا ىیت ةصی ةً ایيخا آنصه ةاؽیص ،اـالً ٌهلی ىشَاٌػص ةػَد .ةػً
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یاد داؽًِ ةاؽیص کً آىچً در ذال اىخام آن ٌػػِم نيرفػطةًْطد
اغتْ .طـتٌای زیادی نثل ایو وحَد ىصارد و ةطای ٌهیؾً ةػً
ایو ؽکل آنَزش ىشَاٌم دادْ .کط نیکػيم ٌطکػػی کػً ةَِاىػص

ً
ً
ً
ةٍػصا در آیيػصه ةػً
وإٍػا...
ؽشفا در غشيطاىیٌایم ؽػطکت کيػص
اٌهیت آن دی سَاٌیص ةػطد و نَِحػً نیؽػَیص چػً سَؽػتشِی
ةظرگی ةَده اغػت .ایتِػً نػا اٌِٖػاد ةػً راةهػ تٖػصیطی داریػم و
نیگَیم ةًسانط راةه تٖصیطیتان اغت کً ایيخا ٌػِیص.
درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اىِٖال روؽی کً ؽها را ةً غهَح ةػاه
ةتطد چً نٍيایی دارد؟ یٍيی رٌػاییةشؾػیصن ةػً نػطدم و ىخػات
آنٌا .دع ةایص سَدتان را ةًنَر وإٍی تظکیػً کيیػص و ىػً ایيکػً
ً
ـطْا غایم و تيصرغت ؽػَیص .ةػط ٌهػیو اغػاس ،تظکیػ وإٍػی
نػِلظم ایػو اغػت کػً «ؽیوؽػیي

» ةػاهتطی داؽػًِ ةاؽػیص.

ٌطکػی کً ایيخا ىؾػًِ ةطای یادگطِْو داْا ایيخػا آنػصه اغػت،
دع ایيخا ةایص ةا ىیت سایفػی ةػطای تظکیػً گػَش کيیػص و ةایػص
واةػِگیٌایتان را رٌا کيیص .اگط ةا اىگیظهٌای ىاسایؿ ةً ایيخػا
ةیاییص کً تهطیوٌا و داْا را یاد ةگیطیػص ،چیػظی یػاد ىهیگیطیػص.
ذٖیِٖی را ةً ؽها نیگَیم :غٓط تظکیً چیظی ىیػػت حػظ روىػص
دائهػی رٌػػاکطدن واةػػِگیٌای ةؾػػطی .اگػط کػػػی ٌػػِیص کػػً
ةًؽصت ةا دیگػطان رٕاةػت نیکيیػص و ةػا زرىگػی نػطدم را ْطیػب
نیدٌیص یا ذِی دیگػطان را زیػط دػا نیگضاریػص تػا در رأس ٕػطار
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ً
نشفَـػا ؽػها کػً
ةگیطیص ،ةایػص ؽػیَهٌایتان را تِییػط دٌیػص.
انطوز ایيخا ٌػِیص تا ایو تهػطیو را یػاد ةگیطیػص ،رٌػاکطدن ایػو
اْکار ةطایتان كطوریتط اغت.
ةً ؽها آنَزش ىهیدٌم چگَىً ةیهاریٌا را ؽٓا دٌیص ،زیطا
ةشؾی از روش نا ىیػت .انا اگط ةشَاٌیص تظکی وإٍی را اىخػام
دٌیص ،ةصن ةیهار ناىً ةظرگی ةطای تظکیً اغت .دع ةایص ةػصنتان
را دا ک کيم .انا ْٖم ةصن اْطادی را دا ک نیکيم کً ایيخا آنصهاىص
تا ةًنَر وإٍی تهطیوٌا و «ْػا» را یػاد ةگیطىػص .ةایػص ىکِػًای را
تث کیص کيم :اگط ىَِاىیص واةػِگی یا ىگطاىی درةػارۀ ةیهػاری را کيػار
ةگضاریص ،ىهیتػَاىیم کهکتػان کيػیم .چػطا ایوگَىػً اغػت؟ زیػطا
ذٖیِٖی در ایو حٍان وحَد دارد :ةط نتٔ نصرغ ةػَدا ،چیظٌػایی
کػػً ةػػطای نػػطدم ٌػػادی اتٓػػاؽ نیاِْيػػصٌ ،هگػػی راةهػػًٌای
ازدیؼتٍییوؽصه دارىص و ةطای نطدم ٌادی چیظٌایی نثل تَیػص،

ً
ـطْا ذٖیِٖی از زىصگی ٌػِيص .ةیهاری و
دیطی ،ةیهاری و نطا،

غشِیٌایی کً نطدم تخطةً نیکييص ىاؽی از کارنا اغت و کارنػا
نرفَل کارٌای ةصی اغت کً در گضؽًِ اىخام دادىػص .وِٕػی ةػا
غشِیٌایی نَاحً نیؽَىص ،در ذال ةازدطداست ةػصٌی کارنػایی
ٌػِيص .ةياةطایو ٌیچکػی ىهیتَاىػص ةػً نیػل سػَد آن را تِییػط
دٌص .تِییط آن ناىيص ایو اغت کً نطدم نخاز ةاؽيص ةصٌی حهػً
کييص ةصون ایيکً نختَر ةاؽيص آن را ةپطدازىص .در ىِیخً ىهیتَاىیػص
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ةً نیل سػَد ،زىػصگی نػطدم را تِییػط دٌیػص و اىخػام آن اؽػِتاه
اغت.
ةطسی اْطاد ةًاؽِتاه ْکط نػیکييػص کػً ؽػٓادادن نػطدم کػار

ً
وإٍػا
سَةی اغت .انا آننَر کً نیةیيم در ٌیچ نَردی ؽشؿ
ؽٓا ىیاًِْ اغتْٖ .م ةیهاری او ةػً تٍَیػٔ اِْػاده یػا ةػً چیػظ

ً
وإٍا از ةیو ىطًِْ اغت .ةطای ایيکً
دیگطی تِییط ؽکل یاًِْ انا
ةً رىج و غشِی ْطد ساتهً دٌیص ةایص کارنا را از ةیو ةتطیػص .اگػط

ً
وإٍا ةَِاىص نطدم را درنان کيص و چيػیو کارنػایی را از ةػیو
ک ػی

ةتطد ،دع غهرؼ ةایػص سیلػی ةػاه ةاؽػص .او ةایػص دیؾػادیؼ
ذٖیِٖی را دیػصه ةاؽػص :اـػَل نػطدم ٌػادی را ىهیتػَان ةػًنَر
غطغطی ىٖق کطد .ةا ایو ذػال ،ةػً اْػطادی کػً در روىػص تظکیػً
ٌػِيص احػازه داده نیؽػَد از روی ٌهػصردی و ؽػٖٓت کارٌػای
سَةی اىخام دٌيص ،ناىيص ؽٓادادن دیگطان یا کهک ةً غػالنِی و
تيصرغػػِی آىػػان .انػػا ایػػو ؽػػٓای ةیهػػاری ةػػًنَر کانػػل اىخػػام
ىهیؽَد .زیػطا اگػط ةػا ازةیوةػطدن کارنػای ْػطدی ٌػادی ،نيؾػث
ی
ةیهػػاریاش ةػػًنَر وإٍ ػی از ةػػیو نیرْػػت ،آن ؽػػشؿ ٌػػاد ِ

ُیطتظکیًکييصه ٌيَز ٌهان ْطد دىیَی ٕتلػی نیةػَد و ةػً زىػصگی
غاةٖؼ ةطنیگؾت و ةًدىتال رٕاةػت و نيػاًْ ؽشفػی نیةػَد.
ً
نهلٖػا
چگَىً نیتَان چيػیو ْػطدی را ةػًنَر وإٍػی ؽػٓا داد؟

نهيَع اغت.
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دع چطا ایو کار را نیتَان ةطای تظکیًکييػصگان اىخػام داد؟
زیطا ٌیچکػی ةاارزشتط از تظکیًکييصه ىیػت .او نیسَاٌص تظکیً
کيص و ایو ةاارزشتطیو ْکط اغت .از زنانٌای گضؽػًِ ایػو ةػاور
وحَد داؽًِ کً ٌطکػی ،غطؽت سصایی دارد و ایو ْکط ،ةازتػاةی
از آن اغت .ةط ٌهیو اغػاس ،نَحػَدات واهتػط نیتَاىيػص ةػً او
کهک کييص .کهی ةً تَكید ىیاز دارد .نیگػَیم چػَن روؽػی کػً
آنَزش نیدٌم ةػیار دیؾطًِْ اغت ،ةػً ذٖػایٔ غػهَح ةػاه و
نَكٌَات ةػیار نٍهی نطةَط نیؽَد .از دیصگاٌی ةاهتط در ایػو
حٍان ،نیتَان دیص زىصگی اْطادی کً روی زنیو ٌػِيص در ایيخػا
دصیص ىیانصه اغت .روح آنٌػا در ٕلهطوٌػای ةػاهتط حٍػان نَِیػص
ؽصه اغت .چیظٌای ةػیار زیادی در ایو حٍان وحػَد دارىػص کػً
نیتَاىيص از نطیٔ تٍانلؽان ذیات را ایخاد کييص .ةػًةیان دیگػط،
در حٍان ةظراتطی ةػَد کػً روح ؽػشؿ اةِػصا ٕػصم ةػً ٌػػِی

گضاؽت .ایو حٍان ذ ً
اتا سَب و نٍطةان اغػت و غطؽػت حٍػان،

ِحػػوَ ،ؽػػوِ ،رن (ذٖیٖػػت ،ىیػػکسَاٌی ،ةطدةػػاری) را داراغػػت.

ٌيگانی کً ؽشؿ نَِیص نیؽَدٌ ،هان غطؽػت حٍػان را دارد.
انا ةا اْظایؼ تٍصاد نَحػَدات ،ؽػکلی از رواةػم احِهػاٌی ةػیو
اْطاد ؽکل نیگیطد .ةطسی از نَحَدات سَدسَاه نیؽَىص و دیگط
هیٔ آن ٕلهطویی ىیػِيص کً در آن ٕػطار دارىػص و ةایػص ةػً غػهد
داییوتطی ةیِٓيص ،زیػطا احػازه ىصارىػص در حػایی کػً ةَدىػص ةػإی
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ةهاىيص .انا در آن ٕلهطو حصیص نهکو اغػت دوةػاره ةػصتط ؽػَىص و
احازه ىصاؽًِ ةاؽيص ةهاىيص و در ىِیخً دوةاره غَٖط نیکييص .ایو
چطسً تکطار نیؽَد تا در اىٍِا ةً ایػو غػهد نَحػَدات ةؾػطی
غَٖط نیکييص.
تهام احِهاع اىػػاىی در غػهد یکػػاىی ٕػطار دارد .ا گػط ةػا
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىگطیػًِ ؽَد یا ٌهاننَر کً نَحػَدات
سصایی نیةیييص ،ایو نَحَدات دع از غَٖط ةً ایو غهد ةایػص
از ةیو ةطده نیؽصىص .انا نَحػَدات سػصایی از روی ىیػکسَاٌی
تفهیم گطِْيص ةً ایو نَحػَدات ْطـػت دیگػطی ةصٌيػص و ایػو
نرػیم نشفػػَص و ای ػو ٕلهػػطو نيرفػػطةًْطد را ایخػػاد کطدىػػص.
نَحَدات در ایو ٕلهطو ،از نَحػَدات در تهػام ٕلهطوٌػای دیگػط
حٍان نِٓػاوت ٌػػِيص .نَحػَدات در ایػو ٕلهػطو ىػً نیتَاىيػص
نَحَدات در ٕلهطوٌػای دیگػط را ةتیييػص و ىػً ذٖیٖػت حٍػان را.
ِ
نَحػَدات ایيخػا اىگػار در تػٌَم گػم ؽػصهاىص .اگػط
ازایورو ایػو
ةشَاٌيػػص درنػػان ؽػػَىص ،از ةػػصةشِی و ْال ک ػت رٌػػایی یاةيػػص ی ػا
کارنایؽان را از ةیو ةتطىص ،تيٍا راه ایو اغت کً تظکیً کييص و ةػً
داکی اوییً و ساىػ وإٍیؽػان ةطگطدىػص .ایػو چگػَىگی ىگػطش
ِ
روشٌای تظکیً ةً ایو نَكػَع اغػت .در وإػً ٌػصؼ و نٍيػی
زىصگی ایو اغت .ایو تَكید روؽو نیکيص کػً چػطا آرزوی ْػطدِ
ةٍِطی ؽصن و تظکیًکطدن ،چیظی سصایی در ىيط گطًِْ نیؽَد و
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ةػیار ةاارزش اغت .زیطا ایو ْػطد نیسَاٌػص دوةػاره ةػً دػاکی و
سلَص اوییً و ساى وإٍی آغػهاىیاش ةطگػطدد و ْطاغػَی ایػو
غهد نطدم ٌادی ةطود.
از ٕصیم در ةَدیػم ایو ةاور ةػَده اغػت کػً وِٕػی غطؽػت
سصایی ْطد ىهایان نیؽَد ،دىیای دهحًٍِ را نییطزاىصٌ .طکػػی
ایو را نیةیيص ،ةً او یاری نیرغاىص و ةصون ٕیصوؽطط ةً او کهک
نیکيص .نصرغ ةَدا نٍِٖص اغت کً وِٕی نَحَدات واه ْػطدی را
ىخات نیدٌيص چیظی در ازای آن اىِيار ىصارىصٕ ،یهِػی ةػطای آن
در ىيط ىهیگیطىص و کهکؽان ٌهیؾً ةصون ٕیصوؽطط اغػت .ةػً
ٌهػػیو ٌلػػت اغػػت کػػً نیتػػَاىیم کارٌػػای ةػػػیاری ةػػطای
ؽاگطداننان اىخام دٌیم .انا اىخام ایو کارٌا ةطای ْػطدی ٌػادی
کً ْٖم نیسَاٌص ْطدی ٌادی ةاؽص و درنان ؽَد ٌهلی ىیػت.
ٌصهای ْکط نیکييص« :اگط ایو روش ةیهاریام را ؽٓا دٌص تظکیػً
نیکيم ».انػا ٌالٕػ ؽػها ةػً تظکیػً ىتایػص نؾػطوط ةاؽػص .اگػط

ً
نتیٍِػا ةػصن
نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،دع تظکیً را ؽػطوع کيیػص.

ةٍلػػی اْػػطاد ةیهاریٌػػایی دارد و ةٍلػػی اْػػطاد در ةصنؽػػان
اىطژیٌای آؽػًِٓ دارىػص ،ةٍلػی ٌطگػظ روشٌػای چیگَىػ

را

تهطیو ىکطدهاىػص و اْػطادی ىیػظ ٌػػِيص کػً دهٌػا غػال آنٌػا را
تهطیو کطدهاىص انػا ةػصون دیؾػطْت در تظکیػً ٌيػَز در نرػصودۀ
ی «چی» غطگطداناىص.
اىطژ ِ
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دع ةطای آن ةایص چً کار کيیم؟ ةایص ةصنؽان را دا ک کيػیم
و تظکیً ةًغَی غهَح ةػاهتط را ةػطای آنٌػا انکاندػضیط غػازیم.
اوییو و اةِصاییتطیو نطذل تظکیً ؽانل ایو اغت کً ةػصنتان را
ةًنَر کانل دا ک کيیم ،تهػام چیظٌػای ةػص در ذٌوتػان ،نیػصان
کارنػػا دیطانػػَن ةػػصنتان و تهػػام ٌػػَانلی ک ػً ةػػصنتان را ةیهػػار
نیغازىص ةطداریم و ٌهًچیظ را ةطایتان تهیظ کيیم .اگط ایو کار را
اىخام ىصٌیم ،ةا چيیو ةصن آیَده و غیاه و ذٌيػی ىادػاک چگَىػً
نیتَاىیص ةًغَی غهَح ةاهتط تظکیً کيیص؟ نا تهطیو چی اىخػام
ىهیدٌیم .ىیازی ىصاریص چيیو چیظٌای غهد دػاییيی را تهػطیو
کيیص .ؽها را ةً ْطاتط از آن ٌُل نیدٌیم و کهک نیکيیم ةصنتان
از ٌطگَىً ةیهاری داک ؽَدٌ .مزنان ،نکاىیظمٌای آنادهای را در
ةصنتان ىفب نیکيیم کً ةػطای دایػًریظی در غػهد دػاییو هزم
ٌػِيص .ةً ایو ؽکل ،از ٌهان اول تظکیً را در غهری ةػیار ةػاه
ؽطوع نیکيیص.
در روشٌای تظکی آغیایی نطغػَم اغػت کػً ةػا اذِػػاب
چی ،غً غهد تهطیو وحَد دارد .انا تظکی ذٖیٖی دع از چػی
ؽطوع نیؽَد و ةياةطایو ْٖم دو غهد اـلی دارد :یکػی تظکیػ
«ٕلهطو ةؾطی» و دیگطی تظکی «ْطاغَی ٕلهطو ةؾطی» اغػت.
نضٌتی «دلکيصن از دىیا» و «ةازگؾػت
ایوٌا نِٓاوت از نٓاٌیم
ِ

ةً زىصگی دىیَی» ٌػِيص کً نهکو اغت نؾاةً ةػً ىيػط ةطغػيص.
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ایو دو اـهالذی کً اغِٓاده نیکيیم ةً دو نطذل اـلی تتػصیل
ةصن ةؾطی اؽاره نیکيص کػً در تظکیػ وإٍػی روی نیدٌػص .در
ْطایيص تظکی ٕلهطو ةؾطی ،ةصن ةًنَر دیَغًِ ةارٌا دا ک نیؽَد
تا ایيکً در ىٍایت ،ةػصن کػانالً ةػا نػادۀ ةػا اىػطژی ةػاه حػایگظیو
نیؽَد .انا تظکی ْطاغَی ٕلهطو ةؾطی ،اـَه ً تظکیًای اغت کً
ةا ةصىی سصایی اىخػام نیؽػَد .آن ةػصن از نػادۀ ةػا اىػطژی ةػاه
غاسًِ نیؽَد و تهػام تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی دوةػاره تَغػًٍ
ن ػییاةيػػص .ایوٌػػا دو نطذلػػًای ٌػػػِيص ک ػً درةػػارۀ آن ـػػرتت
نیکيیم.
نػػا نٍِٖػػصیم ک ػً رواةػػم تٖػػصیطی وحػػَد دارد .ةيػػاةطایو ةػػا
آنصنتان ةً ایو کالس نیتَاىم ایػو کارٌػا را ةػطای ؽػها اىخػام
دٌمٌ .هیو اهن ةیؼ از دوٌظار ىٓط داریم کػً ایيخػا ىؾػػًِاىص،
انا ذِی اگط ٌظاران ىٓط دیگط ٌم ةَدىص ،ذِػی دهٌػظار ىٓػطٌ ،يػَز
ٌم نیتَاىػِم آن کارٌا را اىخام دٌػم .یٍيػی ىیػازی ىصاریػص در
غهری داییو تهطیو کيیص .دع از آىکً ةػصنتان را دػا ک کيػیم،
ؽها را ةً ْطاتط از آن غهد ٌُل نیدٌیم و غیػِم تظکی کػانلی
را در ةػػصنتان ٕ ػطار ن ػیدٌیم ،ةػػًنَری ک ػً از یريػ ؽػػطوع ،در
غهری ةاه تظکیً نیکيیص .انا ایو کارٌا را ْٖم ةػطای ؽػاگطداىی
ً
ً
ـػطْا
وإٍا ةطای تظکیػً ایيخػا نیآیيػص .ایيکػً
اىخام نیدٌم کً
ایيخا ىؾػًِایص ةً نٍيػی ایػو ىیػػت کػً تظکیػًکييصهایػص .اگػط
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ةَِاىیص تٓکطتان را ةًنَر ةيیادی تِییط دٌیص ،نیتَاىیم ایو کارٌػا
ً
ةٍصا درک سَاٌیص کطد
و کارٌای ةیؾِطی را ةطایتان اىخام دٌیم.

چًچیظی ةً ؽها دادهام .دوةاره نیگَیم ،ایيخا ةیهاریٌا را ؽػٓا
ىهیدٌیم ،ةلکً کاری کً اىخػام نػیدٌیم ایػو اغػت کػً ةػًنَر
ٌهًحاىتًای ةصن ؽػاگطداننان را نٍِػادل نػیکيػیم تػا ةَِاىيػص
تظکیً کييص .ةا ةصن ةیهػار ىهیتَاىیػص «گَىػ

» را تَغػًٍ دٌیػص.

دع ىتایص از نو درسَاغت کيیص ةیهاریتان را درنان کيم .آن کار
را اىخام ىهیدٌمٌ .صؼ اـػلیام از ایيکػً ایػو روش را ٌهػَنی
کطدم ایو ةَد کً نطدم را ةًغَی غهَح ةاهتط ٌصایت کيم ،ةًنَر
وإٍی نطدم را ةًغَی غهَح ةاهتط ٌصایت کيم.

سطَح نختلف فا ی نختلفی دارند
ةػ ػیاری از اغػػِادان چیگَى ػ

گًِٓاىػػص ک ػً چیگَى ػ

 ،غػػهد

اةِصایی ،غهد نَِغػم و غػهد دیؾػطًِْ دارد .انػا ذِػی ایػو
غهَح اةِصایی ،نَِغم و دیؾػطًِْ ،نطذلػًای اةِػصایی ٌػػِيص،
زیطا روی اىطژی غهد داییوتطی ةػًىام چػی کػار نیکييػص .اکثػط
اْطادی کً در روشٌای چیگَى

تهطیو نیکييص ،درةارۀ نطاذػل

ةاهتط آنٌا و آىچً در ةط دارىص آگاٌی ىصارىص یا کهی آگاٌی دارىػص.

]

[

انا ةطٌکع ،در ایيخا ٌطچً از ٌهان روز اول آنَزش نیدٌیم
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ْای غهَح ةاه ٌػِيصٌ .هچيیو ،انیصوارم کهک کيم ْکط نػطدم
درةارۀ تظکیً روؽو ؽَد .در کالسٌایم ةً ةطسی از دصیصهٌای ةص
در دىیای تظکیً اؽاره نػیکيم .تَكػید نػیدٌم چگَىػً ةایػص ةػا
آنٌا رِْار کيیم و چگَىً ةایص ةػً آن دصیػصهٌا ةيگػطیم .ةػًٌالوه،
آنَزش غیػِم تظکیً و ْا در غهَح ةػاه ،ةػػیاری از حيتػًٌا و
نَكٌَات نٍهی را در ةط نیگیػطد ،ةٍلػی از آنٌػا ذِػی سیلػی
ةرثةطاىگیظىصٕ .فص دارم ةً ایو نػائل ىیظ اؽاره کػيم .ةطسػی از

ً
نشفَـا احِهاع
چیظٌایی کً در ذال تصاسل ةا احِهاع ةؾطی و

تظکیًکييصگان ٌػِيص از ةٍُصٌای دیگط نیآیيص و ٕفص دارم درةػارۀ
آنٌا ىیظ ةگَیم و ایػو نػػائل را ةػطای ؽػاگطداننان ذلوْفػل
کيم .اگط ایو نؾکالت ذل ىؾَىص ،ىهیتَاىیػص تظکیػً کيیػص .ایػو
نؾکالت ةایص از ریؾً ذل ؽَىص و ةػطای اىخػام آن ةایػص ؽػها را
ةًٌيَان تظکیًکييصۀ ذٖیٖی در ىيط ةگیػطیم .ایتِػً نهکػو اغػت
ىَِاىیص تٓکطتان را از ٌهان روز اول و ةًیکةاره تِییط دٌیص .انا از
انطوز ةػً ةٍػصٌ ،هػاننَر کػً در کالسٌػایم ؽػطکت نػیکيیػص،
ةًتصریج تٓکطتان تِییط نیکيػص .دػع انیػصوارم ٌهگػی ةػًدٕت
گَش کيیص .ؽیَۀ نو در آنَزش تظکیػً ةػا ؽػیَۀ دیگػطان ْػطؽ
نیکيػص .وِٕػی دیگػطان آن را آنػَزش نیدٌيػص ،نٍهػَه ً درةػارۀ
ىيطی روش سَد ـرتت نیکييص ،اىطژیٌایی را ةً ؽػها نيِٖػل
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نیکييص و نخهًٌَ ذطکاتی را ةً ؽها آنَزش نیدٌيػص .ةػػیاری
روش آنَزش ٌادت کطدهاىص.
از نطدم ةً ایو
ِ
ةطای ایيکً ةًنَر وإٍی غیػِم تظکیً را آنَزش دٌیص ،ةایص
ْا یا «دائػَ» را آنػَزش دٌیػص .در نػَل ایػو ده حلػػً ،اـػَل
غهَح ةاهتط را ةًتؾطید ةیان نیکيم ةًنَری کػً ةَِاىیػص تظکیػً
کيیص .در ُیط ایو ـَرت ،ةًٌیچوحً ىهیتَاىػػِیص تظکیػً کيیػص.
ً
ـػطْا درةػارۀ
چیظٌایی کً اکثط اْطاد در ذال آنَزش آن ٌػِيص،
ؽٓادادن و تيصرغِی اغت .اگط ةشَاٌیػص ةًغػَی غػهَح ةػاهتط
تظکیً کيیػص ،ةػصون راٌيهػایی ْػای غػهد ةػاه ،در تظکیػً نَْػٔ
ىهیؽَیص .ؽػتیً ایػو اغػت کػً ةػا نهایٍػ کِابٌػای نصرغػ
اةِصایی نیسَاغِیص در داىؾگاه درس ةشَاىیص :غػهد تٍلیهػات
نصرغ اةِصایی را نیداؽِیص .ةطسی اْطاد اىَاعوإػام روشٌػا را
یاد گطًِْاىص و اىتٌَی از گَاٌیىان دایان دورهٌا را گطًِْاىص ،ویی
گَى

آىان ٌيَز رؽص ىکطده اغت .انػا ْکػط نػیکييػص آن چیظٌػا

حػػٌَط ذٖیٖػی چیگَىػ

ةػػَده و کػل چیگَىػ

غهری چیگَىػ
ةشؼ
ایوگَىً ىیػت .آنٌا ْٖم
ِ
ِ
در داییوتطیو غػهد ٌػػِيص .چیگَىػ

ىهیؽَد ،چطاکػً روشٌػای چیگَىػ

ٌهیوٌاغػػت.
و چیظٌػایی

ةػً آن چیظٌػا نرػصود

 ،تظکیػً ٌػػِيص و ةػػیار

وغیً و ژرؼاىص .نٍم اغت کػً ةصاىیػص در غػهَح نشِلػّْ ،ػای
نشِلٓی وحَد دارد .ةطسالؼ تفَر اکثط اْطاد ،ایوگَىً ىیػػت کػً
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ْطد ٌطچً ةیؾِط یاد ةگیػطد ةٍِػط اغػتْ .ػطض کيیػص کِابٌػای
نصرغ اةِصایی اىگلیػػی ،آنطیکػایی ،ژاديػی و چیيػی را نهایٍػً
کطدهایػػص؛ ٌيػػَز ؽػػاگطد نصرغػػ اةِػػصایی ٌػػػِیص .در سفػػَص
روشٌای چیگَى

وكػًتان ذِػی ةػصتط اغػتٌ :طچػً ةیؾػِط

درسٌای غهد داییو را یاد ةگیطیص و غػطتان از آنٌػا دػط ؽػصه
ةاؽص ،ةیؾِط ـصنً نیةیيیص .ةصنتان را سطاب نیکيیص.
نَكَع دیگطی ٌػت کػً ةایػص تثکیػص کػيم :در تظکیػً ةایػص
تهطیوٌا را ةً ؽها یاد داده و ْػا را ىیػظ آنػَزش دٌػیم .نهکػو
اغػػت ةطسػػی راٌتػػان نٍاةػػص ،ةػػًویژه راٌتػػان ةَدیػػ ِ
ػم ذن ،ىيػػط
نِٓاوتی داؽًِ ةاؽيص .ةػًنرق ایيکػً ٌتػارت «آنػَزش ْػا» را
نیؽيَىص ،ىهیسَاٌيص گَش دٌيص .چطا ایوگَىً اغػت؟ ةَدی ِ
ػػم
ذن نٍِٖص اغت ْا چیظی ىیػت کً ةَِاىیص آنَزش دٌیص و اگػط
ْا را آنَزش دٌیص ،آن دیگط ْا ىیػت و ْایی کً ةِػَان آنػَزش
داد وحَد ىصارد؛ ْٖم ةایص ةا ٕلب و روح سَد آن را درک کيیص .ةػً
ٌهیو ٌلت اغت کً تا انطوز ،ةَدی ِ
ػم ذن ىَِاىػًِ ٌیچ ْایی را
آنَزش دٌص .ةَدیدارنا ،ةيیانگضار ةَدی ِ
ػم ذن ،ةػط دایػ یکػی از
گًٌِٓای ؽا کیانَىی ،چيیو چیظٌایی را آنَزش داد .ؽا کیانَىی
ةیان کطدٌ« :یچ دارنػایی ٕهٍػی و ىٍػایی ىیػػت ».ةَدیدارنػا،
نصرغ ةَدی ِ
ػم ذن را ةط اغاس آن یک حهل ؽػا کیانَىی ةيیػان
ىٍاد .نػا ایػو ؽػیَۀ تظکیػً را «ْػطورِْو در ؽػاخ گػاو» در ىيػط
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نیگیطیم .چگَىً؟ در اةِصا وِٕی ةَدیدارنا در آن رْت ،اذػاس
کطد سیلی حادار اغػت .وِٕػی روذػاىی ةػظرا دوم در آن رْػت،
اذػاس کطد سیلی حادار ىیػت .ةطای روذاىی ةظرا غَم ٌيػَز
ٕاةلٌتَر ةَد ،انا در زنان روذاىی ةظرا چٍارم ةػیار ةاریک ةػَد.

ةطای روذاىی ةظرا ديخم تٖطی ً
تا حایی ةطای ذطکت وحَد ىصاؽت
و در زنان روذاىی ةظرا ؽؾمٌَ ،ییىِي

 ،ةً ةوةػت رغیصه ةَد

و ىَِاىػت دیگط ذطکت کيص .انطوزه اگط ةً یک نٍتص ذن ةطویص تا
ْا را یاد ةگیطیص ،ىتایص چیظی از آنٌا ةپطغیص .زیطا اگػط چیػظی از
آنٌا ةپطغیص ،ةا تطکً كطةًای ةً غطتان نیزىيص کػً آن را «تطکػ
ٌؾصار» نیىانيص .ةً ایو نٍيی کً ىتایص ةپطغیص و سَدتػان ةایػص
آگاه ؽَیص .نیگَییص« :ایيخا آنصم کً یاد ةگیطم ،زیطا ٌیچچیػظی
ىهػػیداىم ،ةػػً چػػًچیظی ةایػػص آگػػاه ؽػػَم؟ چػػطا نػػطا ةػػا تطکػػً
نیزىیص؟!» ایو ىؾان نیدٌص کً ةَدی ِ
ػػم ذن ،ةػً اىٍِػای ؽػاخ
گاو رغیصه و چیظی ةطای آنَزش وحػَد ىػصارد .ذِػی ةَدیدارنػا
گٓت کً آنَزشٌایؼ ْٖم نیتَاىص تا ؽؼ ىػل نيِٖل ؽَد و
ةٍص از آن نؤ ط ىشَاٌص ةَد .ـصٌا غال گضؽًِ اغػت انػا انػطوزه
ٌيػػَز اْػػطادی ٌػػػِيص کػً ةػػً ىيطیػػًٌای ذن چػػػتیصهاىص و رٌػػا
ىهیکييص .دع نٍيی وإٍػی ایػو گِٓػ ؽػا کیانَىی کػً «ٌػیچ
دارنایی ٕهٍی و ىٍایی ىیػت »،چیػت؟ ؽػا کیانَىی در ىٍایػت
ةً غهد تاتاگاتا رغیص .دع از او ،ةػیاری از راٌتان ةً نػائل در
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غهد ؽا کیانَىی آگاه ىؾصىص ،ةً تٓکط او در ٕلهطو ْکطیاش ،ةػً
نٍي ػی وإٍ ػی دارنػػایی ک ػً او آنػػَزش داد و ةػػً نٍي ػی وإٍ ػی
کلهاتؼ ىیظ آگاه ىؾػصىص .ازایػورو اْػطادی کػً ةٍػص از او آنصىػص،
آنٌا را ةً ایو یا آن ؽکل تٓػیط کطده و ةًـَرت گػیجکييػصهای
تٓػیط کطدىص .آنٌا «ٌػیچ دارنػایی ٕهٍػی و ىٍػایی ىیػػت» را
ایونَر نٍيی نیکييص کً ىتایص آن را آنَزش دٌیص و اگط آنػَزش
داده ؽَد ،دیگط دارنا ىیػت .در ذٖیٖت نييَر ؽػاکیانَىی ایػو
ِ
درست «ةَدی» ةً روؽػوةیيی رغػیص
ىتَد .وِٕی ؽا کیانَىی زیط
یکةاره ةً غهد تاتاگاتا ىائل ىؾص .ةطای تهام  29غایی کً دارنا
را آنَزش نیداد ،سَدش را ةًنَر دیَغًِ رؽص نیدادٌ .ط زنػان
کً غهرؼ رؽص نیکطد ،دی نیةػطد دارنػایی کػً ٕػتالً آنػَزش
داده ةَد کانل ىتَد .وِٕی ةیؾِط رؽص نیکطد ،دوةاره دػی نیةػطد
دارنایی کً آنَزش داده ةَد کانل ىتَد .دع از ایيکً ذِی ةیؾِط
رؽص کطد ،دی ةطد دارنایی کً آنَزش داده ةَد ٌيَز ٌم کانل ىتَد.
ةطای تهام  29غایی کً ةػً ایػو ؽػکل ةػًنَر دیَغػًِ در ذػال
ارتٖای غهرؼ ةَدٌ ،ط ةار کً ةً غػهد ةػاهتطی نیرغػیص ،دػی
نیةطد دارنایی کػً ٕػتالً آنػَزش داده ةػَد درک دػاییيی داؽػت.
ٌهچيیو نَِحً ؽص کً دارنػا در ٌػط غػهد ،تخلػی دارنػا در آن
غػهد اغػػت و ٌػط غػػهد ،دارنػػایی دارد ،انػا ٌیچیػػک از آنٌػػا
ذٖیٖت نهلٔ ىیػت .در ٌط غهد ةػاهتطی کػً ةػً آن نیرغػیص،
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نیتَاىػت ةتیيص آن دارنا [کً ةً آن آگاه ؽػصه ةػَدب ةػً غطؽػت
حٍان ىظدیکتط اغت .ازایورو ةیان کطدٌ« :یچ دارنػایی ٕهٍػی و
ىٍایی ىیػت».
در اىٍِا ؽا کیانَىی ٌهچيیو ةیان کػطد« :در زىػصگیام ٌػیچ
دارنایی را آنَزش ىصادم ».ةَدیػم ذن دوةػاره ایونػَر ةطداؽػت
کطد کً دارنا را ىهیتَان آنػَزش داد .وِٕػی ؽػا کیانَىی چيػیو
گًِٓای را ةیان کطد غالٌای آسط ٌهطش ةَد و ةً غهد تاتاگاتػا
ىائل ؽصه ةَد .دع چطا ةیػان کػطد کػً ٌػیچ دارنػایی را آنػَزش

ً
وإٍا نييَرش چػً ةػَد؟ نييػَرش ایػو ةػَد کػً:
ىصاده اغت و

«ذِی در غهد تاتاگاتا کً در آن ٌػِمٌ ،يَز ىً ذٖیٖت حٍان و

ً
ةٍػصا
ىً دارنػای ىٍػایی را دیػصهام ».او ىهیسَاغػت اْػطادی کػً

ِ
ذٖیٖت نهلػٔ یػا ىٍػایی در ىيػط ةگیطىػص.
نیآنصىص ،کلهاتؼ را

ً
ةٍصا نطدم را ةً غهد تاتاگاتا یا داییوتط نرصود نیکػطد و
وگطىً
نطدم ىهیتَاىػِيص ةً غهَح ةاهتط ةطوىص .ىػلٌای ةٍصی نٍيػی

وإٍی کلهاتؼ را درک ىکطدىص و ایونَر ةطداؽت کطدىص کً« :اگط
دارنا آنَزش داده ؽَد ،دیگط دارنا ىیػػت ».انػا ؽػا کیانَىی در
ذال ةیان ایو نهلب ةَد کً« :غهَح نشِلػّ دارنػای نشِلٓػی
دارىص و دارنا در ٌط غهد ،ذٖیٖت نهلٔ حٍان ىیػت ،انػا دارنػا
در ٌط غهری ةػًٌيَان راٌيهػا در آن غػهد ٌهػل نػیکيػص ».در
ذٖیٖت او در ذال ةیان چيیو اـلی ةَد.
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در گضؽًِ ةػیاری از اْطاد ،ةًویژه در ةَدی ِ
ػػم ذنٌ ،هیؾػً
چيیو دیؼداوری و درک اؽِتاٌی داؽِيص .اگط کػػی ةػً ؽػها
آنػػَزش ىصٌػػص چػػًچیظی وحػػَد دارد کػػً ؽػػها را در روشتػػان
راٌيهایی کيص؟ چگَىً نیتَاىیص تظکیً کيیص؟ ةَدیػم داغِانٌای
ةػیاری دارد .ؽایص ةطسی از ؽها داغِان آن ْػطدی را سَاىصهایػص
کً ةػً آغػهانٌا ـػٍَد کػطد و نػِو ةَدیػػِی نٍطوْػی ةػًىام
غَتطای ایهاس را دیص .انػا ایػو ىػػش غػَتطای ایهػاس کػانالً
نِٓاوت از ىػشًای ةَد کً در دىیای ةؾطی ٕطار داؽت ،از کلهات

گطًِْ تا نٍػاىی درون آن .چػطا آن غػَتطای ایهػاس ةػا غػَتطای
ایهاس در دىیای ةؾطی تٓاوت داؽت؟ اْطاد دیگطی ٌػػِيص کػً

گًِٓاىص« :نَِن در ةٍؾت غػٍادت ُػایی ةػا نِػَن ایيخػا کػانالً
تٓاوت دارىػص و ةػًٌیچوحػً ؽػتیً ٌػم ىیػػِيص .ىػًتيٍا کلهػات
نِٓاوتاىص ،ةلکً نٍيی و نٍَٓم آنٌا ىیظ نِٓاوتاىص ،اىگػار آنٌػا
تِییط کطدهاىص ».در ذٖیٖت ناحطا از ایو ٕطار اغت کً ٌهػان ْػا،
در ٌط غهری تِییط نیکيص و ةًؽکل نِٓاوتی آؽػکار نیؽػَد و
نیتَاىػػص تظکیًکييػػصگان را در غػػهَح نشِلػػّ ةػػًنَر نشِلٓػػی
ٌصایت و راٌيهایی کيص.

نیداىیص در ةَدیػم کِاةچًای ٌػت ةًىام غٓطی ةً ةٍؾت
غػػٍادت ُػػایی .ای ػو کِاةچػػً درةػػارۀ راٌت ػی اغػػت ک ػً در ذػػال
نصیِیؾو ىؾػًِ ةَد و روذؼ ةً ةٍؾت غٍادت ُػایی رْػت و
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ـريًٌایی را نؾاٌصه کطد .او یک روز را در آىخا غپطی کطد ،انػا
وِٕی ةً دىیای ةؾطی ةطگؾػت ؽػؼ غػال گضؽػًِ ةػَد .آیػا او
ً
وإٍا ةً آىخا رْت؟ ةلً رْت ،انا آىچً دیص ذایت وإٍی آن ىتػَد،
زیطا غهرؼ ةً اىصازۀ کاْی ةاه ىتَد .ةياةطایو آىچػً ةػً او ىؾػان
داده ؽص ْٖم ىهَدی از آن ةٍؾِی ةَد کً ْای ةػَدا نِياغػب ةػا
غهرؼ ةً او ارائً کػطده ةػَد .ةٍؾػِی ناىيػص آن ،نيٍػطی از ْػا
اغت ،ازایورو احازه ىصاؽػت ناٌیػت وإٍػی آن را ةتیيػص .وِٕػی
درةارۀ «ٌیچ دارنایی ٕهٍی و ىٍػایی ىیػػت» ـػرتت نػیکيم،
نييَر ایو اغت.

ِجنَ ،شنِ ،رن ،تنًا نعیاری است کٌ شخص خوَ

را

از شخص بد نتهایز نیکند

در ةَدیػم از ٕصیم ةرث ةَده اغت کً ْای ةَدا چیػتٌ .ػصهای
از نطدم ْکط نیکييص دارنایی کً در ةَدیػم آنَزش داده ؽص ،کل
ْای ةػَدا اغػت .انػا در ذٖیٖػت ایوگَىػً ىیػػت .دارنػایی کػً
ؽا کیانَىی دوٌظاروداىفػص غػال دػیؼ آنػَزش داد ْٖػم ةػطای
نطدم ٌادی آن زنان ةَد .تهصن آنٌا ٌيَز در نطاذل اوییً ةػَد و
آنٌا اْطادی ةَدىص کً تازه از حانٍ ةصوی تکانل دیصا کطده ةَدىػص
و ذٌوؽان غاده ةَد .او از دوران آیيصه یػا «ٌفػط دایػان دارنػا»
غشو گٓت ،یٍيی زناىی کً آنَزشٌایؼ دیگط ىَِاىػص راٌيهػای
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تظکی اْطاد ةاؽص .در ذٖیٖتٌ ،فط دایان دارنا ایػو دوران اغػت.
او ةیان کطد کً در ٌفط دایان دارنػا ذِػی ةػطای راٌتػان در نٍاةػص
غشت اغت کً سَد را ىخات دٌيص ،چً رغص ةػً ىخػات دیگػطان.
دارنایی کػً ؽػا کیانَىی در آن زنػان آنػَزش داد نشفػَص آن
نٍَٕیت ةَد و ٌهچيیو ٌطچیظی را کً در غهد سػَدش درةػارۀ
ْای ةَدا نیداىػت آنَزش ىصاد .اگط ةشَاٌیص تا اةػص آن را ةػصون
تِییط ىگً داریص ،انکاندضیط ىیػت.
ةا تَغٍ احِهػاع ،ذٌػو نػطدم دیچیػصه و دیچیػصهتط ؽػصه
اغت ،ةياةطایو در ذال ذاكػط غػشت اغػت نػطدم ةػً آن روش
تظکیً کييص .دارنای ةَدیػم کل ْای ةَدا را در ةط ىهیگیػطد ،ةلکػً
ْٖم ٕػهت کَچکی از ْای ةَدا اغت .در نصرغ ةَدا ةػیاری از
روشٌای کهِطؽياسًِؽصهای ىیظ ةطای تظکیً وحَد دارىػص کػً در
ةیو نطدم نيِٖل ؽصه و در نَل تاریز ْٖم ةً یک نطیص نيِٖػل
ؽصهاىص .غهَح نشِلّْ ،ای نشِلٓی دارىص و ةٍُػصٌای نشِلػّ،
ْای نشِلٓی دارىص و تهانی ایوٌا تخلی ْػای ةػَدا در ةٍُػصٌای
نشِلػػّ و در غػػهَح نشِلػػّ ٌػػػِيص .ؽػػا کیانَىی از وحػػَد
ٌؾػػِادوچٍارٌظار روش ةػػطای تظکیػ ةَداؽػػصن یػػا سػػصاییؽػػصن
غشو گٓػت .انػا ةَدیػػم ْٖػم ده یػا کهػی ةیؾػِط از ده روش
نٍطوؼ تظکیً دارد ،نثل ةَدی ِ
ػم ذن ،غػطزنیو دػا ک ،تیانتػای،
ٌَآیان و تاىِطیػم .آنٌا نٍطؼ تهػام ْػای ةػَدا ىیػػِيص .سػَد
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ؽا کیانَىی ىیظ ٌهػ دارنػای سػَد را ةیػان ىکػطد ،ةلکػً ْٖػم آن
ٕػهت از دارنای سَد را ةطای آنَزش اىِشاب کػطد کػً نػطدم آن
زنان نیتَاىػِيص درک کييص.
دع ْای ةَدا چیػت؟ ةيیػادیتطیو غطؽػت حٍػانِ ،حػو،

َؽوِ ،رن ،ةاهتطیو تخلی ْای ةَدا اغت ،آنٌػا حػٌَط ْػای ةػَدا
ٌػِيصْ .ای ةَدا در غهَح نشِلّ ةً ؽکلٌای نِٓاوتی تخلػی

نییاةص و در غهَح نشِلّ ةً راهٌای نشِلٓػی ةػًٌيَان راٌيهػا
ٌهػػل ن ػیکيػػص ،ةػػًنَری ک ػً ٌطچػػً غػػهد دػػاییوتط نیؽػػَد،
حلَهٌای آن دیچیصهتط نیؽَد .ایو غطؽػت ِحػوَ ،ؽػوِ ،رن در

ٌه آْطیيؼ وحػَد دارد ،از ذرات ٌػَا گطِْػً تػا غػي

 ،چػَب،

سا کْ ،لظ و ةصن اىػان .دیؾیيیان نٍِٖص ةَدىص کػً دػيج ٌيفػط،

ٌه ٌػِی را ؽکل نیدٌيص .آنٌا ىیظ ایو غطؽػت ِحػوَ ،ؽػو،

ِرن را دارىص .تظکیًکييصه ْٖم نیتَاىص از تخلی ةشفَص ْای ةَدا
در غهری آگاه ؽَد کػً تػا آن غػهد تظکیػً کػطده اغػت و آن،

« هطۀ تظکیً» یا غهد اوغت .اگػط ةػًتٓفػیل ؽػطح دٌیػصْ ،ػا
سیلی وغیً اغت .انا وِٕی ةً ةػاهتطیو ىٖهػ آن ةطغػیص غػاده
اغت ،چطاکً ؽتیً ؽکل ٌطم اغت .در غػهد ةػػیار ةػػیار ةػاه

نیتَاىیص آن را ْٖم در غً کلهً سالـً کيیصِ :حوَ ،ؽوِ ،رن .انػا

ٌهاننَر کً در ٌط غهد نشِلٓی تخلی نییاةص ،ةػػیار دیچیػصه
نیؽَد .ةًٌيَان ٕیػاس ،نَحػَدات اىػػاىی را در ىيػط ةگیطیػص.
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نصرغ ػ دائػػَ ةػػصن اىػػػان را ةًـػػَرت حٍػػاىی کَچ ػک در ىيػػط
نیگیطد .نَحَدات اىػاىی ةصن ْیظیکی دارىص ،انا ْٖم ةا داؽِو
ةصن ْیظیکی ،ؽشؿ کانل ىیػت .او ةایص سلٔوسػَ ،ؽشفػیت،
سفَـیات اىػاىی و روح داؽًِ ةاؽص تا ْطدی کانػل و نػػِٖل
ةاؽص .ةطای ایو حٍان نا ىیظ ٌهیوگَىً اغت :کٍکؾان راه ؽیطی
و کٍکؾانٌای دیگط و ٌهچيیو زىصگی و آب وحَد دارىػص .تهػام
چيػػیو چیظٌػػای نلهَغ ػی در دىیػػا حيتػػًٌایی از وحػػَد نػػادی
ٌػِيص ،انا ایو حٍان غطؽت ىانطئی سَد ،یٍيی ِحوَ ،ؽػوِ ،رن

را ىیظ دارد .ذرات تهػام چیظٌػا و ٌطچیػظی کػً ٌػػِی دارد ایػو
غطؽت را دارىص و ذرات ةیىٍایت ریظ ٌم ایو غطؽت را دارىص.
ایو غطؽت ِحوَ ،ؽوِ ،رن ،نٍیاری اغت کً تٍییو نیکيػص

در ایو حٍان چًچیظی سَب و چًچیظی ةص اغت .ایو غطؽػت،

چیػػظی اغػػت کػػً سػػَب و ةػػص را تٍیػػیو نیکيػػصٌ .هچيػػیو
تٍییوکييصۀ چیػظی اغػت کػً نػطدم در گضؽػًِ «تٖػَا» در ىيػط
نیگطِْيص .ایتًِ ذاه غهد اسالٕی احِهاع تِییػط کػطده و ذِػی
اغِاىصاردٌای اسالٕػی نيرػطؼ ؽػصه اغػت .انػطوزه اگػط کػػی
ةشَاٌص از یِی ِْ ي

ایگَ ةگیطد ،اذِهاه ً نطدم نیگَیيص کً نؾػکل

رواىی دارد .انا در دٌ  ۸92۲یا  ،۸95۲چً کػی نیگٓت او دیَاىػً
اغت؟ اغػِاىصارد اسالٕػی نػطدم ةًؽػصت در ذػال اْػَل اغػت.
ارزشٌای اسالٕی حانًٍ روزةًروز سطابتط نیؽػَد .ةػػیاری از
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اْطاد ةً چیظی حظ نيٍٓت ْکط ىهیکييص .ذِی ةطای غَدرغػاىصن
ةً سَدؽان ذاكطىص ةً دیگطان ـصنً ةظىيص .ةا ٌػط وغػیلًای ةػا
یکػػصیگط رٕاةػػت و حيػػ

و دٌػػَا نػػیکييػػص .دػػع درةػػارۀ ایػػو

ةیيصیؾیص ،آیا احازه داده نیؽَد ایو ادانً یاةػص؟ وِٕػی ةٍلػی
نطدم کارٌای ةص اىخام نیدٌيػص و ةػً آنٌػا نیگَییػص کػار ةػصی
ً
وإٍا ةاور ىهػیکييػص در
اىخام نیدٌيص ،ذطؼتان را ةاور ىهیکييص.

ذال اىخػام کػاری اؽػِتاه ٌػػِيص .ةطسػی سػَد را ةػا اغػِاىصارد
اسالٕی نيرم نیغيخيص و چَن اغِاىصارد غيخیصن تِییط کػطده
ْکط نیکييص ةٍِط از دیگطاناىص .انا ةصون تَحً ةً ایيکً اغػِاىصارد
اسالٕی نطدم چگَىً تِییط نیکيص ،غطؽت حٍان تِییط ىهػیکيػص
و آن تيٍا اغِاىصاردی اغت کً تٍییو نیکيص چً کػی سػَب یػا
چً کػی ةص اغت .ازایورو ةطای ایيکً تظکیًکييػصه ةاؽػیص ،ةػطای
رؽػػص سػػَد ،ةای ػص غطؽػػت حٍػػان را ةػػًٌيَان راٌيهػػا ةطگظیيیػػص.
ىهیتَاىیص ةط نتٔ اغػِاىصاردٌای نػطدم ٌػادی رِْػار کيیػص .اگػط
نیسَاٌیص داکی و سلَص اوییًتان را دوةاره ةً دغت آوریص و ةػً
ساى وإٍیتان ةطگطدیص ،اگط نیسَاٌیص از نطیٔ تظکیً غػهدتان
کیٍاىی ِحػوَ ،ؽػوِ ،رن
را ةاه ةتطیص ،نختَریص ةط نتٔ ایو غطؽت
ِ

زىصگی کيیصْٖ .م در ـَرتی ْطد سَةی ٌػِیص کً از ایو غطؽت
کیٍاىی دیطوی کيیص .ؽشفی کً از ایو غطؽت کیٍػاىی نيرػطؼ
ً
وإٍا ةص اغت .در نرل کػار یػا در احِهػاع ؽػایص
نیؽَدْ ،طدی
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ً
وإٍا ةػص ىتاؽػیص .ؽػایص
کػی ةگَیص ةص ٌػِیص ،انا نهکو اغت
ً
وإٍا سػَب ىتاؽػیص.
کػی ةگَیص سَب ٌػِیص ،انا نهکو اغت
ةًٌيَان تظکیًکييصه ،اگط کانالً ةا ایو غطؽت ٌهگَن ؽَیص ،کػی
ٌػِیص کً دائَ را کػب کطده اغت .ذٖیٖت آن ةػً ایػو غػادگی
اغت.
در تظکی ِحوَ ،ؽوِ ،رن ،نصرغ دائػَ روی ِحػو یػا ذٖیٖػت

تث کیص نیکيص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً نصرغ دائَ ةً دیطوان سَد
آنَزش نیدٌص کً تظکیً کييص ،راغت ةگَیيص و ةػا ـػصإت رِْػار
کييص ،درغت و وإٍی ةاؽيص ،ةػً ذایػت دػاکی و سلػَص وإٍػی
سَد ةطگطدىص و در ىٍایتْ ،طدی روؽوةیو ؽػَىص .انػا آنٌػا ىیػظ

َؽو و ِرن را دارىص ،ویی تث کیص روی ِحػو اغػت .نصرغػ ةػَدا در

تظکی ِحوَ ،ؽوِ ،رن ،روی َؽو یػا ىیػکسَاٌی تث کیػص نػیکيػص.
تظکی َؽو نیتَاىص رذهت ٌيیم را ةً وحػَد آورد و ٌيگػانی کػً
ایو رذهػت ٌيػیم ىهایػان نیؽػَد نیتَاىیػص ةتیيیػص کػً تهػام
نَحَدات ذیؽػٍَر در ذػال زحطکؾػیصن ٌػػِيص ،ةػًنَری کػً
غطؽػػار از آرزویػػی نیؽػػَیصٌ :هػػ نَحػػَدات ذیؽػػٍَر را از
رىجکؾیصن ىخات دٌیص .انا آنٌػا ىیػظ ِحػو و ِرن را دارىػص ویػی

تث کیص روی تظکی َؽو اغتْ .ایَن داْػای نػا ةػط دایػ واهتػطیو
اغِاىصارد حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن اغت و ٌط غً را ٌمزنػان تظکیػً

نیکيیم .غیػِهی کً تظکیً نیکيیم ةػیار ٌيیم اغت.
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چیگَنگ ،قسهتی از فرينگ ناقبل تاریخ است
چیگَى

چیػت؟ ةػیاری از اغِادان چیگَى

غٍی نیکييػص

درةارۀ ایو نَكَع ـػرتت کييػص ،انػا آىچػً نػو نیگػَیم کػانالً
نِٓاوت اغت .ةػیاری از اغِادان چیگَى

 ،در غهد سَدؽػان

درةارۀ آن ـرتت نػیکييػص ،در ذػایی کػً نػو از دیػصگاه غػهد
ةاهتطی درةارۀ چگَىگی درک چیگَى

ـرتت نیکيم کػً کػانالً

نِٓاوت از درک آنٌاغتٌ .صهای از اغِادان چیگَى
چیگَى ػ

نیگَیيػص

 ،تػػاریشی دو یػػا غػػًٌظارغػػایً در چػػیو دارد .ةطس ػی

نیگَیيص تاریشی ديجٌظارغایً و ةًٕصنت تهصن چیو دارد .ةطسی
نیگَیيػػص نتػػٔ یاِْػػًٌای ةاغِانؽياغػػی ،تػػاریز چیگَىػػ
ٌٓتٌظار غال اغت ،یٍيی ةیؼ از ٕصنت تهصن چیو .انا ذِػی
تاریز نهطحؽصه ىیظ سیلی ْطاتط از تاریز تهصن
ایو نَهىیتطیو
ِ

ةؾطی ىیػت .ةط نتٔ نراغت اْطادی کػً نَاْػٔ ىيطیػ تکانػل
انػطوزی دارای ْکػط و
دارویو ٌػِيص ،از زنان دصیصارؽصن اىػان
ِ

تهصن ةیؼ از دهٌظار غال ىگضؽًِ و ٕتػل از آن ٌػیچ ؽػکلی از

تهصن ؽطوع ىؾصه اغت .ةط اغاس چيیو ىيطیًای اىػػان اةِػصا
از گیاٌػان آةػظی ةػً حػػاىَران آةػظی تکانػل یاْػت ،غػػپع روی
سؾکی زىصگی کطد ،ةٍص روی درست زىػصگی کػطد ،غػپع دوةػاره
روی زنیو آنص و ةً نیهَن تتصیل ؽص .نتٔ ایػو ىيطیػًٕ ،تػل از
دی ػصایؼ تهػػصن ةؾػػطی ،نػػطدم ٌػػیچ ؽػػکلی از تػػت وٕػػایً را
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ىصاؽِيص و ةا ةطا درسِػان سػَد را نیدَؽػاىصىص و گَؽػت سػام
نیسَردىص و ؽایص ذِػی ىهیداىػػِيص چگَىػً از آتػؼ اغػِٓاده
کييص و وذؾی و ةصوی ةَدىص.
انا ایو ىگػطش نؾػکالتی دارد .در ةػػیاری از نيػانٔ دىیػا
نکانٌایی وحَد دارىص کً رددای تهصنٌای ةاغِاىی ةًحػا ناىػصه
اغت و آنٌا سیلی ٕصیهیتط از تهػصن نػا ٌػػِيص .ایػو ةٖایػای
ةاغِاىی از ىيط ـيٍِگطی و ٌيطی ٌایی ٌػِيصٌ .يطٌای ةاغػِان
ً
تٖطیتا ایونَر ةً ىيط نیرغص کػً
ارزش ٌيطی ةػیاری داؽِيص و

اىػان نٍاـط ٌيطٌای نطدم ةاغِان را تٖلیص نیکيػص .انػا تػاریز
ةطسی از ایو ةٖایا ةً ةیؼ از ـصٌظار غال دیؼ ،ـصٌاٌظار غال
دیؼ ،نیلیَنٌا غال دیؼ یا ذِػی ةػیؼ از ـػصنیلیَن غػال
دیؼ ةطنیگطدد .دع درةارۀ ایو ةیيصیؾػیص :آیػا ایػو نػػئلً در
ىگطشٌػػای کيػػَىی ةػػً تػػاریز تطدیػػص ایخػػاد ىهیکيػػص؟ انػػا ای ػو
نَكٌَی غطگطمکييصه ىیػت ،چطاکً اىػان ٌهیؾً در ذال رؽػص
و کؾّ نخصد سَد ةَده و حانًٍ ةً ایو ؽکل تَغػًٍ نػییاةػص.
ةياةطایو نهکو اغت یاًٌِْا و ىگطش نطدم درةارۀ نػػائل کانػل
ىتاؽص.
ةػیاری از ؽها نهکو اغت اـػهالح «ْطٌي

ٌػای نإتػل

تاریز» یا «تهصنٌای نإتل تػاریز» را ؽػيیصه ةاؽػیص .ةگضاریػص
درةػػارۀ تهػػصنٌای نإتػػل تػػاریز ـػػرتت کيػیم .انػػطوزه در روی
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زنیو ،آغیا ،ارودا ،آنطیکای حيَةی ،آنطیکای ؽهایی ،إیاىَغػیً،
آْطیٖا و ٕهب حيَب وحَد دارد کػً زنیوؽياغػان آنٌػا را ٕػاره
نیىانيص .دهٌانیلیَن غال از ؽکلگیطی ٕارهٌا گضؽًِ اغػت یػا
ایونَر نیتَان گٓت کً غطزنیوٌایی از کّ إیاىَس ةاه آنصىص
و غطزنیوٌایی ةً ٍٕط دریا ْطو رِْيص و از زنان اةتناىصن آنٌا
ةًؽکلی کً انطوز ٌػِيص دهٌانیلیَن غال گضؽًِ اغت .انػا در
ٍٕط ةطسی از إیاىَسٌا ،ةياٌػای ةاغػِاىی ةليػص و ةظرگػی کؾػّ
ؽصه اغت .ایو ةياٌا نطحٌای زیتایی دارىص و ٌیچ ؽػتاٌِی ةػً
آ ار تهصن اىػان انطوزی ىصارىص .دع آنٌا ةایص ٕتػل از ایيکػً در
ٍٕط دریا ْطو روىص غاسًِ ؽصه ةاؽػيص؛ یٍيػی دهٌػانیلیَن غػال
ً
ْطكا ذِی نیهَن ٌم ىتَده ،دػع
دیؼ .اگط در آن زنان ،اىػان
چً کػی آنٌا را غاسًِ اغػت؟ چيػیو چیظٌػای ٌَؽػهيصاىًای
انکاندضیط ىهیةَدىص .نٍهای دیگطْ ،ػیل تطییػَةیِی اغػت کػً
ةاغِانؽياغان آن را کؾّ کطدهاىص .تطییَةیت نَحَدی ةػَد کػً
ةیو ؽؾفصنیلیَن غال دیؼ تا دویػتوؽفػتنیلیػَن غػال
دػػیؼ وحػػَد داؽػػت و ةٍػػص از آن نيٖػػطض ؽػػص .داىؾػػهيصی
آنطیکایی ْػیل تطییَةیِی را کؾّ کطد کػً حػای دػای اىػػان
روی آن ةَد .حای دای ْطدی کً کٓؼ ةً دا داؽػت روی ْػػیل
ةًنَر واكد ىٖؼ ةػًِ اغت .آیػا ایػو ،تاریزىَیػػان را دغػت
ىهیاىػػػصازد .ةػػػط نتػػػٔ ىيطیػػػ دارویػػػو ،آیػػػا نیتَاىػػػػًِ در
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دویػتوؽفػػتنیلی ػَن غػػال د ػیؼ نَحػػَدات اىػػػاىی وحػػَد
داؽًِ ةاؽيص؟
در نَزۀ داىؾگاه نلی دطو ،غػيگی ٌػػت کػً ىٖػؼ اىػػان
روی آن ذکا کی ؽصه اغت .دػع از ةطرغػی نؾػشؿ ؽػص کػً
ىٖؼ ،غیٌظار غال دیؼ روی غي

ذکا کی ؽصه ةَد .انا ایػو

ؽشؿ یتاس دَؽیصه اغت ،کاله ةً غط دارد ،کٓؼ ةً دػا دارد و
ةػػا تلػ ػکَدی در دغػػت ،غػػِارهٌا را نؾػػاٌصه ن ػیکيػػص .چگَىػػً
اىػانٌای غیٌظار غال دػیؼ نیتَاىػػِيص ةصاىيػص کػً چگَىػً
دارچً ةتاْيص و یتاس ةپَؽيص؟ چیظ ٌخیبتط ایو اغػت کػً او ةػا
تلػکَدی در دغِؼ غِارهٌا را نؾاٌصه نیکيص و درةػارۀ ىخػَم
چیظٌایی نیداىػًِ اغتٌ .هیؾً ْکط نیکطدیم گاییل ارودػایی
ةَد کً ذصود غیفص غال دیؼ تلػکَپ را اسِطاع کطد .انػا چػً
کػی غیٌظار غال دػیؼ تلػػکَپ را اسِػطاع کػطد؟ ٌيػَز ٌػم
نٍهاٌای ذلىؾصۀ زیادی وحَد دارىػص .ةػطای نثػال ،ةػػیاری از
ُارٌػػا در ْطاىػػػً ،آْطیٖػػای حيػػَةی و رؽػػًِ کَهٌػػای آیػػ ،
ىٖاؽیٌایی روی دیَارٌایؽان دارىص کػً سیلػی واكػد و ؽػتیً
چیظی وإٍی ذکا کی ؽصهاىص .تفاویط اىػاىی ،ةػیار زیتا ذکا کی
ؽصه و ةػا ىػٌَی رى

داىػ نٍػصىی رىػ

آنیظی ؽػصهاىص .انػا آن

اؽشاص نثل نطدم انطوزی یتاس دَؽػیصهاىص و یتاسٌایؽػان
کهی ؽتیً یتاسٌای ُطةی اغت و ؽلَار تي
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دَؽیصهاىص .ةطسی

از آنٌا چیظی ؽتیً دی

در دغت دارىص و ةطسی ٌفػا در دغػت

و کاله ةط غط دارىػص .چگَىػً نیهَنٌػای ـػصٌاٌظار غػال دػیؼ
نیتَاىػِيص ةً چيیو غهد ٌيطی دیؾطًِْای ةطغيص؟
ةگضاریص کهی ٌٖبتط ةطویم ،حهٍَری گاةو در آْطیٖػا نٍػصن

ً
ىػػتِا تَغػًٍىیاِْػً اغػت و سَدؽػان
اوراىیَم دارد .ایو کؾػَر
نٍصن ىصارىص و غي

تَاىایی اغِشطاج اوراىیَم را از غي

نٍػصن

را ةػػً کؾػػَرٌای تَغػػًٍیاِْػػً ـػػادر ن ػیکييػػص .در غػػال ۸92۲
کارساىًای در ْطاىػً نٖصاری از آن غػي

نٍػصن اوراىیػَم را وارد

کطد و دع از تخظیًوترلیل ؽیهیایی ،دی ةطدىص کً غي

نٍػصن

اوراىیَم دطدازش و اغِٓاده ؽصه ةَدْ .کط کطدىص ٌخیػب اغػت و
ٌصهای از داىؾهيصان و دطغيل ْيی را ةطای اىخام ةطرغی در نرل،
ةً آىخا ْطغِادىص .داىؾهيصان کؾَرٌای زیادی ةػطای ةطرغػی ةػً
آىخا رِْيص .در ىٍایت تثییص کطدىص کً آىچػً ْکػط نیکطدىػص نٍػصن
غي

اوراىیَم اغت در وإً راکَِر اتهی ةظرگی اغػت کػً ةػػیار

سَب نطاذی ؽػصه ةػَد ،ذِػی ةٍِػط از آىچػً انػطوز نیتَاىػػت
غاسًِ ؽَد .در چً زناىی غاسًِ ؽص؟ دونیلیارد غػال دػیؼ و
ةًنصت داىفصٌظار غال دایط ةَد .ایوٌػا اٌػصاد ىخػَنی ٌػػِيص.
ةًٌیچوحً ىهیتَان ةا ىيطیػ تکانػل دارویػو آن را تَكػید داد.
تٍصاد ةػیاری از چيیو ىهَىًٌایی وحَد دارىػص .حانٍػ ٌلهػی و
ْيی ةً اىصازۀ کاْی چیظٌػای حصیػصی را کؾػّ کػطده اغػت کػً
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کِابٌای درغی ٍْلینان را تِییط دٌص .وِٕی تٓکط اىػػانٌا در
ٌادتی ٌهیٔ و کٍو گیط نیکيص ،غشت اغػت ایػصهٌای حصیػص را
ةپضیطىػػص .ذِ ػی وِٕػػی ذٖیٖػػت آؽ ػکار نیؽػػَد ،نػػطدم حطئ ػت
ىهیکييص آن را ةپضیطىص و ةًنَر ُطیظی آن را رد نیکييص .ةػًسانط
تث یط روشٌای تٓکط کٍو ،انطوزه ٌیچکػی ةًؽػکل ىيامنيػصی
چيیو یاًٌِْایی را حهًآوری ىهیکيص و ةياةطایو نٓاٌیم ةؾػطی
ٌهیؾً از دیؾطْتٌای حصیص ٌٖب نیاِْيص .گطچػً ایػو چیظٌػا
ةًنَر گػِطدهای ةً ٌهَم ؽياغاىصه ىؾصهاىص ،انا در ذال ذاكػط
کؾّ ؽصهاىص .انا وِٕی درةارۀ آنٌػا ـػرتت نػیکيػیم ،ةطسػی
نیگَیيص ایو چیظٌا سطاْاتاىص و آنٌا را رد نیکييص.
داىؾهيصان ؽػخاع زیػادی در کؾػَرٌای دیگػط ٌػػِيص کػً
ةًنَر ٌليی ایو چیظٌا را ةًٌيَان ْطٌي

ٌػای نإتػل تػاریز یػا

تهصنٌایی کً ٕتل از تهصن ةؾطی نا وحَد داؽِيص ،دضیطًِْاىػص.
یٍيی ٕتل از ایو تهصن نا ،تهصنٌای دیگطی ىیظ ةَده و ةػیؼ از
ی ػک تهػػصن وحػػَد داؽػػًِ اغػػت .ةػػا ىگػػاه ةػػً ةٖایػای ةاغػػِاىی
نیتَاىیص ةگَییص کً آنٌا ْٖم از یک دورۀ تهصن ىتَدىص .ةيػاةطایو
آنٌا ْکط نیکييص تهصنٌا ةًدٍْات نيٍصم ؽػصىص و ْٖػم تٍػصاد
کهی از اْطاد زىصه ناىصىص و ةًـَرت ةصوی زىصگی کطدىػص .غػپع
ةًتصریج تٍصادؽان زیاد ؽص ،ىژاد ةؾطی حصیصی ؽصىص و تهػصىی
حصیص را ؽطوع کطدىص .غپع دوةاره نيٍػصم ؽػصىص و دوةػاره ىػژاد
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ةؾطی حصیصی را غاسِيص .ایو چطسػً ةارٌػا تکػطار ؽػصه اغػت.
ْیظیکصانٌا نیگَیيص ذطکت نػاده ایگٌَػایی دارد .تِییػطات کػل
حٍان نا ىیظ ایگٌَایی دارد.
در ایو حٍان وغػیً و در ایػو راه ؽػیطی چطسػان ،ذطکػت
غیارۀ زنیو ةًٌیچوحً ىهیتَاىػػًِ ٌهیؾػً آرام و ٌهػَار ةػَده
ةاؽص و نهکو اغت ةً غیارات دیگط ةطسَرد کطده یا ةا نؾکالت و
ْخایً ةظرا دیگطی نَاحً ؽصه اغت .اگط از دیصگاه تَاىاییٌای
َْؽنتیٍی ةً آن ىگاه کيیم ،نیتَاىیم ةگَییم ایو وٕایً ةشؾػی
از ىيم و تطتیبٌػای ةظراتػطی ٌػػِيص .زنػاىی ةػًدٕت ردیػاةی
کطدم و دی ةطدم ةؾطیت ٌؾِادویک ةار دغِشَش اىٍصام کانػل
ؽصه اغتٌ .ط ةار ْٖم تٍصاد کهی از اْطاد زىصه نیناىصىػصْٖ ،ػم
کهػی از تهػػصن ٕتلػی ةػػإی نػػیناىػص و غػػپع وارد دورۀ ةٍػػصی
نیؽصىص و ةًـَرت ةصوی زىصگی نیکطدىص .ةا اْظایؼ حهٍیػت،
در ىٍایت دوةاره تهصن ىاٌط نیؽػص .ةؾػطیت ٌؾػِادویک ةػار از
نیان چيیو چطسًای گضؽًِ اغػت و نػو آن را تػا اىٍِػا ردیػاةی
ِ
اٌهیػت «زنانةيػصی کیٍػاىی،
ىکطدم .نطدم چیو از دیطةاز درةػارۀ
نٍَٕیتٌای نػاٌص زنیيی و ٌهاٌيگی اىػاىی» ـرتت کطدهاىص.
تِییطات کیٍاىی نشِلّ و زنانةيػصی کیٍػاىی نشِلػّ نیتَاىػص
اوكاع نشِلٓی در احِهاع ٌادی ةؾطی دصیص آورد .ةػط نتػٔ ٌلػم
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ْیظیػک ،ذطکػػت نػػاده ایگٌَػػایی را دىتػػال نیکيػػص ،در سفػػَص
ذطکت حٍان ىیظ چيیو چیظی ـصؽ نیکيص.
ٌلت اـلی ایيکً درةارۀ ْطٌي

ٌػای نإتػل تػاریز ـػرتت

کطدم ایو ةَد کً ایو ىکِػً را روؽػو کػيم :تػاریز چیگَىػ
ْطٌي

ةػً

ٌای نإتل تاریز ةطنیگطدد ىً ةً ایو تهػصن کيػَىی ،و از

زنانٌػػای ةػػػیار دور نيِٖػػل ؽػػصه اغػػت .نیتػػَاىیم درایوةػػاره
اؽاراتی را در نَِن نضٌتی دیصا کيػیم .ةػطای ىهَىػً ،ؽػا کیانَىی
ةیان کطد کً تظکی سَد را در ـػصٌانیلیَن «کایپػا» دػیؼ کانػل
کطد و ةً روؽوةیيی رغیص .یک کایپا ؽانل چيص غال اغت؟ یک
کایپا ـصٌانیلیَن غال اغت .ذِػی ىهیتَاىیػص ٌػصدی ةػً ایػو
ةظرگی را تفَر کيیص .اگط آىچً او ةیان کطد ـرید ةاؽص ،آیا آن ةػا
تاریز ةؾطیت و تِییطات کل زنیو حَر در ىهیآیػص؟ ؽػا کیانَىی
ٌهچيیو ةیان کطد کً ٕتل از او ؽػؼ ةػَدای دوران اوییػً وحػَد
داؽِيص کً ٌطیک از آنٌا سَدؽان اغػِاداىی داؽػِيص و ُیػطه و
ٌه آنٌا ـصٌانیلیَن کایپا ٕتل تظکیً کػطده و روؽػوةیو ؽػصه
ةَدىػػص .اگػػط ای ػو چیظٌػػا وإٍػ ً
ػا ـػػرید ةاؽػػص ،آی ػا از نی ػان آن
روشٌای غيِی وإٍی و آنَزشٌای راغِیو ،انطوزه در حانٍػ
نا چيیو روشٌای تظکیًای آنػَزش داده نیؽػَد؟ اگػط از نػو

ً
نههئيا ،انا کهیاب ٌػػِيص .ایػو روزٌػا آن
ةپطغیص ،نیگَیم ةلً،
چیگَى

ٌػػػای تٖلتػػػی ،چیگَى

ٌػػػای دروُػػػیو و آن اْػػػطاد
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تػشیطؽصه ،ةًدیشَاه چیظٌایی را از سَد درنیآورىػص تػا نػطدم را
ْطیب دٌيص و تٍصادؽان از چیگَى

ٌای وإٍی ةًنطاتب ةیؾػِط

اغتٍْ .هیصن ایيکً کصامیک وإٍػی اغػت و کػصامیػک تٖلتػی،
دؽَار اغت .تؾشیؿ چیگَى

وإٍی دؽَار اغت و دیػصاکطدن

آن ىیظ آغان ىیػت.
در وإً ،چیگَىػ

تيٍػا چیػظ ةػًحػاناىػصه از دوران گضؽػًِ

ىیػت .چیظٌایی ناىيص ىهاد تایحی ،تطغیهًٌای ٌِ َِ و یَئَؽػَ،
کِاب تِییطات و ىیظ ٌؾت غًىگارهٌ ،هگػی از نإتػل تػاریز ةػً
ارث رغیصهاىص .ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً اگػط کػػی آنٌػا را از
دیصگاه ْطدی ٌادی نهایًٍ کيص و ةشَاٌص درک کيػصٌ ،ػیچ راٌػی
ىیػت ةَِاىص ةً درکی از آنٌا ةطغص .رنظوراز آنٌا ةطای کػاىی کً
تٓکط ،دیصگاه یا ٕایب ذٌيیؽان در غهد ْطدی ٌادی ٕػطار دارد،
آؽکار ىهیؽَد.

چیگَنگ برای تزکیٌ است
ذػػاه کػػً چیگَى ػ

چيػػیو ٕػػصنت تػػاریشی دارد ،دٕیٖػ ً
ػا ةػػطای

چیػت؟ نیتَاىم ةً ؽها ةگَیم کً روش نػا روش دیؾػطًِْای
از تظکی نصرغ ةَدا اغت ،دع نتی ً
ٍِا ةًدىتال ایو اغت کً ؽها

را نَحَدی سصایی کيص ،آىچً «ةَداؽػصن» ىیػظ ىانیػصه نیؽػَد.
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نصرغ دائَ ىیظ ةًنَر نؾاةً ةًدىتال ایو اغت کػً روؽػوةیيی را
دطورش دٌص یا ْطد را ٕادر کيص ةً دائػَ ىائػل ؽػَد .نیتػَاىم ةػً
ؽها ةگَیم کً «سصاییؽصن» سطاْات ىیػت .ةطای نثال ،نٍٓػَم
«ةَدا» را در ىيط ةگیطیص .ةػَدا واژهای از غاىػػکطیت ،زةػان ٌيػص

ٕصیم اغت .وِٕی ةً چیو نا آورده ؽػص ،دو کلهػً داؽػت و « ُؼ

تَئَ» تلٓو نیؽص .ةطسی از اْطاد ىیػظ آن را ةػًـػَرت «ْػَ تػَ»
تطحهً کطدىصٌ .هاننَر کً آن واژه از ىػلی ةً ىػل دیگط نيِٖػل
نیؽص ،نطدم چػیو ،یکػی از آن کلهػات را ذػضؼ کطدىػص و آن را
« ُؼ» ىانیصىص .ایػو واژه در چیيػی چػً نٍيػایی دارد؟ ةػً نٍيػی

«ؽشؿ روؽوةیو یػا آگػاهؽػصه» اغػت و ةػً ؽشفػی اؽػاره
نیکيص کً از نطیٔ تظکیً ةً روؽوةیيی یا آگػاٌی رغػیصه اغػت.
چً سطاْاتی در آن اغت؟
ٌهگی درایوةاره ةیيصیؾػیصْ :ػطد نیتَاىػص از نطیػٔ تظکیػً،
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی سَد را رؽص دٌػص .انػطوزه در دىیػا ؽػؼ
تَاىایی َْؽنتیٍی ؽياسًِ ؽصه اغت ،انا ْٖم ةً ایوٌا نرصود
ىهیؽَد .نیگػَیم ةػیؼ از دهٌػظار تَاىػایی ْػَؽنتیٍی وإٍػی
وحَد دارد .تفَر کيیص ؽشفػی در ذػایی کػً در نرلػی ىؾػػًِ
اغت ،ةصون ذطکتدادن دغتٌا یا داٌایؼ ةَِاىص کاری را اىخام
دٌص کً دیگطان ذِی ةا دغتٌا یا داٌایؽػان ىهیتَاىيػص اىخػام
دٌيص و او ةَِاىص ذٖیٖت وإٍػی ٌػط ةٍُػص حٍػان را ةتیيػص ،ةَِاىػص
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ذٖیٖت حٍان و چیظٌػایی را ةتیيػص کػً نػطدم ٌػادی ىهیتَاىيػص
ةتیييص .آیا او کػی ىیػت کً از نطیٔ تظکیً ،دائػَ را کػػب کػطده
اغت؟ آیا او نَحَدی سػصایی ىیػػت؟ آیػا نیتَاىیػص ةگَییػص او
نثل ْطدی ٌادی اغت؟ آیا او کػی ىیػػت کػً ةًوغػیل تظکیػً
روؽػػوةیو ؽػػصه اغػػت؟ آی ػا درغػػت ىیػػػت ک ػً او را «نَحػػَد
روؽوةیو» یا «نَحَد سصایی» ةيانیم؟ ةػً زةػان ٌيػص ٕػصیم او
یک «ةَدا» ىانیصه نیؽَد .وإٍیت انط ایػو اغػت و چیگَىػ
ةطای ایو کار اغت.
ةطسی اْطاد ىهیتَاىيص درک کييص کً چطا ؽػشؿ ةػطای چیػظ
دیگطی ُیط از ؽٓای ةیهاری و تيصرغِی ةایص چیگَى
کيػػص .نييَرؽ ػان ای ػو اغػػت کػػً چیگَى ػ

را تهطیو

ْٖػػم ةػػطای ؽػػٓای

ةیهاریٌاغت .ایو درکی ةػیار غهری اغػت .انػا تٖفػیط ؽػها
ىیػت ،زیطا ةػیاری از اغػِادان چیگَىػ

ْٖػم در ذػال اىخػام

کارٌایی ناىيص نٍایخ ةیهاری نطدم و کهک ةً آنٌا ةػطای ذٓػو
غالنِی ٌػِيص .آنٌا ْٖم درةارۀ نٍایخػ ةیهاریٌػا و غػالنِی
ـرتت نیکييص و ٌیچکػی چیظٌای نطةَط ةػً غػهَح ةػاهتط را
آنػػَزش ىهیدٌػػص .ای ػو را ىهیگػػَیم کػػً روشٌایؽػػان سػػَب
ىیػت .در وإً ،نثنَریػت آنٌػا ایػو اغػت کػً چیظٌػایی را در
غهد نٍایخ ةیهاریٌػا و غػالنِی و ىیػظ رایجکػطدن چیگَىػ
آنَزش دٌيص .انا اْطاد ةػیاری ٌػِيص کً نیسَاٌيص تػا غػهَح
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ةاه تظکیً کييص .آنٌا درةارۀ آن نیاىصیؾيص و ٕلتی ةطای آن دارىػص
انػػا ىهیداىيػػص چگَىػػً ةای ػص سػػَد را تظکی ػً کييػػص و ای ػو نػػػئلً
غشِیٌای ةػیاری را ةطای آنٌا دصیص آورده اغت و در نؾکالت
ةػیاری اِْادهاىص .ایتًِ آنَزش وإٍی روؽی در غػهَح ةػاه ،ةػا
نَكػػٌَات ةػػػیار ژرْػػی غػػطوکار دارد و ةایػػص ةػػً ؽػػیَهای آن را
آنَزش داد کً در ةطاةط نطدم و حانًٍ نػئَل ةَد .ةً ٌهیو ٌلت
اغت کً در کل ةً ىِایج سَةی رغیصهایم .ةٍلی از چیظٌػایی کػً
درةارهؽان ـرتت نیکيیم غهد ةاه ٌػِيص و نهکو اغت ةطای
ةطسی نثل سطاْات ةً ىيط ةیایص .ازایورو ةً ةٍِطیو ؽػکل غػٍی
نیکيیم ةا اغِٓاده از ٌلم ىَیو آنٌا را تؾطید کيیم.
وِٕی درةارۀ نَكػٌَات ساـػی ـػرتت نػیکيیم ةطسػی از
اْطاد ةیاسِیػار آنٌػا را سطاْػات نیىانيػص .چػطا؟ نٍیػار چيػیو
ؽشفی ایو اغت کً آىچً ٌلم ٌيَز ةً آن دی ىتطده یػا سػَدش
ٌيػػَز تخطةػػً ىکػػطده انکاندػػضیط ىیػػػت و ٌهگػػی سطاْػػات یػػا
ُیطوإٍی ٌػِيص .ذٌيیت او ایوگَىػً اغػت .دػع آیػا ایونػَر
ْکطکطدن درغت اغت؟ آیا نیتَاىیص چیظی را ْٖم ةًسانط ایيکػً
ٌلم ٌيػَز ةػً آن دػی ىتػطده اغػت یػا ْٖػم ةػًسانط ایيکػً ورای
دیؾطْت ٌلم اغت ةًٌيَان چیظی سطاْی یا ُیطوإٍی رد کيیػص؟
اگط ٌطکػی ایوگَىً ْکط نیکطد آیا ٌلم نیتَاىػت تَغًٍ یاةص؟
آیا حانٍ ةؾطی نیتَاىػت دیؾطْت کيص؟ چیظٌایی کً حانٍػ
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ٌلهی و ْيی نا اةصاع کطده ٌهگػی چیظٌػایی ٌػػِيص کػً زنػاىی
ةطای نطدم ىاؽياسًِ ةَدىص .اگط ٌه آنٌا سطاْات در ىيط گطِْػً
نیؽصىص ،دیگط ىیازی ةً دیؾطْت و تَغًٍ ىهیةػَد .ةػػیاری از
اْطاد روشٌایی ناىيص چیگَى

را درک ىهیکييص و ْکػط نیکييػص

سطاْاتاىص .انا ایوگَىػً ىیػػت .انػطوزه اةظارٌػای ٌلهػی آؽػکار
کطدهاىص کػً ةػصن اغػِادان چیگَىػ

چیظٌػای ةػػیاری غػانً

نیکيص ،ناىيص :انَاج نادون ـػَت ،انػَاج نػاَْؽ ـػَت ،انػَاج
ایکِطونِيانیػ ػی ،اؽػػًٌٍای نػػادون ٕطنػػظ ،اؽػػًٌٍای نػػاورای
ةيٓؼ ،اؽًٌٍای گانا ،ىَتطونٌا ،اتمٌا و ْلظٌایی کػً ةػً نٖػصار
ةػیار کهی در ةصن وحَد دارىص .آیا آنٌػا چیظٌػایی ىیػػِيص کػً
ةًـَرت نادی وحَد دارىص؟ آنٌا ىیظ نادی ٌػِيص .آیا ٌطچیظی
از نػػاده غػػاسًِ ىؾػػصه اغػػت؟ آیػا ْلػػازنانٌای دیگػػط از نػػاده
غاسًِ ىؾصهاىص؟ آیا نیتَاىیص آنٌا را سطاْات ةيانیص؟ از آىخا کً
ٌصؼ از ایو روشٌا ایو اغت کً نا را سصایی کييصٌ ،ط ـػرتِی

ً
نتیٍِا ةا ةػیاری از نَكٌَات ژرؼ غطوکار دارد و نا
درةارۀ آنٌا
ةً آنٌا نیدطدازیم.
اگط روشٌای چیگَى

چيػیو ٌػصْی دارىػص ،چػطا اغػانی

آنٌا سیلی ٌادی ةػً ىيػط نیرغػيص و نػطدم آنٌػا را چیگَىػ
نیىانيص؟ در وإً نياغبتط اغت کً آنٌا را «تهطیو نٍيَی» یا
«تظکیً» ىانیص ،چطاکػً ٌصؼؽػان ٌهػیو اغػت .ایتِػً ىامٌػای
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ةشفَص دیگطی ىیظ ةطای چيیو روشٌایی وحَد دارد ،انا آنٌا
را ةًنَر کلی ةایص تظکیً ىانیص .دع چطا نطدم آنٌا را چیگَىػ
نیىانيص؟ ایو نػئلً ةً اوكاٌی کً چیو در ذصود ةیػػت غػال
دػػیؼ داؽػػت ةطنیگػػطدد؛ زنػػان ؽػػطوع نرتَةیػػت روشٌػػای
چیگَى

 .آن زنان اواغم اىٖالب ْطٌيگی ةَد و اْکػار و ْطٌيػ

غيِی را نَحی از سفػَنت و کیيػً اذانػً کػطده ةػَد .در اواسػط
اىٖالب ْطٌيگی ةَد کػً روشٌػای چیگَىػ

ةػً اوج نرتَةیػت

سَد رغیصىص .ةصون ایيکػً ةػً ىامٌػایی ةپػطدازیم کػً روشٌػای
چیگَى

در ْطٌي

ٌای نإتل تاریز داؽِيص ،از ىامٌایؽان در

ایو دورۀ تهصن نیتَاىیم ةتیيیم نَكَع چً ةَده اغت :ةًسػانط
ایيکً ایو روشٌا ةً دوران ٕتل ةطنیگؾِيص ،اغانیؽػان سیلػی
نضٌتی ةَد و نطدم آن اغانی را «ْئَدایی» یا ٌٖباِْاده در ىيط
نیگطِْيص .ىهَىًٌایی از ایو ىامٌا ایوٌا ٌػِيص :راه ةظرا تظکی
دائَ ،نصیِیؾػو واحػطا ،راه آرٌػات ،راه ةػظرا تظکیػ ةػَدا دارنػا،

کیهیاگطی دروىی ُىًهیً .اگط در نػَل اىٖػالب ْطٌيگػی از چيػیو
ىامٌایی اغِٓاده نیکطدیص ،آیا نطدود ؽهطده ىهیؽصیص؟ آن آرزو
کً اغِادان چیگَى

ةطای ٌهگاىیکطدن چیگَى

داؽِيص سَب

ةَد و آنٌا ٕفص داؽِيص ةً ٌهَم نطدم کهػک کييػص ةیهاریٌػا را
درنان کييص ،غالنِیؽان را ذٓو کييص و وكٍیت حػهاىیؽان را
ةٍتَد ةشؾيص و چٖصر ٌم ٌایی ةػَد؛ انػا حطئػت ىهیکطدىػص از آن
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ىامٌػػا اغػػِٓاده کييػػص .ةيػػاةطایو کػػاری کػػً ةػ ػیاری از اغػػِادان
اىخام دادىص ایو ةَد کً ةطای اؽاره ةػً روشٌایؽػان،

چیگَى

دو کله ُیطةرثةطاىگیظ چی (اىطژی) و گَى

از نَِن کِابٌای َدن حیي
را «چیگَى

و دائَ َذى

(روش ،تهطیو) را

اىِشاب کطدىػص و آنٌػا

» ىانیصىص .ةطسی اْطاد ذِػی درةػارۀ واژۀ چیگَىػ

دػػژوٌؼ نیکييػػص ،انػػا چیػظی ةػػطای دػػژوٌؼ وحػػَد ىػػصارد .در
گضؽًِ تظکیً ىانیصه نیؽص« .چیگَى

ً
ـطْا واژهای اغت کػً
»

در دوران اسیط و ةً ایو نييَر غاسًِ ؽص کً نياغب درک نػطدم
نٍاـط ةاؽص.

چرا گَنگتان با تهرین افزایش نهییابد؟
چطا گَى

تػان ةػا تهػطیو اْػظایؼ ىهػییاةػص؟ ةػػیاری از اْػطاد

ایوگَىً ْکط نیکييص« :نو آنػَزش وإٍػی را دریاْػت ىکػطدهام.
اگط اغِادی نٍارتٌای ةشفَص و تکيیکٌای دیؾطًِْای را ةػً
نو آنَزش دٌص ،گَى

نو اْظایؼ نییاةص ».ایو روزٌػا ذػصود

ىَدوديجدرـص از نطدم ایوگَىً ْکط نیکييػص و چيػیو ْکػطی ةػً
ىيطم سيصهدار اغت .زیطا چيیو روشٌایی تکيیػک نػطدم ٌػادی
ىیػِيص ،ةلکً کانالً َْؽٌادیاىص .ةياةطایو آنٌػا را ةایػص ةػا اـػَل
غهَح ةاه ارزیاةی کطد .نیتَاىم ةً ٌهً ةگَیم کً ٌلػت اغاغػی
رؽصىکطدن گَى

ایػو اغػت :از دو کلهػ «تظکیػً» و «تهػطیو»،
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نطدم ْٖم ةً تهطیو تَحً نیکييص و تظکیػً را ىادیػصه نیگیطىػص.
کلیص نَْٖیت در تکيیکٌای ْیظیکی و ةیطوىػی ىیػػت .ةػا ةػصن
ْطدی ٌادی ،دغتٌای ْطدی ٌادی و اْکار ْطدی ٌادی ،آیا ْکط
نیکيیص نیتَاىیص نادۀ ةا اىطژی ةاه را ةػً گَىػ
گَى

تتػصیل کيیػص و

را رؽص دٌیص؟ چگَىً نیتَاىص ةً ایو آغاىی ةاؽص! در ىيػط

نو ،چيیو چیظی ؽػَسی اغػت .نثػل ایػو اغػت کػً در نلػب
چیظی در ةیطون ةاؽیص و در ةیطون چیظی را حػِخَ کيیصٌ .طگػظ
آن را ىهییاةیص.
تظکیً نثل نٍارتٌای دىیَی ىیػت کً ةَِاىیص ةػا دطداسػت
کهی دَل یا ةا یادگیطی تکيیکٌػایی آن را کػػب کيیػص .چیػظی
کانالً نِٓاوت اغت ،زیطا در غهری ٌهل نیکيص کً ْطاتط از نطدم
ٌادی اغت و ةياةطایو ایظانات ةاهتطی دارد .تَكػید نػیدٌم .در
سفَص چيیو تهطیيی ةایص درونتان را تظکیً کيیص و ةطای کهػک
در حػِخَی چیظٌایی در ةیطون ىتاؽیص .اْطاد زیادی ٌػِيص کػً
در ةیطون در حػػِخَی چیظٌػایی ٌػػِيص .انػطوز در حػػِخَی
یک چیظ و روز دیگط دىتال چیظی دیگط ٌػِيص و ةً آرزوی کػػب
ىیطوٌای َْؽنتیٍی چػتیصهاىص .اٌػصاؼ و اىگیظهٌػای گَىػاگَىی
دارىص .ذِی اْطادی ٌػِيص کً نیسَاٌيص اغِاد چیگَى

ؽػَىص

و ةا نٍایخ ةیهاریٌا دَل ةً دغت ةیاورىص! انا در تظکی وإٍػی،
ةایص ذٌوتػان را تظکیػً کيیػص و ایػو تظکیػ ؽیوؽػیي
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ىانیػصه

نیؽَد .ةًنَر نثال ،در تٍاركاتی کً ةیو ؽها و دیگػطان دػیؼ
نیآیص هزم اغت ةً اذػاغػات و انیػال نشِلػّ کهِػط اٌهیػت
دٌیص .اگط ةطٌکع ،ةطای نياًْ ؽشفی در ذال رٕاةت ةا دیگػطان
ةاؽیص ،ىتایص اىِيار ىِایج زیادی از تهطیوتػان داؽػًِ ةاؽػیص .در
ایو ـَرت ناىيص اْطاد ٌادی ٌػِیص و ىتایص اىِيار داؽػًِ ةاؽػیص
از تهطیوتان گَى

ةً دغت ةیاوریص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةایص

تظکی ؽیوؽیي

را در ٕلب تهطیوتان ٕػطار دٌیػص .اگػط ةَِاىیػص

ایوگَىً ٌهل کيیػص دػی نیةطیػص کػً در تظکیػً ةػاهتط نیرویػص و
گَى

تان رؽص نیکيص.
ؽیوؽیي

چیػت؟ آن ؽانل تَٖا (کً ىٌَی ناده اغػت)،

ةطدةػػػاری ،ایهػػػان و ةفػػػیطتْ ،ػػػصاکاری ،رٌػػػاکطدن انیػػػال و
واةػِگیٌای نطدم ٌادی ،تَاىایی ترهػل غػشِیٌا و ناىيػص آن
اغت .چیظٌای گَىاگَىی را در ةػط داردٌ .ػط حيتػً از ؽیوؽػیي

ً
وإٍا رؽص کيیص .ایو ٌػانلی کلیػصی در
سَد را ةایص ارتٖا دٌیص تا

رؽص تَان گَى

اغت.

ةٍلی اْطاد نهکو اغت ْکط کييص« :ؽیوؽیي

کً درةػارۀ

آن ـرتت نیکيیص ،نٍَٓنی اسالٕی و نَكٌَی ىيطی اغت و ةا
گَىگی کً نیسَاٌیم تظکیً کيػیم ارتتػانی ىػصارد ».انػا ایوگَىػً
ىیػت .از دیطةاز ةرث و حصلٌایی ْلػٓی در چػیو ةػَده اغػت
ً
اغاغا چیظی نػادی اغػت یػا غػاسًِای ذٌيػی.
کً آیا وإٍیت
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ةگضاریص ةطایتان ةگَیم کً در ىٍایت ،دصیػصهٌای نػادی و ذٌيػی
ً
ناٌیِا یکی ٌػِيص .داىؾهيصان دی ةطدهاىػص اْکػاری کػً در نِػظ
اىػان تَییص نیؽَىص ویژگیٌای نادی دارىػص .ایػو یٍيػی اْکػار

ً
ٕهٍػا دصیػصهٌای
ةًـَرت نادی ٌػِی دارىص ،انا در ٌیو ذػال
ذٌيی ٌػِيص .دع نیتَان گٓت ایو دو در وإً یکػی ٌػػِيص.
نؾاةً چیظی اغت کً درةارۀ حٍػان گٓػِم :حٍػان ىػًتيٍػا وحػَدِ
نادی سَد را دارد ،ةلکً ٌمزنان غطؽت سػَد را ىیػظ داردْ .ػطدی
ٌادی ىهیتَاىص وحَد غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن را ذع کيػص،
زیطا نطدم ٌادی ٌهگی در یػک غػهد ٌػػِيص .وِٕػی ْطاغػَی

غهد نطدم ٌادی ةطویص ،نیتَاىیص ایو غطؽػت را تخطةػً کيیػص.
چگَىً آن را تخطةً نیکيیص؟ تهام چیظٌا در حٍػان ،ؽػانل تهػام
نَادی کً کل حٍان را دط نیکييص ،نَحػَداتی زىػصه و دارای ْکػط
ٌػِيص ،تهػام آنٌػا ؽػکلٌای ٌػػِی ْػای کیٍػان در غػهَح
نشِلّ ٌػِيص .آنٌا ىهیگضارىص ـٍَد کيیص .ةا ایيکً نیسَاٌیص
ـٍَد کيیص انا ىهیتَاىیص .آنٌا احازه ىهیدٌيص ةػاه ةطویػص .چػطا
احازه ىهیدٌيص؟ زیطا ؽیوؽیي

ؽها ةً اىصازۀ کاْی رؽص ىکػطده

اغتٌ .ط غهری اغػِاىصارد سػَد را دارد و اگػط ةشَاٌیػص غػهد
ِ
ىادػاک درون سػَد را دور
سَد را ةاه ةتطیص ،ةایص اْکار ةص و ٌطچیظ
ةطیظیص تا نهاةٔ اغِاىصارد آن غهد ؽَیصْٖ .ػم ةػً ایػو ؽػکل
نیتَاىیص ةاه ةطویص.
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وِٕی ؽیوؽیي

ؽػها رؽػص نیکيػص ،ةػصنتان دغػِشَش

ً
ههئيا
تِییط ةظرگی نیؽَدٌ .هطاه ةا تِییطات نثتت در ذٌوتان ن

تِییطات ْیظیکی در ةػصنتان روی نیدٌػص .آىچػً روی نیدٌػص
ایػػو اغػػت کػػً آن چیظٌػػای ةػػصی کػػً ؽػػها را ةػػً ؽػػکلدادن
واةػِگیٌا کؾاىصهاىص دور اىصاسًِ نیؽَىص .ةطای کهػک ةػً درک
ةٍِط ایو نػػئلً ،تفػَر کيیػص ةهػطی دطؽػصهای از نػَاد آیػَده را
ةطنیداریص ،د ِر آن را نیةيصیص و در آب نیاىصازیػص ،ةالْاـػلً زیػط

آب ْطو نػیرود .غػپع کهػی از آن چیظٌػای آیػَدۀ درون آن را
ةیطون نیریظیصٌ .طچً ةیؾِط آن را سایی کيیص ،ةیؾػِط ةًغػهت
غهد آب ةاه نیآیص .اگط کانالً سایی ؽَد ،روی غهد آب کػانالً
ؽياور نیؽَد .ایو ٌهان کاری اغت کً غٍی نػیکيیم در روىػص
تظکیً اىخام دٌیم :سػَد را از تهػام چیظٌػای ةػص دروننػان رٌػا
نیکيیم تا ةَِاىیم ـٍَد کيیم .ایو غطؽػت حٍػان اغػت کػً در
ىٖؼ درةان ٌهل نیکيص .اگط ؽیوؽیي

سػَد را تظکیػً ىکيیػص،

اگط ةً اىصازۀ کاْی اغِاىصارد اسالٕی سَد را رؽص ىصٌیػص و اگػط از
اْکار ةص و نَاد ةص رٌا ىؾَیص ،غطؽت حٍان ىهیگضارد ةً غػهَح
ةاهتط ـٍَد کيیص .دع آیا نیتَاىیص ةگَییػص دصیػصهٌای ذٌيػی و
نادی یکی و نثل ٌم ىیػِيص؟ ةگضاریص ةا یػک ؽػَسی ةطایتػان
تَك ػید دٌػػمْ .ػػطض کيی ػص ةػػً ْػػطدی ٌػػادی کػػً اىَاعوإػػػام
اذػاغات و انیال را دارد ،احازه داده ؽَد ةاه ةػطود و نَحػَدی
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سصایی ؽَد .درةارۀ ایو ةیيصیؾیص ،آیا نیتَاىص انکاندضیط ةاؽػص؟
زیتایی یک «ةَدیػاتَا» را ةتیيص ْکط ةػصی از غػطش
ؽایص وِٕی
ِ
ةگضرد و چػَن از ذػػادت رٌػا ىؾػصه ،ةػطای نَحػَدات سػصایی

دردغط ایخاد کيص .ایو چیظٌا چگَىً نیتَاىيص آىخا نخػاز ةاؽػيص؟
ةياةطایو ْطد ةایص در ذایی کً ٌيَز در ایو دىیاغت سَد را از تهام
اْکار ةص رٌا کيصْٖ .م ةً ایو ؽکل نیتَاىص ـٍَد کيص.
ةًةیان دیگط ،ةایص روی تظکی ؽیوؽیي

تهطکػظ کيیػص و ةػط

نتٔ غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن تظکیً کيیص .ةایص از انیال نطدم

ٌادی ،اْکار ةص و ٕفص اىخام کارٌای ةص رٌا ؽػَیص .ةػا ٌػط نٖػصار
کهی از رؽص ٕلهطو ذٌوتان ،نٖصاری از چیظٌای ةص در ةصنتان از

ةیو نیروىصٌ .مزنان ،ةایص کهػی رىػج ةکؾػیص و غػشِیٌایی را
ترهل کيیص تا کارنایتان را از ةیو ةتطیص .غپع نیتَاىیػص کهػی
ةاه ةطویص ،چطاکً دیگط غطؽت حٍان ناىيػص ٕتػل ؽػها را نرػصود
ىهیکيص .ؽها تالش سَد را ةً اىخام نیرغاىیص و اغػِادتان ةٖیػ
ِ
نکاىیظم گَىگی نیدٌػص کػً
نػائل را اداره نیکيص .اغِاد ةً ؽها
گَى

تان را رؽص نیدٌص .ایو نکاىیظم ،تَٖای ؽها را کً ةًـَرت

نػػادهای دیطانػػَن ةػػصنتان ٕػػطار دارد ةػػً گَى ػ

تتػػصیل نیکيػػص.

ٌهاننَر کً ةػًنَر دیَغػًِ سػَد را رؽػص نیدٌیػص و در تظکیػً
ـٍَد نیکيیص ،غَِن گَى

تان ىیظ ةًنَر دیَغًِ ةًغَی غهَح

ةاهتط ىَٓذ سَاٌص کطد .ةًٌيَان کػی کً تظکیً نیکيیص کػاری کػً
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ةایص اىخام دٌیص ایو اغت :سَد را تظکیً کيیػص؛ ٌهػاننَر کػً از
نیان نػائل دؽَار نیگضریص سَد را آةصیصه کيیص؛ ةػًنَر دیَغػًِ
واةػِگیٌا و انیال گَىاگَن را رٌػا کيیػصٌ .هػ ایػو کارٌػا را در
ذایی اىخام نیدٌیص کً ةشؾػی از ایػو دىیػای ةؾػطی ٌػػِیص.
آىچً اىػانٌا در ایو دىیا سػَب و نهلػَب در ىيػط نیگیطىػص ،از
دیصگاه غهَح ةػاهتط نٍهػَه ً ةػًٌيَان چیػظی ةػص در ىيػط گطِْػً
نیؽػػَد .اکثػػط نػػطدم ْکػػط نیکييػػص کػػً ٌطچػػً چیظٌػػای نػػادی
ةیؾػػِطی را در ایػػو دىیػػا ةػػً دغػػت آوری ػص ةٍِػػط اغػػت .از ىيػػط
نَحػػَدات واهتػػط در آن ةػػاه ،ؽػػها در وكػػً ةػػصتطی ٕػػطار داریػص.
چگَىً؟ نهکو اغت داراییٌای نادی را ةً ٕیهػت كػطر دیگػطان
ةً دغت آورده ةاؽیص و ٌه آنٌا ذٔ ؽها ىتاؽيص و نهکو اغت
ةاٌث ؽَد ةً چیظٌای نادی ناىيص نٖام و طوت ،ةیؾػِط واةػػًِ
ؽَیص و ىِیخ تهام آنٌا ایو اغت کً تٖػَا از دغػت نیدٌیػص.
ةياةطایو ةصون تظکی ؽیوؽیي

گَى

تان اـالً رؽص ىهیکيص.

در احِهػػاع تظکیًکييػػصگان نیگػػَییم روح ؽػػشؿ از ةػػیو
ىهیرود .کهی دیؼتط ،اگط کػی درةارۀ ایو ـػرتت نیکػطد کػً
اىػانٌا روح دارىص ،نهکو ةَد نػطدم آن را سطاْػات ةيانيػص .انػا
اکيَن از دژوٌؼ ْیظیک ةػصن اىػػان نػیداىیم کػً نَیکَلٌػا،
دطوتَنٌا و ایکِطونٌػا در ةػصن اىػػان وحػَد دارىػص و دػاییوتط
ةػػطویم ،کَارکٌػػا ،ىَتطیيٌَػػا و ُی ػطه وحػػَد دارىػػص .در آن ىٖهػػً،
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نیکطوغکَپ ىهیتَاىص چیظی را ةتیيص .انا آن ٌيػَز از غطچؾػه
ذیات یا غطچؾه ناده ةػیار ْاـلً دارد .نیداىیم کػً ؽػکاْت
ٌػػػًِای نػػػِلظم نٖػػصار ةػ ػیار زیػادی اىػػطژی ةػػطای رویدادن
تفادم اغػت و نٖػصار ةػػیار زیػادی ذػطارت ةػطای ؽػکاْت یػا
ٌهخَؽی ٌػًِای هزم اغت .دع وِٕی ؽشفی نینیػطد ،آیػا
ْکط نیکيیص ٌػًٌِای اتم در ةصىؼ ةًآغػاىی از ةػیو نیروىػص؟
ازایورو نا دیةطدهایم کً وِٕی ؽشفی نینیػطد ْٖػم احػظای او
کً در ایو ةٍُص نا ٌػِيص ،ایو هیػ ةظراتػطیو نَیکَلٌػاْٖ ،ػم
آنٌػػا ٌػػػِيص کػػً ْػػطو نیریظىػػص ،در ذػػایی کػػً ةػػصنٌای او در
ةٍُصٌای دیگط ىاةَد ىهیؽَىص .ةیاییص یريًای ةیيصیؾیم .اگط ةصن
اىػان ةا ةظرگيهایی نیکطوغکَپ دیصه ؽَد ةً چً ؽکلی اغػت؟
تهام ةصن اىػان در ذال ذطکت اغت ،ذِی وِٕی آىخا ةیذطکت
ىؾػػػًِ ةاؽ ػیص تهػػام ةػػصن در ذػػال ذطک ػت اغػػت ،غػػلَلٌای
نَیکَیی ؽها در ذال ذطکتاىص و تهام ةصن غیال اغت ،اىگػار از
ؽو غاسًِ ؽصه اغت .ةصن اىػان ةا ةظرگيهایی نیکطوغکَپ ةً
ایو ؽکل دیصه نیؽَد و ایو ةا ةصىی کً چؾمٌای نػا نیةیيػص
ةػیار تٓاوت دارد .زیطا ایو حٓت چؾم اىػان نیتَاىص ةطداؽػت
ىادرغِی ةطای ؽها ةً وحَد ةیاورد و ؽػها را از دیػصن آن چیظٌػا
ةازنیدارد .انا وِٕی چؾم غَمتان ةاز ةاؽص ،نیتَاىیػص چیظٌػا را
ةػػًنَر ةػػظراىهػػاییؽػػصه ةتیيیػػص و ایػػو تَاىػػایی نػػادرزادی
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اىػانٌاغػػت ،انػػا در ذػػال ذاكػػط تَاىػػایی ْػػَؽنتیٍی ىانی ػصه
نیؽَد .اگط ةشَاٌیػص تَاىاییٌػای َْؽنتیٍیتػان ىػاٌط ؽػَىص،
ةایص از نطیٔ تظکیً ةً سلَص اوییًتان ةطگطدیص.
ةگضاریص کهی درةارۀ تَٖا ـرتت کيیم و ةتیيیم ةا نهایتی کً
تاکيَن گِٓیم چگَىً ارتتاط دارد .حظئیات آن را تؾطید نػیکيیم.
نا اىػانٌا در ٌطیک از ةٍُػصٌای ةػػیار زیػاد یػک ةػصن داریػم.
ةظراتطیو حظء ةصن اىػان کً چؾم نیتَاىص ةتیيص غػلَل اغػت
و غلَلٌا ةصن ْیظیکی را نیغازىص .اگط نیتَاىػِیص وارد ْلای
ةػػیو غػػلَلٌا و نَیکَلٌػػا ی ػا ْلػػای ةػػیو نَیکَلٌػػا ؽػػَیص،
واردؽصن ةً ةٍُصی دیگط را تخطةً نیکطدیػص .انػا ةػطای رْػِو ةػً
ِ
ایظانات ةَدن در آىخا نیؽص .ایتًِ
آىخا ،ةصنتان ةایص اةِصا نهاةٔ
ةا نٓاٌیهی کً در ایو ةٍُص داریم ىهیتَاىیص ةصنٌای گَىػاگَن در
آن ةٍُصٌا را درک کيیص ،ةصنٌایی کً نیتَاىيػص ةػظرا یػا کَچػک
ً
ـػطْا در ذػال
ؽَىص .آن ةٍُػصٌا ةػًنَر تفػَرىادضیطی وغػیًاىص.

تَـیّ ؽکل غادهای از ةٍُػصٌایی ٌػػِم کػً ٌمزنػان در یػک
نکان وحَد دارىص .اىػػان در ٌطیػک از ةٍُػصٌای گَىػاگَن ،ةػصن
نِٓاوتی دارد و در یک ةٍُص ةشفَص ،ةصىی دارد کً نیػصاىی آن را
اذانً کطده اغت .چً نیصاىی؟ آن نیصانٌ ،هان تٖػَا اغػت کػً

ً
ـطْا نٍَٓنی اسالٕػی
ةیان کطدیم .تَٖا ىٌَی نادۀ غٓیص اغت و

ً
ٕهٍا نادی اغت و ةً ٌهیو ٌلت اغػت کػً
یا ىيطی ىیػت .آن
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در گضؽًِ ،نػوتطٌا درةارۀ «حهًکطدن» یا «ازدغتدادن» تٖػَا
ـرتت نیکطدىص .آنٌا کانالً نيهٖی نیگِٓيص .ایو تٖػَا نیػصاىی
را ؽکل نیدٌػص کػً ةػصن ْػطد را اذانػً نیکيػص .در گضؽػًِ در
نصرغ دائَ ،ةًحای ایيکً نطیص در حػِخَی اغِاد ةاؽص ،اغػِاد
نطیص را حػِخَ نیکطد .نييَر چیػت؟ اغِاد ةػً نٖػصار تٖػَای
نطیص ىيطی نیاىصاست .اگط زیاد ةَد تظکیً ةطای او آغان نیةَد.
اگط زیاد ىتػَد ىهیتَاىػػت ةػًآغػاىی تظکیػً کيػص و غػشِیٌای
ةػیاری ةطای رؽص گَى

ةًغَی غهَح ةاه نیداؽت.

ٌمزنػػان ىػػٌَی نػػادۀ غ ػیاه وحػػَد دارد کػػً آن را «کارنػػا»
نیىانیم و در ةَدیػم «کارنای ىاؽی از گياه» نیىانيص .ایػو دو
ىَع نادۀ غٓیص و غیاه ٌمزنان ةا ٌم وحَد دارىص .ایػو دو نػاده
چً ارتتانی ةا ٌم دارىص؟ نادۀ تَٖا را از نطیٔ ترهػل غػشِیٌا،
گضر از اوٕات غشت یا اىخام کارٌای سَب ةً دغت نیآوریم .در
ذایی کً نادۀ غیاه از نطیٔ اىخام کارٌای ةػص یػا اىخػام کارٌػای
ىادرغت یا آزاررغاىصن ةً دیگطان ةً وحَد نیآیػص .انػطوزه ةطسػی
اْطاد ىًتيٍا ْٖم ةً غَد و نيٍٓت اٌهیت نیدٌيص ،ةلکً ذِػی از
ٌ ػیچ ؽػػطارتی ْطوگػػضار ىهیکييػػص .ةػػطای دػػَل ٌػػط کػػاری اىخػػام
نیدٌيص .اْطاد ةیگياه را ةً ِٕل نیرغاىيص ،نطدم را احیط نیکييػص
کً آدم ةکؾيصٌ ،محيعةازی کطده و نَاد نشصر نفطؼ نیکييص.
ٌط کاری اىخام نیدٌيص .وِٕی کػی کار ةصی اىخام دٌص تٖػَا از
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دغت نیدٌص .چگَىً آن را از دغت نیدٌص؟ وِٕی ؽشفػی ةػً
دیگطی ىاغظا نیگَیصْ ،کط نیکيص ةط نطؼ نٖاةػل چیػطه ؽػصه و
اذػاس سَةی دارد .انا اـلی در ایػو حٍػان وحػَد دارد« :اگػط
ؽشؿ از دغت ىصٌص ،ةً دغت ىهیآورد ».ةػطای ةًدغػتآوردن،
ةایص از دغت ةصٌیص .اگط ىشَاٌیص از دغت دٌیص ،نختَر نیؽَیص
از دغت ةصٌیص .چً کػی نختَرتان نیکيص؟ دٕی ً
ٖا غطؽت حٍان

اغت کً ایو کار را اىخام نیدٌص .ازایػورو ُیػطنهکو اغػت کػً
ْٖم در آرزوی ةًدغتآوردن چیظٌایی ةاؽیص .آىچً روی نیدٌػص
ةصیو ـَرت اغت کً وِٕی ؽشفی ةً دیگطی تٌَیو نیکيص یػا
وِٕی از دیگطی غَءاغِٓاده نیکيص ،تٖػَای سػَد را ةػً دیگػطی
دطتاب نیکيص .از آىخا کً ؽشؿ دیگط ،نطْی اغت کً اذػػاس
سَةی ىصارد و زحط کؾیصه و چیظی را از دغت داده ،ةصیو نطیػٔ
ةطای او تهام ایوٌا حتطان نیؽَد .در ذایی کً آن ؽشؿ ،ایيخا
ةً او تٌَیو نیکيص ،وِٕی آن کلهات سػارج نیؽػَىص ،تکػًای از
تَٖا از نیصان ةٍُصی آن ؽشؿ دطواز نیکيػص و درغػت روی ْػطد
نٖاةل ْطود نیآیصٌ .طچً ةصتط ةً او تٌَیو کيص ،تَٖای ةیؾػِطی
ةً او نیدٌص .زدن و غَءاغِٓاده از دیگطان ىیظ ةً ٌهػیو ؽػکل
اغت .وِٕی ؽشفی ةً دیگطی نؾت و یگص نیزىصٌ ،ط اىصازه کً
كطةً غشت ةاؽص ،ةً ٌهان اىػصازه تٖػَا روی آن ؽػشؿ نٖاةػل
ْطود نیآیصْ .طدی ٌادی ىهیتَاىػص ایػو اـػل را در ایػو غػهد
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ةتیيص .در ذایی کً اذػاس نیکيص ترٖیػط ؽػصه ،ىهیتَاىػص آن را
ترهل کيص و ْکط نیکيص« :تَ نطا کِک زدی ،نو ٌػم ةایػص تػَ را
در ٌَض ةظىم ».ةا نؾت حَاب او را نیدٌػص و آن تٖػَا را ةػً او
ةطنیگطداىصٌ .یچیک ،ىً چیظی را ةً دغػت آورده و ىػً از دغػت
دادهاىص .نهکو اغت نطؼ نٖاةل ْکط کيص« :تَ نطا یکةػار زدهای،
دع ةایص تَ را دو ةار ةظىم تػا اىِٖػام ةگیػطم ».دوةػاره او را کِػک
نیزىص و تک دیگطی از تَٖایؼ ةًغَی او دطواز نیکيص.
چطا ةً تَٖا ةػیار اٌهیت نیدٌیم؟ چػً راةهػًای در تتػصیل
تَٖا وحَد دارد؟ در ةطسی از نضاٌب ٌٖیػصه دارىػص کػً« :ةػا تٖػَا،
ؽشؿ ةطکتٌایی را ،اگط ىً در ایو زىصگی ،در زىػصگی ةٍػصی ةػً
دغت نػیآورد ».ةػطای ؽشفػی کػً تٖػَای ةػػیاری دارد ،ایػو
ةطکتٌا نیتَاىيص در ؽکل نٖامونيفػتی ٌػایی ،ػطوت زیػاد یػا
ةػػطآوردهؽػػصن آرزوٌػػا ىػػاٌط ؽػػَىص .تهػػام ایوٌػػا در ازای چيػیو
تَٖایی نتادیً نیؽػَىصٌٖ .یػصۀ دیگػط در ةطسػی از نػضاٌب ایػو
اغت کً اگط ؽشفی ٌیچ تَٖایی ىصاؽػًِ ةاؽػص ،ةػصن و روح او
ٌط دو از ةیو نیروىص .روح اـلی او از ةیو نیرود و ةٍص از نطا،
ؽشؿ کانالً نینیطد و چیػظی ةػإی ىهیناىػص .انػا در احِهػاع
تظکیًکييصگان ،نا نٍِٖصیم تَٖا نیتَاىص ةًنَر نػِٖیم ةً گَى
تتصیل ؽَد.
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ةگضاریص درةارۀ ایو ـرتت کيیم کػً تٖػَا چگَىػً ةػً گَىػ
تتصیل نیؽَد .در احِهاع تظکیًکييػصگان گِٓػًای ٌػػتْ« :ػطد
ْٖم ىیاز دارد در تظکی سَد تالش کيص و ةٖی نػائل را اغِادش
اداره نیکيػػص ».ایػػو نِػػایط رویکطدٌػػایی اغػػت کػػً ةطسػػی اْػػطاد
ةطنیگظیييػػص یػػا نٍػػم در ىيػػط نیگیطىػػص ،ناىيػػص تخػػػم دٕیػػٔ
ْطایيصٌای کیهیاگطی درون ةصن .انا نیسَاٌم ةً ؽها ةگَیم کػً
آىچً نٍم اغت آن چیظٌا ىیػت و در وإً اگط ذٌوتان را ةػیؼ
از ذص نؾَِل کييص نهکو اغت واةػِگی ؽَىص .اگط ةیؼ از ذػص
درةارۀ آنٌا ْکط کيیص ةً ىيط نیرغص ةػً آنٌػا واةػػًِ ؽػصهایص.
ةيػػاةطایو ْٖػػم تػػالش هزم را ـػػطؼ کيیػػص و ةٖی ػ نػػػائل را ةػػً
اغِادتان ةػپاریصٌ .هیو سَاغت و ارادهای کً ةطای رؽص گَىػ
و دیؾػػطْت داریػػص کػػاْی اغػػت .کػػار وإٍػػی را اغػػِادتان اىخػػام
نیدٌص و آن ْطاتط از ٌط کاری اغػت کػً سَدتػان ةَِاىیػص اىخػام
دٌیصٌ .یچ راٌی ىیػت کً ؽها ةا ةصن ٌادیتػان ةَِاىیػص ةػصىی
ْػػَؽنتیٍی را ؽػػکل دٌیػػص ک ػً از نػػادۀ ةػػا اىػػطژی ةػػاه غػػاسًِ
نیؽَد .ذِی ْکط آن ىیظ سيصهدار اغت .روىص تتصیل ةصن اىػػان
در ةٍُصٌای دیگط ةػیار دیچیصه و اغطارآنیظ اغػت و ةػًٌیچوحػً
سَدتان ىهیتَاىیص آن کارٌا را اىخام دٌیص.
آىچً اغِادتان اىخام نیدٌص ایو اغت کً ةً ؽها نکاىیظنی
نیدٌص کً گَى

تان را رؽص نیدٌص .تَٖا در ةیػطون ةػصن اىػػان
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وحَد دارد و گَى

وإٍی از ایػو تٖػَا غػاسًِ نیؽػَد .ارتٓػاع

غهد ؽػشؿ و تػَان گَىػ

اوٌ ،ػط دو از ایػو تٖػَا ةػً دغػت

نیآیيص .اغِاد تَٖای ؽها را ةً گَى

تتصیل نیکيص کً ةًـػَرت

ناردیچ ةًنطؼ ةاه رؽص نیکيص .گَى

کػً ةػًنَر وإٍػی غػهد

ؽشؿ را نؾشؿ نیکيص در ةیطون ةصىؼ ةًؽکل ناردیچ رؽػص
نیکيص و ةٍص از آىکً ةً ةاهی غط نیرغص غػَِن گَىػ
نیدٌصْٖ .م ةا یک ىيط ةً ةليصی غَِن گَى

را ؽػکل

ؽشؿ ،نیتَان

غهد گَىگؼ را تؾشیؿ داد .ایو غهد و هطۀ تظکی ؽػشؿ
اغت کً در ةَدیػم ةً آن اؽاره ؽصه اغت .وِٕی ةطسی از اْػطاد
در ذال نصیِیؾو ٌػِيص ،روح اـلیؽان نیتَاىص ةػصن را تػطک
کيص و ةً غهد ةشفَـی ةطغص ،انا ىهیتَاىص ةاهتط ةطود و حطئت
ةاهرِْو را ىصارد .ةا ىؾػِو روی غَِن گَىگؼ ةً آىخا رغػیص و
ْٖم نیتَاىص تػا آن غػهد ةػطود .ةػًسانط ایيکػً غػَِن گَىػ
ؽشؿ ةً ٌهان اىصازه ارتٓاع دارد ،ىهیتَاىص ةػاهتط ةػطود .نييػَر
ةَدیػم از هطۀ تظکیً ایو اغت.
ٌهچيیو نٍیاری ةطای اىصازهگیطی غهد ؽیوؽیي

وحػَد

دارد .ایو نٍیار و غَِن گَى

در یک ةٍُص ىیػِيص ،ویی ٌمزنػان

وحَد دارىص .تظکی ؽیوؽیي

ؽػها در ذػال ذاكػط رؽػص کػطده

اغت اگط ةًنَر نثال در نیان نطدم ٌادی وِٕػی کػػی ةػً ؽػها
تٌَیو نیکيص یک کلهً ٌم حَاب او را ىصٌیص و آرام ةهاىیػص .یػا
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وِٕی کػی ةا نؾت ةً ؽها نیزىص چیظی ىگَییص و ةػا یتشيػص از
آن ةگضریصٌ .ط یک از ایو دو وكٍیت ةیاىگط ایو اغت کً غػهد
ؽیوؽ ػیي

تان ةػ ػیار ةاهغػػت .دػػع ةػػًٌيػػَان تهػػطیوکييػػصه،

چًچیظی را کػب نیکيیص؟ آیا گَى
وِٕی ؽیوؽیي
گَى

ؽها ةٍِط ؽَد ،گَى

را ةً دغت ىشَاٌیػص آورد؟
تان رؽص نیکيػص .غػهد

ْطد ٌهیؾً ةً ةليصی غهد ؽیوؽیي

اوغػت و اغػِثيا

ىصارد .در گضؽًِ ةطسی از اْطاد ةَدىػص کػً تهطیوٌػای سػَد را ةػا
غٍی و ازسَدگضؽِگی اىخام نیدادىص و نٍم ىتَد کً در دارک یػا

ً
وإٍا ةً آن ةاور داؽػِيص و آن را کػانالً سػَب اىخػام
ساىً ةاؽيص،

نیدادىص .انا ةًنرق ایيکً سارج نیؽصىص ةًؽکل دیگطی رِْار
نیکطدىص و راه سَدؽان را نیرِْيص ،در نیان نػطدم ٌػادی ةػطای
نياًْ ؽشفی و ؽٍطت ةا دیگطان حي
ْکط نیکيیص گَى

و رٕاةػت نیکطدىػص .آیػا

ؽان نیتَاىػت رؽص کيص؟ اـػالً ىهیتَاىػػت

رؽص کيص و ةً ٌهیو ٌلت ىیػظ ةیهاریٌایؽػان ؽػٓا ىهییاْػت.
چطا ایونَر اغت کً ةطسی از اْطاد تهطیوٌای چیگَى

را نصتی

نػػَهىی اىخػػام نیدٌيػػص انػػا غالنِیؽػػان ةطىهیگػػطدد؟ زیػػطا
چیگَى

ٌهل تظکیً و چیظی َْؽنتیٍی اغت ،نثل ورزشٌای

ْیظیکی نطدم ٌادی ىیػت .ةًنييَر ةازیاِْو غالنِی و اْظایؼ
گَى

 ،ةایص ةً ؽیوؽیي

سَد تهطکظ کيیص.
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ةٍلی اْػطاد نٍِٖصىػص کػً ؽػکلدادن سَؽػ نِهطکػظی از
اىطژی (دَن) ؽیَهای از رؽصدادن گَى

اغت .انا ایونَر ىیػت.

آنٌػػا ةػػًٌيَان ةشؾػػی از تهطیوؽػػان ،ةػػً اىخػػام تخػػػم دٕیػػٔ
تِییطات کیهیاگطی در ةصنؽان نیدطدازىص تا دن را ؽػکل دٌيػص.
انا ایو دن ْٖم گػػِطۀ ساـػی از کػل نیػّ اىػطژی را ذسیػطه
نیکيص ،ىً ٌه آن را .دن چً ىَع نادهای اغػت؟ ٌهػاننَر کػً
ٌهگی نیداىیم روش نا ةشؼ ْیظیکی ىیظ دارد و ایػو ةشػؼ،
تهطیوکييصگان را ٕادر نیکيص ىیطوٌػای ْػَؽنتیٍی و ةػػیاری از
ٕاةلیتٌػػای دیگػػط را رؽػػص دٌي ػص .در تهػػام روشٌػػا ،ا کثػػط ایػػو
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٕٓل ٌػِيص و احازۀ اغِٓاده از آنٌا داده
ىهیؽَد .تٍصاد ةػػیار زیػادی از تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی وحػَد
دارد ،ةیؾِط از دهٌاٌظار .ةًنرق ایيکً یکی از آنٌػا رؽػص کيػص،
ٕٓل نیؽَد .چطا ةػً آنٌػا احػازه داده ىهیؽػَد ىػاٌط ؽػَىص؟
نييَر ایو اغت کً ةً ؽػها احػازه داده ىؾػَد ةػً نیػل سػَد در
حانٍ نطدم ٌادی آنٌا را ةً کار ةتطیص .ؽها ىً نخازیص ةػً نیػل
سَد احِهاع نطدم ٌادی را ةً ٌم ةظىیص و ىً احػازه داریػص ةػًنَر
غطغطی تَاىاییٌایتان را در احِهاع ةً ىهایؼ ةگضاریص .زیطا در
ُیط ایو ـَرت وكػٍیت احِهػاع نػطدم ٌػادی نشِػل نیؽػص.
ٕػهت زیادی از نػیط تظکی ْطد ةػً ایهػان نِکػی اغػت و اگػط
تهام تَاىاییٌایتان را ةً ٌهً ىؾػان نیدادیػص و نیدیصىػص کػً
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ٌه تَاىاییٌا وإٍی ٌػِيصٌ ،هً ةػاور کػطده و تظکیػً را ؽػطوع
نیکطدىص .اْطادی کً کارٌای ةص ىاةشؾػَدىی اىخػام دادهاىػص ىیػظ
ةطای تظکیً نیآنصىص و ایو نخاز ىیػػت .احػازه ىصاریػص ةػً ایػو
ـَرت ةػً ىهػایؼ ةگضاریػصٌ .انػل دیگػط ایػو اغػت کػً چػَن
ىهیتَاىیص رواةم تٖصیطی و ناٌیت وإٍی نػائل را ةتیيیص نهکو
اغت ةًراذِی کارٌای اؽِتاه اىخام دٌیص .ؽایص ْکط کيیػص کػاری
درغػػت را اىخػػام نیدٌیػص ،انػػا نیتَاىػػص کػػاری ىادرغػػت ةاؽػػص.
ازایورو احازۀ ةًکارةطدن آنٌا را ىصاریص .زیطا ةًنرػق ایيکػً کػار
ةصی اىخػام دٌیػص غػهدتان دػاییو نیآیػص و تظکیػًتان ةیٍػَده
نیؽػػَد .در ىِیخػػً ،ةػػػیاری از تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی ٕٓػػل
نیؽَىص .چً اتٓإی ةطای دن نیاِْص؟ وِٕی ؽشؿ ةػً نطذلػ
ةازؽصن ٕٓل گَىػ

و روؽػوةیيی ةطغػص ،از ایػو دن نثػل ةهػب

اغِٓاده نیؽَد .از آن اغِٓاده نیؽَد تا نيٓخػط ؽػَد و تهػام
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی در ةصن کً ٕٓل ؽصه ةَدىػص و ىٖػاط نػب
غَزىی ةصن را ةاز کيػصٌ .هػ ٕػصرتٌای ؽػشؿ آزاد نیؽػَىص.
گاٌی اوٕات وِٕی ةصن راٌتی را دع از نطا نیغَزاىيص ،ةٖایای
نٍطهناىيص کَچک و کطیػِاییؽکلی ةًىام غاریطا ةػإی نیناىػص.
ةٍلی اْطاد اىٍار نیکييص آنٌا اغِشَانٌا یا دىػصانٌا ٌػػِيص.
دن نيٓخػطؽػصه
چطا نطدم ٌادی آنٌا را ىصارىػص؟ آن ةإیناىػصۀ ِ

اغت و اىطژیاش آزاد ؽصه اغت .آن دن ذاوی نَاد ةػػیاری از
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ةٍُصٌای دیگط اغت .آن ىیظ چیظی نادی اغت ،انا اغِٓادۀ کهػی
ً
وإٍػا ةػاارزش اغػت .آن
دارد .ایو روزٌا نطدم ْکػط نیکييػص آن

اىطژی دارد و ؽٓاؼ و ةػیار غػشت اغػتْٖ .ػم چيػیو چیػظی
اغت.
ٌلت دیگطی ٌم ةطای رؽػصىکطدن گَىػ

اْػطاد وحػَد دارد:

ةصون آگاٌی درةارۀ ْا در غهَح ةاه ،ىهیتَاىیص ةًغَی ةاه تظکیػً
کيیص .نييَرم چیػت؟ ٌهاننَر کً دیؼتط اؽاره کػطدم ،ةطسػی
اْطاد چيص ىػَع چیگَىػ

را تهػطیو کطدهاىػص .ةگضاریػص ةطایتػان

ةگَیم ،ةصون تَحً ةً ایيکً چً تٍػصاد از آنٌػا را یػاد نیگیطیػص،
ةازٌم ةیىِیخً اغتْٖ .م ؽاگطد کالس اةِػصایی ةػإی سَاٌیػص
ناىص ،ؽاگطد کػالس اةِػصایی در تظکیػً .آنٌػا ٌهگػی اـػَیی در
غهد داییو ٌػِيص .چيان اـَیی در غػهری دػاییو ىهیتَاىيػص
ىٖؾی در راٌيهایی تظکی ؽها ةًغَی غهَح ةاه ایٓا کييػص .اگػط
کِابٌای درغػی کػالس اةِػصایی را در داىؾػگاه نهایٍػً کيیػص،
ؽاگطد کالس اةِصایی ةإی نیناىیصٌ .ط تٍصاد از آنٌا را نهایٍػً
کيیص ،ةػازٌم ةیْایػصه اغػت .ةػطٌکع ،ةػصتط نیؽػَیص .غػهَح
نشِلّْ ،ای نشِلٓی دارىص کً نطتتم ةػا آن غػهَح اغػت و در
غهَح نشِلػّْ ،ػا ةػً ؽػکلٌای نشِلٓػی راٌيهػایی نیکيػص.
ةيػػاةطایو ،اـػػَل غػػهد دػػاییو ىهیتَاىيػػص راٌيهػػای تظکیػ ؽػػها
ةًغَی غهَح ةاه ةاؽيص .آىچً ایيخػا نیگػَییم ٌهگػی اـػَیی
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ةطای تظکیً در غهَح ةاه ٌػِيص .در آنَزؽم درکٌایی از غهَح
نشِلّ را تطکیب نیکيم .ةياةطایو آنٌا ٌهیؾً نیتَاىيػص تظکیػ
ؽها را راٌيهایی کييص .چيص کِػاب ،ىػَار ـػَتی و ىػَار تفػَیطی
دارم .دی نیةطیص کً ةٍص از یکةار سَاىصن آنٌػا ،گػَشکطدن ةػً
آنٌا یا تهاؽاکطدن آنٌا ،ؽها را راٌيهایی نیکييص و دی نیةطیص
کً دع از نصتی وِٕی دوةاره آنٌػا را ةشَاىیػص ،ةػً آنٌػا گػَش
کيیص یا آنٌا را تهاؽػا کيیػص ،ةػازٌم ؽػها را راٌيهػایی نیکييػص.
ٌهاننَر کً ةًنَر دیَغًِ سَد را رؽػص نیدٌیػص ،آنٌػا ةػًنَر
دیَغًِ ؽها را راٌيهایی نیکييص .ناٌیت ْا ایوگَىً اغت .اکيَن
نیداىیػػص دو ٌلِػی کػػً اْػػطاد از تهطیوؽػػان ىِیخػػً ىهػػیگیطىػػص
چیػت :یکی ایيکً ةصون آگاٌی ةً ْا در غػهَح ةػاه ،ىهیتَاىيػص
در تظکیً دیؾطْت کييص و دیگط ایيکً اگط درون را تظکیً ىکييص ،اگط
ؽیوؽیي

سَد را تظکیً ىکييص گَى

ؽان اْظایؼ ىهػییاةػص .دو

ٌلت ایو اغت.

ٍیژگیيا ی خاص فالَن دافا
ْایَن داْای نا یکی از ٌؾػِادوچٍارٌظار روش تظکیػً در نصرغػ
ةَدا اغت .در ذایی کػً ْػایَن داْػا ٌطگػظ در ایػو چطسػ تهػصن
کيَىی ٌليی ىؾصه اغت ،زناىی در تهصن ٕتلی ةًٌيَان راٌی ةطای
ىخات نطدم در گػِطهای وغیً ٌليی ؽػص .ا کيػَن در ایػو دوران
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دایاىی دوةاره آن را ٌهَنی نػیکػيم و در دغػِطس ٌهگػان ٕػطار
نیدٌم .ةً ٌهیو ٌلت ةیىٍایت ةاارزش اغت .درةارۀ ایيکً تٖػَا
چگَىً ةًنَر نػِٖیم ةً گَىػ
اکيَن نیداىیص کً گَىػ

تتػصیل نیؽػَد ـػرتت کػطدم.

از تهػطیو ةػً دغػت ىهیآیػص ،ةلکػً از

تظکیً کػب نیؽَد .ةػیاری از نطدم غٍی نیکييص گَى

سػَد

را رؽص دٌيص ،انا ْکط نیکييص ْٖػم تهطیوٌػا نٍماىػص و تظکیػً را
حصی ىهیگیطىص .انا ذٖیٖت ایو اغت کً گَى
ؽیوؽیي

ٌهیؾً از تظکی

ةً دغت نیآیص .دع چطا تهطیوٌا را ایيخا آنػَزش

نیدٌیم؟ ةگضاریص اةِصا تَكید دٌم کً چطا راٌتان ٌیچ ذطکِی

ً
ٌهصتا در نصیِیؾو نیىؾیييص ،نَِن را
را تهطیو ىهیکييص .آنٌا

نیسَاىيص ،ؽیوؽیي

را تظکیً نیکييص و ةا ایو ذال گَى

ؽػان

رؽص نیکيص .آنٌا گَىگی را رؽص نیدٌيص کً غهدؽان را نٍیو
نیکيصٌ .لت ایيکً از ٌیچ تهطیو ذطکِی اغِٓاده ىهیکييص ایػو
اغت کً ؽا کیانَىی ةً دیطواىؼ آنَست ٌه نٍِلٖػات دىیػا ،از
حهلً ةصن را رٌا کييص .نصرغ دائَ درةارۀ ىخػات ٌهػ نَحػَدات
ذیؽٍَر ـرتت ىهیکيص .اْطادی کً آنٌا آنَزش نیدٌيص اىػَاع
نشِلّ نطدنی ىیػِيص کً ذٌيیت و غهد نشِلٓی داؽًِ ةاؽيص
و ةطسی ةیؾِط و ةطسی کهِط سَدسَاه ةاؽيص .آنٌا نطیػصان سػَد
را اىِشاب نیکييص .نثالً نهکو اغت غً نطیص دیصا کييص ،انا ْٖم
یکی از آنٌا آنَزش وإٍی را دریاْت نیکيص .ةایص نههئو ؽَىص
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نطیصی کً اىِشاب نیؽَد تَٖای ةػیار زیادی دارد ،سیلی سَب
اغػػت و در نؾػػکالت ىهیاِْػػص .ةيػػاةطایو از تهطیوٌػػای ةػػصىی
اغِٓاده و روی آنٌا تثکیص نیکييص ،چطاکً ةػًدىتال نػَهىیکطدن
ٌهط و تَغٍ تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِيص و هزنػ آن ،چيػیو
رویکطدی اغت.
ْایَن داْا روؽی ةطای تظکی ةصن و ذٌو اغت ،ةياةطایو ةایص
تهطیوٌایی را داؽًِ ةاؽػص .از یػک غػَ ،ذطکػات تهػطیو ةػطای
تَٖیت تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِيص« .تَٖیتکطدن» چیػػت؟
یٍيی اغِٓاده از تَان ىیطونيص گَىػ

ةػطای تَٖیػت تَاىاییٌػای

َْؽنتیٍیتػان .ةػصیو ؽػکل آنٌػا را ةػًنَر ْظایيػصهای ٕػَیتط
نیکييص .از غَی دیگػط ،ةػػیاری از نَحػَدات ْػَؽنتیٍی را در
ةصنتان رؽص نیدٌيص .در تظکی غػهد ةػاه ،نصرغػ دائػَ درةػارۀ
«تَیػػص کػػَدک حػػاودان» و نصرغػػ ةػػَدا درةػػارۀ «ةػػصن غػػشت
تتاٌیىادضیط» ـرتت نیکيص .ةػیاری از تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی
ىیظ ةایص در ةصن رؽص کييػص .ایػو چیظٌػا اذِیػاج دارىػص از نطیػٔ
تهطیوٌای ْیظیکی رؽص کييص و تهطیوٌای نػا آنٌػا را دػطورش
نیدٌيص .تهطیو تظکی کانل ةػصن و ذٌػو ةػً ٌػط دوی تظکیػً و
تهطیو ىیاز داردْ .کط نیکيم ا کيَن ٌهگی ٍْهیصهایص کػً چگَىػً
گَى

ةً وحػَد نیآیػص .گػَىگی کػً ةػًنَر وإٍػی غػهدتان را

نؾشؿ نیکيص از تهطیو ةً دغت ىهیآیص ،ةلکً از تظکیً ذاـل
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نیؽَد .ةا ارتٖای ؽیوؽیي

و ٌهگَنؽصن ةػا غطؽػت حٍػان

در ذیو تظکیً در ةیو نطدم ٌادی ،غطؽت حٍػان ،دیگػط ؽػها را
نرصود ىهیکيص و ةً ؽها احازه داده نیؽػَد ـػٍَد کيیػص .ایػو
زناىی اغت کً تَٖای ؽها ؽطوع نیکيص ةً گَىػ
ٌهاننَر کً ؽیوؽیي

ؽػها رؽػص نػیکيػص ،گَىػ

تتػصیل ؽػَد.
تػان ةػا آن

اْظایؼ نییاةص .ارتتاط آنٌا ایوگَىً اغت.
روش تظکی نا تظکی وإٍی ةصن و ذٌو اغػت .گػَىگی کػً
رؽص نػیدٌیم در تهػام غػلَلٌای ةػصنتان ذسیػطه نیؽػَد ،از
ذرات ةصن ْیظیکی ایو ةٍُص گطًِْ تا ذراتی در ٕلهطوٌای ةیىٍایت
ریظ و ىانطئی؛ ٌهان ٕلهطوٌایی کػً وحَدتػان از آىخػا غطچؾػهً
نیگیطدٌ .هاننَر کً تَان گَى
تطاکم و ٕصرت گَى

تػان ةیؾػِط و ةیؾػِط نیؽػَد،

ىیظ اْظایؼ نییاةص .چيػان نػادۀ ةػا اىػطژی

ةاهیی دارای ؽٍَر اغت .چَن در ٌط غلَل ةصن اىػان و در تهام
نػیط تا غطچؾه ذیػات ذسیػطه نیؽػَد ،ةػًتػصریج ٌمؽػکل
غػػلَلٌای ةػػصنتان ؽػػصهٌ ،هػػان آرایػػؼ نَیکػػَیی و ؽػػکل
ٌػًٌِای اتهی را ةً سػَد نیگیػطد .انػا حػٌَط آن تِییػط کػطده
اغت و ایو ةصن ،دیگط ةصىی نِؾکل از غلَلٌای ْیظیکی اوییػً
ىیػت .دع آیا ؽها در ْطاغَی ديج ٌيفط ىشَاٌیػص ةػَد؟ ایتِػً
تظکی ؽها ٌيَز تهام ىؾصه و ٌيَز اذِیاج داریص ةیو نطدم ٌادی
تظکیً کيیص .ازایورو در ىػاٌط ؽػتیً ْػطدی ٌػادی ٌػػِیص .تيٍػا
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ْطٕی کً داریص ایو اغت کً حَانتط از غوتان ةً ىيط نیرغػیص.
ةًنَر ذِم اول از ٌهً ةایص چیظٌای ةص در ةصنتان ةطداؽًِ ؽػَد،
از حهلً ةیهاریٌا .انا ایيخا ةیهاریٌا را درنان ىهػیکيػیم ،ةلکػً
ةصن ؽها را دػا ک نػیکيػیم .واژۀ «ؽػٓای ةیهػاری» را اغػِٓاده
ىهػػػیکيػػػیم ،ةلکػػػً آن را «دػػػاهیؼ ةػػػصن» نیىػػػانیم و ةػػػصن
تهطیوکييصگان وإٍی را دا ک نیکيیم .ةٍلی اْطاد ایيخا نیآیيص
ْٖم ةًسانط ایيکً ةیهاریؽان درنػان ؽػَد .انػا ةػً اْػطادی ةػا
ةیهاریٌای وسیم احازۀ ؽػطکت در ایػو دورهٌػا داده ىهیؽػَد،
زیطا آنٌا ىهیتَاىيص واةػػِگی نٍایخػ ةیهػاری یػا ْکػ ِط داؽػِو

ةیهاری را رٌا کييص .اگط کػی ةیهاری وسیم و درد ةػیاری داؽًِ
ةاؽص ،آیا نیتَاىص آن را رٌػا کيػص؟ ایػو نػػئلً تظکیػً را ةػطایؼ
سیلی غشت نیکيص .ةارٌا تث کیص کطدهایم اْطادی کً ةیهاریٌػای
وسیهی دارىص احازه ىصارىص ةً ایيخا ةیایيص .ناٌیت کالسٌػای نػا
تظکیػػً اغػػت و ةػػػیار ْطاتػػط از آن چیػػظی اغػػت کػػً آنٌػػا در
ذٌوؽان دارىص .آنٌػا نیتَاىيػص اغػِادان چیگَىػ

دیگػطی را

ةطای اىخام آن کارٌا دیػصا کييػص .ایتِػً ةطسػی از تهػطیوکييػصگان
ةیهاریٌایی دارىص .انػا ؽػها نیسَاٌیػص تظکیػً کيیػص ،ةيػاةطایو
نیتَاىیم ةصنتان را داک کيیم.
ؽاگطدان ْایَن داْای نا ةٍص از نصتی تظکیػً ،تِییػط زیػادی
در ىاٌطؽان روی نیدٌص .دَغت آنٌا ىطم و یهیػّ و روؽػو و
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گلگَن نیؽػَد .نػػوتطٌا چػطوک ـَرتؽػان کهِػط نیؽػَد،
ذِی تا ذصی کً چطوک ةػیار کهی ةإی نیناىص .ایو دصیػصهٌا
ٌادی ٌػِيصُ .لَ ىهیکيم ،چطاکً ةػػیاری از ؽػاگطدان ٕػصیهی
کً ایيخا ذلَر دارىص ایو را تفصیٔ نیکييص .ةً ٌالوه ،ساىمٌػای
نػوتط ٌادت ناٌاىًؽان ةطنیگطدد ،زیػطا تهػطیو تظکیػ ةػصن و
ذٌو ةً ٌادت ناٌاىً ىیاز دارد تا ةصن را تظکیً کيصٌ .ادت ناٌاىػ
ْطد ةطنیگطدد ،ویػی حطیػان آن زیػاد ىیػػت .در ایػو نطذلػً از
تهطیو ،کهی از آن کاْی اغت .ایو ىیػظ دصیػصهای ٌػادی اغػت.
وگطىً چگَىً نیتَاىیص ةصون آن ،ةصنتان را تظکیػً کيیػص؟ إٓایػان
ىیػػظ تِییطاتػػی را تخطةػػً نیکييػػص :حَانٌػػا و نػػػوٌا اذػػػاس
نیکييص کل ةصنؽان غتکتط نیؽَد .ا گػط ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
کيیص ،تِییطاتی کً تَـیّ کطدم ةطایتان روی نیدٌص.
آىچػػً در تهطیونػػان تظکی ػً ن ػیکيیم ٌي ػیم اغػػت ،ؽػػتیً
ةػیاری از روشٌا ىیػت کً در تهطیوؽان ذطکػات ذیَاىػات را
تٖلیص نیکييص .آىچً نا در ایو روش تظکیً نیکيیم ةػیار ٌيػیم
اغت .تهام اـَیی کً ؽا کیانَىی و هئَزی در زنان سَد آنػَزش
دادىصٌ ،هگی ةً اـَیی در گػِطۀ کٍکؾان راه ؽیطی نا نرػصود
نیؽص .نا در ْایَن داْا چًچیظی را تظکیً نیکيیم؟ نا ةا دیطوی
از َٕاىیو ذاکم ةط تکانل ایػو کیٍػان تظکیػً نػیکيیم ،واهتػطیو

غطؽػػت حٍػػانِ ،حػػوَ ،ؽػػوِ ،رن را ةػػًٌيَان اغػػِاىصاردی ةػػطای
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راٌيهایی تظکیًنان ةطنیگظیيیم .آىچً نا تظکیػً نػیکيیم چیػظی
ةػیار ٌيیم اغت ،نٍادل تظکیً در نٖیاغی کیٍاىی اغت.
ْایَن داْای نا نؾشف ةػیار ةیىيیػط و ةطحػػِ دیگػطی
دارد کً ةا ٌط روش دیگطی نِٓاوت اغت .در ذػال ذاكػط تهػام
روشٌای چیگَىگی کً در دغِطس ٌهػَم نػطدم ٕػطار دارىػص راه
تظکی دن یا تهطیو دن را دىتال نیکييص .در روشٌای چیگَىگی
کً دن را تظکیً نیکييص ،ةازکطدن گَى

و رغیصن ةػً روؽػوةیيی

در نیان نطدم ٌػادی ةػطای ؽػشؿ ةػػیار دؽػَار اغػتْ .ػایَن
داْای نا دن را تظکیً ىهیکيص .روش نػا یػک ْػایَن را در ىاذیػ

ً
ؽشفػا ْػایَن را
داییو ؽکم تظکیً نیکيص .در نػَل کالسٌػایم
ةطای ؽاگطدان کار نیگضارم .در ذایی کػً ْػایَن داْػا را آنػَزش
نػػیدٌم ،نػػا ْػػایَن را ةػػًنَر ىيامنيػػصی در ةػػصن ٌهػػً ىفػػب
نیکيیم .ةٍلی از اْطاد نیتَاىيػص آن را اذػػاس کييػص و ةطسػی
ىهیتَاىيص .ا کثط اْػطاد نیتَاىيػص آن را اذػػاس کييػص .انػا اْػطاد
ؽطایم ْیظیکی گَىاگَىی دارىػص .نػا ْػایَن را ةػًحای دن تظکیػً
نیکيیمْ .ایَن نیيیاتَری از حٍان اغػت کػً تهػام ٕاةلیتٌػای
حٍان را دارد و ةًنَر سَدکار نیتَاىص ٌهل کيص و ةچطسػص .آن تػا
اةص در ٕػهت داییو ؽکمتان در ذال گطدش سَاٌص ةػَدٌ .هػیو
کً ْایَن در ةصنتان حای گطْت ،غاییان غال ةصون تَّٕ تا اةػص
ةً ایو ؽکل سَاٌص چطسیص .وِٕػی در حٍػت گػطدش ٌٖطةػًٌای
51

غاٌت نیچطسص ،نیتَاىص ةًنَر سَدکار اىطژی را از حٍان حػضب
کيص ،آن را ةطایتان تتصیل کيص و آن را ةً ٌط ةشؾی از ةصنتان کػً
ةطای تتصیل ىیاز دارد ترَیػل دٌػص .وِٕػی سػالؼ حٍػت گػطدش
ٌٖطةًٌای غاٌت نیچطسص ٌط نادهای را کً ةػصنتان دیگػط ىیػاز
ىصارد ةًؽکل اىطژی ةً ةیطون نیْطغػِص .وِٕػی ایػو اىػطژی ةػً
ةیطون ْطغِاده ؽص تػا ْاـػل دوری در انػطاؼ ةػصنتان دطاکيػصه
نیؽَد .غپع دوةاره اىطژی حصیص را ةً داسػل نػیآورد .اىػطژی
غانًؽصه نیتَاىص ةطای اْطاد انطاؼ ؽػها نٓیػص ةاؽػص .نصرغػ
ةَدا ةً ىخات سَد و ىخات ٌه نَحَدات ذیؽػٍَر ٌٖیػصه دارد.
ْطد ىًتيٍا سَد را تظکیً نیکيص ،ةلکً ٌه نَحػَدات ذیؽػٍَر را
ىیظ ىخات نیدٌص .دیگطان ىیظ ىًٓ نیةطىص و ؽها نیتَاىیص ةصون
ٕفص ،ةصن اْػطاد دیگػط را اـػالح کيیػص ،ةیهاریٌایؽػان را ؽػٓا
دٌیص و ُیطه .انا وِٕی اىطژی ةً ةیػطون ْطغػِاده نیؽػَد ؽػها
اىػػطژی از دغػػت ىهػػیدٌیػػص .وِٕػػی ْػػایَن در حٍػػت گػػطدش
ٌٖطةًٌای غاٌت نیچطسص ،دوةاره اىػطژی را ةػً داسػل نػیآورد،
زیطا ْایَن ةًنَر دیَغًِ نیچطسص و نَِّٕ ىهیؽَد.
ةٍلی اْطاد ؽػایص تٍخػب کييػص« :چػطا ایػو ْػایَن ةػًنَر
دیَغًِ نیچطسص؟» اْطادی ىیظ از نو نیدطغيص« :چػطا نیتَاىػص
ةچطسص؟ ٌلت آن چیػت؟» ةطای نطدم درک ایو راذت اغت کػً
وِٕ ػی اىػػطژی ذسی ػطه نیؽػػَد دن نیتَاىػػص ؽ ػکل ةگی ػطد ،انػػا
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ةطایؽان غشت اغت کً دریاةيص ْایَن چگَىً نیتَاىػص ةچطسػص.
ةگضاریص نثایی ةظىم .حٍان در ذطکت اغت و تهام راهٌای ؽیطی

و کٍکؾػػانٌای حٍػػان در ذطکتاىػػصُ .ىػػً غػػیاره دور سَرؽػػیص

نیگطدىص و زنیو ىیظ ةً دور سَد نیچطسػصٌ .هگػی درةػارۀ ایػو
ةیيصیؾیص :چً کػی در ذال ٌلدادن آنٌاغػت؟ چػً کػػی ةػً
آنٌا ىیطو داده اغت؟ ىهیتَاىیص آن را ةػا ذٌيیػت ْػطدی ٌػادی
درک کيیص .در دؾت آن ،نکاىیظنی وحػَد دارد کػً ٌهػل نیکيػص.

ً
ـػطْا نیچطسػص .از
ٌهیو درةارۀ ْایَن نا ىیظ ـصؽ نیکيػص .آن

ایػػو نطیػػٔ زنػػان تهطیوتػػان را گػػػِطش نیدٌػػص و نؾػػکل
دیصاکطدن ْطـِی ةطای تهطیو در زىصگی ٌادی روزاىً را ذل کػطده
اغت .چگَىً ایو زنان گػِطش یاًِْ اغت؟ از آىخػا کػً ةػًنَر

ً
دائها از حٍان حضب و تتصیل نیکيص.
دیَغًِ نیچطسص ،اىطژی را
وِٕی غط کار نیرویص ،در ذال تظکیػ ؽهاغػت .ایتِػً ٌػالوه ةػط
ْػػایَن ،ةػ ػیاری از غیػػػِمٌا و نکاىیظمٌػػای اىػػطژی را ىی ػظ در
ةصنتان ىفب نیکيیم کً نیتَاىيػص ٌهػطاه ةػا ْػایَن ةچطسيػص و
ةًنَر سَدکار ؽها را تتػصیل کييػص .ةػً ٌهػیو ٌلػت ،ایػو روش
ةًنَر سَدکار ؽػها را تتػصیل نیکيػص و ةيػاةطایو نیتػَان گٓػت:
«نکاىیظمٌا ةػطای ؽػها تهػطیو نیکييػص» و «ْػا ؽػها را تظکیػً
نیکيػػص ».ذِػػی زنػػاىی کػً تهػػطیوٌػػا را اىخػػام ىهیدٌیػػص ایػػو
نکاىیظمٌػػا ؽػػها را دػػاهیؼ نیکيي ػص ،درغػػت ناىيػػص وِٕ ػی کػػً
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تهطیوٌا را اىخام نیدٌیص .ذِی در نَٕػً ُػضاسَردن ،سَاةیػصن
یا کارکطدن ،ایو نکاىیظمٌا در ذال کار ٌػِيص تا ةصنتان را تتصیل
کييص .دع ةطای چً تهطیو نیکيیص؟ تهطیو نیکيیص کً ْایَن را
َٕی کيیص و تهام ایو نکاىیظمٌا و غیػِمٌای اىػطژی را کػً ةػً
ؽها دادهام تَٖیػت کيیػص .وِٕػی ؽػشؿ در غػهَح ةػاه تظکیػً
نیکيص ،تظکیً ةایص کانالً در ذایت ةیٕفصی اىخام ؽَد و ذطکات
تهطیو ةایص نکاىیظمٌا را دىتال کيصٌ .ػیچ ٌػصایت ْکػطیٌ ،ػیچ
روش تيٓػی یا چیظٌایی از ایو ٕتیل وحَد ىصارد.
نا ةصون ایيکً تَحٍی ةً زنان و نکان داؽًِ ةاؽیم تهػطیو
نیکيیم .ةٍلی اْطاد دطغیصهاىص« :چً زناىی ةػطای تهػطیوکػطدن
ةٍِط اغت؟ ىیهًؽب ،غرط یا ىٍط؟» نا ٌیچ ؽطنی ةطای زنػان
تهطیو ىصاریم .نکاىیظمٌایی کً داریػص ٌهیؾػً در ذػال کارىػص و
ةطای ؽها تهطیو نیکييص ،سَاه ؽب ةاؽص یا ـتد یا ةصون تَحً
ةً ایيکً سَاةیصه ةاؽیص ،در ذال ٕصمزدن یا غػط کػار ةاؽػیص .آیػا
ةًنَر ٕاةلنالذيًای زنان تهطیوتان کاٌؼ ىهییاةػص؟ ةػػیاری
از اْطاد از ـهیم ٕلب نیسَاٌيص ةػً روؽػوةیيی دغػت یاةيػص و
ٌصؼ تظکیً ٌم ٌهػیو اغػتٌ .ػصؼ ىٍػایی تظکیػً ،رغػیصن ةػً
روؽوةیيی و کهال اغػت .انػا ةٍلػی اْػطاد نػصت نرػصودی از
ٌهطؽان ةإی ناىصه اغت .غالٌای کهی از زىػصگی آنٌػا ةػإی
ناىصه و ؽایص ةطای تظکیً کاْی ىتاؽصْ .ایَن داْای نا نیتَاىص ةا
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کَتاهکطدن دورۀ تظکیً ،ایو نؾکل را ةطایؽان ذل کيػص .در ٌػیو
ذال ،ایو روؽی اغت کً ةصن و ذٌو را تظکیػً نیکيػص .ةيػاةطایو

ً
دائهػا ٌهػط سػَد را
وِٕی ةًنَر دیَغًِ تظکیً را ادانً نیدٌیػص،
نػػَهىی نػیکيیػص .ةػػا تهػػطیو نػػػِهطٌ ،هطتػػان ةػػًنَر دیَغػػًِ
نَهىیتط نیؽَد .اْطاد نػيی کً کیٓیت نادرزادی سَةی دارىػص
ةً اىصازۀ کاْی ةطای تظکیً وٕت سَاٌيص داؽت .انا ؽطنی وحػَد
دارد .زىصگی نَهىیؽصۀ ْطاغَی ٌهط تٖصیطیتػان ،ةػًنَر کانػل
ةػػطای تظکیػػًتان اسِفػػاص داده ؽػػصه اغػػت .اگػػط ْکطتػػان
کَچکتطیو سهایی کيػص ،زىػصگیتان در سهػط سَاٌػص ةػَد ،زیػطا
نػػصتٌا دػػیؼ ةایػػص تهػػام نیؽػػص .چيػػیو نرػػصودیتٌایی را
سَاٌیص داؽت تا زناىی کػً در تظکیػً ةػً نطذلػ ْطاغػَی ْػای
ٕلهطو ةؾطی ةطغیص .ةٍص از آن ،وكػٍیت دیگػطی ذػا کم سَاٌػص
ةَد.
نا ایظانی در ایو سفَص ىصاریم کً وِٕی تهطیوٌا را اىخام
نیدٌیم ةًغَی غهت نؾشفی ةایػِیم یػا ناىيػص روشٌػای
دیگػػط ةػػًنَر نؾشف ػی تهػػطیو را «دای ػان» دٌ ػیم .زیػػطا ْػػایَن
دیَغًِ در چطسؼ اغػت و ٌطگػظ ىیػاز ىػصارد «دایػان» یاةػص .در
روشنان اگط هزم داؽًِ ةاؽیص نیتَاىیص ةصون ایيکً تهطیو را ةً
دایان ةطغاىیص آن را ٕهً کيیص ،نثالً اگط تلٓو زى

ةظىص یػا کػػی

د ِر ساىً را ةظىص .زیػطا وِٕػی ةػطای اىخػام کػاری تهػطیو را ٕهػً
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نیکيیػصْ ،ػایَن ةیدرىػ

در حٍػت گػطدش ٌٖطةػًٌای غػاٌت

نیچطسص و اىطژی غانًؽصه در انطاؼ ةصنتان را ةطنیگطداىص .در
غایط روشٌا کً اْطاد ،ةا ٕفص چی را ىگػً نیدارىػص و آن را روی
غطؽان حاری نیکييص ،ةصون تَحػً ةػً ایيکػً چگَىػً آن را ىگػً
داؽًِاىص ٌيَز ٌم از دغت نیرود .تٓاوت ایو اغػت کػً ْػایَن،
نَحَدی ةاٌَش اغت و سَدش نیداىص چػً کػاری ةایػص اىخػام
ؽَد .نا ةً ایو ىیظ اٌهیت ىهیدٌیم کً روینان ةًغهت حٍػت
حٍػان ةظراتػط
ساـی ةاؽص .زیطا روش نا ةط نتػٔ ٌهلکطدٌػای
ِ

اغت .ذِی اگط نیسَاغِیص رو ةًغهت ؽهال ،حيَب ،ؽػطؽ یػا
ُطب ٕطار ةگیطیص ،ةا نٖیاغی کً نا در آن گػػِطه ٌهػل نػیکيیم
ىهیتَاىػِیص؛ زیطا تهػام حٍػان در ذطکػت اغػت ،راه ؽػیطی در
ذطکت اغتُ ،ىً غیاره دور سَرؽیص نیگطدىص و زنیو ىیػظ ةػً دور
سَد نیچطسص .رو ةً ٌط غهِی کً تهطیو کيیص ناىيص ایػو اغػت
کً رو ةًغهت تهام حٍػات ٕػطار گطِْیػص و تهػطیو ةًغػَی ٌػط
حٍِی درغت نثل ایو اغت کً ةػًنَر ٌمزنػان ةػًنطؼ ؽػطؽ،
حيَبُ ،طب و ؽهال تهطیو کيیص .ویژگی دیگط ْػایَن داْػا ایػو
اغت کً ؽاگطدان نراْيت نیؽَىص .چگَىً نراْيت نیؽَىص؟
اگط تهطیوکييصۀ ذٖیٖی ةاؽیصْ ،ایَن از ؽها نراْيت نػیکيػص.
ریؾًٌای نو در حٍان اغػت .اگػط کػػی نیتَاىػػت ةػً ؽػها
آغیب ةطغاىص ،ةایص نیتَاىػت ةً نو آغیب ةطغاىص ،یا ةًٌتارتی،
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ةایص نیتَاىػت ةً ایو حٍػان ـػصنً ةظىػص .نهکػو اغػت آىچػً

ً
ةٍصا ةا نهایٍػ ةیؾػِط آن را درک
گِٓم ةاورىکطدىی ةً ىيط ةیایص.

نیکيیص .نػائل دیگطی ىیظ وحَد دارىص ،انػا ىهػیسػَاٌم اکيػَن
درةارۀ چیظٌایی کً ةیؼ از ذص غهد ةاه ٌػِيص ـرتت کيم .نا
ةًنَر ىيامنيصی ْػای غػهَح ةػاهتط را ،از غػاده تػا ژرؼ ،ؽػطح
نیدٌیم .اگط ؽیوؽیي

ؽها درغت ىتاؽص ٌهلی ىشَاٌػص ةػَد.

اگط در نلب چیظی ةاؽیص ،نهکو اغت دچار نؾػکل ؽػَیص .دػی
ةطدهام ْایَن ةػیاری از ؽاگطدان ٕصیهی از ؽػکل اِْػاده اغػت.
چطا؟ ؽها چیظٌایی از روشٌػای دیگػط را کػً دوغػت داریػص ةػا
تهطیو سَد نشلَط کطدهایص .دع چػطا ْػایَن از ؽػها نراْيػت
ىهیکيػص؟ آن ةػً ؽػها داده ؽػصه ،دػع نٍِلػٔ ةػً ؽهاغػت و
ةًوغیل ْکط ؽها کيِطل نیؽَد .اـلی در ایو حٍان وحػَد دارد
نتيی ةط ایيکػً ؽػها ْػطدی ٌػػِیص کػً تفػهیم نیگیطیػص چػً
نیسَاٌیص .اگط ىهیسَاٌیص تظکیً کيیصٌ ،یچکػی ىهیتَاىص ؽها
ً
وإٍا
را نختَر کيص ،نختَرکطدنتان ةًنيظی کاری اؽِتاه اغت .آیا

کػ ػی نیتَاىػػص ؽػػها را نختػػَر کيػػص ذٌوتػػان را تِییػػط دٌیػػص؟
سَدتان ةایػص سػَد را نيلػتم کيیػص .ةطداؽػِو ةٍِطیوٌػای ٌػط
نصرغً ،نثل ایو اغت کً از ٌطکػی چیظٌایی را ٕتَل کيیص .اگط
انطوز یک روش چیگَى

را ةطای ؽٓای ةیهاریتان تهطیو کيیص

و ْطدا دیگطی را ،آیا ةیهاریتان ؽٓا نییاةص؟ ىًْٖ .م نیتَاىیػص
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آن را ةً تٍَیٔ ةیيصازیص .هزن تظکیً در غهَح ةاه ایو اغػت کػً
ْطد ةً یک نصرغً تهطکظ کيص و در آن ةإی ةهاىػص .اگػط روؽػی را
دىتال نیکيیص ،ةایص ٕلبتان را ةً آن اسِفاص دٌیص تا ایيکػً در
آن نصرغػػً روؽػػوةیو ؽػػَیصْٖ .ػػم ةٍػػص از آن نیتَاىیػػص در
نصرغًای دیگط تظکیً کيیص و آن غیػِم دیگطی سَاٌص ةَد .زیطا
ٌط غیػِم وإٍی آنَزش ،از زنػان ةػػیار دوری نيِٖػل ؽػصه و
راهٌایی کً آن غیػِم اغػِٓاده نیکيػص تػا ةػصن را تتػصیل کيػص
ةػیار دیچیصه اغت .ةٍلی اْطاد ةط نتٔ اذػاسؽػان روؽػی را
تهطیو نیکييص .اذػاس ؽها ةً چػً درد نیسػَرد؟ آن چیػظی
ىیػت .تِییػطات وإٍػی کػً ةػصن ْػطد در تظکیػً از نیػان آنٌػا
نیگضرد در ةٍُػصٌای دیگػط روی نیدٌيػص و ةیىٍایػت دیچیػصه و
ژرؼاىصٌ .یچ سهایی ىهیتَاىص در آىخا نخاز ةاؽػص .درغػت نثػل
دغِگاه دٕیٖی اغت کً اگط یػک حػظء سػارحی را ةػً آن اكػاًْ
کيیص ةالْاـلً از کار نیاِْص .ةصنتان در ٌط ةٍُصی در ذال تِییػط
ةَده و آنٕصر ؽگٓتاىگیظ اغت کً ذِػی کَچػکتطیو اؽػِتاٌی
ىهیتَاىص روی دٌص .آىچً ٕتالً گِٓم ایيخا ىیظ نفػصاؽ دارد :ؽػها
ْٖم ةایص ةشؼ نطةَط ةػً سػَد ،یٍيػی تظکیػً را اىخػام دٌیػص و
اغِادتان ةٖی نػائل را اداره نیکيص .اگط ةًنَر غطغطی نهایػب
اْطاد دیگط را ةگیطیص و ةً تهطیوتان اكاًْ کيیص ،اىطژیٌایی کً ةا
سَد دارىص ٌهلکطد ایو نصرغ تظکی نا را نشِل نیکييػص و ؽػها
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ةً ةیطاًٌ کؾیصه نیؽَیص و نؾػکالتی کػً ةػً وحػَد نیآیػص در
زىصگی روزاىًتان نيٍکع نیؽَد و ٌهػان نؾػکالتی را سَاٌیػص
داؽت کً نطدم ٌادی دارىػص .انػا دیگػطان ىهیتَاىيػص دادرنیػاىی
کييص ،زیطا ایو چیظی اغػت کػً ؽػها سَاغػِیص .ایػو نَكػٌَی
نطةَط ةً درک و ةفیطت ؽهاغتٌ .مزنان ،آىچً اكاًْ نیکيیص
نکاىیظمٌایی را کً ةً ؽها دادم آؽًِٓ نیکيص و دیگط ىهیتَاىیػص
تظکیً کيیص .ایو نؾکل روی نیدٌص .ىهیگَیم کً ٌهً نختَرىػص
ْػػایَن داْػػا را تهػػطیو کييػػص .اگػػط ْػػایَن داْػػا را ی ػاد ىگیطی ػص و
آنَزشٌای وإٍی را از غایط روشٌای چیگَى

دریاْػت کػطده

ةاؽیص ،نشایّ آن ىیػِم .انا ةایص ةً ؽها یادآوری کيیم کً ةػطای
تظکی ذٖیٖی ةًغَی غهَح ةاه ،ةایص سَد را ْٖم ةً یػک روش
تظکیً دایتيص کيیص .نهلب دیگطی ٌػت کً ةایص ةا ؽػها در نیػان
ةگضارم .در ذال ذاكط ،ؽشؿ دیگطی ىیػت کً ةػًنَر ذٖیٖػی
روؽی وإٍی را ةًغَی غهَح ةػاه ةػً نػطدم آنػَزش دٌػص .در
آیيصه ةً آىچً ةطایتان اىخػام دادهام دػی سَاٌیػص ةػطد .ةيػاةطایو
انیصوارم ةَِاىیص درغت اىِشاب کيیص .اْػطاد ةػػیاری ٌػػِيص کػً
نیسَاٌيص ةًغَی غهَح ةاه تظکیً کييص .در ذال ذاكػط ایػو در
اسِیارتان گضاؽًِ ؽصه و نهکو اغت نَِحػً ىؾػصه ةاؽػیص کػً
چٖصر ةاارزش اغتٌ .هًحا در حػِخَی یک نٍلم ةػَده و دػَل
زیادی ٌظیيً کطدهایص ،انا چیظی دیصا ىکطدهایص .انطوز ایػو دم د ِر
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ساىًتان ةً ؽها ارائً ؽصه انا ؽایص ٌيَز نَِحً ىؾصه ةاؽػیص! در
ىٍایت ،ایيکً آیا نیتَاىیص از ایو دىیا ىخات دیصا کيیص ةػِگی ةػً
سَدتان دارد و ةا ٕصرت تؾشیؿ و ةفیطت ؽها ؽطوع نیؽَد.
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سخنرانی دٍم

نَضَع چشو سَم
ةػیاری از اغِادان نٍيَی درةارۀ چؾم غػَم (چؾػم آغػهاىی)
ـرتت کطدهاىص .انا ْا در غهَح نشِلّ ةً ؽػکلٌای نشِلٓػی
نِخلی نیؽَد .تظکیًکييصهای کػً تظکیػًاش ةػً غػهد ساـػی
رغیصهْٖ ،م تخلیات در آن غهد را نیتَاىص ةتیيػص .ذٖػایٔ ورای
آن غهد ىً ةطایؼ نطئی ٌػػِيص و ىػً ةاوردػضیط .ازایػورو ْٖػم
آىچً را در غهد سَد نیةیيص درغت در ىيط نیگیطدٕ .تل از آىکػً
تا غهد ةاهتطی تظکیً کيصْ ،کط نیکيص آن چیظٌا وحَد ىصارىػص و
انکاندػػػضیط ىیػػػػِيص .در ىِیخػػػً ،غػػػهد او ةػػػًٌيَان ٌػػػانلی
نرصودکييصه ٌهػل کػطده و ٕلهػطو ْکػط او را نرػصود نیکيػص .ةػً
ٌهیو ٌلت اغت کً تَكیرات ةػػیار نِٓػاوتی درةػارۀ نَكػَع
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چؾم غَم ارائػً کطدهاىػص و ةاٌػث ؽػصه غػطدرگهی دصیػص آیػص و
تاکيَن ٌیچکػی آن را ةًسَةی تؾطید ىکطده اغت .در ذٖیٖػت،
چؾم غَم نَكٌَی ىیػت کً اْطادی کً غهدؽان داییو اغت
ةَِاىيص آن را ةًنَر واكد تَكید دٌيص .در گضؽًِ غاسِار چؾػم
غَم ةً راز اغطار تٍلٔ داؽت و نطدم ٌادی احازه ىصاؽِيص درةػارۀ
آن ةصاىيص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کػً در نػَل تػاریزْٖ ،ػم نٖػصار
کهی از آن ْاش ؽصه اغت .انا ایيخػا ةػط نتيػای آن ىيطیػًٌای
گضؽًِ ةً آن ىهیدطدازیم .نا آن را ةػا ٌلػم نٍاـػط و غػادهتطیو
اـهالذات انطوزی تؾطید کطده و درةارۀ نَكػٌَات ةيیػادیو آن
ـرتت نیکيیم.
چؾم غَم کػً درةػارۀ آن ـػرتت نػیکيیم ،کهػی ةػاهتط از
وغم اةطوٌا ٕطار گطًِْ و ةً ُصۀ ـيَةطی وـل اغت .ایو کاىػال
اـلی اغت .ةصن اىػان چؾمٌای ةػیار زیاد دیگػطی ٌػم دارد.
نصرغ دائَ نٍِٖص اغت کً ٌط نيٓض ةػصن چؾػم اغػت .نصرغػ
دائَ ىٖه نب غَزىی در ةصن را «نيٓػض» نیىانػص ،در ذػایی کػً
نب چیيػی آن را «ىٖهػ نػب غػَزىی» نیىانػص .نصرغػ ةػَدا
نٍِٖص اغت کً ٌط نيٓض ٌطؽ ،چؾم اغت .ازایورو ةٍلػی اْػطاد
نیتَاىيص ةا گَشؽان ةشَاىيص و ةطسی نیتَاىيص از دؾت غطؽان
یا ةا دغتؽان ةتیييص و اْطاد دیگطی ىیظ ٌػِيص کً نیتَاىيػص ةػا
دا یا ؽکمؽان ةتیييص .تهام ایوٌا انکاندضیط اغت.
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ٕتل از ایيکً درةارۀ چؾم غَم ةیؾِط ةگَییم ،ةگضاریػص اةِػصا
درةارۀ ایو حٓت چؾم ْیظیکی کػً نػا اىػػانٌا داریػم ـػرتت
کيیم .انطوزه ةٍلی اْطاد نٍِٖصىص کً ایو چؾمٌا نیتَاىيػص ٌػط
ناده یا ؽیئی در دىیا را ةتیييػص .ةػً ٌهػیو ٌلػت ٌػصهای ٌٖیػصۀ
اىٍهاؼىادضیطی را ؽکل دادهاىص کً ْٖم آىچً ؽشؿ نیتَاىص ةػا
چؾػػهان سػػَد ةتیيػػص ذٖیٖػػی و ٌیيػػی اغػػت .آنٌػػا ةػػً آىچػػً
ىهیتَاىيص ةتیييص ةاور ىصارىػص .در گضؽػًِ چيػیو اْػطادی ةػًٌيَان
«اْطادی کً ایهان کهی دارىص» در ىيط گطًِْ نیؽصىص ،گطچً اهن
نهکو اغت نطدم ىَِاىيص تَكید دٌيص کً ایهان چػً ارتتػانی ةػا
آن دارد .ایو نيهٖی ةً ىيط نیرغص کػً آىچػً را ىهیةیييػص ،ةػاور
ىهیکييص .انا اگط از غهری کهی ةاهتط ةً آن ىگػاه کيیػص ،نيهٖػی
ىیػتْ .لازنانٌای دیگط ىیظ ناىيػص ایػو ةٍُػص ،از نػاده غػاسًِ
ؽصهاىص و وإٍی ٌػِيصْٖ ،م غاسِار نادی آنٌا و ؽکل تخلػی
نَحَدات آىخا نِٓاوت اغت.
ةگضاریص نثایی ةظىم .در ةَدیػػم نیگَیيػص ٌػط دصیػصهای در
حانٍ ػ ةؾػػطی تػػٌَم و ُیطوإٍػػی اغػػت .چگَىػػً آنٌػػا تػػٌَم
کی وإٍی و نلهَس در ایيخا ٕػطار دارىػص،
ٌػِيص؟ چیظٌای ْیظی ِ
چً کػی نیگَیص آنٌا ُیطوإٍی ٌػِيص؟ نػَری کػً اؽػیا ةػً

ً
وإٍا ٌػػِيص .چؾػم
ىيط نیرغيص نِٓاوت از آن چیظی اغت کً

نا ایو تَاىایی را دارد :نیتَاىص چیظٌای نادی را در ةٍُص نادی نا
63

ةً وكٍی کً ٌماکيَن نؾاٌصه نیکيیم ،اةت ىگً دارد .در وإػً
اؽیا در ایو وكٍیت ىیػِيص و آنٌا ذِی در ةٍُص نا ىیظ در چيیو
ذػػایِی ىیػػػِيص .ةػػًنَر نثػػال ،اگػػط ةػػصن اىػػػان ةػػا ةظرگيهػػایی
نیکطوغکَپ دیصه نیؽص ةً چً ؽکلی نیةَد؟ ةً ىيط نیرغیص
کً تطکیب ةصن غیال اغت ،ةا نَیکَلٌای ریظ و گِػطدی کػً نثػل
داىًٌای ؽو در ذطکت ٌػِيص .دیصه نیؽص کػً ایکِطونٌػا دور
ٌػػػِ اتػػم در گػػطدش ٌػػػِيص و تهػػام ةػػصن در دیچوتػػاب و در
ذطکت اغت .غهد ةصن ىیظ ـاؼ و نييم ىیػت .تهام چیظٌػای
نَحَد در حٍان ،نثل ْػَهد ،آٌػو و غػي

ٌهػیو نػَر ةػَده و

درون آنٌا ،تهام ٌياـػط نَیکَییؽػان در ذطکتاىػص .ىهیتَاىیػص
ؽکل کانل آنٌا را ةتیيیص و آنٌا اةت ىیػِيص .ایو نیػظ ٌػم در
ذال دیچوتاب اغػت ،انػا چؾػم ؽػها ىهیتَاىػص ذٖیٖػت آن را
ةتیيص .ایو حٓت چؾم نیتَاىػص چيػیو تفػَیط ُلهػی ةػً ؽػها
ةصٌص.
ایوگَىػػً ىیػػػت کػػً نػػا ىهیتػػَاىیم چیظٌػػا را در غػػهد
نیکطوغکَدی ةتیيیم .ایونػَر ىیػػت کػً نػطدم ایػو تَاىػایی را
ىصارىص .نطدم ةا ایو تَاىایی ةً دىیا آنصهاىص و نیتَاىيػص چیظٌػا را
ً
دٕیٖا ةًسانط ایيکػً در
در غهد نیکطوغکَدی نٍیيی ةتیييص .انا

ایو ُةٍص ْیظیکػی ایػو حٓػت چؾػم را داریػم ،تفػَیط ُلهػی از
وإٍیػػت را دریاْػػت نػػیکي ػیم و ىهیتػػَاىیم ورای آن را ةتیيػػیم.
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ةياةطایو در گضؽًِ گًِٓ نیؽص آنٌػایی کػً چیظٌػای ىػانطئی را
ةاور ىهیکييػص ،از دیػصگاه احِهػاعِ تظکیًکييػصگان اْػطادی در ىيػط

گطًِْ نیؽصىص کً «ایهان کهی دارىص »،چطاکً ىاٌط دروُیو ایو

دىیا آنٌا را ْطیب داده و در ایػو دىیػا گػم ؽػصهاىص .نػضاٌب در
نَل تاریز آن را ایوگَىً در ىيط گطًِْاىص .از ىيط نا ىیظ نيهٖی ةً
ىيط نیرغص.
ایو حٓت چؾم نیتَاىص چیظٌا را در ایو ةٍُص نػادی نػا در
چيان ذایِی اةت ىگً دارد ،انا ةػًحظ آن ،تَاىػایی نٍػم دیگػطی

ىصارد .وِٕی ؽشؿ ةً چیظی ىگاه نیکيػص ،تفػَیط نػػِٖی ً
ها در

چؾم او ؽکل ىهیگیطد .چؾم ناىيص ٌصغی دورةیو اغت و ْٖم
نثل وغیلً ٌهل نیکيص .وِٕی دورةػیو از چیػظی کػً در ْاـػل
دوری ٕطار دارد ٌکع نیگیطدْ ،اـل ةیو یيظٌای داسل دورةػیو
ةیؾِط نیؽَد ،ناىيص چؾم نا کً ةطای َْاـل دور سَد را تييػیم
نیکيص .یا ایيکً وِٕی در تاریکی ىگػاه نػیکيیم ،نطدنػک گؾػاد
نیؽَد ،نؾاةً وِٕی کً دورةیيػی در تػاریکی ٌکػع نیگیػطد و
روزى آن ةظرا نیؽَد تا ىَر کػاْی تػثنیو ؽػَد وگطىػً ٌکػع
غیاه نیؽَد .وِٕی ْطد ةً نرلی ةػیار روؽو در ْلای ةیػطون
نیرود ،نطدنک چؾم ةالْاـلً نيٖػتق نیؽػَد ،وگطىػً چؾػم
ةًوغیل ىَر سیطه نیؽَد و ىهیتَاىػص چیظٌػا را ةًوكػَح ةتیيػص.
دورةیو ىیظ ةً ٌهیو ؽکل ٌهل نیکيص و وِٕػی ىػَر زیػاد ةاؽػص
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روزى آن ةایص نيٖتق ؽَد .ةياةطایو دورةیو ْٖم تفَیط ؽػیء را
كتم نیکيص و ْٖم یک وغیلً اغت .وِٕی نا اؽیا ،یک ْطد یػا
ؽػػکل ٌػػػِی چیػػظی را ىگػػاه نػػیکيیم ،تفػػاویط در نِػػظ ؽػػکل
نیگیطىػػص .یٍيػػی آىچػػً ةػػا اغػػِٓاده از چؾػػم نؾػػاٌصه نػػیکيیم
ةًوغیل اٌفػاب چؾػم ةػً ُػصۀ ـػيَةطی در ىیهػ دؾػت نِػظ
ْطغِاده نیؽَد و غپع ةًؽکل تفػَیط در آن نرػل نػيٍکع
نیؽَد .ةًٌتارت دیگط ،در نيهٖ ُػصۀ ـػيَةطی نِػظ اغػت کػً
تفَیط غاسًِ نیؽَد و آن را نیةیيیمٌ .لم دظؽکی ىَیو ىیظ ةً
ایو دی ةطده اغت.
وِٕی درةارۀ «ةازکطدن چؾم غَم» ـرتت نیکيیم ،درةػارۀ
ایو اغت کً از ةًکارةطدن اٌفاب ةیيایی احِيػاب کػطده و کاىػایی

ةیو اةطوان ؽها ةاز کيیم تا ُصۀ ـيَةطی ةَِاىص نػػِٖی ً
ها ةیػطون

را ةتیيص .نييَر از ةازکطدن چؾم غػَم ایػو اغػت .ةٍلػی اْػطاد
ؽایص ْکط کييص« :ایو وإًةیياىً ىیػتٌ .طچً ةاؽػص ایػو حٓػت
چؾم ٌيَز ٌم ىٖؼ نٍهی ایٓا نیکيص ،چطاکً نیتَاىػص تفػاویط
دصیصهٌا را كتم کيص و ةصون چؾمٌا نهکػو ىیػػت ».انػا ٌلػم
دظؽکی ىَیو از نطیٔ کایتصؽکاْی دی ةطده اغت کػً در ٕػػهت
حلَی ُصۀ ـيَةطی ،غاسِار کانلی از چؾم اىػػاىی وحػَد دارد.
از آىخا کً درون حهخهً رؽص نیکيص ،ایونَر گِٓػً نیؽػَد کػً
ِ
چؾم ةإیناىػصه از گضؽػًِ و ةػصون کػارةطد اغػت .احِهػاع
آن،
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تظکیًکييصگان درةارۀ چيیو ةطداؽِی از ایو چؾم تطدیص دارىص .انا
ةً ٌط ذال دظؽکی ىَیو ٌماکيَن تفصیٔ کطده کً در وغم کاغ

غط ،چؾهی وحَد دارد .نخطایی کً ةػاز نػیکيیم دٕی ً
ٖػا ةػً ایػو

نرػل ىؾػاىً نػػیرود و کػانالً ةػػا یاِْػًٌای ٌلػػم دظؽػکی ىػػَیو
نهاةٖت دارد .ایو چؾم ةطسالؼ چؾمٌای ْیظیکینان تفػاویط
کاذب را ةً وحَد ىهیآورد ،ةًنَری کً نیتَاىص حػٌَط و ناٌیػت
چیظٌا را ةتیيص .ازایورو ؽشفی کً چؾم غَنؼ در غهری ةاه
ةاز ؽصه نیتَاىص ةٍُص نػا را ةؾػکاْص تػا ْلػازنانٌای دیگػطی را
ةتیيص و نیتَاىص ـريًٌایی را ةتیيص کػً ْػطدی ٌػادی ىهیتَاىػص.
ؽشفی ةػا چؾػم غػَم در غػهری دػاییو ىیػظ ٌيػَز نیتَاىػص
ٕصرتٌایی ناىيص تَاىایی دیصن از نیان دیَار و دیػصن درون ةػصن
اىػان را داؽًِ ةاؽص.
نصرغ ةَدا از دػيج غػهد ةیيػایی ـػرتت نیکيػص :ةیيػایی
حػهاىی ،ةیيایی آغهاىی ،ةیيػایی سػطد ،ةیيػایی دارنػا و ةیيػایی
سصایی .ایوٌا ديج غهد اـلی چؾم غَم ٌػِيص و ٌطکصام ةػً
غهَح ةاهیی ،نیاىی و داییيی تٖػیم ؽصهاىص .نصرغ دائػَ از ُىػً

كطةصر ُىً یا ٌؾِادویک غهدِ ةیيایی نٍيَی ـرتت نیکيص .نػا

چؾم غَم را ایيخا ةطای ٌهػً ةػاز نػیکيیم ،انػا آن را در غػهد
ةیيایی آغهاىی یا داییوتط از آن ةاز ىهیکيیم .چطا؟ اگطچػً ایيخػا

ىؾػًِایص و تظکیً را ؽطوع کطدهایص ،ةً ٌط ذال از غػهد ْػطدی
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ٌادی ؽطوع کطدهایص و ٌيَز واةػِگیٌای دىیَی ةػػیاری داریػص
کً ةایص رٌا ؽَىص .اگط چؾم غَمتان در غهد ةیيایی آغهاىی یػا
داییوتط از آن ةاز نیؽص ،دارای چیظی نیؽصیص کً نػطدم ٌػادی
آن را ةًٌيَان تَاىایی َْؽنتیٍی در ىيػط نیگیطىػص ،ةػًنَری کػً
نیتَاىػِیص از نیان دیَار ةتیيیص یا درون ةصن اىػانٌا را ةتیيیػص.
اگط ایو تَاىایی َْؽنتیٍی را ةًـَرت گػِطده در دغِطس ٕػطار
نیدادیم و اگط چؾم غَم ٌهً در ایو غهد ةاز نیؽػص ،ةػًنَر
حصی حانٍ نطدم ٌادی و ؽیَۀ انَر آن را نشِل نیکطد .اغػطار
کؾػػَر در سهػػط نیةػػَد .دیگػػط ْطٕػػی ىهیکػػطد کػػً نػػطدم یتػػاس
دَؽیصهاىص یا ىً و از ةیطون نیتَاىػِیص نطدم را در ساىً نؾاٌصه
کيیص .در ذایی کػً در سیاةػان ٕػصم نیزدیػص نیتَاىػػِیص تهػام
ةلیتٌای ةطىصۀ ةشتآزنایی را ةتیيیص و آنٌا را ةطداریص .ایو نخاز
ىهیةَد! درةارۀ ایو ةیيصیؾػیص :اگػط چؾػم غػَم ٌهػً در غػهد
ةیيایی آغػهاىی ةػاز نیؽػص ،آیػا حانٍػً ٌيػَز ٌػم نیتَاىػػت
حانًٍای ةؾطی ةاؽص؟ ایخػاد اسػِالل حػصی در حانٍػ ةؾػطی

ً
ً
وإٍا چؾم غَم ؽها را در آن غهد ةػاز
نهلٖا نهيَع اغت .اگط
نیکطدم ،نهکو ةَد ةیدرىػ

سػَد را اغػِاد چیگَىػ

ةطسی ٌهیؾً آرزو داؽػًِاىص کػً اغػِاد چیگَىػ

ةيانیػص.

ؽػَىص و اگػط

چؾم غَمؽان ةاز ؽَد در نٍَٕیت نهلػَةی ٕػطار نیگیطىػص کػً
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ةیهاران را درنان کييص .آیا در آن ـَرت ؽها را ةً نػیطی ةًغَی
تتاٌی راٌيهایی ىهیکطدم؟
دع در چً غهری چؾػم غػَمتان را ةػاز نػیکيم؟ چؾػم

غَم ؽها را نػِٖی ً
ها در غهد ةیيایی سػطد ةػاز نػیکيم .اگػط در
غهد ةاهتطی ةاز نیؽص ،ؽیوؽػیي

ؽػها کػاْی ىتػَد .اگػط در

غهری داییوتط ةاز نیؽص ،ةًنَر حصی نٍَٕیػت حانٍػ نػطدم
ٌادی را نشِل نیکطد .ةا ةیيایی سطد ،ىهیتَاىیػص از نیػان دیػَار
چیظٌایی را ةتیيیص یا درون ةصن اىػان را ىگاه کيیص ،انا نیتَاىیػص
ـػػريًٌایی از ةٍُػػصٌای دیگػػط را ةتیيی ػص .چػػً نظیتٌػػایی دارد؟
نیتَاىص اٌِهادتان ةً تظکیً را اْظایؼ دٌص .نیتَاىیص چیظٌػایی
را ةتیيیص کً ةطای نطدم ٌادی ىانطئیاىص و نیتَاىیص ذع کيیص کً
آنٌا وإٍی ٌػِيص .سَاه در ذػال ذاكػط ةَِاىیػص ةػًنَر واكػد
ةتیيیص یا ىَِاىیص ،چؾم غَمتان در ایو غهد ةاز نیؽػَد و ایػو
ةطای تظکیًتان سَب اغت .تهطیوکييصۀ ذٖیٖی داْػا ةػا سَاىػصن
ایو کِاب نیتَاىص ةً ٌهان ىِیخً ةطغػص ،ةًؽػطنی کػً در رؽػص
ؽیوؽیي

 ،ةا سَد غشتگیط ةاؽص.

چً ٌَانلی غهد چؾم غَم ْطد را تٍییو نیکيص؟ ایونَر
ىیػت کً وِٕی چؾم غَمتان ةاز ؽص ،ةَِاىیص ٌهًچیظ را ةتیيیص.
ةلکً ةً ایو ةػِگی دارد کً ایو چؾم در چً غػهری ٕػطار دارد.
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دع چًچیظی تٍییوکييصۀ غهد اغت؟ غػً ٌانػل وحػَد دارد.
ٌانل اول ،چیظی اغت کػً آن را «حػٌَ ِط چػی» نیىػانیم .ایػو
حٌَط چی ،تؾػکیلدٌيصۀ نیػصاىی اغػت کػً از درون تػا ةیػطون

چؾم غَم ْطد وحَد دارد و ةطای ایيکً چؾم غَم ةتیيػص ةػً آن
ىیاز اغتٌ .هلکطد آن ؽتیً ـٓر تلَیظیَن اغت :اگط تلَیظیػَن
ْػٓط ىصاؽًِ ةاؽص ةٍص از ایيکً روؽػو ؽػَدْٖ ،ػم نثػل هنػ
اغتْٖ .ػم روؽػيایی دارد ،انػا تفػَیطی وحػَد ىػصارد .ةػًسانط
ْػٓط اغت کً تفاویط ىهػایؼ داده نیؽػَد .ایتِػً ایػو نثػال
کانالً نياغب ىیػت ،زیطا نا ةًنَر نػِٖیم نیةیيیم در ذایی کً
تلَیظیَن تفاویط را ةًوغیل ـٓرًای ىؾان نیدٌػص .ایػصۀ کلػی
ایو اغت .ایو حٌَط چی کً در ذال تؾطید آن ٌػِم ةیىٍایت
ةػػاارزش اغػػت و از نػػادۀ سػػایؿتطی غػػاسًِ ؽػػصه کػػً از تٖػػَا
چی ٌط ؽشؿ ةا ؽػشؿ
اغِشطاج نیؽَد .نٍهَه ً نٖصار حٌَط ِ

دیگط نِٓاوت اغت .ؽایص از دهٌظار ىٓط ،دو ىٓط نٖػصار نػػاوی از
آن را داؽًِ ةاؽيص.
غهد چؾم غَم تخلی نػػِٖیهی از ْػای حٍػان ناغػت.
چیظی اغت کً ةٍُص نٍيَی داؽًِ و ةً ؽیوؽیي
دارد .اگط غهد ؽیوؽیي

ْطد ةػػِگی

ؽشفی داییو ةاؽػص ،غػهد چؾػم

غَم او داییو اغت .زیطا ةًسانط داییوةَدن غػهد ؽیوؽػیي
چی او از ةیو رِْػً اغػت .اگػط غػهد
ایو ؽشؿ ،ةیؾِ ِط حٌَط ِ
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ؽیوؽػػیي

ؽشفػػی ةػػاه ةاؽػػص و در حانٍػػ نػػطدم ٌػػادی از

سطدغایی تػا ةظراغػایی ،ةػً ؽػٍطت ،دػَل ،تلػادٌای سػَد ةػا
دیگطان ،نياًْ ؽشفػی و اذػاغػات و انیػال گَىػاگَن ةؾػطی،
چی او نهکو اغت ةٍِػط ذٓاىػت
کهِط اٌهیت داده ةاؽص ،حٌَط ِ

ؽػػصه ةاؽػػص .در ىِیخػػً ،ةٍػػص از ایيکػػً چؾػػم غػػَنؼ ةػػاز ؽػػَد
نیتَاىص واكدتط ةتیيص .وِٕی چؾػم غػَم کَدکػاىی کػً کهِػط از
ؽؼ غال دارىص ةاز ؽَد ،نیتَاىيص واكد ةتیييص .ةازکطدن چؾػم
غَمؽان آغان اغت .اگط یک کلهً ةگَیم ةاز نیؽَد.
دىیای ةؾػطی تػث یط آیَدهکييػصۀ ؽػصیصی روی نػطدم دارد و
نٖاونت در ةطاةط حطیان ٕصرتهيص آن غشت اغت .در ىِیخً ،آىچػً
نطدم ـرید و درغت نیداىيص ،اُلب اؽِتاه اغت .ایػو نتیٍػی
اغت کً ؽشؿ ةشَاٌػص زىػصگی سػَةی داؽػًِ ةاؽػص ،انػا ایػو
گطایؼ نیتَاىص نيخط ةً ایو ؽَد کً ْطد ،دیگطان را نرطوم کيػص
یا سَدسَاهتط ؽَد .نهکو اغت ةً ٌظیي دیگػطان غػَد ةتػطد ،از
آنٌا غَءاغِٓاده کيص یا ةً آنٌا آزار ةطغاىص .ةطای ایيکً ةػً سػَد
غَد ةطغاىص ،ةا دیگطان دٌَا و رٕاةػت نیکيػص .آیػا ایػو ةػطسالؼ
غطؽت حٍان ىیػت؟ ةياةطایو آىچً نطدم ْکػط نیکييػص ـػرید

ً
ایظانا ـرید ىتاؽص .وِٕی وایصیو ةً ْطزىػصان
اغت نهکو اغت
سَد آنَزش نیدٌيص ،از ةچگی ةً آنٌا نیگَیيص« :تػَ ةایػص یػاد
ةگیطی زرى

ةاؽی »،ةػًنَری کػً در آیيػصه ةَِاىيػص در احِهػاع
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نطدم ٌادی نٍَٕیت نههئو و انيی داؽًِ ةاؽيص .انػا از دیػصگاه
کیٍان ،ایو «زرى

ةَدن» ُلم اغت ،زیطا نا اٌِٖاد داریم کً ةایص

ةگضاریم انَر روىصی نتیٍی داؽًِ ةاؽػيص و ىتایػص زیػاد ةػً غػَد
ؽشفی اٌهیت دٌیم .ةا آننَر زرى

ةَدن ،او نیسَاٌص ةًدىتال

ٌالیٔ ؽشفیاش ةاؽص« .اگط کػی تَ را آزار نیدٌص ،ةطو غػطاغ
نٍلم او ،وایصیيؼ را دیصا کو« »،اگط دػَیی روی زنػیو نیةیيػی
ةطدار ».ةً کَدک ةصیو ؽکل آنػَزش نیدٌيػص .از سطدغػایی تػا
ةظراغاییٌ ،طچً چيیو چیظٌایی را ةیؾِط یاد نیگیطد ةًتػصریج
در حانٍػػ نػػطدم ٌػػادی سَدسػػَاهتط نیؽػػَد .او از دیگػػطان
غَءاغِٓاده نیکيص و تَٖای سَد را از دغت نیدٌص.
نادۀ تَٖا ةٍص از ایيکً از دغت رْت ىادصیص ىهیؽَد ،ةلکً ةً
ؽػػشؿ دیگػػطی نيِٖػػل نیؽػػَد .انػػا ایػو حػػٌَط چػػی ىادصیػص
نیؽَد .اگط ؽشفی از سطدغایی تا ةظراغایی ةػیار نکار ةاؽص
و اٌهیت زیادی ةً نياًْ ؽشفی ةصٌص و ٕتل از ٌطچیظ ةػًدىتال
نيٍٓت سَد ةاؽػص ،چؾػم غػَم ایػو ؽػشؿ ةٍػص از ةازؽػصن،
ىهیتَاىص ةًسَةی ةتیيص .انػا ایوگَىػً ىیػػت کػً او ٌطگػظ ىَِاىػص
ةتیيص .چػطا؟ زیػطا در حطیػان تظکیػً غػٍی نػیکيیم ةػً سلػَص
اوییًنان ةازگطدیم و ةا تهطیو نصاوم نیتَاىیم ةًنَر دیَغػًِ آن
را حتطان کيیم و ةً ذایت اوییػًاش ةطگػطداىیم .ازایػورو ؽػشؿ
ةایص ةً ؽیوؽیي

اٌهیت ةصٌص .نا ةط رؽص و ارتٖػای ٌهًحاىتػ
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ؽها تثکیص نیکيیم .اگط ؽیوؽیي

ةػاه رودٌ ،طچیػظ دیگػط ىیػظ

ٌهطاه ةا آن ـٍَد نیکيص .اگط ؽیوؽیي

چػی
ةاه ىطود ،حػٌَط
ِ

ؽها کػً چؾػم غػَمتان را تَاىهيػص نیغػازد ،دوةػاره ةػً دغػت
ىهیآیص .ارتتاط آن ایوگَىً اغت.
ٌانل دونی ىیظ وحػَد دارد کػً تؾػطید نػیکيیم .ةطسػی از
اْطاد اگط کیٓیت نادرزادی سَةی داؽًِ ةاؽيص ،نهکو اغػت دػی
ةتطىص کً وِٕی تهطیو چیگَى

ً
ؽشفػا اىخػام
را ذِی سَدؽان

نیدٌيص ٌم چؾم غَمؽان ةاز نیؽَد .وِٕی چؾػم غَمؽػان
در اةِصا ةاز نیؽَد ،اُلب تطغػياک اغػتٌ .لػت ایػو اغػت کػً
نطدم نٍهَه ً در آسط ؽب کً تاریک و غاکت اغػت چیگَىػ

را

تهطیو نیکييص .در ذایی کً ؽشؿ تهطیو نیکيص ،نهکو اغػت
ىاگٍان چؾهی ةظرا را روةطوی چؾمٌای سَد ةتیيػص و وذؾػت
کيص .آنٕصر تطغياک اغت کً ةٍص از آن ،حطئت ىهیکيص چیگَى
را تهطیو کيص .سیلی تطغياک اغت؛ چؾم ةظرگی کً دلک نیزىص
و ةً ؽها ىگاه نیکيص و ةػیار واكد اغت .ازایورو ،ةٍلػی آن را
چؾم اٌطیهو نیىانيص ،ةطسی ىیظ آن را چؾم سصایی نیىانيػص.
در ذٖیٖت ،ایو چؾم سَدتان اغت .انا ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کػً
ْطد ْٖم ىیاز دارد ةً تظکی سَد ةپطدازد و ةٖیً در دغػِان اغػِاد
ْػػطد ٕػػطار دارد .کػػل روىػػص تتػػصیل گَى ػ

در ةٍُػػصٌای دیگػػط روی

نیدٌص و ةػیار دیچیػصه اغػت .ةػصن ىػًتيٍا ْٖػم در یػک ةٍُػص
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دغِشَش تِییط نیؽَد ،ةلکً در تهام ةٍُصٌای نشِلّ ىیظ ایػو
تِییط ـَرت نیگیطد .آیا نیتَاىیص آن را ةًدغت سَدتػان اىخػام
دٌیص؟ ىهیتَاىیص .ایو چیظٌا ةًوغیل اغِاد ىيػم و تطتیػب داده
نیؽػػَىص و ةًوغػػیل او احػػطا نیؽػػَىص .ةػػً ٌهػیو ٌلػػت ،گِٓػػً
نیؽَد کً ْطد ْٖم ةایص تهطکػظش ةػط تظکیػً ةاؽػص و اغػِادش
ةٖی نػائل را اداره نیکيص .نهکو اغت انیصوار ةاؽیص یػا تػالش
کيیص ةً چیظی ةطغیص ،انا در وإً کػی کً نػائل را اداره نیکيص
اغِاد اغت.
ً
ؽشفػا در ذػال تهػطیو
ةٍلی اْطاد در ذایی کً سَدؽػان
ٌػِيص ،ةازؽصن چؾم غَم را تخطةً نیکييص .گطچػً آن را چؾػم
سَد ؽشؿ در ىيط نیگیطیم ،انا آن چیظی ىیػػت کػً سػَد او
ةَِاىص آن را رؽص دٌص .ةٍلی اْطاد اغِادی دارىص و وِٕػی اغػِاد
نیةیيص کً چؾم غَم آنٌا ةاز اغت ،چؾهی را ةطایؽان تتػصیل
ِ
چؾػم ذٖیٖػی ىانیػصه نیؽػَد .ایتِػً ةٍلػی اْػطاد
نیکيص کػً
اغِادی ىصارىص ،انا ؽایص اغِادی گضری وحػَد داؽػًِ ةاؽػص .در
نصرغ ةَدا گِٓػً نیؽػَد« :نَحػَدات سػصایی ٌهػًحا ذلػَر
دارىص ».تٍصادؽان ةًٕصری زیاد اغت کً در وإً ٌهًحا ٌػِيص.
ٕػصنی ةػاهی
ةطسی ىیظ نیگَیيػص« :نَحػَداتی آغػهاىی در غػً
ِ
غطتان وحَد دارىص »،یٍيی تٍصاد آنٌا زیاد اغػت .اگػط اغػِادی
گضری ةتیيص کً ْطدی ةًسَةی تهطیو نیکيص و چؾم غَنؼ ةاز
44

اغػػت انػػا چؾػػهی ىػػصارد ،آن را ةػػطایؼ تتػػصیل نیکيػػص و ٌيػػَز
ةًٌيَان چیظی کً او ةا تهطیو سَدش آن را رؽػص داده نرػػَب
نیؽَد .چيیو نَحَداتی ةػیار ْطاتط از ٍٕطنانٌای نطدم ٌػادی
ٌػِيص ،زیطا اىگیظۀ آنٌا ْٖم ىخات نطدم اغػت و آن را کػانالً از
روی ىیػػکسَاٌی اىخػػام نیدٌيػػص؛ ةػػصون ایيکػػً ْکػػطی درةػػارۀ
داداش یا ؽٍطت داؽًِ ةاؽيص.
ةٍص از آىکً چؾم غَم ْطد ةاز نیؽَد ،چؾهان ْیظیکػی او
ةًؽػػصت ةًوغ ػیل ىػػَر سی ػطه ؽػػصه و از آن اذیػػت نیؽػػَىص .در
ذٖیٖت چؾهان او ىیػت کً اذیت نیؽَىص .ةلکً ُصۀ ـػيَةطی
او اذیػػت نیؽػػَد .ـػ ً
ػطْا ةًگَىػػًای اغػػت کػػً اذػػػاس نیکيػػص
چؾهاىؼ اذیت نیؽػَىصٌ .لػِؼ ایػو اغػت کػً ٌيػَز چؾػم
ذٖیٖی را ةً دغت ىیاورده اغت .ةٍص از آىکً آن چؾم ذٖیٖی ةً
او داده ؽص ،چؾهان ْیظیکیاش دیگط اذیت ىهیؽَىص .ةطسػی از
تهطیوکييصگان نا نیتَاىيص آن چؾم ذٖیٖی را ةتیييص یا اذػاس
کييص .غطؽت آن نثػل غطؽػت حٍػان اغػت .ةیگيػاه و کيخکػاو
اغت و ةً ٌهیو ٌلت ةً درون ىگاٌی نیکيص تا ةتیيص آیػا چؾػم
غَمتان ةاز ؽصه و آیا نیتَاىص ةطای دیصن اغِٓاده ؽَد .ةًغهت
درون ةً ؽها ىگاه نیکيص .از آىخا کػً چؾػم غػَمتان ةػاز ؽػصه،
نهکو اغت ىاگٍان ةتیيیص کً در ذػال ىگػاهکطدن ةػً ؽهاغػت و
ةِطغیص .در ذٖیٖت ،ایو چؾم اکيَن ةشؾی از سَدتػان اغػت و
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ةا ایو چؾم اغت کً نیتَاىیص از آن یريػً ةػً ةٍػص ٕلهطوٌػای
دیگط را ةتیيیص .ةصون آن چؾم اـالً ىهیتَاىیص ةتیيیص ،ذِػی اگػط
چؾم غَمتان ةاز ةاؽص.
ٌانل غَنی ىیظ وحَد دارد و ایػو چیػظی اغػت کػً ةػًنَر
وإٍی نؾشؿ نیکيص چؾم غَمتان در چً غهری کار نیکيص.
ایو ٌانل در سفَص تِییطاتی اغت کً وِٕی غهَح نشِلػّ را
دؾت غط نیگضاریص در ةٍُصٌای نشِلّ نِخلی نیؽػَد .وِٕػی
ؽشؿ ةا چؾم غَنؼ نیةیيص ،ىًتيٍا از کاىػال اـػلی ،ةلکػً از
چيص کاىال ْطٌی ىیظ اغِٓاده نیکيص .نصرغ ةَدا نٍِٖص اغت کً
ٌط نيٓض ٌطؽ چؾم اغت ،در ذایی کً نصرغ دائػَ نیگَیػص ٌػط
نيٓض ةصن چؾػم اغػت .یٍيػی تهػام ىٖػاط نػب غػَزىی چؾػم
ٌػِيص .نييَرؽان ایو اغت کً چيیو چیظی ةا ىػٌَی از ذایػت
ةصىی تِییطیاًِْای کػً ْػا ایخػاد کػطده انکاندػضیط اغػت و ْػطد
ِ
نیتَاىص از ٌطحای ةصن ةتیيص.

ویی نا نٍِٖصیم ىهَدٌای ةیؾِطی در سفَص غهد چؾم
غَم وحَد داردٌ .الوه ةط کاىال اـلی کً گِٓم ،چيص کاىػال ْطٌػی
نٍم ىیظ وحَد دارد و ایو کاىالٌای ْطٌػی در ةػاهی ٌػط دو اةػطو،

ةاه و داییو دلػک چؾػهان و در ىٖهػ نػب غػَزىی َؽػوگِو در

ٕػهت ةاهی ةیيی وحَد دارىص .دؾتغطگضاؽِو غهَح نشِلػّ
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چؾم غَم ،نَكٌَی از ایو اغت کً آیا ایػو کاىالٌػا نیتَاىيػص
اغِٓاده ؽَىص .ایتًِ اگػط تهطیوکييػصهای نٍهػَیی ةَِاىػص از ایػو
کاىالٌا اغِٓاده کيص ،یٍيی ةً غهد ةػیار ةػاهیی رغػیصه اغػت.
اْػػطادی ٌػػػِيص کػػً ذِػػی نیتَاىيػػص از چؾػػهان ْیظیکػػی سػػَد
اغِٓاده کييص تا ٕلهطوٌای ورای ایو ةٍُص را ةتیييص؛ ایتِػً دػع از
آىکً از نطیٔ تظکیً ،تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی گَىػاگَىی را در ایػو
چؾػػهان ْیظیکػػی رؽػػص داده ةاؽػػيص .انػػا اگػػط ىَِاىيػػص از ایػػو
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةًسَةی اغِٓاده کييصْٖ ،ػم چیظٌػایی را
در یک ُةٍص نیةیييص انا ىً در غایط ُةٍصٌا یا ْٖم در غػایط ةٍُػصٌا
و ىً در ایو ُةٍص نا ،کً در ایو ـَرت ٌيَز ٌم آنٕػصر َْؽایٍػاده
ىیػت .ازایورو ةطسی اْطاد از یک چؾم ةطای دیصن ایو ُةٍص و از
چؾهی دیگط ةطای دیصن ُةٍصی ورای ایو ُةٍػص اغػِٓاده نیکييػص.
ذاه زیط ایو چؾم ْیظیکی (چؾم ْیظیکی راغػت) ٌػیچ کاىػال

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

نطدم تهایل دارىص از چؾم ْیظیکی راغت ةطای اىخام کارٌای ةػص
اغِٓاده کييص .آىچً تا ایيخا گِٓم درةارۀ چيص کاىال ْطٌػی نٍهػی
اغت کً اْطاد در تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی تَغًٍ نیدٌيص.
ةٍص از رغیصن ةً غهری ةػیار ةاه و رِْو ةً ْطاغَی ٕلهطو
ةؾطی ،چؾهی ؽکل نیگیطد کً ؽتاٌت ةػً چؾػم نطکػب دارد.
ً
نشفَـا در ىیه ةاهی ـَرت ،چؾهی ةظرا ىػاٌط نیؽػَد کػً
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ةیؽهار چؾم کَچػک درون آن وحػَد دارد .ةطسػی از نَحػَدات
سصایی در غهَذی َْؽایٍاده ةاه چؾمٌای ةػیار زیادی را رؽػص
دادهاىص ةًنَری کػً ایػو چؾػمٌا در غطاغػط ـَرتؽػان وحػَد
دارىص .تهام چؾمٌا از نطیٔ ایو چؾم ةظرا چیظٌا را نیةیييػص
و آنٌا نیتَاىيص ٌطچً را ةشَاٌيص ةتیييص و ةا یک ىيػط نیتَاىيػص
تهام غهَح را ةتیييػص .حاىَرؽياغػان و ذؾطهؽياغػاىی کػً روی
نگع دژوٌؼ نیکييص دی ةطدهاىص کً نگع چؾم ةظرگی دارد و
در زیط نیکطوغکَپ دیصهاىص کً ایو چؾم ةظرا از ةیؽهار چؾم
کَچک تؾکیل ؽػصه و آن را چؾػم نطکػب نیىانيػص .وِٕػی ةػً
غهری ةػیار ةاه ةطغیص ،نهکو اغت ایو نٍَٕیت ىػاٌط ؽػَد.
انا ةایص غػهدتان سیلػی ةػاهتط از غػهد تاتاگاتػا ةاؽػص تػا ایػو
نٍَٕیت تظکیً ىاٌط ؽَد .اْطاد ٌادی ىهیتَاىيص ایػو چؾػمٌا را
ةتیييص و تهطیوکييصهای در غهری نَِغم ىیظ ىهیتَاىػص آنٌػا را
ةتیيص .زیطا ایو چؾمٌا در ةٍُصی دیگط ٕطار دارىص و ایيخا ٌهًچیظ
ٌادی ةً ىيط نیرغص .ایػو تَكػیری اغػت درةػارۀ ایيکػً وِٕػی
کػی غهَح ةاهتط یا ُةٍصٌای دیگػط را دؾػت غػط نیگػضارد چػً
روی نیدٌص.
تا ذص زیادی غاسِار چؾم غَم را ةطایتان ؽطح دادهام .نا
از ىیطویی ةیطوىی اغِٓاده نیکيیم تا چؾم غَمتان را ةاز کيػیم،

ةيػاةطایو ىػػ ً
ػتِا غػطیًتط و آغػػانتط روی نیدٌػص .وِٕػػی درةػػارۀ
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چؾػػم غػػَم ـػػرتت نیکػػطدمٌ ،طیػػک از ؽػػها نیتَاىػػػِیص
اذػاس کيیص کً دیؾاىیتان ةًٌمْؾطده ؽصه ،اىگػار ناٌیچػًٌا
ةًٌمکؾیصه ؽصه و ةًنطؼ درون غػَراخ نیؽػَىص .آیػا ایونػَر
ىتَد؟ ةلً ةصیو ـػَرت ةػَد .تػا وِٕػی واةػػِگیٌایتان را کيػار
گضاؽًِ و ایيخا آنصه ةاؽیص تا ْایَن داْا را یاد ةگیطیص ٌهگیتان
آن را اذػاس نیکيیػص .ىیطویػی کػً اذػػاس نیکيیػص ةػًنطؼ
درون ْؾار وارد نیآوردَٕ ،ی اغت .نا چؾم غَمتان را ةًوغیل
ةیطونْطغِادن گَىگی کً نشفَص ةازکطدن چؾم غَم اغت ةاز
نیکيیم ،در ذایی کً ْایَنٌػایی را ىیػظ ةػطای تػطنیم آن ةیػطون
نیْطغِیم .در ذایی کً درةارۀ چؾم غَم ـرتت نػیکيم ،آن را
ةطای ٌطیک از ؽها ةاز نیکيم ،ةًؽطنی کً در ذال تظکیػ ْػایَن
ً
ایظانا ةَِاىيص ةًنَر واكػد
داْا ةاؽیص .انا ایوگَىً ىیػت کً ٌهً

ةتیييص یا ذِی کػالً ةتیييػص .ایػو ةػً نػػائلی در غػهت سَدتػان
ةػِگی دارد .اگط ىهیتَاىیػص ةتیيیػص ىگػطان ىتاؽػیصْٖ ،ػم ةػًنَر
اغَِار ةً تظکیًتان ادانً دٌیصٌ .هاننَر کً ةً ارتٖای غػهدتان
ادانً نیدٌیص ،ةًتصریج نیتَاىیص ةتیيیص و دیص تار ؽها ةًتػصریج
واكد نیؽَد .تا وِٕی ةا ارادهای نفهم تظکیً کيیصٌ ،ه آىچػً
را کً نهکو اغت ٕتالً از دغت داده ةاؽیص ةاز سَاٌیص یاْت.
ً
ىػتِا غشت اغت کً سَد ؽشؿ چؾم غَنؼ را ةاز کيص.
ةگضاریص درةارۀ روشٌای نشِلٓی ـػرتت کػيم کػً اْػطاد چؾػم
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غَمؽان را ةاز نیکييص .یک روش ؽانل ایػو اغػت کػً ْػطد در
ذایی کً نصیِیؾو نیکيص ،ةً دیؾاىی ،حایی کً چؾم غَم ٕطار
دارد ،ىگاه نیکيص .در اةِصا دی نیةػطد کػً درون دیؾػاىی تاریػک
اغت و آىخا چیظی وحَد ىصارد .ةًنطور زنػان ،ذػع نیکيػص کػً
درون دیؾاىی غٓیص نیؽَد .دع از نصتی تظکیً ،دی نیةطد کػً
درون دیؾاىی ةًتصریج درسؾانتط و غپع ٕطنظ نیؽػَد .در آن
زنان ةً ىيط نیرغص کً اىگار درون دیؾاىی ؽکًِٓ نیؽَد ،نثػل
گلٌایی کً در تلَیظیػَن یػا ْػیلم نیةیيیػص ،کػً در یػک یريػً
گلةطاٌایؽان ةاز نیؽَد .چيان ـريًٌایی ىاٌط نیؽَد .آن
ٕػهت ٕطنظ درون دیؾاىی کً در اةِصا نػهد ةً ىيػط نیرغػیص،
ىاگٍان در نطکظ ةطحػًِ ؽصه و غپع نیؽکٓص و نیؽکٓص .اگط
ْطدی ةشَاٌص سَدش ایو روىص را تا اىٍِػا ةػًنَر کانػل ةگضراىػص،
نهکو اغت ذِی ٌؾت یا ده غال ٌم کػاْی ىتاؽػص ،زیػطا کػل
چؾم غَم نػصود اغت.
چؾم غَم ةطسی اْطاد کانالً نػصود ىیػػت و آنٌػا کاىػایی
ةاز دارىص .انا آىخا ٌػیچ اىػطژی وحػَد ىػصارد ،زیػطا ٌػیچ تهػطیو
نٍيَی اىخام ىصادهاىص .ةيػاةطایو وِٕػی ؽػطوع ةػً اىخػام تهػطیو
نیکييص ،ىاگٍػان چیػظی گػطد و غػیاه حلػَی چؾػم آىػان ىػاٌط
نیؽػػَد .دػػع از آىکػػً نػػصتی تهػػطیو کييػػص ،ةًتػػصریج غػػٓیص و
غپع ةًنَر ْظایيصهای درسؾان نیؽَد تا ذصی کً چؾػمٌای
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ْیظیکػػی ؽػػشؿ را کهػػی اذیػػت نیکيػػص .ازایػػورو ةٍلػػی اْػػطاد
نیگَیيص« :سَرؽیص را دیصم» یا «ناه را دیصم ».انا آىچػً دیصىػص
ىً سَرؽیص ةَد و ىً ناه ،ةلکً در وإً کاىال سَدؽان ةَد .ةٍلػی
اْػػطاد غػػطیًتط غػػهَح را دؾػػت غػػط نیگضارىػػص و وِٕػػی چؾػػم
ذٖیٖی ةً آنٌا داده ؽػص نیتَاىيػص ٕلهطوٌػای دیگػط را ةتیييػص.
ةطای دیگطان ،دیصن نهکو اغت ةػیار غشت ةاؽص .وِٕی تهطیو
نیکييص ،اذػاس نیکييص در نَل ایو کاىػال ةػًنطؼ ةیػطون در
ذال دویصن ٌػِيص کً ؽتیً تَىل یا چاه اغت .ذِی در سػَاب،
اذػاس نیکييص در ذال دویصن ةًنطؼ ةیطون ٌػِيص .ةٍلی از
اْػػطاد اذػػػاس نیکييػػص در ذػػال اغبغػػَاری ٌػػػِيص ،ةطسػػی
اذػاس نیکييص در ذال دطوازىػص ،ةٍلػی اذػػاس نیکييػص در
ذال دویصن ٌػِيص و ةطسػی اذػػاس نیکييػص در اتػَنتیلی ةػا
ؽِاب ةًنطؼ حلَ نیراىيص .انا ٌهیؾً ایونَر ةػً ىيػط نیرغػص
کً اىگار ىهیتَاىيص ةً اىٍِػای آن ةطغػيصٌ .لػِؼ ایػو اغػت کػً
ةػیار غشت اغت سَد ْطد چؾم غَنؼ را ةاز کيص .نصرغ دائَ
ةصن ةؾطی را نثػل حٍػاىی کَچػک در ىيػط نیگیػطد .اگػط ةػصن،
حٍاىی کَچک ةاؽص ،درةارهاش ةیيصیؾیصْ ،اـل دیؾاىی تا ُػصۀ
ـيَةطی ةیؼ از ٌ۸۲۱ظار «یی» اغت .ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً
آنٌا ٌهیؾً اذػاس نیکييص ةا ؽِاب ةًنطؼ ةیػطون نیروىػص
انا ىهیتَاىيص ةً اىٍِا ةطغيص.
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ةػیار نيهٖی اغػت کػً نصرغػ دائػَ ةػصن ةؾػطی را نثػل
حٍاىی کَچک در ىيط نیگیطد .نييَرؽان ایو ىیػت کً غػاسِار
و تطکیب ةصن ؽتیً غاسِار و تطکیػب حٍػان اغػت و نييَرؽػان
ؽػػکل ٌػػػِی ةػػصن نػػا در ای ػو ةٍُػػص ْیظیکػػی ٌػػم ىیػػػت .نػػا
نیدطغػػیم :ةػػط اغػػاس درک ٌلػػم ىػػَیو ،در غػػهری ةػػػیار
نیکطوغکَدی ،ةصن ْیظیکی کً از غلَلٌا تؾػکیل ؽػصه در چػً
وكٍیِی اغت؟ تطکیتات نَیکَیی نشِلٓی وحَد دارد .کَچػکتط
از نَیکَلٌػػا ،اتمٌػػا ،دطوتَنٌػػاٌ ،ػػػًٌِای اتػػم ،ایکِطونٌػػا و
کَارکٌا ٌػػِيص .کَچػکتطیو ذرات نیکطوغػکَدی کػً تػاکيَن
درةارۀ آنٌا دژوٌؼ ؽصه ىَتطیيٌَا ٌػػِيص .دػع کَچػکتطیو
ذرۀ نیکطوغکَدی چیػت؟ ةػیار غشت اغت درةارۀ آن دژوٌؼ
کطد .ؽاکیانَىی در غالٌای آسط زىػصگیاش ةیػان کػطد کػً ایػو
حٍان «ٌم ةیىٍایت ةظرا و ٌم ةیىٍایت کَچک» اغت .نٍيػی
آن چیػت؟ یٍيی ذِی ةطای نَحَدی در غهد تاتاگاتػا ،حٍػان
آنٕصر ةظرا اغت کً ذصونطز آن را ىهیتَان درک کػطد و آنٕػصر
کَچک اغت کً نیکطوغػکَدیتطیو ذرات نػاده را ىیػظ ىهیتػَان
درک کطد .ةً ٌهیو ٌلت اغت کػً او ةیػان کػطدٌ« :ػم ةیىٍایػت
ةظرا و ٌم ةیىٍایت کَچک» اغت.
ؽاکیانَىی گػِطدگی حٍان را از نطیٔ آنَزش سػَد درةػارۀ
غًٌظار دىیا تَـیّ کطد .او ةیان کطد کػً در کٍکؾػان راه ؽػیطی
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حٍان نا ،غًٌظار غیاره ٌػت کػً روی آنٌػا نَحػَداتی وحػَد
کی نؾاةً نػا دارىػص و ذِػی درون یػک داىػ
دارىص کً ةصن ْیظی ِ

ؽو ،غًٌظار دىیای ةیکطان نثل ایو دىیا وحَد دارد .یٍيػی یػک
داى ؽو ناىيص حٍاىی اغت کً نَحَدات ةاٌَؽی نثػل اىػػان و
دىیاٌایی نثل دىیػای نػا دارد ،ةػا کَهٌػا و رودساىػًٌایی در آن.
ةاورکطدىؼ غشت اغت! اگط ایو درغت ةاؽػص ،دػع درةػارهاش
ةیيصیؾیص :آیا در آن دىیاٌای کَچکتط ،ؽػو وحػَد ىػصارد؟ و در
ٌطیک از آن داىػًٌای ؽػو ،آیػا غػًٌظار دىیػای ةیکػطان وحػَد
ىصارد؟ دع آیا در آن غًٌظار دىیای ةیکطان ،ؽو وحَد ىػصارد؟ و
در ٌطیک از آن داىًٌای ؽو ،آیا دوةاره غػًٌظار دىیػای ةیکػطان
وحَد ىصارد؟ ةياةطایو در غهد تاتاگاتاْ ،طد ىهیتَاىص اىٍِای آن را
ةتیيص.
آىچً درةارۀ داىًٌای ؽو گًِٓ ؽص ،نیتَاىص درةارۀ غػلَلٌا
و نَیکَلٌػػای اىػػػان ىیػػظ گِٓػػً ؽػػَد .نػػطدم از ةظرگػػی حٍػػان
نیدطغيص .ةگضاریص ةطایتان ةگَیم کً ایو حٍان ىیػظ سػم نػطزی
سَد را دارد ،گطچً در غهد تاتاگاتػا ٌػم ٌيػَز ةػً ىيػط نیرغػص
ةیکطان و ةیىٍایت ةظرا اغت .گطچً ةػاورکطدىؼ غػشت اغػت
انا درون ةصن اىػان کً نِؾکل از ذراتػی در غػهد نَیکػَیی تػا
غهد ةػیار نیکطوغکَدی اغت ،در وإً ةػً ةظرگػی ایػو حٍػان
اغت .وِٕی اىػان یػا ٌػط گَىػًای از ذیػات ةػً وحػَد نیآیػص،
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ٌياـػػط نيرفػػطةًْطد ذیػػات و غطؽػػت او در غػػهری ةػػػیار
نیکطوغکَدی ؽکل نیگیطىص .چيیو چیظٌایی ْطاتط از دغِطغػی
ٌلم ىَیو ٌػِيصٌ ،لهی کً در نٖایػً ةا ٌلم ؽکلٌای دیؾطِْ
ذیات در غیارات دیگط در غطاغط حٍػان ،ةػػیار اةِػصایی اغػت.
ٌلم نا ذِی ىهیتَاىص ةً ةٍُصٌایی ىَٓذ کيص کً در ٌهػیو زنػان و
ٌهػػیو نکػػان نػػا وحػػَد دارىػػص .در ذػػایی کػػً ةؾػػٖابدطىصهٌای
غیارات دیگط ةًآغاىی نیتَاىيػص ةػً ُةٍػصٌای دیگػط غػٓط کييػص.
نٍٓػػَم آن ْلػػازنان کػػانالً نِٓػػاوت اغػػت .ازایػػورو در یػک آن
نیآیيص و نیروىص ،آنٕصر غطیً کػً ةػاورش ةػطای نػطدم غػشت
اغت.
ایو چیظی ةَد کً ٌيگام ـرتت درةارۀ چؾم غَم ةایػص آن
را نیگِٓیم ،زیطا وِٕی در نَل کاىالتان ةا ؽِاب ةًنطؼ ةیػطون
نیدویػػص ،اذػػػاس نیکيی ػص کػػً آن ةیکػػطان و ةیدای ػان اغػػت.
ةٍلی اْطاد نهکو اغت وكٍیت دیگطی را نؾاٌصه کييص .نهکو
اغت اذػاس ىکييص در تَىلی ذطکت نیکييص ،ةلکً اذػاس کييص
در نَل حادۀ دٍو و ةیدایػاىی نیدوىػص و در ذػایی کػً ةػًنطؼ
ةیطون نیدوىص ،در دو نػطؼ حػاده ،کَهٌػا ،رودساىػًٌا و نيػاىط
ؽٍطی وحَد دارد .ةاورکطدن آن غشتتط اغت .گِٓػًٌای اغػِاد
چیگَىگی ةً یادم نیآیص« :ذِی در یک نيٓض ٌطؽ ةػصن اىػػان،
ؽٍطی وحَد دارد کً اتَنتیلٌا و ٕهارٌا در آن ذطکت نیکييػص».
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ةطسػػی کػػً آن را ؽػػيیصىص وإٍػ ً
ػا ؽػػگٓتزده ؽػػصىص و ةطایؽػػان
ٕاةلتفَر ىتَد .در ذال ذاكػط نػیداىیم کػً چیظٌػای نػادی در
غهد نیکطوغکَدیؽان از نَیکَلٌا ،اتمٌا و دطوتَنٌا تؾػکیل
نیؽَىص و نیتَاىیص آن را تهام نػیط تا داییو ردیاةی کيیص .اگػط
در ٌط غهد ،نیتَاىػِیص ةًحای یک ىٖهً ،ـٓر ٌػط غػهد را
ةتیيیص ،اگط نیتَاىػِیص ـٓر غػهد نَیکَلٌػا ،ـػٓر غػهد
اتمٌا ،ـٓر غهد دطوتَنٌا و ـٓر غهد ٌػػًٌِای اتػم را
ةتیيی ػص ،نیتَاىػػػِیص ؽػػکلٌای ٌػػػِی در ةٍُػػصٌای نشِلػػّ را
ةتیيیص .تهام چیظٌای نادی ،ؽانل ةصن ةؾطی ،ةً نَازات غهَح
ُةٍصٌای دیگط حٍان وحَد دارىػص و ةػً آنٌػا نػطتتم ٌػػِيص .در
ْیظی ػک ىػػَیو وِٕػػی روی ذرات نیکطوغػػکَدی نػػاده دػػژوٌؼ
نیکييص ،در یک زنان ْٖم روی یک ذرۀ نیکطوغػکَدی دػژوٌؼ
نیکييػػص و آن را از نطی ػٔ ؽػػکاِْو و ترلی ػل تکًتکػػًای اىخػػام
نیدٌيص و ْٖم دع از ایيکً ٌػًِ از ْطایيػص ؽػکاْت ٌػػًِای
ب دع از ؽکاْت آن را ةطرغػی نیکييػص .انػا اگػط
نیگضرد ،تطکی ِ
دغِگاٌی نیداؽِیم کً نیتَاىػت چیظٌػایی را کػً در ـػٓر

اتمٌا یا نَیکَلٌا وحَد دارد ةطاینان آؽکار کيص و کل تفَیط آن
را ىهایؼ نیداد ،نٍادل ایو نػیةػَد کػً ةػً ةٍُػصی دیگػط ىٓػَذ
کطدیم و ذٖیٖت ةٍُص دیگط را نیدیصیم .ةصن ةؾػطی ةػا ُةٍػصٌای
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دیگط نهاةٖت دارد و ٌه آن ُةٍصٌا ةًگَىًای ٌػِيص کً تَـػیّ
کطدم.
چیظٌای دیگطی ىیػظ وحػَد دارىػص کػً وِٕػی سػَد ؽػشؿ
چؾم غَم را ةاز نیکيص نهکو اغت تخطةً کيص .تا ایيخػا درةػارۀ
ةٍلی از دصیصهٌای ٌهَنی ـرتت کطدهام .سیلػی رایػج ىیػػت
کً اْطاد ةتیييص چؾم غَمؽان نیچطسص ،انا چيیو چیػظی روی
نیدٌص .ایو دصیصه ةیؾِط در نصرغ دائَ رایج اغت ،ةًنَری کػً
یک ـٓر گطد تػایحی وحػَد دارد و ٕتػل از ایيکػً تظکیًکييػصه
ةَِاىص چیظٌایی را ةتیيص ایػو ـػٓرً ةایػص دػاره و ةػاز ؽػَد .انػا
ایوگَىً ىیػت کً یک تایحی درون غط ْطد ٕػطار داؽػت .ةلکػً
اغِادش از ٌهان آُاز چیظٌایی را ةطایؼ ىفب کطد تا تظکیًاش
را نهکو کيص و یکی از آنٌا تایحی ةَد .اغِادش ةا اغػِٓاده از
تایحی چؾم غَم او را نُ ٍطونَم کطده ةَد .وِٕی زنان ةازؽػصن
چؾم غَنؼ ةطغص ،داره نیؽَد .ةياةطایو آن چیػظی اغػت کػً
اغِاد از روی ٕفص ةطای او تطتیب داده ةَد و چیظی ىیػت کً در
اةِصا در غطش ٕطار داؽت.
اْطادی ٌم وحَد دارىص کً در حػِخَی ةازؽصن چؾم غَم
ٌػِيص ،اْطادی کً ٌطچً ةیؾِط غٍی کييػص ،اذِهػال آن را کهِػط
نیکييصٌ .لِؼ چیػت؟ سػَد آنٌػا ىهیداىيػص نػاحطا چیػػت.
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ٌلت اغاغی ایو اغت کً ىهیتػَان ةػًدىتال چؾػم غػَم ةػَد.
ٌطچً ةیؾِط در آرزوی آن ةاؽیص ،دیطتط ةً دغت نیآوریصٌ .طچً
ةیؾِط در نلب آن ةاؽیص ،ىًتيٍا ةاز ىهیؽَد ،ةلکً ةػصتط ،نػادهای
ساکػِطیرى

از چؾم غَم تطاوش نیؽَد و نرصودۀ وغیٍی

را در ةط نیگیطدٌ .طچً ةیؾِط چؾم غَم ةاز ىؾػَد ،ةیؾػِط آن را
نیسَاٌیػػص و ای ػو نػػاده ةیؾػػِط حػػاری نیؽػػَد و ىِیخػػً ای ػو
نیؽَد کً تهام ةصنتان را در ةػط سَاٌػص گطْػت .ذِػی نیتَاىػص
كػػشیم ؽػػَد و نیػصان ةظرگػػی داؽػػًِ ةاؽػػص .ذِػػی اگػػط چؾػػم

ً
وإٍا ٌم ةاز نیؽصٌ ،يَز ٌم ىهیتَاىػِیص ةا آن ةتیيیص،
غَمتان
زیطا در ىِیخ واةػِگیتان ،چؾمتان نٍطونَم نیؽص .ایو ناده
ْٖم زناىی ؽطوع نیکيص از ةیو ةطود و ىادصیص ؽَد کػً دیگػط ةػً
چؾم غَم ْکػط ىکيیػص و آن واةػػِگی را ةػًکلی رٌػا کيیػص .انػا

نختَر سَاٌیص ؽص از نیان یک دوره تظکی نإتْطغػای نػَهىی
ةگضریص تا آن ناده را از ةیو ةتطیص؛ وكٍیِی کػً از اول ٌػم ىتایػص
دصیص نیآنص .ةطسی اْػطاد ایػو را درک ىهیکييػص .اغِادؽػان ةػً
آنٌا نیگَیص« :در نلب آن ىتاش ،ةًدىتال آن ىتاش »،انػا آن را
ةاور ىهیکييص و ةًنَر غطغشِاىًای ةً سَاغِو آن ادانً نیدٌيص
و در اىٍِا ةطٌکع آىچً نیسَاغِيص ،ةً دغت نیآورىص.
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تَانایی فَقطبیعی دیدنازراىدٍر
یک تَاىایی َْؽنتیٍی کً نػِٖی ً
ها ةً چؾم غَم نطةػَط اغػت
دیصنازراهدور ىانیصه نیؽَدْ .طدی ٌػت کً نیگَیص« :در ذایی
کً ایيخا ىؾػًِام نیتػَاىم ـػريًٌایی را در دکػو ،آنطیکػا یػا
آنغَی دىیا ةتیيم ».ةٍلی از نػطدم ىهیتَاىيػص آن را درک کييػص
زیطا ٌلم ٌم ىهیتَاىص آن را تَكید دٌص .چگَىً ایػو انکاندػضیط
اغت؟ ةٍلی اْطاد غٍی کطدهاىص ةًگَىًای آن را تَكػید دٌيػص،
ویی ىهیتَاىيص آن را ةًنَر ٕاىًکييػصهای ؽػطح دٌيػص .ةشؾػی از
نؾکل ةً ایو نطةَط نیؽَد کً تَكػید آنٌػا ةػط اغػاس ایػو
ْطض اغت کً آن ،ىٌَی تَاىایی َْؽةؾطی اغت؛ در ـػَرتی کػً
ایوگَىً ىیػت .اْطادی کً در غػهد ْػای ٕلهػطو ةؾػطی تظکیػً
نیکييػػص ٕػػصرتٌای وإٍػػی َْؽةؾػػطی ىصارىػػص .آىچػػً از نطیػػٔ
دیصنازراهدور یا ٕصرتٌای دیگط نیةیييصْٖ ،م در گػػِطۀ ةٍُػصی
ةشفَص روی نیدٌص .ىٍایت ةطد تَاىاییٌایؽان ورای ایو ةٍُص
ْیظیکی کً نا اىػػانٌػا در آن ٌػػِیم ىهػیرود و نٍهػَه ً ورای
نیصان ةٍُصی سَدؽان ىیظ ىهیرود.
در ةٍُصی ةشفَص ،ةصن ةؾػطی دارای نیػصاىی اغػت کػً از
نیصان تَٖا نِٓاوت اغت .آنٌا در یک ةٍُص ىیػِيص ،انا نرػصودۀ
نیصانؽان ةً یک اىصازه اغت .آن نیصان ةا حٍان نهاةٖت دارد و
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ٌطچً در حٍان ةیطون وحَد دارد نیتَاىص ةًنَر نِياىط در نیصان
ؽها ایيخا نػيٍکع ؽػَد و ٌطچیػظی نیتَاىػص نػيٍکع ؽػَد.
آنٌا تفاویط نيٍکعؽصه از چیظٌای وإٍی ٌػِيص .ةًنَر نثال
روی زنیو ،آنطیکا و واؽػيگِو دیغػی وحػَد دارد ،ةيػاةطایو در
نیصان ؽشؿ ،آنطیکػا و واؽػيگِو دیغػی نػيٍکع نیؽػَد،
ویی آنٌا غایًٌایی ٌػِيص .انا غایًٌا ىیظ ةًؽکل نادی وحػَد
دارىص و آنٌا ةًؽکل نِياىط نيٍکع نیؽَىص ،ةػًنَری کػً ةػط
نتٔ تِییطی کً در آىخا ـَرت نیگیطد ،تِییط نیکييػص .ةيػاةطایو
دیصنازراهدور کً ةٍلی اْطاد ةً آن اؽاره نیکييص دیصن چیظٌایی
در نیصان ةٍُصی سَد ؽشؿ اغت .وِٕػی ؽشفػی در ْطاغػَی
ْای ٕلهطو ةؾطی تظکیً نیکيص ،چیظٌػا را دیگػط ةػً ایػو ـػَرت
ىهیةیيص .او ةًنَر نػِٖیم چیظٌا را نیةیيص و آنٕ ،صرت سػصایی
ْای ةَدا ىانیصه نیؽَد کً ةًنَر ٕیاسىادضیطی َٕی اغت.
دیصنازراهدور ،در غهد ْػای ٕلهػطو ةؾػطی چیػػت؟ آن را
ةطای ٌهً تَكید نػیدٌم .در ُةٍػصی کػً آن نیػصان وحػَد دارد،
آیيػػػًای در نرػػػل دیؾػػػاىی ؽػػػشؿ ٕػػػطار دارد .آیيػػػ ْػػػطدی
ُیطتظکیًکييصه رو ةًنطؼ اوغت ،انا آیيػ تظکیًکييػصه ةطنیگػطدد.
وِٕی تَاىایی دیصنازراهدور ؽشؿ در ذال ىاٌطؽصن اغت ،آیيً
ؽػػطوع ةػػً چػػطسؼ نیکيػػصٌ .هػػً نیداىيػػص ةػػطای ایيکػػً ْ ػیلم
غیيهایی تفاویطی را ةا ذطکػت نػصاوم ایخػاد کيػص در ٌػط اىیػً
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ةیػتوچٍار ٌصد تفَیط را ىؾان نیدٌص .اگط کهِط از ةیػتوچٍار
ٌصد تفَیط در ٌط اىیً ىؾان داده ؽػَد ،تفػاویط دػطش سَاٌيػص
داؽت .غطٌت چطسؼ ایو آیيً ةیؾِط از ةیػتوچٍار تفػَیط در
اىیً اغت و ٌطچً را نیگیػطد نػيٍکع نیکيػص و ةػًنطؼ ؽػها
ةطنیگطداىص تا آن را ةتیيیص .ةا دوةاره ةطگؾِو ،تفػاویطی کػً ٕػتالً
گطًِْ ةَد ،داک نیؽَىص .غپع دوةاره تفَیط را نیگیطد ،دوةػاره
نیچطسص و دوةاره تفَیط را داک نیکيػص .چػطسؼ ةػصون تَٕػّ
ادانً نییاةص .ةياةطایو آىچً نیةیيیص در ذطکت اغػت .ایػو آیيػً
احازه نیدٌص آىچً را کً در نیصان ةٍُصیتان نيٍکع ؽصه ةتیيیص
و ةا چیظٌای وإٍی در حٍان ةظراتط ةیطون نهاةٖت دارد.
دع چگَىً نیتَاىیػص آىچػً را کػً در دؾػت غػطتان اغػت

ً
وإٍا کَچک اغت ،آیا آن نیتَاىػص ٌطچیػظی در
ةتیيیص؟ آن آیيً

انطاؼ ةصن را نيٍکع کيص؟ ٌهاننَر کً گِٓػًایم وِٕػی غػهد
چؾم غَم ؽػشؿ ْطاتػط از ةیيػایی آغػهاىی نػیرود و در ذػال
رغػػػیصن ةػػػً ةیيػػػایی سػػػطد اغػػػت ،چؾػػػم غػػػَم در آغػػػِاى
دؾتغطگضاؽِو ایو ةٍُص نا اغػت .در آن یريػً وِٕػی ىظدیػک
دؾتغطگضاؽِو اغت ،چؾػم غػَم تِییػطی را تخطةػً نیکيػص:
دیگط چیظٌای ْیظیکی ایو ُةٍص را ىهیةیيص ،سػَاه اؽػیا ةاؽػص یػا
نطدم یا ذِی دیَارٌ .ه آنٌا ىادصیػص ؽػصهاىص .ةػًٌتارت دیگػط،
وِٕی در آن ةٍُص ةشفَص ٌهیٔتط ىيط نیاىصازیص دی نیةطیص کػً
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ةصنتان دیگط ٕاةلرؤیت ىیػت و تيٍا چیػظی کػً در نرػصودۀ آن
نیصان ةٍُصیتان ٕطار دارد یک آیيً اغت .انا آن آیيً کً در نیصان
ةٍُصیتان ٕطار دارد ةً ةظرگی تهام نیػصان ةٍُػصی ؽهاغػت .دػع
وِٕی ةً ٌٖب و حلػَ نیچطسػص چیػظی وحػَد ىػصارد کػً ىَِاىػص
نيٍکع کيص .تا حایی کً آىچً در نرصودۀ نیصان ةٍُصیتان ٕػطار
دارد ةا حٍان ٌمسَاىی داؽًِ ةاؽص ،آیيً نیتَاىص تفَیط آن را در
نرصودۀ نیصان ةٍُصیتان كتم کيص .ایو چیظی اغت کً نا آن را
دیصنازراهدور نیىانیم.
داىؾهيصاىی کً درةارۀ ٕصرتٌای ْطاذػی دژوٌؼ نیکييػص،
ایو تَاىایی را ةًراذِی تثییص ىهیکييصٌ .لت آن ةصیو ٕػطار اغػت.
ْطض کيیص از ؽشفی کً از راه دور نیةیيص ،ةشَاٌيص کً غٍی کيص
ةً آنٌا ةگَیص آؽيای ؽشؿ ساـی در نيػظیؼ در دکػو اکيػَن
نؾَِل اىخام چً کاری اغت .ىػام و انالٌػات ٌهػَنی آن آؽػيا
داده نیؽَد و او ةالْاـلً ؽطوع نیکيػص ةػً دیػصن .او ةػً ؽػها
نیگَیص غاسِهان چً ؽکلی اغت ،چگَىً ةایص وارد ساىػً ؽػص و
چیصنان اتاؽ چگَىً اغت .آىچً او نیگَیص ٌهػً ـػرید اغػت.
غپع دژوٌؾگطان نیدطغيص ایو آؽيا نؾَِل اىخام چػً کػاری
اغت .نیگَیص آؽيا در ذال ىَؽِو چیظی اغت .ةطای ا تات آن،
ةً آؽيا زى

نیزىيص و نیدطغيص ٌهیو اهن در ذػال اىخػام چػً

کاری ةَده اغت .نیگَیص ٌهیو اهن در ذال ُضاسَردن ةَده ،کػً
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نِایط آن چیػظی اغػت کػً او دیػصه ةػَدٌ .هػیو نػػائل ةاٌػث
نیؽص ایو تَاىایی را تکضیب کييص .انا نریهی کػً او دیػصه ةػَد
اـالً اؽِتاه ىتَد .آن را نیتَان ایوگَىً تَكید داد کػً زنػان در
ایو ةٍُص یا ایو ْلازنان ،نِٓاوت از ةٍُصی اغػت کػً آن تَاىػایی
در آن وحَد دارد .نٍَٓم زنػان در آن دو ةٍُػص نِٓػاوت اغػت .در
ایو ىهَىًای کً تَـیّ کطدم ،آن آؽيا ٕتالً نؾَِل ىَؽِو ةَد و
زناىی کً ةً او تلٓو زدىص در ذال سَردن ُضا ةَد؛ چيػیو تٓػاوت
زناىی وحَد داؽت .در ىِیخً ،اگط اْطادی کً در زنیيػ ٌلػم ةػصن
اىػان دژوٌؼ نیکييص ،دژوٌؼ سَد را ةط اغاس داىؼ انػطوزه
و ىيطیًٌای نطغَم اىخام دٌيص ،ذِی ةٍص از دهٌظار غػال دیگػط
ٌم تالشؽان ةیا ط سَاٌص ةَد .ایو دصیصهٌا ْطاتط از انَر نػطدم
ٌادی ٌػِيص .ةياةطایو تٓکط اىػانٌا ىیاز ةػً تِییػط دارد و آنٌػا
ىتایص ایو نػائل را ةً ایو ؽکل درک کييص.

آگوايی
آگوايی پویش از ٍقوَع ٍ
طبیعی
تَانایی فَق
ِ
ِ
ِ
پس از ٍقَع

تَاىایی َْؽنتیٍی دیگطی کً نػِٖی ً
ها ةػً چؾػم غػَم نطةػَط
آگاٌی دع از
آگاٌی دیؼ از وَٕع و
نتیٍی
اغت «تَاىایی َْؽ
ِ
ِ
ِ

وَٕع» ىانیصه نیؽَد .انػطوزه ؽػؼ ٕػصرت ْطاذػػی را ةػًنَر
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ٌهَنی در دىیا تثییص کطدهاىص ،ؽانل چؾم غػَم ،دیػصنازراهدور و
تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دػع از وٕػَع.
تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دػع از وٕػَع
چیػت؟ یٍيی ؽشؿ نیتَاىص گضؽًِ و آیيصۀ کػی را ةگَیص .ةػا
تَاىایی َٕیتطیْ ،طد نیتَاىػص ـػٍَد و ىػظول حانٍػً را از ٕتػل
ةگَیص .ةا تَاىایی ذِی ٌيیمتطی ،ؽشؿ نیتَاىػص ٕػاىَن تهػام
تِییػطات کیٍػاىی را ةتیيػص .تهػام ایوٌػا ةػا تَاىػایی ْػػَؽنتیٍی
آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگػاٌی دػع از وٕػَع انکاندػضیط اغػت.
ذطکت ناده ایگَیی را دىتال نیکيص ،ةياةطایو اؽػیائی کػً در ةٍُػص
نؾشفی وحَد دارىص ،ةًنَر ٌمزنان در ةػیاری از ُةٍصٌای دیگط
ىیظ ةػً ؽػکلٌای نشِلٓػی وحػَد دارىػص .ةػًٌيَان نثػال وِٕػی
ؽشفی ةصىؼ را ذطکت نیدٌص ،غلَلٌای ةػصىؼ ىیػظ ذطکػت
نیکييػػص و در غػػهری نیکطوغػػکَدی ،نَیکَلٌػػا ،دطوتَنٌػػا،
ایکِطونٌػػػا و ریظتػػػطیو ذرات و ةػػػًنَر کلػػػی تهػػػام ٌياـػػػط
تؾکیلدٌيصۀ او ىیظ ذطکت نیکييص .گطچً ٌط ذره ةػًنَر نػػِٖل
ٌػِی دارد ،انػا ذطکػت ٌػط ذره کػً ایيخػا ـػَرت نیگیػطد ،در
ةصنٌای او در آن ةٍُصٌا و ٕلهطوٌای دیگط نيٍکع نیؽَد.
آیا ىگًِٓایم کً ناده از ةیو ىهیرود؟ آىچػً ؽػشؿ در ایػو
دىیا اىخام نیدٌص ،در ةٍُص ةشفػَص دیگػطی وإٍیِػی ْیظیکػی
دارد و ذِی اگط ؽشؿ ذطکت غادهای ناىيػص تکػاندادن دغػت
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اىخام داده ةاؽص ىیظ ایوگَىً اغتٌ .ط کاری کػً اىخػام نیدٌػص،
تفػػَیط و انالٌػػاتی را ةػػًحا نیگػػضارد .در آن ةٍُػػصِ دیگػػط از ة ػیو
ىهػػیرود و تػػا اةػػص در آىخػػا سَاٌػػص ةػػَدْ .ػػطدی ةػػا تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی ،ةػا ىيػطی ةػً ـػريًٌای نَحػَد در آىخػا ،نیتَاىػص
ةٍٓهص در گضؽًِ چً اتٓإی اِْاده اغػت .در آیيػصه اگػط تَاىػایی
َْؽنتیٍی آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دع از وَٕع را داؽػًِ
ةاؽیص ،نیتَاىیص کالغی را کً انطوز ایيخا داریػم نؾػاٌصه کيیػص،
چطاکً ٌيَز آىخا سَاٌص ةَد؛ ٌماکيَن در آىخا وحػَد دارد .وِٕػی
ْطدی ةً دىیا نیآیص ،در ةٍُصی ةشفَص کً در آن ،نٍٓػَم زنػان
ةًگَىًای کً نیؽياغیم وحَد ىصارد ،کل زىصگی او ةًنَر ٌمزنان
وحَد دارد .ةطای ةطسی اْطاد ،ذِی ةیؾِط از یػک دورۀ زىػصگی در
آىخا وحَد دارد.
ؽایص ةٍلی اْطاد ةپطغيص« :دع آیا ىیازی ىیػت کػً ةػطای
کػب چیظی و ةٍتَد و تِییط زىصگینان زیاد تالش کيیم؟» آنٌا
ىهیتَاىيص ایػو را ٕتػَل کييػص .در ذٖیٖػت ،تالشٌػای ؽشفػی
نیتَاىيص ةاٌث تِییط ةٍلی چیظٌای کَچک در زىصگی او ؽػَىص.
ةٍلی نػائل کَچک را نیتَان کهی ةا تػالش ؽشفػی تِییػط
داد ،انا دٕی ً
ٖا ةًسانط تالشٌای ؽها ةػطای تِییػط آن اغػت کػً

نهکػػو اغػػت کارنػػا ایخػػاد کيیػػص .اگػػط ایونػػَر ىتػػَد ،نَكػػَع
ةًوحَدآوردن کارنا وحَد ىهیداؽت و ایيکً کارٌای سػَب اىخػام
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نیدادیص یا کارٌای ةص ،نٍم ىهیةَد .وِٕی ْطدی اـطار ةػً اىخػام
کارٌایی ةً ؽیَۀ سَدش نیکيص ،دیگػطان را نػَرد اغػِٓاده ٕػطار
داده و کارٌایی ىادرغت اىخام نیدٌص .ةً ٌهیو ٌلػت اغػت کػً
ٌهیؾً گًِٓایم در تظکیً ةایص ةگضاریص چیظٌا ةًنَر نتیٍی اتٓػاؽ
ةیِٓيص .اگط غشت تالش کيیص کً انَر ةً ؽیَهای دیؼ ةطوىص کػً
ؽها نیسَاٌیص ،نهکو اغت نيخط ةً ایو ؽػَد کػً ةػً دیگػطان
ـصنً ةطغاىیص .اگط تالشتان نيخط ةً ایو ؽَد کػً چیػظی را ةػً
دغت آوریص کً ٕطار ةَده ةً دیگطان تٍلٔ داؽًِ ةاؽػص ،ةػً آنٌػا
ةصٌکار نیؽَیص.
نطدم ٌادی ٌطنَر کً غٍی کييص ىهیتَاىيص رویصادٌای نٍػم
زىصگیؽان را تِییط دٌيص .تيٍا اغػِثيا وِٕػی اغػت کػً ؽػشؿ
ْٖم کارٌای ىادرغت اىخام دٌص و از ٌیچ ؽطارتی ْطوگضار ىکيػص.
گطچً ةً ایو ؽیَه نیتَاىص زىصگیاش را تِییط دٌص ،انا آىچػً ةػا
آن نَاحً نیؽَد ىاةَدی کانل اغت .از غهری ةػاه ،نیتػَاىیم
ةتیيیم کً وِٕی ؽشفی نینیطد ،روح اـلیاش از ةیو ىهیرود.
چگَىً روح اـلی ؽشؿ از ةیو ىهػیرود؟ چیػظی کػً نؾػاٌصه
کطدهایم ةصیو ٕطار اغت .دع از ایيکً ؽشؿ نینیطد ،حػػص او
در غطدساىً چیظی حظ غلَلٌای ةؾطی در ةٍُص نػا ىیػػت .کػل
ةصن ؽانل اٌلا و ةاْتٌای درون ةصىؼ ،یٍيی غلَلٌا در ایػو
ةٍُػػص ،چیظٌػػایی ٌػػػِيص کػػً ْػػطو نیریظىػػص .انػػا ةػػصنٌای او در
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ةٍُصٌای دیگط کً از ذرات نادی نیکطوغکَدی ریظتط از نَیکَلٌػا،
اتمٌا ،دطوتَنٌا و ُیطه غاسًِ نیؽَىص ،اـالً ىهطدهاىص .آنٌا در
ةٍُصٌای دیگط وحَد داؽًِ و ٌيَز ٌم در ةٍُػصٌای نیکطوغػکَدی
ٌػِی دارىص .ؽشفی کً ٌط ىَع کار ىادرغت را اىخام نیدٌص ةػا
اىٍصام کانلی از ٌه غلَلٌا روةطو نیؽَد ،چیظی کػً ةَدیػػم
آن را «ىاةَدی کانل ةصن و روح» نیىانص.
راه دیگطی وحَد دارد کػً ؽػشؿ نیتَاىػص زىػصگی سػَد را
تِییط دٌص و در وإً ایو تيٍا راه نَحَد اغػت :ةطگظیػصن نػػیط
تظکیً .چطا اگط ؽشفی نػیط تظکیػً را اىِشػاب کيػص زىػصگیاش
نیتَاىص تِییط کيص؟ چً کػی ٕصرت اىخام ایو کار را دارد؟ آىچػً
ایو انط را نهکو نیغازد ایو اغت کً سَاغػت و ارادۀ ؽػشؿ
ةطای تظکیً نثل نال نیدرسؾص و کل دىیا یا آىچػً را کػً نصرغػ
ةَدا «ده حٍت دىیا» نیىانص نییطزاىص .ایو اتٓاؽ نیاِْص زیطا از
دیص نَحَدات واهٌ ،صؼ از زىصگی اىػػان ایػو ىیػػت کػً ْٖػم
ةؾط ةاؽصٌ .هاننَر کً ایو نَحَدات نیةیييص ،زىػصگی اْػطاد در
ْلای حٍان ةً وحَد نیآیص و ٌهان غطؽت حٍػان را داراغػت.

آن نٍطةان و ىیکسَاه اغت و از نادۀ ِحوَ ،ؽوِ ،رن غاسًِ ؽصه

اغت .انا ایو نَحَدات رواةم احِهاٌی ؽکل نیدٌيص و در نی
رِْػػار نِٖاةػػل احِهػػاٌی در ةػیو گػػطوه ،ةٍلػػی از نَحػػَدات ةػػص

نیؽَىص و در ىِیخً ةً داییو ىظول نیکييص .وِٕػی ىَِاىيػص در آن
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غهد ةإی ةهاىيص و دوةاره ةصتط ؽَىص ،ةً غهری دػاییوتط ىػظول
نیکييص و آنٕصر ةً ىػظول ادانػً نیدٌيػص تػا در ىٍایػت ةػً ایػو
غهد نطدم ٌادی غَٖط نیکييص.
در ایػػو غػػهد ایػػو اْػػطاد ةایػػص از ةػػیو نیرِْيػػص و ىػػاةَد
نیؽػػػصىص .انػػػا نَحػػػَدات سػػػصایی واه از روی ىیػػػکسَاٌی

ً
ٍهصا ایو ةٍُص دىیای ةؾطی را سلٔ کطدىص .در ایو ةٍُص
ٌيیمؽان ت

ةً آنٌا یک ةصن ْیظیکػی اكػاْی و یػک حٓػت چؾػم اكػاْی
نیدٌيػػص کػػً ْٖػػم چیظٌػػای نَحػػَد در ای ػو ةٍُػػص نػػادی نػػا را
و تٌَم نیاِْيص .آنٌػا ىهیتَاىيػص
نیةیييص .یٍيی در ایو غطزنی ِ

ةػا آن چؾػمٌا تفػَیط وإٍػی حٍػان را ةتیييػص ،در ذػایی کػػً در
ةٍُصٌای دیگط تفَیط وإٍی آن دیصه نیؽػَد .در ایػو تػٌَم ،در

ایو وكٍیت ،ةً آنٌا چيیو ْطـِی داده نیؽَد .چػَن در ایػو
تٌَم ٕطار دارىص ،در نیان ةظراتطیو زحط ٌػػِيص .ةػً آنٌػا ایػو
ةصن را نیدٌيص کً ةا آن زحػط ةکؾػيص .انػا اگػط ؽشفػی در ایػو
نٍَٕیت ةشَاٌص راه ةازگؾت ةً ساى وإٍی آغهاىی سَد را دیػصا
کيص یا ةط نتٔ نصرغ دائَ «ةً ذایت دػاکی و سلػَص اوییػًاش
ةطگطدد» و ةشَاٌػص تظکیػً کيػص ،ةػصیو نٍيػی اغػت کػً غطؽػت
سصایی او ىاٌط ؽصه اغت .ایو آرزو ةػیار ةاارزش در ىيط گطِْػً
نیؽَد .ةياةطایو دیگطان ةً او کهک نیکييص .ةً ایو نٍيی اغػت
کً ذِػی در چيػیو ؽػطایم دؽػَاری گهػطاه ىؾػصه و نیسَاٌػص
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ةازگطدد .در ىِیخً ،نَحَدات واهتػط ةػصون ؽػطط و ةػً ٌػط روش
نهکيی ةً او کهک نیکييص .ةً ٌهیو ٌلػت اغػت کػً نیتػَاىیم
چيیو کاری را ةطای تهطیوکييصگان اىخام دٌیم انا ىً ةطای اْػطاد
ٌادی.
ً
ـػطْا نیسَاٌػص
ةًٌیچوحً ىهیتَاىیم ةً ْطدی ٌػادی کػً
ةیهاریٌایؼ ؽٓا یاةص کهػک کيػیمْ .ػطدی ٌػادی ْٖػم ْػطدی
ٌادی اغت و ةایص نهاةٔ ؽطایم احِهاع اىػانٌای ٌادی ةاؽػص.
ةػیاری از اْطاد نیگَیيص کهک ةً ةؾطیت و ىیکسَاٌی ةً ٌهً،
اراده و سَاغت سصایی اغػت .انػا آن را ىتایػص نٍػادل ؽػٓادادن
ةیهاریٌای اىػانٌای ٌادی در ىيط گطْت و در ٌیچیک از نَِن
ةَدیػم ىیظ چيیو چیظی وحَد ىصارد .اغِادان دروُیو چیگَى
در غالٌای اسیط نػطدم را در ایػو زنیيػً غػطدرگم کطدهاىػص .انػا
اغِادان وإٍی چیگَىػ

 ،اغػِادان چیگػَىگی کػً راه را آنػاده

کطدىصٌ ،طگظ ةً ؽها ىگِٓيػص ةیهاریٌػای دیگػطان را ؽػٓا دٌیػص.
آنٌا ْٖم ةً ؽها آنَزش دادىص چگَىً تهطیو کيیص تا سَدتان را
ؽٓا دٌیص و غایم ةهاىیص .ؽػها ْػطدی ٌػادی ٌػػِیص ،آیػا ْکػط
نیکيیص نیتَاىیص ةٍػص از آنػَزش چيػصروزه ،ةیهاریٌػا را درنػان
کيیػػص؟ آیػػا آنٌػػا نػػطدم را ْطیػػب ىهیدٌيػػص؟ آیػػا ایػػو ةػػً
واةػِگیٌای ؽها سَراک ىهیدٌص؟ چيیو کاری کػب ؽٍطت و
نياًْ ؽشفی اغت .چيػیو کػاری نلػبکطدن ٕػصرتٌای ةػاهتط
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ً
نهلٖا نهيػَع اغػت.
ةطای ىهایؼ در ةیو نطدم ٌادی اغت! ایو
ةً ٌهیو ٌلت اغػت کػً ةطسػی از اْػطاد ٌطچػً ةیؾػِط در نلػب
چیظی ةاؽيص ،کهِط آن را ةً دغت نیآورىص .ؽػها نخػاز ىیػػِیص
آننَر ٌهل کيیص و احازه ىصاریص نٍَٕیت حانٍػ نػطدم ٌػادی را
ةً ٌم ةظىیص.
اـلی کً در حٍان وحَد دارد ایو اغت کً اگػط ةشَاٌیػص ةػً
ساى وإٍیتان ةطگطدیص ،نَحَدات واهتط ةً ؽها کهػک نیکييػص.
آنٌا نٍِٖصىص کً اىػان ةًحای ایيکً در نریم نطدم ٌادی ةإی
ةهاىص ةایص ةً ساىػ ذٖیٖػی سػَد ةطگػطدد .اگػط ؽشفػی از تهػام
ةیهاریٌا رٌا نیؽص و در کهال آغػایؼ زىػصگی نیکػطد ،ذِػی
اگط ةً او ْطـِی داده نیؽص کً نَحَدی آغهاىی ؽػَد ،تهػایلی
ىهیداؽت .نهکو اغت ْکط کيیص چٖصر ٌایی نیةػَد اگػط کػػی
ةیهػػاری ىهیداؽػػتٌ ،ػػیچ غػػشِی ىهیداؽػػت و ٌطچػػً را کػػً
نیسَاغت ،نیداؽت! ؽتیً دىیای نَحػَدات آغػهاىی نیةػَد.
انا ةًسانط ایيکً ةص ؽصیص ،تا ایو غهد غػَٖط کطدیػص ،ازایػورو
ٕطار ىیػت سَؽػایيص و دیپػضیط ةاؽػص .وِٕػی اىػػانٌا در تػٌَم
ٌػِيص ةػًراذِی نیتَاىيػص کارٌػای ةػص اىخػام دٌيػص و ةػًسانط
سهاٌػػایی کػػً نطتکػػب نیؽػػَىص ،چیػػظی کػػً ةَدیػػػم «ٌَٖةػػت
کارنایی» نیىانص وحػَد سَاٌػص داؽػت .ةيػاةطایو وِٕػی نػطدم،
غشِی یا ةصةشِیٌایی دارىص ،درىِیخ ٌَٖةػت کارنػایی در ذػال
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ةازدطداست کارنایؽان ٌػػِيص .در ةطسػی نػضاٌب نیگَیيػص کػً
نَحَدات سصایی ٌهًحا ٌػِيص .ةػا ذطکػت دغػت آنٌػا تهػام

ً
ٕهٍا تَاىایی
ةیهاریٌای اىػانٌا نیتَاىػت از ةیو ةطود و آىان
اىخام ایو کار را دارىص .دع ةا وحَد آن ٌهً نَحَد سػصایی چػطا
ٌیچیک از آنٌػا ایػو کػار را اىخػام ىهیدٌيػص؟ نػطدم نختَرىػص
ایوچيیو زحط ةکؾيص زیطا ةًسانط اىخػام کارٌػای ةػص در گضؽػًِ،
ةصٌیٌایی دارىص و اگط ةیهاری آنٌا را ؽٓا دٌیص نثل ایو اغػت
کً َٕاىیو حٍان را ىٖق کطدهایص ،نثل ایو اغت کً ْطد نیتَاىص
کارٌای ةصی اىخام دٌػص و ةػً کػػی ةػصٌکار ؽػَد ،انػا آنٌػا را
ىپطدازد .ایو نخاز ىیػتٌ .ه نَحَدات سػصایی غػٍی نیکييػص
وكٍیت حانٍ ٌادی ةؾطی را ذٓو کييص ىً ایيکً آن را ةػً ٌػم
ةظىيص .اگط نیسَاٌیص ةًنَر دیپضیطی رٌا از ةیهػاری ةاؽػیص و در
ىٍایت از ؽطایم ةؾطی رٌا ؽَیص ْٖم یک راه وحَد دارد :تهطیو
تظکیً! ایيکً کاری کيیص نطدم روؽی درغت را تظکیً کييص ،چیػظی
اغت کً ةً ٌه ةؾطیت غَد نیرغاىص.
نهکو اغت ایو دطغؼ ةػطای ةطسػی از ؽػها دػیؼ آنػصه
ةاؽص کً چطا ةطسی از اغِادان چیگَىػ

ةػً ؽػٓای ةیهاریٌػا و

آنَزش ایو چیظٌا نیدطدازىػص .اکثػط آن اغػِادان چیگَىػ
نػیط اؽِتاٌی ٕطار دارىص .اغِادان وإٍی چیگَى

در

در نػی دورۀ

تظکیًؽان نیةیييص کً ٌه نطدم در ذال زحطکؾیصن ٌػِيص و از
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روی ىیکسَاٌی ،از روی تطذم ةً نطدم کهک نیکييص .ایو نخاز
اغت .انا آنٌا ىهیتَاىيص ةیهاریٌا را ؽٓا دٌيصْٖ ،ػم نیتَاىيػص
ةًنَر نَٕت ةیهاری را تػکیو دٌيص یا ةً تٍَیٔ ةیيصازىػص .چػَن
ةیهاریٌای ؽها را ةً زناىی دیگط نَکَل نیکييص ،در ذال ذاكػط

ً
ةٍصا ةً آنٌا نتِال نیؽَیص یا ؽایص ةیهاریٌا
آنٌا را ىصاریص ،انا
را ةً ةػصن ةػػِگانتان نيِٖػل کييػص .ىهیتَاىيػص کارنػای ؽػها را
ةًنَر وإٍی و کانل از ةیو ةتطىص .احازه ىصارىص ٌطنَر کً ةشَاٌيص
آن کار را ةطای نطدم ٌادی اىخام دٌيص ،ةلکً ایػو کػار ْٖػم ةػطای
تظکیًکييصگان نیتَاىص اىخام ؽَدٌ .لِؼ ایو اغت.
نٍيی گِٓ ةَدیػِی «ىخات تهام نَحَدات» ایو اغت کػً
ؽها از وكٍیت اىػانٌای ٌادی ،کً ْالکتةارتطیو اغت ةیػطون
آورده ؽَیص و ةً غهَح ةاهتط ةطده ؽَیص ةًنَری کً ٌطگظ دوةػاره
زحط ىکؾیص و آزاد ؽَیص .ایو نييَر آنٌاغت .گِٓػ ؽػاکیانَىی
غاذل» ىیطواىا ةً ایو اؽاره نیکيص.
درةارۀ «ردؽصن و رغیصن ةً
ِ
اگط زىصگیتان روی زنیو غطؽار از ىازوىٍهت ةَد و ػطوت ةػػیار

زیادی نیداؽِیص و ذرهای ٌم زحػط ىهیکؾػیصیص ،در آن ـػَرت
ذِی اگط ةً ؽها ْطـػِی داده نیؽػص ،ىهیسَاغػِیص نَحػَدی
آغهاىی ؽَیص .اگط تظکیًکييصه ةاؽیص نػػیط زىػصگیتان نیتَاىػص
تِییط داده ؽَد و ْٖم ةً ٌهیو یک ٌلت اغت کً نیتَان آن را
تِییط داد.
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نطز کار تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی دػیؼ از وٕػَع و آگػاٌی
دع از وَٕع ایونَر اغت کػً در روی دیؾػاىی ـػٓر کػَچکی
ؽتیً ـٓر تلَیظیَن وحَد دارد .ةطای ةٍلػی از اؽػشاص ،روی
دیؾاىی و ةطای ٌصهای در ْاـل کهی از دیؾاىی ٕطار دارد و ةػطای
ةطسی ىیظ درون دیؾاىی اغت .ةٍلی نیتَاىيص ْٖم ةا چؾمٌای
ةػًِ ةتیييص .اگػط تَاىػایی ةػػیار ٕػَی ةاؽػص ،ؽػشؿ نیتَاىػص
چیظٌا را ةا چؾمٌای ةاز ةتیيص .دیگطان ىهیتَاىيص آن را نؾػاٌصه
کييص ،زیطا ةً ٌط ذال چیظی در نرصودۀ نیصان ةٍُصی ْطد اغػت.
وِٕی ایو تَاىایی َْؽنتیٍی ىاٌط نیؽَد ،اگط ؽشؿ ةشَاٌػص
ةا چؾم غَنؼ ةتیيص ،ةایص تَاىایی دیگطی وحَد داؽًِ ةاؽص کً
نثل ذانل ،ـريًٌایی از ةٍُصٌای دیگط را کً گطًِْ نیؽَد روی
ایو ـٓرً نيٍکع کيص .او نیتَاىص آیيصه و گضؽِ ْطد را ةتیيػص
و آنٌا را ةا دٕػت زیػادی ةتیيػص .اْػطادی کػً ْػالةیيی نیکييػص،
ٌطٕصر ٌم ناٌط ةاؽيص ،ىهیتَاىيص رویصادٌای کَچک یػا حظئیػات
یک وإًٍ را ةگَیيص .انا ةا ایو تَاىایی َْؽنتیٍی نیتَاىیص آنٌا
را ةًنَر واكد ةتیيیص و ذِی غال و حظئیات چگَىگی احطاؽػصن
وٕایً را ةتیيیص ،زیطا آىچً نیةیيیص اىٍکاس دٕیٔ نطدم و اؽیا در
ةٍُصٌای دیگط اغت.
تا آىخا کً کػی ْایَن داْا را تظکیً کيػص ،چؾػم غػَنؼ را
ةاز نػیکيم .انػا تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی را کػً ةػً آنٌػا اؽػاره
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نیکيیم در دغِطس ىشَاٌم گضاؽت .ةا رؽص دیَغػِ غػهدتان،
تَاىایی َْؽنتیٍی آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دػع از وٕػَع

ةػػًنَر نتیٍػػی ىػػاٌط نیؽػػَد .آن را ةٍػ ً
ػصا در تظکی ػًتان تخطةػػً
نیکيیص و وِٕی ایػو تَاىػایی آؽػکار ؽػَد سَاٌیػص ٍْهیػص چػً
اتٓإی روی نیدٌص .ازایورو ایو اـَل ْا را آنَزش دادهایم.

رفتن بٌ فراسَی پنج عنصر ٍ سٌ قلهرٍ
نييَر از «رِْو ةً ْطاغَی ديج ٌيفػط و غػً ٕلهػطو» چیػػت؟
نهطحکطدن ایو نَكَع ةػیار ذػاس اغت .ةػیاری از اغِادان
چیگَى

ٕتالً درةػارۀ ایػو نَكػَع غػشو گًِٓاىػص و در حػَاب

دطغؼٌای کػاىی کً ةً چیگَى

اٌِٖاد ىصاؽِيص زةانؽان ةيػص

آنصه اغت« :کصامیک از ؽها کً چیگَى

را تهطیو کطدهایػص ةػً

ْطاغَی ديج ٌيفط رًِْایػص و در غػً ٕلهػطو ةػإی ىهاىصهایػص؟»
ةٍلی اْطاد اغِاد چیگَى
چیگَى

ىیػِيص و ةػً سػَد ٌيػَان اغػِادی

دادهاىص .اگط ىهیتَاىيص ایو نَكَع را تؾطید کييص ،هزم

اغت غاکت ةاؽيص .انا ٌيَز حطئت نیکييص درةػارۀ ایػو نَكػَع
ـػرتت کييػص و در ىِیخػً دیگػػطان ةػا دطغؼٌایؽػان آنٌػػا را
نختَر ةً غکَت نیکييص .ایو ةاٌث ـػصنات ةظرگػی ةػً حانٍػ
تظکیًکييصگان ؽصه و ٌطجونطج زیادی را ةػً وحػَد آورده اغػت.
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ةٍلیٌا از ایو ْطـت ةطای ذهلً ةً چیگَى

اغِٓاده نیکييص.

رِْو ةً ْطاغػَی دػيج ٌيفػط و غػً ٕلهػطو گِٓػًای در حانٍػ
تظکیًکييصگان اغت .آن نيؾث نضٌتی دارد و از نضٌب آنصه اغت.
ازایورو ىهیتَاىیم ةصون ایيکً دیؼزنیيػ تػاریشی و نرػیم آن
زنان را در ىيط داؽًِ ةاؽیم درةارۀ ایو نَكَع ـرتت کيیم.
رِْو ةً ْطاغَی ديج ٌيفط چً نٍيایی دارد؟ ْیظیک چػیو
ػی دػػيج ٌيفػػط را درغػػت
ةاغػػِان و ْیظی ػک ىػػَیو ،ىيطی ػ چیيػ ِ

نیديػػصارد .ایيکػػً دػػيج ٌيفػػط ْلػػظ ،چػػَب ،آب ،آتػػؼ و سػػاک،
ٌطچیظی در حٍان نا را ؽػکل نیدٌيػص ذٖیٖػت دارد و نػا ىیػظ
نَأْ ایو ىيطیً ٌػِیم .اگط گًِٓ ؽَد کً ؽشفی ةً ْطاغػَی
ديج ٌيفط رًِْ ،ةً زةان انطوزی نا یٍيػی او ةػً ْطاغػَی حٍػان
نادی نا رًِْ اغت .چيصان دضیطِْيی ةً ىيط ىهیرغص .انا ةیاییػص
درایوةػػاره ةیيصیؾ ػیم .اغػػِادان وإٍػػی چیگَى ػ

دارای گَى ػ

ٌػِيص .نػو در آزنایؾػی ؽػطکت کػطدم و ةػػیاری از اغػِادان
چیگَىػػ

ىیػػظ ةػػطای اىػػصازهگیطی اىطژیؽػػان آزنػػایؼ ؽػػصىص.

ةػ ػیاری از دغػػِگاهٌای انػػطوزی نیتَاىيػػص ٌياـػػط نػػادی را در
گَى

ؽياغایی کييص .یٍيی اگط دغِگاهٌای درغِی وحَد داؽًِ

ةاؽيصٌ ،ياـط غانًؽصه از اغِادان چیگَى

نیتَاىيص ؽياغایی

ؽَىص .دغِگاهٌای انطوزی نیتَاىيص چیظٌػایی نثػل اؽػًٌٍای
نادون ٕطنظ ،اؽًٌٍای ناورای ةيٓؼ ،انَاج ناَْؽ ـَت ،انػَاج
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نادون ـَت ،ایکِطیػیًِ ،ىیػطوی نِيانیػػی ،اؽػًٌٍای گانػا،
اتمٌا و ىَتطونٌا را ؽياغایی کييػص .اغػِادان وإٍػی چیگَىػ
ٌه ایوٌا را غانً نیکييص .ذِی چیظٌای ةیؾِطی ىیػظ غػانً
نیکييػػص ،انػػا ٌيػػَز دغػػِگاٌی وحػػَد ىػػصارد کػػً ةَِاىػػص آنٌػػا را
ؽياغایی کيص .تا آىخا کً دغػِگاه نياغػتی وحػَد داؽػًِ ةاؽػص،
نیتَاىيص ؽياغایی ؽَىص .نؾشؿ ؽصه کً اغػِادان چیگَىػ

،

ةػیاری از اىَاع ناده را غانً نیکييص.
اغِادان وإٍی چیگَى

ٌای ىَراىی ةػیار زیتا و ٕصرتهيصی

را غانً نیکييػص ،کػً نیتػَان آن را ةػا ىػَع نياغػتی از نیػصان
ایکِطونِيانیػی دیصٌ .طچً ٕصرت اىطژی ؽشؿ ةیؾػِط ةاؽػص،
ةً ٌهان ىػتتٌ ،ای ةظراتطی را غانً نیکيص .نطدم ٌادی ىیظ
ٌایً دارىص ،انا ةػیار کَچک و كٍیّ اغت .از دژوٌؼ در زنیي
ْیظیک اىطژی ةاه نیداىیم کً اىطژی از ذراتی ناىيػص ىَتطونٌػا و
اتمٌا غاسًِ ؽصه اغت .ةػیاری از اغِادان چیگَى
اغِادان نٍطوؼ چیگَى

 ،از حهلػً

 ،آزنایؼ ؽػصهاىػص .نػطا ىیػظ آزنػایؼ

کطدىص و دی ةطدىػص نٖػصار اؽػٍ گانػا و ىَتطونٌػای ذطارتػی کػً
غانً کطدم ٌؾِاد تا ـصوٌِٓاد ةػار ةیؾػِط از نٖػصاری ةػَد کػً
ناده ةًنَر نٍهَل غانً نیکيص و ایػو ْٖػم ذػصی ةػَد کػً آن
دغِگاه تَاىػت اىصازهگیطی کيص ،چطاکً ٌٖطة دغِگاه ةً اىٍِػای
درح سَد رغیصه ةَد .ةطای دژوٌؾگطان ةػاورش غػشت ةػَد کػً
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ؽشفی ىَتطونٌایی ةً ایو ٕصرت داؽًِ ةاؽػص! چگَىػً نهکػو
اغت ْطدی ىَتطونٌػایی ةػً ایػو ٕػصرت غػانً کيػص؟ ةيػاةطایو
نیتَاىیم ةگَییم از ىيط ٌلهی ىیظ تثییص ؽصه اغػت کػً اغػِادان
چیگَى

 ،اىطژی و گَى

دارىص.

رِْو ةً ْطاغَی ديج ٌيفطْٖ ،م در روؽی روی نیدٌص کً
ٌط دوی ةصن و ذٌو را تظکیً نیکيص .روشٌایی کً ةصن را تظکیً
ىهیکييص ْٖم گَى

را کً تٍییوکييصۀ غهد اغت رؽص نیدٌيػص

و درةػػارۀ رْػػِو ةػػً ْطاغػػَی دػػيج ٌيفػػط ـػػرتت ىهیکييػػص .در
روشٌایی کػً ٌػط دوی ةػصن و ذٌػو را تظکیػً نیکييػص ،اىػطژی
ؽػػشؿ در ٌػػط غػػلَل ةػػصىؼ ذسیػػطه نیؽػػَد .وِٕػػی اکثػػط
تهطیوکييػػصگان در اةِػػصا گَىػػ

را رؽػػص نیدٌيػػص ،ذرات اىػػطژی

غانًؽصهؽان ةظرا اغت ،تطاکم کهی دارد و ةیو آنٌػا ْاـػلً
اغت .در ىِیخػً ٕػصرت کهػی دارد .وِٕػی غػهد ؽػشؿ ةػاهتط
نیرود ،انکان ایو وحَد دارد کً تطاکم اىطژی او ـص ةطاةػطٌ ،ػظار
ةطاةػػط یػا ـػػصنیلیَن ةطاةػػط ةیؾػػِط از تػػطاکم اىػػطژی آب در غػػهد
نَیکػػَیی ةاؽػػص .زیػػطا ٌطچػػً غػػهد ْػػطد ةػػاهتط رود ،اىػػطژی او
نِطاکمتط ،ذرات آن ىطیّتط و ٕػصرت آن ةیؾػِط نیؽػَد .ترػت
چيان ؽطایهی ،اىطژی در ٌطیک از غلَلٌای ةصن ذسیطه نیؽَد
و ىًتيٍا در ٌطیک از غلَلٌای ةصن در ایو ةٍُص نادی نا ،ةلکً در
تهػػام ةػػصنٌا در ةٍُػػصٌای دیگػػط ذسیػػطه نیؽػػَد .ایػػو اىػػطژی
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غلَلٌای ؽػشؿ را دػط نیکيػص ،از غػهد نَیکَلٌػا گطِْػً تػا
اتمٌا ،دطوتَنٌا و ایکِطونٌا و تهام نػیط تا غلَلٌا در غػهَح
ةیىٍایت ریظ .ةا گضؽت زنان ،ةصن ؽشؿ کػانالً ةػا آن نػادۀ ةػا
اىطژی ةاه دط نیؽَد.
آن نادۀ ةا اىطژی ةاه ٌَش دارد و ةػیار تَاىاغت .زناىی کػً
اىػػصازۀ آن اْػػظایؼ یاةػػص و نِػػطاکم ؽػػَد و دػػع از ایيکػػً تهػػام
غلَلٌا در ةصن ؽشؿ را دط کيص ،نیتَاىص غػلَلٌای ةػصن او را
نٍار کيص ،چطاکً آن غلَلٌا در نٖایػً كٍیّ ٌػِيصٌ .هیو کً
غػػلَلٌا نٍػػار ؽػػَىص ،روىػػص ْػػطوریشِو غػػلَلٌای ٕػػصیهی و
حایگظیيی غلَلٌای حصیص ةا آنٌا نَِّٕ نیؽَد ،چطاکً نػادۀ
ةا اىطژی ةاه حایگظیو نادهای نیؽَد کً در اةِصا ةػصن اىػػان را
تؾکیل داده ةَد .ایتًِ گِٓو ایو آغان اغت انػا تظکیػًکطدن تػا
آن نطذلً ،روىصی تصریخی و نَهىی اغػت .وِٕػی تػا آن نطذلػً
تظکیً کطده ةاؽیص ،نادۀ ةا اىطژی ةاه حػایگظیو تهػام غػلَلٌای
ةصنتان ؽػصه اغػت .دػع درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص :آیػا ٌيػَز ٌػم
ةصنتان از ديج ٌيفط تؾکیل ؽصه اغت؟ آیػا ٌيػَز ٌػم نػادهای
نٍِلٔ ةً ایو ةٍُص اغت؟ آن از نادۀ ةا اىػطژی ةػاه ،حهػًؽػصه از
ةٍُصٌای دیگط غاسًِ ؽصه اغت .از غَی دیگط ،تٖػَا ىیػظ ةػًنَر
نؾاةً از نادۀ نٍِلٔ ةً ةٍُصٌای دیگط غاسًِ ؽصه و ترػتتػث یط
نیصان زنان ایو ةٍُص ىیػت.
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انطوزه داىؾهيصان نٍِٖصىص کػً زنػان ،نیػصاىی دارد و وِٕػی
صان زنػاىی ىتاؽػص ،ةًوغػیل آن زنػان
چیظی در نرصودۀ یک نی ِ

نرصود ىهیؽَد .نٍٓػَم ْلػازنان در ةٍُػصٌای دیگػط ةػا نٍٓػَم
ْلازنان ایيخا نِٓاوت اغت .ةياةطایو زنان ایيخا ىهیتَاىػص روی
ناده از ةٍُػصٌای دیگػط تػث یط ةگػضاردٌ .هػیو ةػطای ةػصنتان ىیػظ
نفصاؽ دارد کً دیگط ةػصىی ْػاىی ىیػػت .ةػط نتػٔ گِٓػ ٕػصنا،
ْطاغَی ديج ٌيفط رًِْایص .انا نطدم ٌادی ىهیتَاىيص ْػطؽ آن را
ةتیييص .اگطچً ةصنتان تا ایو ذص تِییػط کػطده ،ایػو ٌيػَز دایػان
تظکی ؽها ىیػتٌ .يَز ىیاز داریص غهَح ةیؾِطی را دؾػت غػط
گضاریص و ةًغَی درحات ةاهتط تظکیً کيیػص .در ىِیخػً ٌيػَز ٌػم
ةایص در ةیو نطدم ٌادی تظکیػً کيیػص و اگػط نػطدم ىهیتَاىػػِيص
ؽها را ةتیييصٌ ،هلی ىهیةَد.
دع از آن چً اتٓإی نیاِْص؟ در حطیان تظکیػًتان ،اگطچػً
نادۀ ةا اىطژی ةاه حایگظیو تهام غلَلٌای نَیکَییتان نیؽَد،
انػػا اتمٌػػا ةای ػص دیکطةيػػصی سػػَد را داؽػػًِ ةاؽ ػيص و دیکطةيػػصی
نَیکػَیی
نَیکَلٌا و ٌػًٌِای اتم ىیظ تِییط ىهیکيػص .آرایػؼ
ِ

غلَلٌا ةًؽکلی اغت کً دَغت ٌيگام یهعکػطدن ىػطم اغػت.

نَیکَیی اغِشَان ةًگَىًای اغت کً تػطاکم ةػاهیی دارد و
آرایؼ
ِ
ٌيگام یهعکطدن غشت اغت .تطاکم نَیکَلٌػای سػَن ةػػیار

کػػم ةػػَده و ةيػػاةطایو نػػایً اغػػت .نػػطدم ٌػػادی از روی ىػػاٌط
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ىهیتَاىيص ةگَیيص کػً تِییطاتػی وحػَد داؽػًِ اغػت .غػلَلٌای
نَیکَیی ٌيَز غاسِار و دیکطةيصی دیؾیو سَد را ذٓو نیکييػص.
ةياةطایو غاسِار آنٌا تِییط ىکطده ،انا اىػطژی درون آنٌػا تِییػط
کطده اغت .ةصیو نٍيػی اغػت کػً از آن نطذلػً ةػً ةٍػص ةػًنَر
نتیٍی دیط ىهیؽَیص .غلَلٌایتان ىهینیطىػص ،در ىِیخػً ةػطای
ٌهیؾً حَان ةإی نیناىیص .در نػَل تظکیػًتان حػَان ةػً ىيػط
نیآییص و درىٍایت ةً نطذلًای نیرغػیص کػً ةػیؼ از ایػو دیػط
ىهیؽَیص.
ایتًِ اگط چيان ةصىی ةا اتَنتیل تفػادؼ کيػص ،نهکػو اغػت
دچار ؽکػِگی اغِشَان ؽَد یا اگط ةا چإَ ةطیػصه ؽػَدٌ ،يػَز
نهکو اغت سَىطیظی کيػص .زیػطا دیکطةيػصی نَیکػَیی آن تِییػط
ىکػػطده اغػػتْٖ .ػػم ایونػػَر اغػػت کػػً غػػلَلٌا ةػػًنَر نتیٍػػی
ىهینیطىص ،ةًنَر نتیٍی دیط ىهیؽَىص و ٌیچگَىً غَستوغازی
وحَد ىصارد .نييَر نػا از «رْػِو ةػً ْطاغػَی دػيج ٌيفػط» ایػو
اغت .چً سطاْاتی در آن وحَد دارد؟ آن را نیتَان ةًنَر ٌلهػی
تَكید داد .انا ةٍلػی اْػطاد ةػا ایيکػً ىهیتَاىيػص آن را تَكػید
دٌيػػص ،آزاداىػػً درةػػارۀ آن ـػػرتت نیکييػػص و در ىِیخػػً دیگػػطان
نیگَیيص کً نا سطاْات را تطویج نیدٌیم .ایو ٌتارتی اغػت کػً
از نضٌب نیآیص و چیگَى

انطوزی آن را ىػاسًِ اغت.
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«سارجؽصن از غػً ٕلهػطو» چیػػت؟ ٌهػاننَر کػً اسیػ ً
طا
گِٓم کلیص رؽص گَى

ؽها تظکی ؽیوؽیي

اغتٌ .هاننَر کً

ةا غطؽت حٍان ٌهگَن نیؽَیص ،غطؽت حٍػان ،ؽػها را دیگػط
نرصود ىهیکيص .ةا رؽػص ؽیوؽػیي

تان ،نػادۀ تٖػَا ةػً گَىػ

تتصیل نیؽَد و ةػا رؽػص دیَغػًِ و ـػٍَدش در ىٍایػت غػَِن
گَىػ

را ؽػػکل نیدٌػػصٌ .ػػط اىػػصازه ایػو غػػَِن گَىػ

ةیؾِطی داؽػًِ ةاؽػص ،غػهد اىػطژی گَىػ

ارتٓػػاع

تػان ةیؾػِط اغػت.

گًِٓای ٌػت :داْا ةیذصونطز اغػت .تظکیػً کػانالً ةػً ٕلبتػان
ةػِگی دارد .ایيکً تا چً ارتٓاٌی نیتَاىیص تظکیً کيیػص ،ةػػِگی
ةً ایو دارد کً چٖصر ةطدةاری و تَاىایی ترهل غشِیٌا را داریػص.
ذِی اگط روزی تهام نادۀ غٓیصتان تتصیل ؽَد ،نیتَاىیػص نػادۀ
غیاه سَد را از نطیٔ ترهل غشِیٌا ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيیص.
اگط ةازٌم کاْی ىتاؽص ،نیتَاىیص از نطیٔ ترهل گياٌػان اٌلػای
ساىَاده یا دوغِان ىظدیکتان کػً تظکیػً ىهیکييػص ،گَىػ

تػان را

اْظایؼ دٌیص .انا ایو ْٖم ةطای اْػطادی ةػً کػار نػیرود کػً تػا
غهد ةیىٍایت ةاهیی تظکیً کطدهاىص .وِٕی ْطدی نٍهَیی تظکیػً
را تػػازه ؽػػطوع نیکيػػص ىتایػػص درةػػارۀ ترهػػل گياٌػػان اٌلػػای
ساىَادهاش ْکط کيص ،زیػطا ةػا چيػان کارنػای زیػادی ،اکثػط اْػطاد
ىهیتَاىيص در تظکیً نَْػٔ ؽػَىص .ایيخػا درةػارۀ نطاذػل نشِلػّ
تظکیً ـرتت نیکيم.
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ػػطو
غػػػً ٕلهػػػطو اـػػػهالذی نػػػضٌتی اغػػػت و غػػػً ٕلهػ ِ

نطاتتی وحَد را تَـیّ نیکيص؛ یٍيی ٕلهطوٌػای آغػهان،
غلػلً
ِ
ِ
نٍم
ایو دىیا و دىیای زیطیو .در گػِطۀ ایو غً ٕلهطوُ ،ىً غهد
ٌػِی و در نخهَع غیوغً غػهد وحػَد دارد .نیگَیيػص تهػام
چیظٌا در غً ٕلهطو ،ةصون تَحً ةً غهدؽان ،نختَرىػص از نیػان
دایطۀ ةازدیصایی ٌتَر کييص .ةازدیصایی یٍيػی ؽشفػی کػً در ایػو
زىصگی اىػان اغت نهکو اغت در زىصگی دیگط ذیػَان ؽػَد .در
ةَدیػم نیگَیيص کً ؽشؿ ةایػص ٕػصر غػالٌایی را کػً در ایػو
زىصگی دارد ةصاىص و نهکو اغت دوةػاره ْطـػت تظکیػً ةػً دغػت
ىیایص .دییل گًِٓؽان ایو اغت کً ذیَاىات احػازه ىصارىػص تظکیػً
کييص و نخاز ىیػِيص ْا را ةؾيَىص و ذِی اگط ٌػم ذیػَاىی تظکیػً
کيص ،ىهیتَاىص ةً هطۀ ذٖیٖی ىائل ؽَد .اگط غهد گَى

ذیَان

ةً ذص ةاهیی ةطغص ،نَحَدات سصایی واه آن را نیکُؾػيص .ؽػایص
ـصٌا غال یا ةیؾِط نيِيط ةَدهایػص تػا ةػصىی ةؾػطی ةػً دغػت

آوری ػص و ٌيگػػانی کػػً ةػػاهسطه ةػػً دغػػت آوردیػػص اهن ٕػػصر آن را
ىهیداىیص .اگط ةًـَرت تکً غيگی ةازدیػصا ؽػَیص ،نهکػو اغػت
دهٌظار غال نَل ةکؾص تا از آن رٌػا ؽػَیص .اگػط آن تکػً غػي
ؽکػػػًِ ىؾػػَد یػا ةػػط ا ػػط تِییػطات حػػَی از ةػیو ىػػطودٌ ،طگػػظ
ىهیتَاىیص از آن رٌػا ؽػَیص .ةػًدغػتآوردن ةػصن ةؾػطی ةػػیار
ً
وإٍا ةَِاىص داْػا را کػػب کيػص ةػػیار
غشت اغت! اگط ؽشفی
131

سَؽتشت اغت .اکيَن ةایص کهی ةطایتان روؽو ؽصه ةاؽػص کػً
چطا ةًدغتآوردن ةصن ةؾطی ایوٕصر دؽَار اغت.
در تظکیً درةارۀ غهَح ـرتت نیکيیم .غهد ؽها کانالً ةػً
تظکی ؽها ةػِگی دارد .اگط نیسَاٌیص ةػً ْطاغػَی غػً ٕلهػطو
ةطویص ،دع ةً تهطیو ادانً دٌیص و وِٕػی غػَِن گَىػ

تػان تػا

ارتٓاع ةػیار ةاهیی ةطغصْ ،طاغَی غً ٕلهطو [یا ةیػطون از چطسػ
ةازدیصاییب سَاٌیص ةَد .زناىی کً ةطسی اْطاد در ذػال نصیِیؾػو
ٌػِيص روح اـلیؽان ةصن را تطک نیکيص و ةالْاـلً ةً غهری
ةػیار ةاه نیرغػص .تهطیوکييػصهای در گػظارش تخطةػًاش ةػطایم
ىَؽت« :نٍلم ،نو ةً چيیووچيان غهری از آغهان ـٍَد کطدم
و ـريًٌایی را دیصم ».ةً او گِٓم ةاهتط ةطود .گٓت« :ىهیتػَاىم.
حطئت ىهیکيم ةاهتط ةطوم ،ىهیتَاىم ةیؾِط از ایو ةاه ةطوم ».چطا
آننَر ةَد؟ زیطا غَِن گَى
ىؾػِو ةط غَِن گَى

او ْٖم ةػً ٌهػان اىػصازه ةػَد و ةػا

تَاىػًِ ةَد ةً آىخا ةطغػص « .هػطه» کػً

در ةَدیػم از آن ـرتت ؽصه ،ایو اغػت .او تػا آن هػطه تظکیػً
کطده ةَد .انا ةطای تظکیًکييصه ،ایو ٌيَز ٕل

هطۀ او ىیػت ،زیػطا

ةًنَر دیَغًِ ةً ةاه ذطکت نیکيص ،ةًنَر دیَغًِ ـػٍَد نیکيػص
و ةًنَر دیَغًِ سَد را رؽص نیدٌص .اگػط غػَِن گَىػ

تػان ةػً

ْطاغَی ذصونطز غً ٕلهػطو ةطغػص ،آیػا در ْطاغػَی غػً ٕلهػطو
ىیػِیص؟ زناىی ةطرغی کطدیم و دی ةطدیم آن غً ٕلهطو کً ةطسی
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نضاٌب درةارهاش ـػرتت کطدهاىػص ْٖػم در نرػصودۀ ُىػً غػیارۀ
اـلی نا ٕطار دارد .ةطسی از اْطاد نیگَیيص ده غیارۀ اـلی وحػَد
دارد .نیتَاىم ةگَیم اـالً ذٖیٖػت ىػصارد .دریاِْػًام کػً غػَِن
گَى

ةٍلی از اغِادان چیگَى ِ گضؽًِ ْطاتط از راه ؽیطی رًِْ

ةَد ،آنٌا ةػیار ةاهتط از غً ٕلهطو رِْػً ةَدىػص .ایػو «رْػِو ةػً
ْطاغَی غً ٕلهطو» کً درةارۀ آن ـرتت کطدم در وإً نَكٌَی
درةارۀ غهَح اغت.

نَضَع درطلببَدن
واةػِگی در نلب چیظی ةَدن ةً نرل تظکیػ
ةػیاری از اْطاد ةا
ِ

نا نیآیيص .ةٍلی اْطاد در اؽِیاؽ کػب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی

ٌػػِيص .ةطسػی اْػطاد نیسَاٌيػػص ةػً ىيطیػًٌایی گػَش دٌيػػص.
ٌصهای نیسَاٌيص ةیهاریٌایؽان ؽٓا یاةػصٌ .ػصهای ٌػم ٕفػص
ةًدغتآوردن ْایَن را دارىصٌ .هً ىػَع نػطز تٓکػطی وحػَد دارد.
اْطادی ٌم نیگَیيص« :در ساىَادۀ نو کػی ٌػت کػً ىَِاىػػًِ

ً
یهٓػا ةػً او
در غشيطاىی ؽطکت کيص .ؽٍطی کالس را نیدػطدازم.

یک ْایَن ةصٌیصْ ».ایَن ذاـل تالش ىػلٌای ةػػیار زیػاد در
نَل غالٌای ةیىٍایػت زیػاد اغػت .اگػط تٍػصاد آن را ةػً ؽػها
نػػیگِٓم ؽػػَکً نیؽػػصیص ،چطاکػػً اٌفػػار ةػػػیار زیػػادی ةػػطای
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ؽکلگیطی آن زنان ةطده اغت .آیا نیسَاٌیص کهػی دػَل ةصٌیػص
تا یک ْایَن ةشطیص؟ دع چػطا نیتػَاىیم آن را ةػصون ؽػطط ةػً
ؽها ةصٌیم؟ زیػطا نیسَاٌیػص تظکیًکييػصه ةاؽػیص .ایػو ٕلػب را
ىهیتَان ةا ٌیچ ٕیهِی سطیصْٖ .ػم وِٕػی غطؽػت سػصاییتان
ىاٌط نیؽَد نیتَاىیم ایو کار را ةصیو نطیٔ اىخام دٌیم.
ةایص از سَد ةپطغیص کً آیا ْٖػم ةػطای ایيکػً چیػظی از ایػو
روش ةً دغت آوریص ةً ایيخا آنصهایصْ .اؽو نو در ةٍُصی دیگػط
از آىچً در ذٌوتان نیگضرد آگاه اغت .وِٕی از ةٍُصی دیگط دیػصه
ؽَد ،روىص ؽکلگیطی اْکارتان ةػیار آٌػًِ اغػت ،زیػطا نٍٓػَم
آن دو ْلازنان نِٓاوت اغت .ذِی ٕتل از ایيکً ةً چیػظی ْکػط
کيیصْ ،اؽو از آن آگاه اغت .نييَر ایو اغت کػً ةایػص ةػً تهػام
اْکار ىادرغت سَد ساتهً دٌیص .نصرغ ةػَدا ةػً راةهػ تٖػصیطی
نٍِٖص اغتٌ .طکػی ةًسانط راةه تٖصیطی ةً ایيخا آنصه اغػت.
اگط ایو روش را یاد نیگیطیص ؽایص ٕطار ةػَده آن را یػاد ةگیطیػص.
ةياةطایو ةایص ٕصر آن را ةصاىیص و ٌط ىیت دىیَی را کً نهکو اغػت
در اةِصا ؽها را ةً یادگیطی ایو روش تطُیب کطده رٌا کيیص.
در تظکی نضٌتی در زنانٌای گضؽًِ ،نصرغ ةَدا ةػط نٍٓػَم
«سػػاییةَدن» تثکیػػص داؽػػت و ةػػً نطیػػصان آنػػَزش نػػیداد کػػً
ذٌوؽان را از اْکار سػایی کييػص و از دىیػای نػادی رو ةطگطداىيػص.
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نصرغ دائَ ىیظ ةًنَر نؾاةً ةػط «ٌیچةػَدن» تثکیػص داؽػت و از
دیطوان سَد نیسَاغت کً از داراییٌای نادی ـطؼىيط کييػص و
آنٌا را ىشَاٌيص و غٍی در ةًدغػتآوردن آنٌػا ىصاؽػًِ ةاؽػيص.
ایو نؾاةً ٌهان چیظی اغت کً در تظکیً آنػَزش نیدٌيػص کػً
ذٌوتان را ةط اىخام تظکیً نِهطکظ کيیص ،ىً ةط گَىگی کػً از تظکیػً
ذاـل نیؽَد .اگط در ذایی کً تظکیً نیکيیص ةَِاىیص رٌا از ٕفص
ةاؽیص و ْٖم روی تظکی ؽیوؽیي

سَد تهطکظ کيیص ،غػهَح را

دؾت غط سَاٌیص گضاؽت و ةًنَر نتیٍػی ٌطچیػظی را کػً ةایػص
داؽًِ ةاؽیص ،سَاٌیص داؽت .اگط چیظی ذٌوتان را اؽِال کيص و
ىَِاىیص آن را رٌا کيیص ،آیا آن واةػِگی ىیػت؟ آنَزشٌػایی کػً
ارائً نیدٌم از ٌهان روز اول ةػیار دیؾطًِْاىص ،ةياةطایو ایظاناتی
کً در سفػَص ؽیوؽػیي

ةػطای ؽػها دارم ةاهغػت ،از حهلػً

واةػػِگی درنلػبةَدن
ایيکً ىهیتَاىیػص ةػطای یػادگیطی ْػا ،ةػا
ِ

ةیاییص.

اذػػػاس نػػػئَییت نػػیکيم کػػً ؽػػها را ةػػً راٌػػی درغػػت
راٌيهایی کيم و ایو یٍيی ةایص ایػو ْػا را ةػًنَر کانػل ةػً ؽػها
آنَزش دٌمٌ .هاننَر کػً گٓػِم ،وِٕػی کػػی در نلػب چؾػم
غَم اغت ،نهکو اغت آن نػصود و نٍطونػَم ؽػَد .دػیؼتػط
اؽاره کطدم کً تهػام ٕػصرتٌایی کػً ْػطد در تظکیػ ْػای ٕلهػطو
ةؾطی رؽص نیدٌػص تَاىاییٌػای نػادرزادی ایػو ةػصن ْیظیکػی
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ٌػِيص؛ گطچً انطوزه نػطدم آنٌػا را «تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی»
نیىانيص .آنٌا ْٖم نیتَاىيص در ایو ةٍُػص نػا ٌهػل کييػص و روی
نػػطدم ٌػػادی تػػث یط داؽػػًِ ةاؽػػيص .ةػػطای چػػً در حػػػِخَی آن
تَاىاییٌای ىاچیظ و نٍارتٌای دیؼدااِْاده ٌػِیص؟ ؽػها ایػو
یا آن را نیسَاٌیص ،انػا ةٍػص از ایيکػً ةػً ْطاغػَی ْػای ٕلهػطو
ةؾطی ةطغیص ،آنٌا ٌیچ تث یطی در ةٍُصٌای دیگط ىصارىػص .وِٕػی
ةً ْطاغَی تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی ةطویػص ،تهػام آن ٕػصرتٌای
ىاچیظ ةایص کيار گضاؽًِ ؽَىص ،آنٌا در ةٍُصی ةػیار ٌهیٔ ْؾػطده
نیؽػػَىص و آىخػػا ىگٍػػصاری نیؽػػَىص .در آیيػػصه ْٖػػم ةػػًٌيَان
غاةًٖای از نػیط تظکیًتان ٌهل نیکييص و ْٖػم ٌهػیو ىٖػؼ را
دارىص.
ةٍص از ایيکً ؽشؿ ةً ْطاغَی ْای ٕلهػطو ةؾػطی نػیرود
ةایص دوةاره تظکیً را ؽطوع کيص .ةػصىی کػً او دارد ٌهاىيػص چیػظی
اغت کً درةارۀ آن ـرتت کطدم ،ةصىی کً ةً ْطاغَی دػيج ٌيفػط
رًِْ اغت .آن ةصىی سصایی اغت .آیا چيان ةصىی را ةػصن سػصایی
ىهیىانیص؟ آن ةصن سصایی ةایص دوةاره از اول تظکیً کيػص و دوةػاره
تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی را رؽػػص دٌػػص .انػػا آنٌػػا «تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی» ىانیصه ىهیؽػَىص ،آنٌػا «ٕػصرتٌای سػصایی ْػای
ةَدا» ىانیصه نیؽَىصٕ .صرت آنٌا ةیذصونطز اغػت و نیتَاىيػص
ً
وإٍا نؤ ط ةاؽيص .دع ةً نػو ةگَییػص،
در ٌط ةٍُصی ٌهل کييص و
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چً ْایصهای دارد کً در نلب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةاؽیص؟ ٌه
ؽها اْطادی کً ةًدىتال تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِیص ،آیػا ىیػت
ؽها ایو ىیػت کً از آنٌا در ةیو نطدم ٌادی اغػِٓاده کيیػص و
آنٌا را ةیو نطدم ٌادی ىؾان دٌیص؟ اگط ایونػَر ىیػػت ،ةػطای
چػػً آنٌػػا را نیسَاٌی ػص؟ ةػػًٌالوه ،آنٌػػا ذِػػی ةینفػػطؼتط از
چیظٌای زیتایی ٌػِيص کً نیتَان ةطای تظییو اغِٓاده کطد ،زیطا
ذصإل آن چیظٌای زیتا را نیتَان دیػص و نلهَساىػص .نیتػَاىم
تلهیو کيم کً اگط آنٌا را نیسَاٌیص ،تا ذصی ةطای ایػو اغػت
کً ةطای کاری از آنٌا اغِٓاده کيیص .آنٌا نثل نٍارتٌای ٌػادی
ىیػِيص کً ةَِان ةطای ةًدغتآوردنؽان تالش کطد .ةلکػً ةػًکلی
َْؽنتیٍی ٌػِيص و ؽها نخاز ىیػػِیص ةطویػص و در ةػیو نػطدم
ٌادی ةا آنٌا سَدىهایی کيیص .سَدىهایی ،یػک واةػػِگی ةػػیار
َٕی اغت ،واةػِگی ةػیار ةػصی کػً تظکیًکييػصه ةایػص از آن رٌػا
ؽَد .ةػیار ةصتط ایيکً ةشَاٌیص ةًوغیل آنٌػا دػَل و ػطوت ةػً
دغت ةیاوریص یا ةشَاٌیص ةا آنٌا ةً اٌػصاؼ ؽشفػیتان در ةػیو
نطدم ٌادی ةطغیص .چيیو کاری نٍادل اغِٓاده از چیظٌای غهد
ةاهتط ةطای نشِلکطدن و آغیبرغػاىصن ةػً حانٍػ نػطدم ٌػادی
اغت و ایو اْکار ذِی ةصتط از سَدىهایی ٌػِيص .ةً ٌهیو ٌلػت
ٌیچکػی احازه ىصارد تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ٌطنَر کػً نایػل
اغت در ایو دىیا اغِٓاده کيص.
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نٍهَه ً اذِهال رؽص تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی در دو گػطوه از

ً
نشفَـػا در ساىمٌػای
نطدم ةیؾِط اغػت :کَدکػان و نػػوٌا.
نػػػػو ،زیػػػطا نٍهػػػَه ً از ؽیوؽػػػیي

سػػػَةی ةطسَردارىػػػص و

واةػػػِگیٌای دىیػػَی زی ػادی ىصارىػػص .ةٍػػص از رؽػػص تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی ،ةً اذِهال زیاد نیتَاىيص سَد را ةػًسَةی اداره کييػص،
ً
نشفَـػا
زیطا ةًدىتال سَدىهایی ىیػِيص .چطا ةطای اْطاد حَان و

نطدٌای حَان غشت اغت کػً تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی را رؽػص
دٌيػػص؟ زیػػطا ٌيػػَز ٌػػم نیسَاٌيػػص ةًؽػػصت تػػالش کييػػص ةػػً
اٌصاؼؽان در زىصگی ةطغيص و ٌيگانی کً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی
را ةً دغت ةیاورىص ،از آنٌا ةطای رغیصن ةً اٌصاؼؽػان اغػِٓاده
نیکييػػص .آنٌػػا را ؽػػتیً نٍارتٌػػایی ةػػطای ترٖٔةشؾ ػیصن ةػػً
ً
نهلٖػا
اٌصاؼؽان در ىيط نیگیطىص .انا چيیو اغِٓادهای از آنٌا

نهيَع اغت .ةً ٌهیو ٌلت تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی آنٌػا رؽػص
ىهیکيص.
تظکیً ةازی ةچًگاىً ىیػت ،نٍارت نطدم ٌادی ىیػت ،ةلکػً

ً
وإٍا حصی اغت .ایيکػً ةشَاٌیػص تظکیػً کيیػص یػا ةَِاىیػص آن را
اىخػػام دٌیػػص ةػػًنَر کانػػل ةػػً ایػػو ةػػػِگی دارد کػػً چگَىػػً
نیسَاٌیص ؽیوؽػیي

ً
وإٍػا وذؾػِياک
سػَد را رؽػص دٌیػص.

نیةَد اگط کػی نیتَاىػت تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی را از نطیػٔ
نلبکطدنؽان ةً دغت ةیاورد .دی نیةطدیػص کػً ةػطای او تظکیػً
136

نٍم ىیػت و اـالً درةارۀ آن ْکط ىهیکيص .چَن ؽیوؽیي

او در

غهد ْطد ٌادی ٕطار نیداؽت و چػَن تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
سَد را از نطیٔ نلبکطدن آنٌا ةً دغت نیآورد ،ؽایص ٌػط ىػَع
کار ىادرغِی را اىخام نیداد .دَل زیادی در ةاىک نَحَد اغػت و
او نٖصاری از آنٌا را ةطنیداؽت .تٍصاد زیادی ةلیت ةشتآزنػایی
در سیاةان ةً ْطوش نػیرود و او حػایظۀ اول را اىِشػاب نیکػطد.
دػػع چػػطا ایػػو نػػػائل اتٓػػاؽ ىهیاِْػػص؟ ةٍلػػی از اغػػِادان
چیگَى

نیگَیيصْ« :طدی کً ةً تَٖا اٌهیػت ىهیدٌػص ،ةٍػص از

ایيکً تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍیاش رؽػص کػطد ةػًراذِی نیتَاىػص
کارٌای ةص اىخام دٌص ».نیگَیم ایو اؽِتاه اغت .اـالً ایوگَىػً
ىیػت .اگط ةً تَٖا اٌهیت ىصٌیص ،اگط ؽیوؽیي

سػَد را تظکیػً

ىکيیص ،تَاىاییٌػای َْؽنتیٍیتػان یػک ذره ٌػم رؽػص ىهیکيػص.
اْطادی ٌػِيص کػً ؽیوؽػیي

سػَةی دارىػص و در غػهد سػَد،

تَاىاییٌای َْؽنتیٍیؽان ىاٌط نیؽَد ،انا دع از آن سػَد را
ةًسَةی اداره ىهیکييص و کارٌایی نیکييص کً ىتایص اىخام نیدادىص.
نٍَٕیتٌایی ؽتیً ایو وحَد دارد .انا وِٕی کارٌػای ةػص اىخػام
دٌيص ،تَاىاییٌػای َْؽنتیٍیؽػان كػٍیّ نیؽػَد یػا از ةػیو
نیرود و وِٕی آنٌا را از دغػت دٌيػص ،ةػطای ٌهیؾػً از دغػت
دادهاىص .سه ِط حصیتط ایو اغت کً ةً آن واةػًِ نیؽَىص.
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ةطسی از اغِادان چیگَى

ادٌا نیکييص کً روش آنٌا را در

ٌطض غً یا ديج روز یاد ةگیطیص و غپع نیتَاىیص ةیهاریٌػا را
ؽٓا دٌیص .ایو ؽتیً آگٍی تتلیِػاتی اغػت ،اىگػار در کػػبوکار
چیگَى

ٍْاییت نیکييص .درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اگط ْطدی ٌادی

ةاؽیص ،چگَىً نیتَاىیص [نتٔ آىچً تتلیَ نیکييصب ْٖػم از نطیػٔ
چی سَد ،ةیهاری اؽشاص دیگط را درنػان
ةیطونْطغِادن کهی از ِ
کيیص؟ ةصن ْطدی ٌادی چی دارد ،ةصن ؽها ىیػظ چػی دارد .ؽػها

ٌماکيَن ؽطوع ةً تهطیو چیگَى
کً ىٖه نب غػَزىی هئَگَىػ

کطدهایص و ْٖم ایونَر اغت
دغػتتان ةػاز اغػت ،در ىِیخػً

نیتَاىیػػص چػػی را ةػػً درون وارد و از آن سػػارج کيیػػص .وِٕػػی
ةیهاریٌای دیگطان را ؽٓا نیدٌیػص ،ةػصن آنٌػا ىیػظ چػی دارد،
چػی
چی آنٌا ةیهاریٌای ؽها را ؽٓا دٌػص! چگَىػً
دع ؽایص
ِ
ِ

چی ْطد دیگطی را کيِطل کيص؟ چی ىهیتَاىص ٌیچ
کػی نیتَاىص
ِ
نطكی را ؽٓا دٌص .ةًٌالوه ،وِٕی ْطدی ةیهار را نػصاوا نیکيیػص،
چػی
ؽها و آن ْطد ةیهار نیصان واذصی را ؽکل نیدٌیص و تهام
ِ

نطی ِق ةیهار وارد ةصنتان نیؽَد و ةً اىصازهای کً آن ْػطدِ ةیهػار

دارد ،ؽها ىیظ ٌهان نٖصار را سَاٌیص داؽت .اگطچً ریؾ ةیهاری
چی
در ةصن ةیهار ٕطار دارد و نيِٖل ىهیؽَد ،انا اگط نٖصار زیادی
ِ

نطیق داؽػًِ ةاؽػیص ةاٌػث نیؽػَد ةیهػار ؽػَیص .وِٕػی ْکػط
نیکيیص نیتَاىیص ةیهاریٌا را درنػان کيیػص ،دػضیطش ةیهػاران را
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ؽػػطوع نیکيیػصٌ .یچکػػػی را رد ىهیکيیػص و واةػػػًِ نیؽػػَیص.
وِٕی ةیهاری دیگطان را ؽٓا نیدٌیص ةػیار سَؽرال نیؽػَیص!
انا چطا نیتَاىيص ؽٓا یاةيص؟ چیظی ٌػت کً نَِحػً ىهیؽػَیص:
اغػػػِادان ٕالةػػػی چیگَىػػػ

روی ةصنؽػػػان روح یػػػا ذیػػػَان

تػشیطکييصه دارىص و اىطژیؽان را از آنٌا نیگیطىص .غپع ةػطای
ایيکً ةاورؽان کيیص ،کهی از ایو اىطژی را ةً ؽها نیدٌيص .ةٍص از
ایيکً غً ،ديجٌ ،ؾت یا ده ةیهار را ؽٓا دٌیص آن اىػطژی ىادصیػص
نیؽَد .آن اىطژی کهی کً داؽِیص از دغت نػیرود ،زیػطا اىخػام
ایو کار ،آن اىػطژی را نفػطؼ نیکيػص .ایػو اىػطژی کػً اغػِٓاده
نیکطدیص گَى
چیگَى

ىتَد زیطا از ٌهان اول گَى

ىصاؽِیص .نا اغِادان

دهٌا غال تظکیً کطدهایم .در گضؽًِ اىخام تظکیً ةػیار

غشت ةَد .اگط ْطد روؽی وإٍی را دیصا ىکػطده ةاؽػص ،تظکیػًاش
ةػیار دؽَار اغت و اگط در روش کَچکتطی تظکیػً کيػص ،ةػػیار
غشت اغت کً ةً غهَح ةػیار ةاه ةطغص.
ةً آن اغِادان ةظرا چیگَى

کً نٍػطوؼ ٌػػِيص ىگػاٌی

ةیيصازیص ،آنٌا دهٌا غال تظکیً کطدهاىص تا آن نٖصار ٌطچيص ىاچیظ
گَى

را ةً دغت ةیاورىص .ؽها تظکیً ىکطدهایص ،آیػا ْکػط نیکيیػص

ً
ـطْا ةا رِْو ةػً کػالس چیگَىػ
نیتَاىیص گَى

و ةػصون ایيکػً تظکیػً کيیػص،

ةً دغت ةیاوریص؟ چگَىً ایو انکاندضیط اغػت؟

ةٍص از آن کالسٌا واةػِگیٌایی را ؽکل نیدٌیص .غػپع اگػط
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ىَِاىیص ةیهاری نطدم را درنان کيیص ،ىگطان نیؽَیص .آیا نیداىیػص
وِٕی ةطسی اْطاد در ذال نصاوای ؽشفػی ةیهػار ٌػػِيص ،ةػطای
ذٓو ؽٍطت ةً چػً ْکػط نیکييػص؟ «ةگػضار ةیهػاری او را سػَدم
ةگیطم تا ةیهار ةَِاىص ؽٓا یاةػص ».آن از روی ىیػکسَاٌی ىیػػت.
ىیکسَاٌی ةًغشِی نیتَاىص در ذٌيی دصیص آیص کً ةا چیظٌػایی
ناىيص دَل و ؽٍطت دط ؽصه اغت .ایيکً او ةػطای ذٓػو ؽػٍطتؼ
ذِی نیسَاٌص سَدش نطض ْطد ةیهار را ةگیطد ةیاىگط ایو اغت
کػػً واةػػػِگی ؽػػصیصی دارد! ةيػػاةطایو چیػػظی را کػػً درسَاغػػت
نیکيص ةً دغت نیآورد .نیتَاىص نيخط ةً ایو ؽَد کػً ةػً ةػصن
سَدش نيِٖل ؽَد و غپع ایو نػئلً روی نیدٌص .در ذػایی
کً ةیهار ذایؼ سَب نیؽَدْ ،طدی کً او را درنان کطده دع از
آن زحط نیکؾػصْ .کػط نیکيػص کػػی را ؽػٓا داده اغػت .وِٕػی
دیگػػطان او را اغػػِاد چیگَىػػ

نیىانيػػص ،ةػػػیار نؾػػٍَؼ و

ازسَدراكی نیؽَد .آیا ایو واةػِگی ىیػت؟ وِٕی ىَِاىص کػی
را ؽػػٓا دٌػػص ،غػػطش را دػػاییو نیاىػػصازد و اذػػػاس اْػػػطدگی
نیکيص .آیا ایو ةًسانط واةػِگیاش ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفػی
چی نطی ِق آن اْطادی کً او آنٌا را درنان
ىیػت؟ ةًٌالوه ،تهام
ِ
ً
کطده ةً ةصىؼ نیآیص .آن اغػِاد ٕالةػی چیگَىػ ىػاٌطا ةػً او
چػی نػطیق را از
آنَزش داده کً ایو یا آن کار را اىخام دٌص تػا
ِ

ةصىؼ سارج کيص .انا ةً ؽها نیگَیم کػً ىهیتَاىػص آن را سػارج
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چػی ةػص را
چی سػَب از
کيص ،زیطا ْطدی ٌادی تَاىایی تؾشیؿ
ِ
ِ

ىصارد .ةا گضؽت زنان ،درون ةصىؼ از کارنا غیاه نیؽَد.

اگط چيیو ْطدی ةشَاٌػص زنػاىی ةػًنَر وإٍػی تظکیػً کيػص،
روزگار غشِی دارد و راهذل غادهای ىصارد .ةػیار دؽَار و دردىاک
سَاٌص ةَد تا کارنا را ةػً نػادۀ غػٓیص تتػصیل کيػص .ؽشفػی کػً
کیٓیت نادرزادی سَةی دارد ةیؾِط نػٍِص ایو گطِْػاری اغػت.
ةٍلی اْطاد اـطار دارىص کً نطدم را ؽٓا دٌيص .انػا وِٕػی چيػیو
ىیِی داریػص ،ارواح ذیػَاىی آن را نیةیييػص و غػطاغتان نیآیيػص.
چيیو چیظی تػشیطؽصن ةًوغیل روح یػا ذیػَان اغػت .آنٌػا
نیةیييص کً ایو ْػطد نیسَاٌػص ةیهاریٌػا را ؽػٓا دٌػص و ةػً او
کهک نیکييص ایو کار را اىخام دٌص .انا ةصون دییػل ةػً او کهػک
ىهیکييص ةیهاری را ؽٓا دٌص .اگط ؽشؿ از دغت ىصٌص ،ةً دغت
ىهػػیآورد .ایػػو ةػػػیار سهطىػػاک اغػػت .آیػػا نیداىیػػص دػػع از
حضبکطدن آن ذیَاىات ةً سَد چٖصر دؽَار اغت کً تظکیً کيیص؟
تهام تالشتان در تظکیً ةیٍَده سَاٌص ةَد.
ةٍلػػی اْػػطاد از نطیػػٔ ؽػػٓای ةیهػػاری ،کیٓی ػت نػػادرزادی
سَبؽان را ةا کارنای دیگطان نتادیً نیکييص .آن ؽشؿ نطیق
اغت و کارنای ةػیاری دارد .اگط نطیلی را کػً ةیهػاری وسیهػی
دارد ؽٓا دٌیص ،وِٕی ةٍص از نٍایخ او ةً ساىػً ةطویػص اذػػاس
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ةػیار ةصی سَاٌیص داؽت! ةػیاری از اْطادی کً دیگطان را درنان
کطدهاىص ،ایو تخطةً را دارىص ،کً ةیهار غالنت سػَد را ةػازنییاةػص،
انا آنٌا ةً ساىً نیروىص و از ةیهاری ؽصیصی زحػط نیکؾػيص .ةػا
گضؽت زنان کارنای ةػیاری ةً آنٌػا نيِٖػل نیؽػَد و در ازای
کارنای دیگطان ،ةً آىان تَٖا نیدٌيص .ةصون ازدغتدادن ،چیػظی
ةً دغت ىهیآیص .گطچً آىچً نیگیطیص ةیهاری اغت ،انػا ةػً ٌػط
ذال کارنا ةایص ةا تَٖا نتادیً ؽػَدٕ .ػاىَىی در ایػو حٍػان وحػَد
دارد کً اگط ؽها چیظی را ةشَاٌیص ٌیچکػػی ىهیتَاىػص ناىًتػان
ؽَد .کػی ٌم ىهیگَیص کً سَب ٌػِیص .چیظی وحَد دارد کػً
در ایو حٍان تفطید ؽصه اغتٌ :طکػی کارنای زیػادی داؽػًِ
ةاؽص ْطد ةصی اغت .ؽها کیٓیت نادرزادی سَد را در ازای کارنػا
ةا او نتادیً نیکيیص و ةا آن ٌهػً کارنػا چگَىػً نیتَاىیػص تظکیػً
کيیص؟ تهػام کیٓیػت نادرزادیتػان ةًوغػیل آن ؽػشؿ از ةػیو
نیرود .آیا ایو تطغياک ىیػت؟ ةیهاری آن ؽشؿ از ةیو رِْػً
اغت و در ذال ذاكط اذػػاس راذِػی دارد ،انػا ؽػها ةػً ساىػً
نیرویص و زحط نیکؾیص .اگط چيص ةیهار غػطناىی را درنػان کيیػص،
نختَر نیؽَیص ةً حای آنٌا ةهیطیص .آیا ایو سهطىاک ىیػػت؟
ایو چیظی اغت کً روی نیدٌص .ةػیاری از اْطاد ذٖیٖت دؾت
آن را ىهیداىيص.
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نهکو اغت ةطسی از اغِادان ٕالةی چیگَى

نؾٍَر ةاؽيص،

ً
یظونا ةً ایو نٍيی ىیػت کػً ةػػیار نیداىيػص .نػطدم ٌػادی
انا
چًچیظی را نیداىيص؟ وِٕی چیظی ةیؼ از ذص تتلیَ ؽػَد آن را
نیدضیطىص .ایو اغِادان دروُیو نهکو اغػت ذػاه ةَِاىيػص ایػو
کارٌا را اىخام دٌيص ،انا ىًتيٍا ةً دیگطان ـصنً نیزىيص ،ةلکً ةػً
سَدؽان ىیظ آغیب نیرغاىيص .در یک یػا دو غػال ةٍػص سَاٌیػص
دیص کً ةطای آىان چً اتٓإی نیاِْػص .تظکیػً ىهیتَاىػص ایوگَىػً
نَرد آغیب ٕطار گیطد .تظکیً نیتَاىص ةیهاریٌا را ؽٓا دٌػص ،انػا
نييَر از آن ،ؽٓای ةیهاریٌػا ىیػػت .ایػو تکيیػک اىػػانٌای

ً
نهلٖػا احػازه ىصاریػص
ٌادی ىیػت ةلکً چیظی َْؽنتیٍی اغت.
ةصیو ؽکل ةً آن آغیب ةطغاىیص .ایو روزٌػا ةٍلػی از اغػِادان
ٕالةػػی چیگَىػػ
چیگَى

ٌهػػًچیظ را ةػػً ٌطجونػػطج کؾػػاىصهاىص و از

ةًٌيَان راٌی ةطای کػػب ؽػٍطت یػا دارایػی اغػِٓاده

نیکييص .آنٌا غٍی نیکييص ةا ؽکلدادن دغًٌِای ؽػطور سػَد
ىَٓذؽان را گػِطش دٌيص و تٍصاد آنٌا چيص ةطاةط تٍصاد اغِادان
وإٍی چیگَى

اغت .آیا ْٖم ةػً ایػو دییػل کػً نػطدم ٌػادی

ایوگَىً نیگَیيص و ةً ایو ؽکل ٌهل نیکييص ،ؽها آنٌا را ةػاور
نیکيیص؟ نهکو اغت ْکط کيیص چیگَى

ةصان ـَرت اغت ،انػا

ایوگَىً ىیػت .ذٖیٖت آن را ةً ؽها نیگَیم.
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نطدم ٌادی ةًدهیػل سَدسَاٌاىػًای ،در تٍانػل ةػا دیگػطان
کارٌای اؽِتاه اىخام نیدٌيػص و ةػً دیگػطان ةػصٌکار نیؽػَىص و
نختَرىص ةًسانط تتٍات آن زحػط ةکؾػيص و تػاوان آن را ةپطدازىػص.
ً
وإٍػا ٌػم
ْطض کيیص ةطویص و کػی را درنػان کيیػص .ذِػی اگػط

نیتَاىػِیص او را ؽػٓا دٌیػص ،آیػا آن نیتَاىػػت نخػاز ةاؽػص؟
نَحَدات سػصایی ٌهػًحا در انػطاؼ نػا ذلػَر دارىػص ،انػا چػطا
ٌػػیچیػػک از آنٌػػا چيػػیو کػػاری را اىخػػام ىهیدٌيػػص؟ چٖػػصر
ؽگٓتاىگیظ نیةَد اگط کاری نیکطدىػص کػً ىػژاد ةؾػط در راذِػی
کانل زىصگی کيص! دع چطا ایو کار را ىهیکييػص؟ نػطدم نختَرىػص
تاوان کارنای سَد را ةپطدازىص و ایػو اـػلی اغػت کػً ٌیچکػػی
حطئت ىهیکيص آن را ىٖق کيص .تظکیًکييصه نهکو اغػت در نػَل
تظکی سَد ،از روی ىیکسَاٌی گاهوةیگاه ةً دیگػطان کهػک کيػص.
انا ْٖم ةیهػاری را کهػی ةػً تٍَیػٔ نیاىػصازد .اگػط اکيػَن زحػط

ً
ةٍصا زحط نیکؾیص .یا ؽػایص آن را ةػطای ؽػها تتػصیل
ىهیکؾیص،
کيص ،ةًنَری کً ةػًحػای آن ةیهػاری ،دػَل از دغػت ةصٌیػص یػا
غشِی داؽًِ ةاؽیص .نهکػو اغػت ةػصیو ـػَرت ةاؽػص .اىخػام
وإٍی آن ،ازةیوةطدن کارنای ؽشؿ در یػک آنْٖ ،ػم نیتَاىػص
ةطای تظکیًکييصگان اىخام ؽَد ىً ةطای نػطدم ٌػادی .ایيخػا ْٖػم
اـَل روش سَد را ىهیگَیم .درةػارۀ اـػَل کػل حٍػان ـػرتت
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نیکيم ،درةارۀ وكٍیت وإٍی در احِهػاع تظکیًکييػصگان ـػرتت
نیکيم.
ایيخا ةً ؽها آنَزش ىهیدٌیم ةیهاریٌا را درنان کيیص .نػا
ؽها را ةً راه ةظرا و نػیطی درغت راٌيهایی نیکيیم و ؽػها را
تٍایی نیةشؾیم .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً در کالسٌایم ٌهیؾً
نیگَیم کً نطیصان ْایَن داْا احػازه ىصارىػص ةیهاریٌػا را درنػان
کييص .اگط نطدم را درنان کيیص ،تهطیوکييصۀ ْایَن داْا ىیػِیص .نا
ؽها را ةً راه درغػت راٌيهػایی نػیکيیم و در نػَل تظکیػ ْػای
ٕلهطو ةؾطیٌ ،هیؾػً در ذػال دػاککطدن ةػصنتان ٌػػِیم ،تػا
ایيکً کانالً ةً نادۀ ةا اىطژی ةاه تتصیل ؽَد .اگط ٌيَز آن چیظٌای
غ ػیاه را وارد ةػػصنتان کيیػص ،چگَىػػً نیتَاىیػػص تظکیػً کيیػػص؟ آن
چیظٌا کارنا ٌػِيص! اـالً ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .ةا آن ٌهً کارنا،
ىهیتَاىیص آن را ترهل کيیص .اگط نختَر ةاؽیص ةیؼ از ذػص زحػط
ةکؾیص ،ىهیتَاىیص تظکیً کيیصٌ .لت آن ایظانی کً گضاؽػِیم ایػو
اغت .ایو داْا را ٌهَنی کطدهام ،انا ؽػایص ٌيػَز ٌػم ىصاىیػص در
ذال آنَزش چًچیظی ٌػِم .انا ةا ایو ذال ىیظ راهٌػایی ةػطای
ذٓاىت از آن دارم .اگط غٍی کيیص ةیهاری دیگطان را درنان کيیص،
ْاؽو نو تهام چیظٌایی را کً ةػطای تظکیػً در ةػصنتان گضاؽػًِ
ؽص ،دع نیگیطد .احازه ىصاریص ةًسانط ؽٍطت و نياًْ ؽشفػی
ةً چیظٌایی ةً ایو ةاارزؽی آغػیب ةطغػاىیص .اگػط ایظانػات ْػا را
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نطاٌات ىکيیص ،تهطیوکييصۀ ْایَن داْا ىیػِیص .ةصنتان دوةاره ةػً
غػػهد نػػطدم ٌػػادی ةػػازنیگطدد و چیظٌػػای ةػػص را ةػػً ؽػػها
ةازنیگطداىیم ،زیطا نیسَاٌیص ْطدی ٌادی ةاؽیص.
ةٍص از غػشيطاىی دیػطوز ،ةػػیاری از ؽػها اذػػاس کطدیػص
ةصنتان غتک اغت .انا تٍصاد کهی از اْطاد کػً ةیهػاری وسیهػی
داؽِيص ،اوییو کػاىی ةَدىص کً اذػاس کطدىػص ذالؽػان سػَب
ىیػت .دیطوز دع از ایيکً چیظٌػای ةػص را از ةػصنتان ةطداؽػِم،
اکثط ؽها اذػػاس کطدیػص تهػام ةػصنتان دػط از اىػطژی و راذػت
اغت .انا در حٍان نا ایو ٕاىَن وحَد دارد« :ةصون ازدغػتدادن،
چیظی ةً دغت ىهیآیص ».ىهیتَاىػِیم ٌطچیػظی را ةػطای ؽػها
ً
ٕهٍا سَدتان ةایص چیظٌایی را ترهػل کيیػص .ةػًٌتارت
رًْ کيیم.

ىاسَؽی ؽها
دیگط ،نا ٌلت ریؾًای ةیهاری ؽهاٌ ،لت ریؾًای
ِ
را از ةیو ةطدهایم .انا نیصان ةیهاریتان ٌيَز ةػإی ناىػصه اغػت.

اگط چؾم غَمتان ذِی در غهری داییو ٌم ةاز ةاؽص ،نیتَاىیص
چی ةیهار غیاه و تیػطه دارد .آنٌػا
ةتیيیص کً ةصنتان تَدهٌایی از ِ

ػی غ ػیاه ُل ػیو دطتػػطاکم ٌػػػِيص و وِٕػػی دطاکيػػصه
تَدهٌػػای چػ ِ
نیؽَىص ،تهام ةصنتان را دط نیکييص.

از انطوز ةً ةٍػص ،ةٍلػی اْػطاد دػی نیةطىػص تهػام ةصنؽػان
اذػػػاس غػػطنا دارد ،نثػػل ایيکػػً ةًؽػػصت دچػػار غػػطناسَردگی
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ؽصهاىص و اغِشَانٌایؽان نهکو اغت درد کيص .اکثػط اْػطاد در
حایی از ةصنؽان اذػاس ىاراذِی سَاٌيػص داؽػت .داٌایؽػان
نهکو اغت درد کيص و غطؽان گیج ةطودٕ .ػهتٌایی از ةصنتان
کػً در گضؽػػًِ نؾػػکلی داؽػػت و ْکػػط نیکطدیػص ٕػػتالً ةًوغػیل
تهطیوٌای چیگَى

یا ةًوغیل اغِاد چیگَى

ؽٓا دیصا کطده،

دوةاره ةیهاری سَاٌص داؽت .زیطا آن اغِاد چیگَىػ

ةیهػاری را

ؽٓا ىصاده ةَدْٖ ،م آن را ةً تٍَیٔ اىصاسًِ ةَد .ةیهاری ٌيَز ٌػم

ً
ةٍػصا
حایی کً ٕتالً ةَده ٕطار دارد و ٕتالً ةً غهد ىیانصه ةػَد انػا

نیآنص .ةایص ٌه آنٌا را ةیطون ةکؾػیمٌ ،هػ آنٌػا را ةطایتػان
ةیطون ةطاىیم و کانالً از ریؾً از ةیو ةتطیم .ةياةطایو نهکػو اغػت
اذػاس کيیص ةیهاریتان دوةاره ةطگؾػًِ اغػت ،انػا اتٓػإی کػً
روی نیدٌص ایو اغت کً کارنا از ریؾًاش در ذال ازةػیورْػِو
اغت .ةً ٌهیو ٌلت واکيؼٌایی سَاٌیص داؽت .ایو واکيؼٌا
نیتَاىيص در ٌط ٕػهت ةصن و ةً ٌط ؽکلی ةاؽيص .انا ٌه ایوٌا
نتیٍیاىص .ؽها را تطُیب نیکيم ةً آنصن ةً کالس ادانػً دٌیػص،
ٌطچٖصر ٌم کً نٍضب ةاؽیص .ةًنرق ایيکػً وارد کػالس ؽػَیص
تهام ٌالئمتػان ىادصیػص نیؽػَد و ٌػیچ سهػطی وحػَد ىشَاٌػص
داؽت .نیتَاىم ةً ؽها ةگَیم کً در ذال یادگیطی ْػا ٌػػِیص و
ْطـت ةطای کػب ْا غشت ةً دغت نیآیػص ،ةيػاةطایو ىگضاریػص
ٌطچیظی کً از ىيط ْیظیکی تخطةً نیکيیص ،ؽها را ةً ٌػم ةطیػظد.
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وِٕی اذػاس نیکيیص ةػیار نٍضب ٌػِیص ،ةً ایو نٍيی اغت
کً« :وِٕی چیظی ةً ىٍایت نیرغػص ،ةػطٌکع نیؽػَد ».تهػام
ةصنتان داک سَاٌص ؽص و ةایص داک ؽَد .در ذال ذاكػط ریؾػ
چػی غػیاه
ةیهاریتان ةیطون آورده ؽصه و ْٖم آن نٖػصار ىػاچیظ
ِ

ةإی ناىصه کً آن ٌم سَدش ةیطون نیآیص و ةاٌث نیؽَد کهی
غػػشِی داؽػػًِ ةاؽػػیص و از نی ػان کهػػی دؽػػَاری ةگضری ػص .اگػػط

ٌیچچیظی را نِرهل ىهیؽصیص ٌهلی ىهیةَد.
نهکو اغت در احِهاع ٌادی ةؾطی ةػطای ؽػٍطت و نيػاًْ
ؽشفی ةا دیگطان در رٕاةػت ةَدیػص تػا ذػصی کػً ىهیتَاىػػِیص
سَب ةشَاةیص یا سَب ةشَریص و ةصنتان را تتػاه کػطده ةاؽػیص .در
ةٍُصٌای دیگط ذِی اغػِشَانٌایتان نهکػو اغػت غػیاه ؽػصه
ةاؽ ػيص .ةيػػاةطایو داکغػػازی چي ػیو ةػػصىی در ی ػک یريػػً ،ةای ػص
واکيؼٌایی داؽًِ ةاؽص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کػً واکيؼٌػایی
سَاٌیص داؽت .ةٍلی اْطاد ذِی نهکو اغت اغٍال یا اغػِٓطاغ
داؽًِ ةاؽيص .ةػیاری از ؽاگطدان در نيانٔ نشِلّ ،ایو نػػئلً
را در گظارش تخطةًٌایؽان نهطح کطدهاىص« :نٍلم ،ةٍص از ذلَر
در کالس ؽها ،در نػیط ةطگؾت ةً ساىً ،تهام نصت دىتال تَایت
ةَدم ».زیطا تهام اٌلای دروىیتان ةایص داک ؽَىص .تٍػصاد کهػی
از اْطاد نهکػو اغػت ذِػی ةػً سػَاب ةطوىػص و ةػًنرق ایيکػً
غػشيطاىیام تهػام ؽػَد از سػَاب ةیػصار ؽػَىص .چػطا ایػو اتٓػػاؽ
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نیاِْص؟ زیػطا ةیهاریٌػایی در نِػظ آنٌػا وحػَد دارد کػً ةایػص
درغت ؽَد .زناىی کً روی غط آنٌا کار نیؽَد ،ىهیتَاىيص آن را
ترهل کييص .در ىِیخً ةایص آنٌػا را ةػیذع کػطدٌ ،طچيػص آنٌػا
چیظی ذع ىهیکييص .انا ةػطای ةٍلػی اْػطادٕ ،ػػهت ؽػيَایی

ترتتث یط ٕطار ىهیگیطد و ذِی اگػط ٌهی ً
ٖػا ةشَاةيػص ىیػظ ٌهػً را
نیؽيَىص و یک کلهً را ٌم از دغت ىهیدٌيص .دع از آن ةػػیار

غطذال نیؽػَىص و ذِػی اگػط چيػص روز ٌػم ىشَاةيػص اذػػاس
سَابآیَدگی ىشَاٌيص داؽتٌ .طکػی نهکو اغػت ةػا وكػٍیت
نشِلٓی ایيخا ةیایص .انا ٌطچً ةاؽيصٌ ،هگی ةایص درغػت ؽػَىص،
چطاکً کل ةصنتان ةایص داک ؽَد.
اگط ةًنَر وإٍی ْایَن داْا را تهطیو کيیص ،از انطوز ةػً ةٍػص،
وِٕی ةًنَر وإٍی واةػػِگیٌایتان را رٌػا کيیػص ،واکيؼٌػایی
سَاٌیص داؽت .اْطادی کػً ىهیتَاىيػص آنٌػا را رٌػا کييػص نهکػو
اغت ةگَیيص رٌا کطدهاىص ،در ـػَرتی کػً ىهیتَاىيػص آنٌػا را رٌػا
کييص ،ةياةطایو غشت اغت کً ةصنؽان را داک کطد .اْػطادی ىیػظ
ً
ةٍصا درک سَاٌيص
ٌػِيص کً آىچً را در ایو کالس آنَزش دادهام

کطد .واةػِگیٌایؽان را کيار نیگضارىص و غپع ةصنؽان دػاک
نیؽَد .دیگطان دی نیةطىص ةصنؽان دطاىطژی ؽصه در ذػایی کػً
نصاواؽصن ایػو اْػطاد در آن ٌيگػام ؽػطوع نیؽػَد و اذػػاس
ىاسَؽی سَاٌيص داؽت .در ٌط کالس چيیو اْػطادی ٌػػِيص کػً
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ٌٖب نیناىيص ،اْطادی کً درکؽان سَب ىیػت .ازایػورو ةػصون
تَحً ةً ایيکً چًچیظی را تخطةً نیکيیػصٌ ،هػ ایوٌػا نتیٍػی
ٌػِيصٌ .طحا کً آنَزش دادهامٌ ،هیؾً نَِحػً ؽػصهام ةطسػی
ٌػِيص کً آنٕػصر اذػػاس ىػاراذِی دارىػص کػً غػط حػای سػَد
نیىؾیييص و ىهیسَاٌيص ةطوىص .نيِيػطم نیناىيػص کػً از تطیتػَن
داییو ةیایم و آنٌا را نصاوا کيم .انا ایو کار را اىخػام ىهػیدٌػم.
ذِی اگػط ىَِاىیػص ایػو انِرػان را ةگضراىیػص ،در آیيػصه وِٕػی ةػا
غشِیٌای ؽصیص نَاحً ؽَیص ،چگَىً نیتَاىیص ٌيَز ٌم تظکیػً
کيیص؟ آیا ىهیتَاىیص ةط چيیو زحط کَچکی ُلتً کيیص؟ ةًنَر ذِم
نیتَاىیص ةط ایوٌا ُلتً کيیػص ،ةيػاةطایو از نػو درسَاغػت ىکيیػص
ؽها را ؽٓا دٌم .نو ةیهاریٌػا را ؽػٓا ىهػیدٌم .یريػًای کػً
ةگَییص «ةیهاری »،ىهیسَاٌم ةً آن گَش کيم.
ً
وإٍا غػشت اغػت کػً نػطدم را ىخػات داد .در ٌػط کػالس
ٌهیؾػػً ذػػصود دػػيج تػػا دهدرـػػص ٌػػػِيص کػػً ٌٖػػب نیناىيػػص.
ُیطنهکو اغت کً ٌهً ةَِاىيػص دائػَ را کػػب کييػص .ذِػی اگػط
ةَِاىیص ةػً تظکیػًتان ادانػً دٌیػصٌ ،يػَز نٍلػَم ىیػػت کػً آیػا
نیتَاىیص نَْٔ ؽَیص و ٌيَز نٍلَم ىیػت کً آیا ٌظم راغز ةطای
اىخام تظکیً داریصُ .یػطنهکو اغػت کػً ٌهػً ةَِاىيػص نَحػَدی
سصایی ؽَىص .تظکیًکييصگان وإٍػی داْػا از نطیػٔ سَاىػصن ایػو
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کِاب تخطةًٌای نؾاةً ذلَر در کالس را سَاٌيص داؽت و تهام
آىچً را کً غظاوار آن ٌػِيص ،ةً دغت نیآورىص.

153

سخنرانی سَم

يهۀ شاگردان را بٌعنَان نریدانو در نظر نیگیرم
گطچً ةػیاری ةً ایو نَكَع دی ىهیةطىص ،نو ٌه ؽػاگطدان را
ةػػًٌيَان نطی ػصان سػػَد در ىيػػط نیگی ػطم ،از حهلػػً اْػػطادی کػػً
سَدؽان از نطیٔ نهایًٍ نیتَاىيص ةًنَر وإٍی تظکیػً کييػص .در
آنَزش تظکیً ةًغػَی غػهَح ةػاه ،اگػط ؽػها را ةػً ایػو ؽػکل
راٌيهایی ىهیکػطدم ةػطایم ُیطنػػئَهىً و سهطىػاک نیةػَد .نػا
چیظٌای ةػیاری ةً ؽها دادهایم و ذٖایٔ ةػیار زیػادی را ةیػان
کطدهایم کً اْطاد ٌادی ىتایص ةصاىيص .ایو داْا را ةػً ؽػها آنػَزش
دادهام و چیظٌای ةػیار زیاد دیگطی ةػً ؽػها سػَاٌم داد .ةػصن
ؽها را داکغازی نیکيم و نػائلی دیگػط ىیػظ ؽػانل نیؽػَد.
ةياةطایو اـالً ٌهلی ىهیةَد اگط ؽها را ةػًٌيَان نطیػصاىم در ىيػط
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ىهیگطِْمْ .اشکطدن ایوٌهً اغطار آغػهان ةػًنَر غطغػطی ةػً
اْطاد ٌادی نخاز ىیػت .انا ىکًِای ٌػت .زناىػً تِییػط کػطده و
ِ
رغػَم تٍيیمکػطدن و دیؾػاىی ةػط
در ذال ذاكط ،نػا آن آداب و
زنیو گضاؽِو را اىخػام ىهػیدٌیم .آن تؾػطیٓات ْایػصۀ زیػادی
ىصارىص و ؽتیً نطاغم نضٌتی ةً ىيط نیرغػيص .ةيػاةطایو نػا ایػو
کارٌا را اىخام ىهیدٌیم .چػً ْایػصهای دارد اگػط تٍيػیم کيیػص و
دیؾاىی ةط زنیو ةگضاریص یا نی نطاغهی ةً ٌلَیت درآییػص ،انػا
ةٍص از ایيکً دایتان را از در ةیػطون گضاؽػِیص ،ةػً ؽػیَۀ غػاةٔ و
دىیَیتان ةطگطدیص و ةطای چیظٌایی ناىيص ؽٍطت و طوت ،رٕاةػت
و دٌَا کيیص؟ نهکػو اغػت ذِػی ترػت ىػام نػو چٍػطۀ داْػا را
سصؽًدار کيیص!
تظکی وإٍی کانالً ةً تظکی ذٌوتان ةػِگی دارد .تػا وِٕػی
ةَِاىیص تظکیً کيیص و تا وِٕی ةَِاىیػص ةػًنَر نرکػم و اغػَِار ةػً
تظکیًتان ادانً دٌیص ،ؽها را ةًٌيَان نطیصم در ىيط نیگیطم .اگط
ُیط از ایو ةَد ٌهلی ىهیةَد .انا ةطسی از اْطاد نهکو اغت سػَد
را تظکیًکييصه در ىيط ىگیطىص و ةً تظکیً ادانً ىصٌيص .ةػطای ةطسػی
از اْطاد اىخام تظکیً انکاندضیط ىیػػت .انػا ةػػیاری از اْػطاد ةػً
تظکی سَد ادانً سَاٌيص داد .تا وِٕی ةػً تظکیػًتان ادانػً دٌیػص
ؽها را ةًٌيَان نطیص راٌيهایی نیکيیم.
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اْطادی کً ٌػط روز ْٖػم ذطکػات تهػطیو را اىخػام نیدٌيػص
چهَر؟ آیا ةًٌيَان نطیص ْایَن داْا در ىيط گطِْػً نیؽػَىص؟ ىػً

ً
ایظانا .زیطا وِٕی ةًنَر وإٍی تظکیً نیکيیص ةایص از آن اغػِاىصارد
ؽیوؽیي

کً آنَزش دادهایم دیطوی کيیص و ةایص ةػًنَر وإٍػی

ؽیوؽیي

تان را رؽص دٌیص و در ایو ـَرت تظکی وإٍی اغت.

اگط ةصون ایيکً ؽیوؽیي

تان رؽص کيصْٖ ،م ذطکػات تهػطیو را

اىخام دٌیص ،آن اىطژی ٕػَی نَردىیػاز ةػطای ىیػطودادن ةػً تهػام
چیظٌا را ىصاریػص و آن را ىهیتػَان تظکیػً ىانیػص .در ایػو ـػَرت
ىهیتَاىیم ؽها را نطیص ْایَن داْا در ىيط ةگیطیم .اگط ةػً ٌهػیو
ؽکل ادانً دٌیص ،تهطیوٌا را اىخام دٌیص ویػی از ؽػطایم ْػایَن
داْای نا دیػطوی ىکيیػص و ؽیوؽػیي

تان را رؽػص ىصٌیػص و ةػً

روشٌای دیؾیو سَد در نیػان نػطدم ٌػادی چػػتیصه ةاؽػیص،
نهکو اغت ةا نؾکل دیگطی نَاحػً ؽػَیص .ةػصتط ایيکػً ،ذِػی
نهکو اغت ةگَییص ْػایَن داْػا آن نؾػکالت را ةطایتػان ایخػاد
کطده اغت .ةػیار نرِهل اغتْٖ .م زنػاىی تظکیًکييػصۀ وإٍػی
ٌػػػػِیص کػػػً نتػػػٔ آىچػػػً آنػػػَزش دادهایػػػم ـػػػادٕاىً روی
ؽیوؽیي

تان کار کيیص .ذاه کػً ایػو ىکِػً را ةطایتػان روؽػو

غػػاسِم ،انیػػصوارم دیگػػط ةػػطای اىخػػام تؾػػطیٓاتی ناىيػػص نطاغػػم
ةًٌلَیتدرآنصن ،ىظد نو ىیاییص .تا وِٕػی ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
کيیص ،ؽها را نطیص سَد در ىيط نیگیػطم .آنٕػصر ْاؽػو دارم کػً
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تٍصادؽان ةیؽهار اغت ،ةياةطایو نیتَاىم از ٌط تٍصاد ؽاگطد کػً
ةاؽص نطإتت کيم ،چً رغص ةً ؽاگطداىی کً ایيخا ذلَر دارىص.

رٍشيای چیگَنگ ندرسۀ بَدا ٍ بَدیسو
ةایص ایو ىکًِ را تفطید کيم کً روشٌای چیگَى ِ نصرغ ةػَدا
نضٌب ةَدیػم ىیػِيص .در ذٖیٖت ،روشٌای چیگَى ِ نصرغػ
دائَ ىیظ نضٌب دائَئیػػم ىیػػِيص .ةطسػی از تهطیوکييػصگان نػا
اُلب ایو دو را ةا ٌػم یکػی در ىيػط نیگیطىػص .ةطسػی از راٌتػان
نٍاةص یػا ذِػی ةطسػی ةَدیػػتٌای ُیطروذػاىیْ ،کػط نیکييػص
درةػػارۀ نػػضٌب ةَدیػػػم ةیؾػػِط از دیگػػطان نیداىيػػص ،در ىِیخػػً
ةَدیػم را در ةیو ؽاگطدان نا تطویج نیدٌيص .ةگضاریص ةػً ؽػها
ةگَیم :ایػو کػار را اىخػام ىصٌیػص ،زیػطا ایوٌػا روشٌػای تظکیػ
نِٓاوتی ٌػِيص .نضٌب ؽکلٌای نضٌتی دارد ،در ذایی کػً نػا
ایيخا ٕػهت تظکی نصرغًنان را آنػَزش نػیدٌیم .ةًاغػِثيای
راٌبٌا و راٌتًٌایی کً نطیصان ْایَن داْا ٌػِيص ،دیگطان ىتایػص
ؽکلٌای نضٌتی را دىتال کييص .ةياةطایو نصرغػ نػا ةَدیػػم در
ٌفط دایان دارنا ىیػت.
آنَزشٌای ةَدیػم ْٖم ٕػهت کَچکی از ْای ةَدا اغت.
ةػػػیاری از آنَزهٌػػای ژرؼ دیگػػطی ىیػػظ وحػػَد دارى ػص و غػػهَح
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نشِلػػّ ْػػای نشِلٓػػی دارىػػص .ؽػػاکیانَىی ةیػػان کػػطد کػػً
ٌؾِادوچٍارٌظار روش تظکیً وحَد دارد .در نضٌب ةَدیػم ْٖػم
تٍػػصاد کهػػی روش تظکیػػً وحػػَد دارد ،نثػػل تیانت ػایٌَ ،آی ػان،
ةَدی ِ
ػم ذن ،غطزنیو داک و تاىِطیػم .آنٌػا ذِػی ٕػػهِی از
آن ٌم ةً ذػاب ىهیآیيص! ةياةطایو ،ةَدیػم ىهیتَاىػص کػل ْػای
ةَدا را دَؽؼ دٌصْٖ ،ػم ٕػػهت کػَچکی از ْػای ةػَدا اغػت.
ْایَن داْای نا ىیظ یکی از ٌؾِادوچٍارٌظار روش تظکیًای اغػت
کً اؽاره ؽص ،انػا ارتتػانی ةػً ةَدیػػم ىػصارد ،از ةَدیػػم اوییػً
گطًِْ تا ةَدیػم در ٌفط دایان دارنػا و ةػً نػضاٌب انػطوزه ٌػم
ٌیچ ارتتانی ىصارد.
ةَدیػم را ؽاکیانَىی در دوٌظاروداىفص غال دػیؼ در ٌيػص
ةاغِان ةيیان گضاؽت .وِٕی ؽاکیانَىی ةً ةازؽصن ٕٓل گَىػ

و

روؽوةیيی رغیص ،آىچً را ٕتالً تظکیً کطده ةَد ةً یػاد آورد و ةػطای
ىخات نطدم اؽاًٌ داد .در روش او ،ةصون تَحً ةً ایيکً چيصٌظار
نِو ىَؽًِ ؽصه ،در وإً ْٖػم غػً کلهػً وحػَد دارد« :اذکػام،
تهطکظ و سػطد» و نؾشفػات نصرغػ او ،ایػو غػً کلهػً اغػت.
اذکام ،درةارۀ ایو ةَد کً ْطد را وادار کطد تا از تهانی انیال نطدم
ٌادی رٌا ؽَد ،او را نختَر کطد تا نیل سَد ةػطای ةًدغػتآوردن
چیظٌا را ةهیطاىص ،سَد را از ٌطچیظ دىیَی ٕهً کيص و ناىيص آن .ةػً
ایو ؽکل ،ذٌو ْطد سایی نیؽَد و ةً چیظی ْکط ىهیکيػص و در
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ىِیخً نیتَاىص وارد تهطکظ ؽَد .ازایػورو اذکػام و تهطکػظ نکهػل
یکصیگطىص .دع از ایيکً ذٌو ْػطد غػاکو ؽػَد ،نیتَاىػص ةػطای
تظکی وإٍی در نصیِیؾػو ةيؾػیيص و ةػا تکیػً ةػط غػکَن سػَد،
ةًغهت ةاه تظکیً کيص .ایػو ٌهػان ٕػػهت وإٍػی تظکیػً در آن
نصرغً اغت .آنٌا ٌیچچی ِظ نطتتم ةا ذطکات تهػطیو را آنػَزش

ىهیدٌيص و ةصن نادرزادی سَد را تتصیل ىهیکييصْٖ ،ػم گَىػ

را

تظکیً نیکييص کػً غػهد ْػطد را تٍیػیو نیکيػص .ةيػاةطایو ْٖػم
ؽیوؽیي

سَد را تظکیً نیکييص .ةصن سَد را تظکیػً ىهیکييػص و

اٌهیِػػی ةػػً تتػػصیل گَى ػ

ىهیدٌي ػص .در ٌػػیو ذػػال ،از نطیػػٔ

نصیِیؾو نیتَاىيص ٕصرت تهطکظ سَد را اْظایؼ دٌيػص و در ایػو
روىص ،ةا ترهل غشِیٌا ،کارنایؽان را از ةیو نیةطىػص .سػطد ةػً
ایو اؽاره نیکيص کػً ؽػشؿ ةػً روؽػوةیيی نیرغػص و سػطد و
ةفیطت واهتطی کػب نیکيص .او نیتَاىص ذٖیٖػت حٍػان و ىیػظ
وإٍیت ٌط ةٍُص حٍان را ةتیيصٌ .ه ٕػصرتٌای سػصایی او ىػاٌط
نیؽػػَىص .ایػػو روىػػص دغػػِیاةی ةػػً سػػطد واهتػػط و روؽػػوةیيی،
«ةازؽصن ٕٓل گَى

» ىیظ ىانیصه نیؽَد.

وِٕی ؽاکیانَىی روش تظکی سَد را ةيیان گضاؽػتٌ ،ؾػت

نضٌب در ٌيص در ذال اؽاًٌ ةَد .یکی از آنٌػا ٌهی ً
ٖػا ریؾػًدار

ةَد و ةطٌهيیػم ىانیصه نیؽص .ؽػاکیانَىی در نػَل ٌهػط سػَد،
ةًنَر دیَغًِ از ىيط ایصئَیَژی ةا نػضاٌب دیگػط نتػارزه نیکػطد.
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آىچً ؽاکیانَىی آنَزش داد راٌی درغت ةػَد ،ةيػاةطایو در نػَل
آنػػَزش دارنػػای سػػَد ،آىچػػً آنػػَزش داد نرتَةیػػت ةیؾػػِط و
ةیؾِطی دیصا کطد ،در ذایی کػً نػضاٌب دیگػط ةػًنَر روزاْظوىػی
كٍیّتط ؽصىص .ذِی نضٌب ریؾًدار ةطٌهيیػم در نطز ىػاةَدی
ً
نشفَـػا
ةَد .انا ةٍػص از ىیطواىػای ؽػاکیانَىی ،غػایط نػضاٌب،

ةطٌهيیػم ،دوةاره روىٔ گطِْيص .غپع ةطای ةَدیػم چػً اتٓػإی
اِْاد؟ ةطسی از راٌتان ،در غهَح نشِلّ ةً ةازؽصن ٕٓل گَىػ
یا روؽوةیيی رغیصىص ،انػا غػهری کػً در آن روؽػوةیو ؽػصىص
ةػیار داییو ةَد .ؽاکیانَىی ةً غهد تاتاگاتا رغیص ،انا ةػػیاری
از راٌتان ةً ایو غهد ىطغیصىص.
ْا حلَهٌای نشِلٓی در غهَح نشِلػّ داردٌ .طچػً غػهد
ةاهتط ةاؽص ،ةً ذٖیٖت ىظدیػکتط اغػت و ٌطچػً غػهد دػاییوتط
ةاؽص ،از ذٖیٖت دورتط اغت .دع از آىکً آن راٌتان ةػً ةازؽػصن
ٕٓل گَى

رغیصىص و در غهَح داییو روؽوةیو ؽصىص ،ةط نتيای

حلَهٌای حٍان کً در غهد سَدؽان دیصىص و نٍَٕیتٌػایی کػً
درک کطده ةَدىص و ةا ذٖایٖی کً ٍْهیػصه ةَدىػص ،چیظٌػایی را کػً
ؽاکیانَىی ةیان کطده ةَد تٓػیط کطدىػص .ةػًٌتارت دیگػط ،راٌتػان
دارنایی را کً ؽاکیانَىی آنَزش داد ةً ایو ؽػکل یػا آن ؽػکل
تٓػ ػیط کطدىػػص .ةطسػػی از راٌتػػان ،ةػػًحای ایيکػػً کلهػػات اـػػلی
ؽاکیانَىی را ةً نطدم ةگَیيص ،آىچػً را سَدؽػان ٍْهیصىػص ةػطای
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نطدم نٌَيً نیکطدىص و آنٌا را ةً ؽاکیانَىی ىػػتت نیدادىػص.
در ىِیخً ،دارنای ةَدیػِی ةًنَر تؾشیؿىادضیطی ترطیّ ؽػص
و آن دیگػػط دارنػػایی ىتػػَد کػػً ؽػػاکیانَىی آنػػَزش داده ةػػَد .در
ىٍایت ،ایو ةاٌث ؽص کً دارنای ةَدیػِی در ٌيػص ىادصیػص ؽػَد.
ایو درغی حصی از تاریز اغت و ىؾان نیدٌػص کػً چػطا ةٍػص از
آن ،ةَدیػػػػم از ـػػػري ٌيػػػص ذػػػضؼ ؽػػػص .ةَدیػػػػم ٕتػػػل از
ىادصیصؽصىؼ ،چيص تِییط ؽکل را گضراىص و در اىٍِا ةا چیظٌایی از
ةطٌهيیػم درآنیشًِ ؽص و نضٌتی را ؽکل داد کً انطوزه در ٌيػص
یاْت نیؽَد ،کػً ٌيصوئیػػم ىانیػصه نیؽػَد .آن دیگػط ٌػیچ
ةػػَدایی را ٌتػػادت ىهیکيػػص ،ةػػًحای آن ،چیػظ دیگػػطی را ٌتػػادت
نیکيص و دیگط ةً ؽاکیانَىی اٌِٖادی ىصارد .وكٍیت آن ایوگَىػً
اغت.
ٌهان گَىً کً ةَدیػم تَغًٍ نییاْت ،از نیان چيػص تِییػط
ِ
ةَدیػػم ناٌایاىػا یػا
ؽکل ٌهصه گضر کطد .یکی از آنٌا تثغیع
« َنطکب ةظراتػط» ةػَد کػً کهػی دػع از درگضؽػت ؽػاکیانَىی
ـَرت گطْتٌ .صهای از نطدم ةط اغاس اـػَل غػهد ةػاهیی کػً
ؽػػاکیانَىی آنػػَزش داد ،ةَدیػػ ِ
ػم ناٌایاىػػا را ةيی ػان گضاؽػػِيص.
ةيیانگضاراىؼ اٌِٖاد داؽػِيص نشانػب دارنػایی کػً ؽػاکیانَىی
ةًنَر ٌهَنی آنَزش داد ،نطدم ٌػادی ةَدىػصٌ .هچيػیو اٌِٖػاد
داؽِيص کً آن دارنا ٕفصی ةطای ارائ ىخات ةً ٌه نَحػَدات را
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ىصاؽت و ْٖم نیتَاىػت ْطد را ةً ىخات سػَدش ٌػصایت کيػص،
آغهاىی نٍػطوؼ ةػً آرٌػات .ازایػورو ،آنٌػا ایػو
یٍيی ةً نطتت
ِ
ِ
ةَدیػم ٌیىایاىا یػا
دارنایی را کً ةًنَر ٌهَنی آنَزش داده ؽص

« َنطکب کَچکتط» ىانیصىص .انػا آن ٌهػان ةَدیػػم اـػلی دوران
ؽاکیانَىی ةَد و ٌهان ؽیَهای اغت کً انطوزه راٌتان کؾَرٌای
حيَبؽطٕی آغیا از آن دیطوی نیکييص .در چیو ىیػظ نػطدم آن را
ةَدیػم ٌیىایاىا نیىانيص .ایتًِ راٌتػان کؾػَرٌای حيَبؽػطٕی
آغػیا ایوگَىػػً ْکػػط ىهیکييػػص ،یٍيػػی آن را «کَچػػکتط» در ىيػػط
ىهیگیطىص؛ ةلکً ْکط نیکييص غػيت اـػلی ؽػاکیانَىی را ةػً ارث
ةطدهاىص .در ذٖیٖت ایو ْکطؽػان درغػت اغػت ،زیػطا تػا ذػصود
زیادی روش تظکی زنان ؽاکیانَىی را ذٓو کطدهاىص.
ةٍص از ایيکً ایػو ةَدیػػم تِییطؽکلدادهؽػصۀ ناٌایاىػا ةػً
چیو نٍطْی ؽص ،در کؾَر نا ریؾً دواىص و ةَدیػهی ؽص کػً در
ذال ذاكط در کؾَر نا گػِطش یاًِْ اغت .انػا آن ةػا ةَدی ِ
ػػم
زنان ؽاکیانَىی کانالً تٓاوت دارد .از یتاس گطًِْ تػا کػل ذایػت
روؽوةیيی و کػل روىػص تظکیػًٌ ،هػًچیظ تِییػط کػطده اغػت .در
ةَدیػم اوییػًْٖ ،ػم ؽػاکیانَىی ةػَد کػً ةػًٌيَان ةيیاىگػضارش
تکطیم نیؽص .انا اکيَن ةَدیػم ،ةَداٌا و ةَدیػػاتَاٌای ةػظرا
ةػیاری دارد و ةػً چيػص ةػَدا اٌِٖػاد دارد .ةػػیاری از تاتاگاتاٌػا
ٌتادت نیؽَىص و ةَدیػم ،نضٌتی ؽصه کً ةَداٌػای ةػػیاری را
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ٌتادت نیکيػص ،ناىيػص ةػَدا آنیتاةػا ،ةػَدا اغػِاد نػب ،تاتاگاتػا
سَرؽیص ةظرا و تٍصاد زیادی از ةَدیػاتَاٌای ةػظرا ىیػظ وحػَد
دارىص .ةً ایو نطیػٔ کػل ةَدیػػم از آىچػً ؽػاکیانَىی در زنػان
سَدش ةيیان ىٍاد ةًکلی ْطؽ کطده اغت.
در نی آن دوره ،تِییط ؽکل دیگطی ـَرت گطْت .ةَدیػاتَا
ىاگارحَىػػا روش رنظگَىػػًای را در ٌيػػص آنػػَزش داد .ایػػو روش
غپع ةً اِْاىػِان رْت و ةٍص ةً نيهٖ ؽیوحیاى
چیو نيِؾط ؽص .آن در غلػل تاى
آن را تاىِطیػػػم تاىػػ

آنػص و در

اتٓاؽ اِْاد ،در ىِیخً نطدم

ىانیصىػػص .ةػػًسانط تػػث یط کيٓػیَىیػػػم،

ارزشٌای اسالٕی چیو ةا ارزشٌػای اسالٕػی نلیتٌػای دیگػط
نِٓاوت ةَد .ایو روش رنظگَىً ،تظکی دوگاى نطد و زن را ؽػانل
نیؽص و حانًٍ در آن زنػان ىَِاىػػت آن را ةپػضیطد .ازایػورو در
نَل دورۀ ٌَیی چاى

از غلػل تاى

ؽص ،از ةیو رْت و تاىِطیػم تاى

 ،وِٕی ةَدیػػم غػطکَب

در چیو ىادصیص ؽػص .در ذػال

ذاكط ،تاىِطیػهی ؽطٕی در ژادو وحػَد دارد کػً در آن زنػان از
چیو ةً آىخا رْػت ،انػا آنٌػا گَاندیيػ

را ىگضراىصىػص .ةػط نتػٔ

تاىِطیػمٌ ،طکػی کً ةصون گضراىصن گَاندیي

 ،تاىِطیػم را یػاد

ةگیطد ،نثل ایو اغػت کػً دارنػای آنٌػا را دزدیػصه و آنٌػا او را
ةًٌيَان کػی کً ةًوغیل سَد اغِاد آنَزش دیػصه ةػً رغػهیت
ىهیؽياغيص .ؽاس دیگطی از نطیٔ ىپال از ٌيص ةً تتػت رْػت و
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«تاىِطیػم تتِی» ىانیصه ؽص و تا انطوز نيِٖل ؽصه اغت .اـَه ً
وكٍیت در ةَدیػم ایوگَىً اغت .ةًنَر نشِفط حطیػان رؽػص و
تِییطات آن را ةیان کػطدم .در نػَل تَغػٍ ةَدیػػم ،در نطاذػل
نشِلّ ،ةطسی از روشٌای دیگط ىیظ دصیصار ؽصىص ،ناىيص ةَدی ِ
ػم
ذن کً ةَدیدارنا آن را ةيیان گضاؽت ،ةَدیػم غػطزنیو دػاک و
ةَدیػم ٌَآیػانٌ .هػ آنٌػا ةػط دایػ درک و تٓػػیطی از آىچػً
ؽاکیانَىی در آن زنػان ةیػان کػطد ،ةيیػان گضاؽػًِ ؽػصىصٌ .هػ
ایوٌا ةً ةَدیػم تِییطؽکلیاًِْ تٍلٔ دارىص .ةیؼ از ده ٌػصد از
چيیو روشٌای تظکیػًای در ةَدیػػم وحػَد دارد و ٌهػ آنٌػا
ؽکل نضٌب ةً سَد گطًِْاىص .ةياةطایو آنٌا ةً نػضٌب ةَدیػػم
تٍلٔ دارىص.
نضاٌب تثغیعؽصه در ایو ٕطن ،یػا ىػًْٖػم در ایػو ٕػطن
ةلکً سیلی از نضاٌب حصیص تثغیعؽصه در ٕػهتٌای نشِلػّ
دىیا در چيصـص غال اسیط ،اُلبؽان ٕالةی ٌػِيصٌ .ط نَحَدی
سصایی کً ةطای ىخات نطدم نیآیػص ،ةٍؾػت سػَد را دارد و ایػو
ةطای ٌط تاتاگاتایی کً ةطای ىخات نطدم آنصه ىیظ ـصؽ نیکيص ،از
ؽاکیانَىی گطًِْ تا ةَدا آنیتاةا و تاتاگاتا سَرؽیص ةظراٌ .طیک
ةٍؾِی دارىص کً آن را غطدطغِی نیکييص .در کٍکؾان راه ؽػیطی
نا ،ةػیؼ از ـػص ىػَع از چيػیو ةٍؾػتٌایی وحػَد داردْ .ػایَن
داْای نا ىیظ ةٍؾت ْایَن را دارد.
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اگػػط دیػػطوان نػػضاٌب دروُػػیو ىخػػات نییاِْيػػص ،کخػػا
نیتَاىػِيص ةطوىص؟ ایو نضاٌب ىهیتَاىيص نطدم را ىخػات دٌيػص،
زیطا آىچً آنَزش نیدٌيص ْا ىیػت .ایتًِ وِٕی چيػیو نػضاٌتی
در اةِصا تثغیع ؽصىص ،ةيیانگضارانؽان ٕفص ىصاؽِيص اٌطیهياىی
ةاؽيص کػً ةػً نػضاٌب اـػلی آغػیب ةطغػاىيص .آنٌػا ةػً نطذلػ
ةازؽصن ٕٓل گَى

و روؽػوةیيی در غػهَح نشِلػّ رغػیصىص و

ةٍلی از ذٖایٔ را دیصىص .انا غهد آنٌا ةػػیار دػاییو ةػَد و ةػا
روؽوةیياىی کػً نیتَاىيػص نػطدم را ىخػات دٌيػص ةػػیار ْاـػلً
ً
ـطْا ةً ةٍلی از ذٖایٔ دی ةطدىص و نَِحً ؽصىص ةٍلی
داؽِيص.
از چیظٌا ةیو نطدم ٌادی اؽِتاه اغت و ةً نػطدم نیگِٓيػص کػً
چگَىً کارٌای سَب اىخام دٌيص .در آُاز نشػایّ نػضاٌب دیگػط
ىتَدىص .انا ةا گضؽت زنان ،نػطدم ةػً آنٌػا نٍِٖػص ؽػصىصْ .کػط
کطدىص کً آىچً آنٌػا نیگَیيػص نٍٖػَل ةػً ىيػط نیآیػص .غػپع
ةیؾِط و ةیؾِط ةً آنٌا اٌِهػاد کطدىػص .در ىِیخػً ،نػطدم ةػًحای
آىکً ةً آن نضاٌب دل ةػپارىص ،غطغپطدۀ آن اْطاد ؽػصىص .وِٕػی
واةػِگی آن اْطاد ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفی اْػظایؼ نییاْػت،
ةً سَد ٌياویو و ایٖاب نٍيػَی نیدادىػص و دػع از آن ،نػضٌب
حصیصی را ةيیان نیگضاؽػِيص .ةػً ؽػها نیگػَیم کػً ٌهػ ایػو
نضاٌب ،اٌطیهيی ٌػِيص .ذِی اگط ةً نطدم ـصنً ىطغاىيصٌ ،يَز
ٌم نضاٌب اٌطیهيی ٌػِيص ،چطاکً ةا اٌِٖػاد نػطدم ةػً نػضاٌب
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وإٍی نصاسلً کطدهاىص .نضاٌب وإٍی نیتَاىيػص نػطدم را ىخػات
دٌيص ،انا آنٌا ىهیتَاىيص .ةا گضؽت زنان ،در ىٍان کارٌػای ةػصی

اىخام نیدٌيص .اسی ً
طا ةػیاری از ایو چیظٌا در چیو اؽػاًٌ دیػصا
کػػطده اغػػت .ةػػطای نثػػال ،ةًاـػػهالح روش گػػَآنییو یکػػی از
آنٌاغت .ةياةطایو نرِاط ةاؽیص .گًِٓ ؽصه کً ةػیؼ از دوٌػظار
روش در کؾَر ةشفَـی در ؽػطؽ آغػیا وحػَد داردٌ .هػً ىػَع

اٌِٖاداتی در حيَبؽطٕی آغیا و ةطسی از کؾَرٌای ُطةی وحػَد
دارد .در یک کؾَر ذِػی ةًـػَرت آؽػکار ؽیهاندطغػِی اىخػام
نیؽَد .تهام ایو چیظٌا اٌطیهوٌایی ٌػِيص کً در ٌفط دایػان
دارنا ىاٌط ؽصهاىصٌ .فط دایػان دارنػا ْٖػم ةػً ةَدیػػم نطةػَط
ىهیؽَد .ةػیاری از ةٍُػصٌای زیػط ةٍُػصی ةػػیار غػهد ةػاه ةػص
ؽصهاىص .آن ةً اَْل ْا در نضاٌب وإٍی اؽاره نیکيػص و ةػً ایػو
ذٖیٖت کً ةؾطیت نٍیار اسالٕی ذاتی سَد و آن سَیؾػِوداری
نتیٍی ٌهطاه آن را از دغت داده اغت.

فقط یک راى تزکیٌ را تهرینکردن
نا آنَزش نیدٌیم کً ؽشؿ ْٖم یک راه تظکیً را ةایص تهطیو
کيص .ةصون تَحً ةً ایيکً کصام تظکیً را اىخام نیدٌیػص ،ىتایػص ةػا
اكاًْکطدن چیظٌای دیگط ،تظکی سَد را آؽػًِٓ کيیػص .ةٍلػی از
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ُیطروذاىیَن ةَدیػِیٌ ،م ةَدیػػم و ٌػم ْػایَن داْػای نػا را
تظکیً نیکييص .نیسَاٌم ةً ؽها ةگَیم کػً در ىٍایػت چیػظی را
کػب ىهیکيیص ،زیطا ٌیچکػی چیظی ةً ؽػها ىهیدٌػص .اگطچػً
ٌط دو روش ةً نصرغ ةَدا تٍلٔ دارىص ،انا نَكَع ؽیوؽیي

و

نَكَع دایتيصی ةً یک روش وحػَد دارد .ؽػها ْٖػم یػک ةػصن
داریػص .ةػصنتان ٕػطار اغػت گَىػ
گَى

کػصام نصرغػً را رؽػص دٌػص؟

تان از نیان کصام ىَع روىص تتصیل نیگضرد؟ کخا نیسَاٌیص

ةطویص؟ ةً حایی سَاٌیص رْت کً تظکیًتان ؽها را نیةطد .اگػط ةػا
دیطوی از ةَدیػم غػطزنیو دػاک تظکیػً کيیػص ،ةًغػَی ةٍؾػت
غٍادت ُایی ةَدا آنیتاةا ذطکت نیکيیص .اگط تظکی ةػَدا اغػِاد
نب را دىتال کيیص ،ةًغَی ةٍؾت درسؾان ذطکت نیکيیص .ایػو
چیظی اغت کً در نضاٌب گًِٓ نیؽَد و «تظکیًىکطدن ٌمزنان
در دو روش» ىانیصه نیؽَد.
تظکیًای کً در ایيخا از آن ـرتت نیکيیم در وإً درةارۀ کل
ْطایيص تتصیل گَى

اغت و ایو ،نصرغ تظکی سَد ْػطد را دىتػال

نیکيص .آىٍایی کػً ٌمزنػان در دو ٕػایٔ ٕػصم نػیگضارىػص و دػی
ىتطدهاىص ةً چً غهِی نیروىص ،در ىٍایت از تالشٌایؽان چیظی
ةً دغت ىشَاٌيص آورد .ىًتيٍا تهطیوٌای چیگَى

ىهیتَاىػص ةػا

روشٌای نضٌتی تطکیب ؽػَد ،ةلکػً ذِػی دو روش تظکیػً ،دو
روش نشِلّ چیگَى

یا ذِی دو نضٌب ىیظ ىهیتَاىيص تطکیػب
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ؽَىص .ذِی ٌيگام تظکیً در نضٌتی نؾشؿ ،ؽاسًٌای نشِلّ
ىهیتَاىيص تطکیب ؽَىصْٖ .ػم ةایػص یػک روش تظکیػً را اىِشػاب
کيیص .اگط روش تظکی ةَدیػم غطزنیو داک را اىخػام نیدٌیػص،
ةایص ْٖم روش تظکی ةَدیػم غطزنیو داک را اىخام دٌیص ،اگػط
روش تظکی تاىِطیػم را اىخام نیدٌیص ،ةایػص ْٖػم روش تظکیػ
تاىِطیػم را اىخام دٌیص ،اگػط روش تظکیػ ةَدی ِ
ػػم ذن را اىخػام
نیدٌیص ،ةایص ْٖم روش تظکی ةَدی ِ
ػم ذن را اىخام دٌیػص .اگػط
ٌمزنػػان دایتػػان را در دو ٕػػایٔ ةگضاری ػصٌ ،ػػط دوی ای ػو و آن را
تظکیً کيیص ،چیظی ةً دغت ىهیآوریص .ةػًٌتارت دیگػط ،ذِػی در
نػػضٌب ةَدیػػػم ىیػػظ «تظکیػػًىکطدن ٌمزنػػان در دو روش» را
آنَزش نیدٌيص و ةً ؽها احػازه ىهیدٌيػص روشٌػای تظکیػً را
تطکیب کيیص .یػک گػطوه روش تهػطیو سػَد را دارد ،گػطوه دیگػط
روش تهطیو سَدش را دارد و ٌطیک از آنٌا ،اگط گَى

را رؽػص

نیدٌيص ،نختَرىص روش تظکیً و تتصیل در نصرغ سػَد را دىتػال
کييص .در ةٍُصٌای دیگطْ ،طایيصی ةطای ؽػکلگیػطی گَىػ

وحػَد

دارد و ایػػو ْطایيػػص ،ةػػػیار دیچیػػصه و اغػػطارآنیظ اغػػت و ؽػػها
ىهیتَاىیص آن را ٌطنَر کً نایػل ةاؽػیص ةػا چیظٌػای دیگػطی در
تظکیً تطکیب کيیص.
ةًنرق ایيکً ةٍلی از ُیطروذػاىیَن ةَدیػػِی نیؽػيَىص
کً نا روش تظکی چیگَى

از نصرغػ ةػَدا را اىخػام نػیدٌیم،
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تهطیوکييصگان نا را ةطای تِییط نضٌب ةً نٍاةص نیةطىص .ةگضاریػص
ةً ٌه ؽها کً ایيخا ىؾػًِایص ةگَیم :ایو کار را اىخػام ىصٌیػص.
ؽها ةً داْای نا و اذکام ةَدیػػم آغػیب نیرغػاىیصٌ .مزنػان
نظاذم تهطیوکييصگان نیؽَیص و کاری نیکيیص کً آنٌػا ىَِاىيػص
چیظی ةً دغت ةیاورىص .ایو نخاز ىیػت .تظکیً نَكٌَی ةػػیار
حصی اغت .ؽشؿ ةایص از یک روش دیطوی کيػصٌ .طچيػص ایػو
ٕػهت کػً نػا در ةػیو نػطدم ٌػادی آنػَزش نػیدٌیم نػضٌب
ىیػت ،انا ٌػصْؼ در تظکیػً ٌهػان اغػت :رغػیصن ةػً نطذلػ
ةازؽصن ٕٓل گَى

 ،روؽوةیيی و کهال در تظکیً.

ؽاکیانَىی ةیان کػطد کػً در ٌفػط دایػان دارنػا ذِػی ةػطای
راٌتان در نٍاةص ةػیار غشت سَاٌص ةَد کً سَد را ىخػات دٌيػص،
چً رغص ةػً آن ُیطروذػاىیَن ةَدیػػِی کػً ٌیچکػػی از آنٌػا
نطإتػػت ىهیکيػػص .ذِػػی اگػػط کػػػی را ةػػًٌيَان «اغػػِاد» سػػَد
ةطگظیػػصه ةاؽػػیص ،آن ؽشفػػی کػػً او را اغػػِاد نیىانیػػص ىیػػظ

ً
وإٍا تظکیً ىکيصْ ،طٕی ةا یک ؽاگطد ىصارد.
تظکیًکييصه اغت .اگط
ةصون تظکی ٕلبٌ ،یچکػی ىهیتَاىص نَْٔ ؽَد .تِییػط نػضٌب،
نطاغهی نطةَط ةً نطدم ٌادی اغت .آیا دػع از تِییػط نػضٌب،
ٌلَی از نصرغ ةَدا ٌػِیص؟ و دع از آن ،ةَدا از ؽها نطإتػت
نیکيص؟ چيیو چیظی ىیػت .ذِی اگط ٌط روز در نٖاةل نخػػه
ةَدا تٍيیم کيیص و آنٕصر او را ٌتادت کيیص کً ةصندرد ةگیطیػص یػا
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اگط دغًِدغًِ ٌَد روؽو کيیصٌ ،يَز ٌػم ةیْایػصه اغػتْٖ .ػم
وِٕی نؤ ط اغت کً ةًنَر وإٍی ذٌوتان را تظکیً کيیص .در ٌفػط
دایان دارنا ،حٍان دغِشَش تِییطات ةػیار ةظرگی ؽصه و ذِػی
نکانٌای نضٌتی ىیظ دیگط ةطای ٌتادت سَب ىیػِيص .اْطادی کً
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دارىص (ؽانل راٌتان) ىیظ ایو وكػٍیت را
دیصهاىص .در ذال ذاكط ،تيٍا کػی کً در دىیا ةػًنَر ٌليػی ْػایی
راغِیو را آنَزش نیدٌص نو ٌػِم .کاری را اىخػام دادهام کػً
ٕتالً ٌیچکػی ٌطگظ اىخام ىصاده اغت و در ٌفط دایان دارنػا ایػو
را در دغِطس ٌهً ٕػطار دادهام .ذٖیٖػت ایػو اغػت کػً چيػیو
ْطـِی در ٌط ٌظار غال یا دهٌظار غال ،دیؼ ىهیآیص .انػا ایيکػً
ةَِاىیص ىخات یاةیص ،ةًةیان دیگط ،ایيکً ةَِاىیص تظکیً کيیػصٌ ،يػَز
ٌم ةً سَدتان ةػِگی دارد .آىچً در ذال گِٓو آن ٌػِم اـػلی
از حٍان ٌيیم اغت.
ایو را ىهیگَیم کً نختَریص ْایَن داْا را یاد ةگیطیػص ،ةلکػً
اـَیی را ةا ؽها در نیان نیگضارم .اگط نیسَاٌیػص تظکیػً کيیػص،
ةایص ْٖم یک راه تظکیً را تهػطیو کيیػص .وگطىػً اـػالً ىهیتَاىیػص
تظکیً کيیص .ایتًِ اگط ىهیسَاٌیص تظکیً کيیص ،ةًٌیچوحػً ؽػها را
نختَر ىهیکيیم .ایػو ْػا ةػطای اْػطادی اغػت کػً ةػًنَر وإٍػی
نیسَاٌيص تظکیً کييص .ةياةطایو ةایص ْٖم روی یػک روش تهطکػظ
کيیص و ذِی اْکاری از روشٌای دیگػط را در آن نشلػَط ىکيیػص.
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ایيخا تکيیک ذٌيی را آنَزش ىهیدٌمٌ ،ػیچ تکيیػک ذٌيػی در
ْایَن داْای نا وحػَد ىػصارد .ازایػورو ٌیچکػػی ىتایػص تکيیػک
نطتتم ةا ذٌو را ةً آن اكاًْ کيص .نههئو ةاؽػیص کػً ایػو را ةػً
سانط نیغپاریص :در روش نا اـَه ً ٌػیچ تکيیػک ذٌيػی وحػَد
ةَدن» نصرغػػ ةػػَدا و
ىػػصارد .ایػػو ٌمغػػَ ةػػا ٌٖیػػصۀ «سػػایی
ِ
ةَدن» نصرغ دائَ اغت.
«ٌیچ
ِ

در یک نٍَٕیت احػازه دادم ذٌػيم ةػً ذٌػو چٍػار یػا دػيج
نَحَد روؽوةیو واه وـل ؽَد کً در ٕلهطوٌایی ةیىٍایػت ةػاه
ةَدىص .غهد آنٌا ةًٕصری ةاه ةَد کً اگط تَـیّ نیکػطدم ةػطای
نطدم ٌادی ةاوردضیط ىهیةَد .آنٌا نیسَاغِيص ةصاىيص چػًچیظی
در ذٌيم نیگػضرد .غػالٌای ةػػیاری اغػت کػً تظکیػً کػطدهام.

ً
نهلٖػػا ُیػػطنهکو اغػػت کػػً اْػػطاد دیگػػط ذٌػػو نػػطا ةشَاىيػػص.
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دیگطان ذِی یػکذره ٌػم ىهیتَاىػص وارد
ْلای نو ؽَدٌ .یچکػی ىهیتَاىص نطا ةٍٓهص یا ةصاىص در ْکػطم
چً نیگضرد .انا در ایو نَرد ،ةا سَاغت آنٌا نَاْٖت کطدم تا از
اْکارم آگاه ؽَىص و ةطای نصتی ذٌػو نػطا ةػً ذٌػو سػَد وـػل
کطدىص .ةٍص از ایيکً وـل ؽص ،کهػی ةػطایم غػشت ةػَد کػً تػاب
ةیاورم .ةصون تَحً ةً ایيکً غهرم چً اىصازه ةاه یا داییو اغػت،
ٌيَز در ةیو نطدم ٌادی ٌػػِم و ٌيػَز در ذػال اىخػام کػاری از
روی ٕفص ٌػِم؛ یٍيی ىخات نطدمٕ .لب نػو ةػً ىخػات نػطدم
152

اسِفاص داده ؽصه اغت .انػا ذٌػو آنٌػا چٖػصر غػاکو ةػَد؟
آنٕصر غاکو کً ٌطاساىگیظ ةَد .اگط ْٖم یػک ؽػشؿ ةػً ایػو
غکَن ةطغص چیظ نٍهی ىیػت ،انا چٍار یا ديج ىٓط آىخا ةَدىص کً
در غکَىی ؽتیً ةطکًای از آب غاکو ىؾػػًِ ةَدىػص و ىَِاىػػِم
چیظی از آنٌا اذػاس کيم .در نَل آن چيػص روز از ىيػط ذٌيػی

ً
وإٍا اذػاس ىاراذِی داؽِم و ذع تَـیّىادضیطی را تخطةػً
کطدم .ا کثط اْطاد ةًٌیچوحً ىهیتَاىيػص آن را تفػَر یػا اذػػاس
کييص ،کانالً سایی و ٌاری از ٕفص ةَد.
وِٕ ػی در غػػهری ةػ ػیار ةػػاه تظکی ػً نیکيی ػص ،ةًٌیچوحػػً
ٍْاییت ْکطی وحَد ىصارد .در اةِصا وِٕی ؽطوع کطدیػص ،ةػًٌيَان
ْطدی ٌادی در نطذل اوییً ةَدیص و ةياةطایو کارٌای ةيیػادیو هزم
ةَد .انا کارٌػای ةيیػادیو ةػطای ؽػها اىخػام ؽػصه اغػت .وِٕػی
تظکیًتان ةً غهد ةاهیی ةطغص ،تظکیً کانالً ةػًنَر سَدکػار ٌهػل
نیکيص و غیػِم تظکی نا ىهَى سَةی از ایػو نػػئلً اغػت :تػا
وِٕی ؽیوؽیي

سَد را ةٍتَد نیةشؾیص ،گَى

تػان نػػِٖل از

تهطیوٌا رؽص نیکيص .تهطیوٌای نا ةػطای تَٖیػت نکاىیظمٌػای
سَدکار اغت .چطا اْطاد در نصیِیؾػو ةَدیػػِی ٌهیؾػً غػاکو
نیىؾیييص؟ آن ةیٕفصی کانل اغت .نهکو اغػت دیػصه ةاؽػیص
کػػً نصرغػ دائػػَ اىَاعوإػػػام ذطکػػاتٍْ ،اییتٌػػای ْکػػطی یػا
ٌصایت ْکطی را آنَزش نیدٌص .انػا نیتػَاىم ةػً ؽػها ةگػَیم،
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ةًنرق ایيکً نصرغ دائَ ةً ْطاغَی غهد چی نیرغص ،چیظی
ىشَاٌص داؽت و دیگط از چيػیووچيػان ٍْاییػت ْکػطی اغػِٓاده
ىشَاٌص کطد .انا اْطادی کً روشٌای دیگػط چیگَىػ

را تهػطیو

کطدهاىص ٌهیؾً در رٌاکطدن چیظٌایی نثل تکيیکٌای تيٓػػی و
ٍْاییتٌای ْکطی نؾکل دارىص .نو چیظٌایی در غهد داىؾگاه
را ةً آنٌا آنَزش نیدٌم ،انا آنٌا ٌهیؾً درةػارۀ چیظٌػایی از
نصرغ اةِصایی از نو غؤال نیکييػص ،چیظٌػایی ناىيػص «ٌػصایت
اىطژی» و «حٍتدٌی آگاٌی ».در ذال ذاكط ةً آن روش ٌادت
ایوگَىً اغت ،انا در ذٖیٖت

کطدهاىص و ْکط نیکييص کً چیگَى
ایوگَىً ىیػت.

تَاناییيای فَقطبیعی ٍ تَان گَنگ
ةػیاری از اْطاد درک روؽػيی از اـػهالذات چیگَىػ

ىصارىػص و

ایو اـهالذات را ةا ٌم اؽِتاه نیگیطىص .یک ىهَىً ایو اغت کً
«تَاىاییٌای َْؽنتیٍی» را ةا «تَان گَىػ
گَىگی کً از نطیٔ تظکی ؽیوؽیي

» اؽػِتاه نیگیطىػص.

ةً دغت نػیآوریمٌ ،هػان

تَٖای نا اغت کً ةا حضبؽصن نا در غطؽت حٍان ،تتصیل ؽصه
اغت .ایو گَى

 ،ةػیار نٍم اغػت زیػطا ارتٓػاع غػهد ؽػشؿ،

ٕصرت تَان گَى

او و هطۀ تظکی او را در تظکیػً تٍیػیو نیکيػص.
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در نَل تظکیً ،چً وكػٍیِی ةػطای ؽػشؿ دصیػصار نیؽػَد؟ او
نیتَاىص ةٍلی از تَاىاییٌای ُیطٌادی و َْؽنتیٍی را رؽص دٌص
کً آنٌا را ةًنَر سالـػً «تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی» نیىػانیم.
گَىگی کً اهن ةیان کطدم ،کً غهد ؽشؿ را نؾػشؿ نیکيػص،
«تَان گَى
گَى

» ىانیصه نیؽَدٌ .طچً غهدتان ةاهتط ةاؽػص ،تػَان

تان ةیؾِط و تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان َٕیتط اغت.
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ْٖػم تَییػصات حػاىتی روىػص تظکیػً

ٌػِيص و نٍطؼ غهد ؽشؿ ىیػِيص .آنٌا ىً نٍػطؼ دیؾػطْت
یا غهد ؽشؿ ٌػِيص و ىً نٍطؼ ٕصرت تَان گَى

او .ةٍلػی

اْػطاد نهکػػو اغػػت نٖػػصار ةیؾػػِطی از آنٌػػا را داؽػػًِ ةاؽػػيص و
ٌػػصهای کهِػػط .ةػػًٌالوه ،ىهیتَاىیػػص تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی را
ةًٌيَان ٌصؼ اـلی تظکیً در ىيط ةگیطیص و آنٌا چیظی ىیػػِيص
کػػً ةػػا نلبکطدنؽػػان ةَِاىیػػص ةػػً دغػػت آوریػػص .تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی ْٖم زناىی دصیصار نیؽَىص کػً ْػطد نفػهم نیؽػَد
ةػػًنَر ذٖیٖػػی تظکی ػً کيػػص .او ىهیتَاىػػص آنٌػػا را ٌػػصؼ اـػػلی
تظکیًاش ٕطار دٌص .ةطای چً آنٌا را نیسَاٌیص؟ آیا ْٖػم ةػطای
ً
نهلٖػا نخػاز
ایيکً آنٌا را در ةیو نطدم ٌادی ةً کار ةتطیص؟ انػا

ىیػِیص کً آنٌا را ةًدیشَاه در ةیو نطدم ٌادی ةً کار ةتطیػص .ةػً
ٌهیو ٌلت اغت کً ٌطچػً ةیؾػِط در حػػِخَی آنٌػا ةاؽػیص،
کهِط ةً دغت نیآوریص .زیطا در نلػب چیػظی ٌػػِیص .در نلػب
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چیظی ةػَدن ،سػَدش واةػػِگی اغػت .در تظکیػً ،واةػػِگیٌا

دٕی ً
ٖا چیظٌایی ٌػِيص کً ةایص رٌا ؽَىص.

ةػیاری از اْطاد تا ٕلهطوٌای ةػیار ةاهیی تظکیً کطدهاىص انػا
ٌیچ تَاىایی َْؽنتیٍی ىصارىص .اغِادؽػان آن تَاىاییٌػا را ٕٓػل
کطده ،چطاکػً ىگػطان اغػت آنٌػا سػَد را ةػًسَةی اداره ىکييػص و
کارٌػػای ةػػصی اىخػػام دٌيػػص .ازایػػورو ةػػً آنٌػػا احػػازه ىهیدٌػػص
تَاىاییٌای َْؽنتیٍیؽان را ةً کار ةتطىص .تٍصاد ةػیار زیادی از
ایو اْطاد وحَد دارىػص .تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی را ْکػط ؽػشؿ
ٌصایت نیکيص .وِٕی ؽشفی سَاب اغت نهکػو اغػت ىَِاىػص
ةًدرغِی رِْار کيص و ؽایص ةا یک رؤیا ،روز ةٍصش نؾشؿ ؽَد
کً زنیو و آغهان را زیط و رو کطده اغػت .ایػو نخػاز ىیػػت .از
آىخا کً روش تظکی نا در ةیو نطدم ٌادی اىخػام نیؽػَدْ ،ػطد
ٌطٕصر ٌم تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةاؽکٌَی داؽًِ ةاؽص نٍهػَه ً
ةً آنٌا دغِطغی ىصارد .اکثط تَاىاییٌا ٕٓل نیؽَىص ،ویػی ایػو
نهلٔ ىیػت .ةػیاری از اْطادی کً ةًسَةی تظکیً کطدهاىػص احػازه
دارىص ٕػػهِی از تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی سػَد را تخطةػً کييػص،
چطاکػػً نیتَاىيػػص سػػَد را ةػػًسَةی اداره کييػػص .اگػػط از ایػو اْػػطاد
ةشَاٌیص کً تَاىاییٌای َْؽنتیٍیؽان را ةًنَر غطغػطی ىؾػان

ً
نهلٖا ایو کار را ىهیکييص .آنٌػا نیتَاىيػص سػَد را کيِػطل
دٌيص،

کييص.
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تزکیۀ نعکَس ٍ قرضگرفتن گَنگ
ةٍلی از اْطاد ٌطگظ چیگَى

را تهطیو ىکطدهاىػص یػا ایيکػً ْٖػم

چیظٌای کهی را در کالس چیگَى

یاد گطًِْاىص ،انا آنٌا ةػطای

ؽػػٓای ةیهاریٌػػا و ذٓػػو تيصرغػػِی ٌػػػِيص و تظکیػً ىیػػػِيص.
ةًٌتارت دیگط ،ایو اؽػشاص ٌطگػظ آنػَزش ذٖیٖػی را دریاْػت
ىکطدهاىص .انا ىاگٍان یکؽتً گَى

ةً دغت نیآورىص .درةارۀ ایو

ـرتت نیکيیم کً ایو ىَع گَى

از کخا نیآیص .ةً چيػص ؽػکل

اتٓاؽ نیاِْص.
یکی از آنٌا تظکی نٍکَس اغت .تظکی نٍکَس چیػػت؟

ً
ىػتِا نػو ةاؽص و ةشَاٌص
ایو ىَع وِٕی روی نیدٌص کً کػی
تظکیً کيص ،انا زنان کاْی ةطای او ةػإی ىهاىػصه ةاؽػص تػا از اةِػصا
تظکیً را ؽطوع کيص .وِٕی چیگَى

در اوج نرتَةیػت سػَد ةػَد،

اْطاد نػيی ةَدىص کػً نیسَاغػِيص ناىيػص غػایطیو تظکیػً کييػص.
آنٌا نیداىػِيص کً نطدم نیتَاىيص ةا چیگَىػ

کارٌػای سػَةی

ةطای دیگطان اىخام دٌيص و ٌمزنان سَد را ىیظ ةا آن رؽػص دٌيػص.
چيیو آرزویی داؽِيص ،نیسَاغِيص سػَد را رؽػص دٌيػص و تظکیػً
کييص .انا چيص غال دیؼ کػً چیگَىػ
چیگَى

ٌهگی ْٖػم چیگَىػ

رایػج ةػَد ،آن اغػِادان

را رواج نیدادىػص و ٌیچکػػی

ً
وإٍا چیظٌای غهد ةاهیی را نيِٖل ىکطد .ذِی تا انطوز ٌم ،تيٍا
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کػی ٌػِم کً ةًنَر وإٍی چیگَىگی در غػهَح ةػاه را ةػًنَر
ٌهَنی نيِٖل نیکيمْ .ػطد دیگػطی ىیػػت .اْػطادی کػً تظکیػ

ً
ىػػتِا
نٍکَس را اىخام نیدادىص ةیؼ از ديخاه غػال داؽػِيص و
نػو ةَدىص .کیٓیت نادرزادی آنٌا سَب ةَد و چیظٌػای ةػػیار

سَةی را در ةصنؽان داؽِيص .تٖطی ً
تا ٌهگی آنٌا ةًذصی کً نطیص
یا حاىؾیو اغِادؽان ؽَىص سَب ةَدىػص .انػا ایػو اْػطاد نػػو
ةَدىػػص .اگػػط نیسَاغػػِيص تظکیػػً کييػػص ،گِٓػػيؼ آغػػانتط از
ٌهلکطدىؼ ةَد! کخػا نیتَاىػػِيص اغػِادی ةیاةيػص؟ انػا آرزوی
تظکیػػً نثػػل نػػال در ٕلبؽػػان نیدرسؾػیص و دىیػای دهحٍِػػً را
نییطزاىص .اُلب ؽػيیصهایص کػً نػطدم از غطؽػت سػصایی غػشو
نیگَیيص و ایو غطؽت سصاییؽان ةَد کً ىاٌط ؽصه ةَد.
از دیصگاه غهَح ةاه ،زىصگی ْطد ةطای ایو ىیػت کً اىػػان
ةاؽص .زىصگی ْطد در ةٍُصی در ایو حٍان سلٔ ؽص و ةًنَر نتیٍی

ةا غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن ٌهاٌي

ةَد و غطؽت او در آُاز

سَب و نٍطةان ةَد .انػا ٌهػاننَر کػً تٍػصاد نَحػَدات زیػادتط

ؽصىص ،آنٌا رواةم احِهاٌی ؽکل دادىص و غپع ةٍلی از آنٌػا
سَدسَاه یا ةص ؽصىص .در آن نطذلً ىَِاىػِيص در غهَح ةاه ةػإی
ةهاىيص و ةایص ةً غهری داییوتط نیاِْادىص .در آن غػهد دوةػاره
ةص ؽصىص و دوةاره ةایػص دػاییوتط نیاِْادىػص .ةيػاةطایو ةػً غػَٖط
ادانػً دادىػص تػػا ایيکػً در آسػػط ةػً غػهد نػػطدم ٌػادی اِْادىػػص.
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نَحػػَدات دػػع از غػػَٖط ةػػً ای ػو غػػهد ،ةایػػص کػػانالً از ة ػیو
نیرِْيص ،انا نَحَدات واهتط از روی سیطسَاٌی تفػهیم گطِْيػص
ةً نطدم ْطـػت دیگػطی در نریهػی ةػػیار دردىػاک ةصٌيػص ،در
ىِیخً ایو ةٍُص را آْطیصىص.
در ةٍُػػصٌای دیگػػط ،نػػطدم ةػػصنٌایی ةػػصیو ؽػػکل ىصارىػػص.
نیتَاىيص در ٌَا دطواز کييص و ةظراتط یػا کَچػکتط ؽػَىص .انػا در
ایو ةٍُػص ،ایػو ةػصن ْیظیکػی کػً اکيػَن داریػم ،ةػً نػطدم داده
نیؽَد .وِٕی ایو ةػصن را داریػص ،اگػط ٌػَا غػطد یػا گػطم ةاؽػص
ىهیتَاىیص ترهل کيیص ،سػِگی و گطغػيگی را ىهیتَاىیػص ترهػل
کيیص .درد و رىج احِيابىادضیط اغت .وِٕی ةیهار نیؽَیص ،ترهل
آن غشت اغت و از نیان تَیص ،دیطی ،ةیهاری و نطا نیگضریػص.
ةطای ایو اغت کً از نطیٔ دردکؾیصن ،کارنایتان را ةازدطداسػت
کيیص .ةً ؽها یػک ْطـػت دیگػط داده ؽػصه تػا دیػصه ؽػَد آیػا
نیتَاىیص ةً اـل سَد ةازگطدیص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً اىػانٌا
و تٌَم اِْادهاىص .ةٍص از ایيکً ایيخا اِْادیػص ،ایػو
در ایو غطزنی ِ

حٓت چؾم ةطای ؽها سلٔ نیؽَد تا ؽها را از دیػصن ةٍُػصٌای

دیگط و از دیصن ناٌیت دىیای نادی ةازدارد .آنٌػایی کػً ةَِاىيػص
ةػػً اـػػل سػػَد ةازگطدىػػص ،دػػی سَاٌيػػص ةػػطد کػػً دردىػػاکتطیو
زحطٌایؽان در ایيخا ةػػیار ةػاارزش ةػَده اغػت .وِٕػی غػٍی
نیکيیص ةطای ةازگؾت ةً اـل سَد ،از نطیٔ تکیً ةط ایهػان سػَد
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در نیان تٌَم تظکیً کيیص ،نختَریص غشِیٌای ةػیاری را تخطةً
کيیص و ایوگَىً ةًغطٌت ةطنیگطدیص .انػا اگػط ةػصتط ؽػَیص ىػاةَد
سَاٌیص ؽص .ةياةطایو از ىيط نَحَدات ةاهتط ،اىػانةَدن ،نييَر از
زىصگی ىیػت ،ةلکً ٌصؼ ایو اغت کً ةً سلَص اویی سَد و ةً
ساى آغهاىیتان ةازگطدیص .نطدم ٌػادی ىهیتَاىيػص ةػً ایػو آگػاه
ؽَىص .زیطا ایو دىیای نادی تهام چیظی اغت کً نیداىيػص و ةػً
ایو ْکط نیکييص کً چگَىً ةً دیؼ ةطوىص و ةًسَةی زىصگی کييص.
انا ٌطچً ةٍِط زىصگی کييص ،نهکو اغت سَدسػَاهتط و ذطیؿتػط
ؽَىص و در ایو ـَرت از غطؽت حٍان دورتط نیؽَىص و ةًغػهت
ىاةَدی و تتاٌی نیروىص.
وِٕی از غهری ةاه دیصه ؽَد ،در ذایی کً ْکط نیکيیػص ةػً
حلَ دیؼ نیرویص ،در ذٖیٖت ةً ٌٖب نیرویػص .اىػػانٌا ْکػط
نیکييص در ذال تَغٍ ٌلم و دیؾطْت ٌػِيص ،در ذػایی کػً ةػط
نتٔ َٕاىیو ذاکم ةط حٍان ذطکت نیکييص .حاى

گَئَهئَ ،یکػی

از ٌؾػػػت دائَئیػػػػت حاویػػػصان ،روی اهغ رو ةًغػػػهت ٌٖػػػب
نیىؾػت و آن را نیراىص .کهِط کػػی نیداىػص چػطا او ایوگَىػً
غَار اهغ نیؽص .او دی ةطد ةً حلَ رِْو ،ةػً ٌٖػب ذطکػتکطدن
اغت ،در ىِیخً ةطٌکع غَار آن نیؽص .ةيػاةطایو ،یريػًای کػً
نطدم ةشَاٌيص تظکیً کييص ،نَحَدات روؽوةیو ةظرا ةػطای ایػو
ٕلب ارزش ةػیاری ٕائل نیؽػَىص و نیتَاىيػص ةػصون ؽػطط ةػً
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آنٌا کهک کييص .درغت نثل نٍَٕیت تهطیوکييػصگاىی اغػت کػً
انطوز ایيخا ذلَر دارىص .اگػط نیسَاٌیػص تظکیػً کيیػص ،نیتػَاىم
ةصون ؽطط ةً ؽها کهػک کػيم .انػا اگػط ةشَاٌیػص ْػطدی ٌػادی
ةاؽیص ،در ذال ْکطکطدن درةارۀ ؽٓایاِْو ةاؽػیص و ایػو یػا آن را
ةشَاٌیص ،ىهیتَاىم ةً ؽها کهک کيم و ٌهلی ىشَاٌص ةػَد .چػطا؟
زیطا نیسَاٌیص ْطدی ٌػادی ةاؽػیص و ْػطد ٌػادی ةایػص از نیػان
تَیص ،دیطی ،ةیهاری و نطا ةگضرد .ةایص ایوگَىً ةاؽص و ٌطچیظی
راةه کارنایی سَد را دارد و ىهیتَاىص نشِل ؽػَد .نهکػو اغػت
در اةِصا تظکی وإٍی ةشؾی از زىصگی ؽها ىتَده ةاؽػص ،انػا ذػاه
کً نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،زىصگیتان از ایيخا ةً ةٍص ةایػص دوةػاره
ىيم و تطتیب داده ؽَد و ازایورو نیتػَاىیم ةػصنتان را نٍِػادل
کيیم.
وِٕی ؽشفی ةشَاٌص تظکیً کيص ،ةػًنرق ایيکػً ایػو آرزو
در او ىاٌط ؽَد ،نَحَدات واهتط آن را نیةیييص و ةػػیار ةػاارزش
در ىيط نیگیطىص .انػا [در غػالٌای اسیػطب ةػطای ایػو نَحػَدات
واهتط انکاندضیط ىتَده کً از نطیٔ دیصاکطدن اغِادی در ایو دىیػا
کً ةً آن اْطاد آنَزش دٌص از آنٌا ذهایت کييص .ةًٌالوه ،اْطادی
کً تَـیّ کطدم ةیؼ از ديخاه غػال داؽػِيص .نَحػَدات واهتػط
ىهیتَاىيص ةیایيص و ةًنَر نػِٖیم ةً ایو اْطاد آنَزش دٌيص ،زیطا
ا گط آنٌا سَد را ایيخا ىؾان نیدادىص و ْا و تهطیوٌا را ةػً آىػان
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نیآنَسِيص ،در ذال ْاشکطدن اغطار آغهاىی نیةَدىص و ةًسانط
آن کار ،سَدؽان ىیظ غَٖط نیکطدىص .نَحػَدات ةؾػطی کارٌػای
و تػٌَم اِْادهاىػص ،ةيػاةطایو
ةصی اىخام دادهاىص و در ایو غػطزنی ِ

نختَرىص از نطیٔ آگاهؽصن در نیان تٌَم ،تظکیً کييص و ةً ٌهیو

ٌلت اغت کً نَحَدات واهتط ىهیتَاىيص ةً آنٌا آنػَزش دٌيػص.
اگط یک نَحَد سصایی در نٖاةل چؾم نػطدم در زىػصگی وإٍػی،
سَد را ىؾان نیداد و ْػا و تهطیوٌػا را آنػَزش نػیداد ،ذِػی
اْػطادی کػػً گياٌػان ىاةشؾػػَدىی نطتکػب ؽػػصه ةَدىػص ىیػظ ةػػطای
یادگطِْو نیآنصىص و ٌهً ةاور نیکطدىص .دیگط نَكٌَی از ایهػان
و ةفػػیطت وحػػَد ىهیداؽػػت .نَحػػَدات اىػػػاىی ةایػػص از ةػػیو
و تػٌَم
نیرِْيص چطاکً ةًواغه کارٌای سَدؽان در ایو غطزنی ِ

اِْادىص .انا ةً ؽها یک ْطـت دیگط داده ؽصه کً در ایو تٌَم و

غػػطدرگهی ةػػً غطچؾػػهً و اـػػل سػػَد ةازگطدیػػص .اگػػط ةَِاىیػػص
ةازگطدیص ،ةازنیگطدیص ،انا اگط ىَِاىیص ةازگطدیص ،ةً چطس ةازدیصایی
ادانً نیدٌیص و در ىٍایت ىاةَد نیؽَیص.
ْطد ةایص نػیط سَد را ةپیهایص .دع اگط ؽشفی نیسَاغت
تظکیً کيص ،آن نَحَدات واهتط چگَىػً نیتَاىػػِيص کهػک کييػص؟
آنٌا راٌی را دیصا کطدىص .چیگَى

در آن زنان ةػػیار نرتػَب و

آن ىِیخ تِییطی در ؽطایم کیٍاىی ةَد .ةػطای ٌهکػاری ةػا ایػو
تِییطات کیٍاىی ،آنٌا نِياغب ةا غهد ؽیوؽیي
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ایو ؽشؿ

ةً او گَى

نیدادىص .آنٌا یَیًای ىطم ةً ةصن او نِفل نیکطدىص

کً ناىيص ؽیط آب کار نیکطد و وِٕی ةاز نیؽص اىطژی نیآنػص .او
دی نیةطد کً اگػط ةشَاٌػص گَىػ

را ةیػطون ةٓطغػِص ،ةًغػَی او

نیآیص و اگط ىشَاٌص ىهیآیص .ذایت تظکی او ایوگَىً ةػَد و ایػو،
«تظکیػ نٍکػػَس» ىانیػصه نیؽػػَد .یٍيػػی تػػا ةػػً کهػػال ةطغػػص
ةًـَرت نٍکَس تظکیً نیکيص .از چیظی کً ةًنَر نٍهَل نطذل
ةاهی تظکیً اغت ةًغهت نطذل دایًایتط آن تظکیً نیکيص.
نٍهَه ً ؽشؿ در تظکیً ،از نطذل اةِػصایی ةًغػهت نطاذػل
دیؾطًِْتط رؽص نیکيص تا ایيکً در ىٍایت ةً ةازؽصن ٕٓل گَى

و

کهال تظکیً ةطغص .تظکی نٍکَس ةطای آن اْػطاد نػػيی ةػَد کػً
زنان کاْی ىصاؽِيص تا ةًنَر نٍهَل از نطذل اةِصایی تا دیؾطًِْ

ً
نػػِٖیها از نطذلػ
تظکیً کييص .ةطای آنٌػا غػطیًتط نیةػَد کػً

دیؾطًِْ ؽطوع کييص .ایو دصیصهای ةَد کً در آن زنان ایخاد ؽص.
آن اْطاد ةایص ؽیوؽیي
غهد ؽیوؽیي

ةػیار ةاهیی نیداؽػِيص و نِياغػب ةػا

ؽان ةً آنٌا اىػطژی داده نیؽػص .چػطا آنٌػا

ایو کار را اىخام دادىص؟ یک دییل ،ذهایت از تِییطات کیٍػاىی در
آن زنان ةَدٌ .مزنان کً ایو ؽشؿ کارٌای سَةی ةطای دیگػطان
اىخام نیداد ،نیتَاىػت رىجٌایی را ترهل کيص .زیػطا وِٕػی ةػا
نطدم ٌادی در ارتتاط ٌػِیص ،اىَاعوإػػام واةػػِگیٌای نػطدم
ٌادی ةا ؽها در تصاسل ٌػِيص .وِٕػی او ةطسػی از اْػطاد را ؽػٓا
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نیداد ،آنٌا ذِی او را ةاور ىهیکطدىص .وِٕػی آنٌػا را نٍایخػً و
ةیهاریٌایؽان را درنان نیکطد ،چیظٌای ةص ةػػیاری را از ةػصن
آنٌا ةطنیداؽت ،انػا نهکػو ةػَد در آن زنػان نؾػشؿ ىتاؽػص
چٖصر آنٌا را ؽٓا داده اغت .ةياةطایو آنٌػا راكػی ىهیؽػصىص و
ذِی از او تؾکط ٌم ىهیکطدىص و نهکو ةَد ذِی او را نٍِم کييػص

کً آنٌا را ْطیب داده اغت! دٕی ً
ٖا در نَاحًٍ ةا ایو نؾػکالت و
در چيیو نریهی اغت کػً ذٌػو تهطیوکييػصه آةصیػصه نیؽػَد.
ٌصؼ دوم از دادن اىطژی ةً او ایو ةَد کً ةَِاىص تظکیً کيص و سَد
را رؽص دٌص و ةاه ةطود .در ذایی کً ةطای دیگػطان کارٌػای سػَب
اىخام نیدادٌ ،مزنان نیتَاىػت تَاىاییٌای َْؽنتیٍی سَد را
رؽػػص داده و گَى ػ

سػػَد را اْػػظایؼ دٌػػص .انػػا ةطسػػی از اْػػطاد

ىهیداىػِيص نَكَع از چً ٕطار اغت .آیػا ٕػتالً ىگٓػِم کػً آنٌػا
ىهیتَاىػِيص ةً او ْا را آنَزش دٌيص؟ ایو ةً سَد ْػطد ةػػِگی
داؽت کً ةً آن دی ةتطد .نَكػٌَی در سفػَص آگاهؽػصن ةػَد.
اگط ىهیتَاىػت آن را درک کيص ،آىان ٌیچ راٌی ىصاؽِيص کً ةً او
کهک کييص.
وِٕی ةٍلی اْطاد اىطژی را دریاْت کطدىص ،یک ؽب در نَل
سػػَاب ىاگٍػػان اذػػػاس گطنػػای زیػػادی کطدىػػص و ةًغػػشِی
نػػیتَاىػػػِيص از رواىصازؽػػان اغػػِٓاده کييػػص .روز ةٍػػص ،دػػع از
ةیصارؽصن از سَاب ،ةً ٌطچً دغت نیزدىػص ایکِطیػػیِ غػاکو
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اذػاس نیکطدىص .در آن ٌيگػام نیٍْهیصىػص اىػطژی ةػً دغػت
آوردهاىص .اگط کػی در حایی از ةصىؼ درد داؽت ،نیتَاىػِيص ةػا
دغتؽان نؾکل را ذل کييص و ىِیخًاش ةػیار سَب ةَد .از آن
ةً ةٍص ،نیداىػػِيص کػً اىػطژی دارىػص .سػَد را اغػِاد چیگَىػ
نیداىػِيص و تاةلَی سَد را ىفب نیکطدىص .آنٌا ةً سَد ٌيػَان
«اغِاد چیگَى

» نیدادىص و روش سَد را ةيػا نیىٍادىػص .ایػو

ؽشؿ در آُاز ةػیار سَب ةػَد .وِٕػی نػطدم را درنػان نیکػطد،
آىان ةً او دَل یا ٌصایایی نیدادىص ،انػا او آنٌػا را ىهیدػضیطْت.
ویی ىهیتَاىػت در نٖاةل ىیطوی آیَدهکييصۀ ُسم رىگػطزی نػطدم

ٌادی نٖاونت کيص .زیطا ایو اْػطاد کػً تظکیػ نٍکػَس را اىخػام
نیدادىص ٌطگظ از نیان تظکی وإٍی ؽیوؽیي

ىگضؽًِ ةَدىػص و

ةً ٌهیو ٌلت ةطای آنٌا ةػیار غشت ةَد کً ؽیوؽػیي

سػَد

را اداره کييص .ةًتصریج ،ایػو ؽػشؿ ٌصیػًٌای کَچػک را ٕتػَل
نیکطد .غپع ٌصیًٌای ةظراتط را ىیظ نیدػضیطْت .در آسػط ،ةػً
کهِػط از چیػظی کػً در ىيػػط داؽػت ،راكػی ىهیؽػص .در ىٍایػت،
اٌِطاض نیکطد« :چطا ةً نو ایوٌهً چیظ نیدٌیص؟ ةً نو دػَل
ةصٌیص!» اگط نطدم ةً او دَل کهػی نیدادىػص ،راكػی و سَؽػرال
ىهیؽص .در ذایی کً گَش او دط ةَد از چادلَغی دیگطان و ایيکػً
چٖصر تترط دارد ،ةً اغػِادان چیگَىػ

از نػصارس راغػِیو ىیػظ

اذِػطام ىهیگضاؽػت .اگػط کػػی چیػظ ةػصی درةػارۀ او نیگٓػػت،
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ةطاىگیشًِ نیؽص .واةػِگیٌایؼ ةػً ؽػٍطت و نيػاًْ ؽشفػی
ؽصیصتط ؽصه ةَدْ .کط نیکطد ةٍِط از دیگطان و سارؽایٍاده اغػت.
ةًاؽِتاه ْکط نیکطد کً ةً او اىطژی داده ؽص تا اغػِاد چیگَىػ
و طوتهيص ؽَد ،در ذایی کً آن ةطای تظکیًاش ةَدٌ .هاننَر کػً
واةػِگیٌایؼ ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفی ةیؾِط نیؽص ،غػهد
ؽیوؽیيگؼ ىیظ داییوتط نیآنص.
گًِٓام کً غهد گَى

ْطد ةػً ةليػصی غػهد ؽیوؽػیي

اوغت .وِٕی غهد ؽیوؽیي

ْطدی داییو ةیایص ،گَى

زیادی

ىهیتَاىص ةً او داده ؽَد ،زیػطا ةایػص نِياغػب ةػا ؽیوؽػیي

او

داده ؽَد و ایو دو ةایص نِياغب ةاؽػيصْ .ػطد ٌطچػً ةیؾػِط ةػً
ؽٍطت و نياًْ ؽشفی واةػػًِ ؽػَد ،ةػً غػهد دػاییوتطی در
نریم نطدم ٌادی ىظول نیکيص و گَىگؼ ىیظ ٌهطاه ةػا آن ىػظول
نیکيص .در آسط ،وِٕی کانالً غَٖط کطده ةاؽص ،دیگط ةػً او گَىػ
داده ىهیؽَد و دیگط ا طی از آن ةإی ىشَاٌص ناىص .در غػالٌای
اسی ػط تٍػػصاد زی ػادی از ای ػو اْػػطاد وحػػَد داؽػػِيص و اکثػػط آنٌػػا
ساىمٌایی ةَدىص کً ةػیؼ از ديخػاه غػال داؽػِيص .ؽػایص سػاىم
نػيی را نیدیصیػص کػً چیگَىػ

را تهػطیو نیکيػص ،انػا ٌطگػظ

آنَزش وإٍی را دریاْت ىکطده ةَد .ؽػایص در کػالس چیگػَىگی
چيص ذطکت ةطای ؽٓادادن و ذٓو غالنِی یاد گطًِْ ةػَد .روزی
ىاگٍان دارای گَى

نیؽػص .وِٕػی ؽیوؽػیيگؼ ةػص نیؽػص و
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واةػِگیٌایؼ ةً ؽٍطت و نياًْ ؽشفی ؽصیص نیؽص ،غػهد
او ىظول نیکطد .در ىٍایت ةً ایو سِم نیؽص کً ؽشؿ ساـػی
ىتاؽص و گَىگؼ ىیظ ىادصیص نیؽص .ایػو روزٌػا تٍػصاد زیػادی از
ایو اْطاد وحَد دارىص کً تظکیػ نٍکػَس اىخػام دادىػص و غػَٖط
کطدىص .اْطادی کً ةإی ناىصهاىص ةػیار کم ٌػِيص .چطا؟ زیطا آنٌا
ىهیداىػِيص کً آن اىطژی ةطای تظکیًؽان ةً آىان داده ؽصه ةَد و
ةًاؽِتاه ْکط نیکطدىص کً ةطای ةًدغتآوردن دارایی و ؽٍطت ةَد
و ایيکً در ةیو نطدم ٌادی اغِاد چیگَىػ

ؽػَىص .انػا در وإػً

ةطای ایو ةَد کً آنٌا تظکیً کييص.
«ٕطضگطِْو گَى

» چیػت؟ آن نرػصودیت غػيی ىػصارد،

انا یک ؽطط داردْ :ػطد ةایػص ؽیوؽػیي
ةاؽص .اْطادی ةَدىص کً نیداىػِيص چیگَى

ةػػیار سػَةی داؽػًِ
نیتَاىص ةطای تظکیً

اغِٓاده ؽَد و آىان سَاغِيص کً تظکیً کييص .آنٌػا آرزوی تظکیػً
داؽِيص ،انا کخا نیتَاىػِيص اغػِادی سػَب دیػصا کييػص؟ ذِػی
اغِادان نٍػطوؼ چیگَىػ

ً
وإٍػا وحػَد
کػً چيػص غػال دػیؼ

داؽِيص ْٖم چیظٌایی ةطای ؽٓادادن و ذٓو غالنِی را آنػَزش
نیدادىصٌ .یچکػی روؽی را آنَزش ىهیداد کػً ْػطد را ةًغػَی
غهَح ةاه ٌصایت کيص و کػی ٌم ىتَد کً آن را آنَزش دٌص.
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ذاه کً در ذال ـرتت درةارۀ ٕطضگػطِْو گَىػ

ٌػػِیم،

نَكَع دیگطی را نهطح نیکيم .اىػػانٌا ٌػالوه ةػط روح اـػلی
(سَدآگاه اـلی) ،روح کهکی (سَدآگاه کهکی) ىیظ دارىص .ةطسػی
اْطاد یک ،دو ،غً ،چٍار یا ذِی ديج روح کهکی دارىص .حيػػیت

ً
یظونا ٌهان حيػػیت سػَد ْػطد ىیػػت .نهکػو
روحٌای کهکی

اغت زن یا نطد ةاؽيص و ایو نػئلً ةطای اْػطاد نشِلػّ ةًؽػکل

ً
یظونػا ٌهػان
نِٓاوتی اغت .در ذٖیٖت ،حيػیت روح اـلی ىیظ
حيػیت ةصن ْیظیکی ىیػت ،زیطا دی ةطدهایم کً در ذػال ذاكػط
ةػیاری از نطدٌا روح اـلی زن دارىػص ،در ذػایی کػً ةػػیاری از

زنٌا روح اـلی نطد دارىص .ایو نَأْ ةا ٌٖیصهای در نصرغً دائَ
کیٍاىی ییو و یاى
اغت :ةًواغه ةطٌکعؽصن
ِ

 ،در ایػو زناىػً

ىیطوٌای ییو ُایب ٌػِيص.

روح کهکی ؽشؿ نٍهَه ً از غهد ةاهتطی ىػتت ةػً روح

ً
نشفَـا در سفَص ةطسػی اْػطاد ،روح کهکػی
اـلی او نیآیص.
آنٌػػا از غػػهد ةػػػیار ةػػاهیی نیآیػػص .انػػا روح کهکػػی ،روح
تػشیطکييصه ىیػت ،چطاکً ٌمزنان ةا ؽها از ةهو نادرتان نَِیص
ؽصه و ٌهان ىام ؽها را دارد و ٕػهِی از ةصنتان اغػت .نٍهػَه ً
وِٕی نطدم در زىصگی روزاىً درةارۀ چیظی ْکط نیکييص یا کػاری را
اىخام نیدٌيص ،ایو روح اـلیؽان اغػت کػً تفػهیم نیگیػطد.

آىچػػً ٌهػ ً
ػصتا روح کهکػػی اىخػػام نیدٌػػص نٍػػارکطدن روح اـػػلی
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اغت ،ةًنَری کً تا ذص انکان کارٌای ةص کهِطی اىخام دٌص .انا
وِٕی روح اـلی غطغشِاىً ةًدىتػال چیػظی ةاؽػص ،روح کهکػی
ىهیتَاىص کاری درةارۀ آن اىخام دٌص .روح کهکػی ْطیػب حانٍػ
نطدم ٌادی را ىهیسَرد ،در ذایی کً روح اـلی در ةطاةط آن تٌَم،
آغیبدضیط اغت.
ةٍلی از روحٌای کهکی از غهَح ةػػیار ةػاهیی نیآیيػص و
اذِهاه ً در نطز رغیصن ةً هطۀ ذٖیٖػی در تظکیػً ٌػػِيص .وِٕػی
روح کهکی ةشَاٌص تظکیً کيص ،اگط روح اـلی نایل ةػً اىخػام آن
ىتاؽص ىهیتَاىص کاری اىخام دٌص .وِٕی چیگَى

ةػیار نرتػَب

ةَد ،روزی روح اـلی ىیظ سَاغت نثل اْػطاد دیگػط ،چیگَىػ

را

تهطیو کيص و ةًغَی غهَح ةاه تظکیً کيص .ایتًِ اىگیػظۀ او دػاک
ةَد و ٌیچگَىً تهيایی ةطای نؾٍَر یا طوتهيصؽصن ىصاؽػت .روح
کهکی ةػیار سَؽرال ؽص« :نػو نیسَاغػِم تظکیػً کػيم ،انػا
تفهیمٌا را نو ىهیگیػطم .ذػاه نیسػَاٌی تظکیػً کيػی و ایػو
ٌهاىی اغت کً نو نیسَاٌم ».انا او کخا نیتَاىػت اغػِادی
وإٍی دیصا کيص؟ روح کهکی ةػیار تَاىا ةَد و ةصن را تطک کطد تػا
نَحَدات واهتطی را دیصا کيص کً در زىصگی ٕتلیاش نیؽػياست.
از آىخػػا کػػً ةٍلػػی از روحٌػػای کهکػػی از غػػهَح ةػ ػیار ةػػاهیی
نیآیيص ،نیتَاىيص ةصن را تطک کييص .ةٍص از رغػیصن ةػً آىخػا ،ةػً
آنٌا گٓت کً نیسَاٌص تظکیً کيص و گَىػ
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ٕػطض ةگیػطد .آنٌػا

ً
نههئيػا او را در تظکیػً
دیصىص ایو ؽػشؿ ةػػیار سػَب اغػت و
کهک نیکطدىص .ایوگَىً روح کهکی تَاىػت گَى
ایو گَى

ٕطض ةگیػطد.

اُلب ىػٌَی اىػطژی دطاکيػصه ةػَد و از نیػان نػػیطی

یَیًایؽکل ةً ؽشؿ نيِٖل نیؽص .در نَارد دیگط ،آىچً ٕطض
گطًِْ نیؽص ةًـَرت کانلؽصه نیآنػص .چیظٌػایی کػً ةًؽػکل
کانلؽصه ٌػِيص نٍهَه ً تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی را ٌهػطاه سػَد
دارىص.
در ایو ذایت نهکو ةَد ؽشؿ ٌالوه ةط گَى

 ،تَاىاییٌای

َْؽنتیٍی ىیظ ةً دغت آورد و چیػظی را تخطةػً نیکػطد کػً اهن
تَـیّ کطدم ،کً یک ؽب در نَل سَاب گطنای زیادی اذػاس
نیکطد و وِٕی روز ةٍص از سَاب ةیصار نیؽػص گَىػ

نیداؽػت.

ةً ٌطچً دغػت نػیزد ایکِطیػػیِ غػاکو اذػػاس نیکػطد و
نیتَاىػت ةیهاری دیگطان را ؽٓا دٌص .او نیٍْهیص کً گَى

ةً

دغت آورده اغت .از کخا آنصه ةَد؟ درةارۀ آن روؽو ىتػَدْٖ .ػم
ذػی کلی داؽت کً از ْلای کیٍان آنصه ،انا دٕی ً
ٖا ىهیداىػػت
چگَىً آنصه اغت .روح کهکی ةً او چیػظی ىهیگٓػت ،زیػطا روح
کهکی ةَد کً تظکیً نیکطد .تيٍا چیظی کً نیداىػت ایو ةَد کً
گَى

ةً دغت آورده اغت.
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نٍهَه ً در ٕطضگطِْو اىطژی ،غو ْطد ٌانل تٍییوکييػصهای
ىتَد .اْطادی کً در غػالٌای اسیػط اىػطژی ٕػطض گطِْيػص اُلػب
حَان ةَدىص ،ةًنَری کػً ةطسػی ةیػتغػایً ،ةطسػی غیغػایً و
ةطسی چٍلغایً ةَدىص و اْطاد نػوتطی ىیػظ ةَدىػص .ةػطای ْػطدی
حَان دؽَارتط اغت کً سَد را ةًسَةی اداره کيص .آنٌا را نیةیيیص
کً در نٍَٕیتٌای ٌادی اْطاد سَةی ٌػِيص و ٌيگػانی کػً ْػطد
ساـی ىیػِيص نػائل دىیَی را غتک نیگیطىص .انا وِٕػی نٍػم
نَْٖیت را نیچؾيص ،ةًآغاىی ترتتث یط ؽٍطت و نيٍٓػت ٕػطار
نیگیطىصْ .کط نیکييػص ٌيػَز ٌػم راٌػی نػَهىی ةػطای رْػِو در
زىصگی دارىص و ٌيَز ٌم نیسَاٌيص ةً ٌط ؽکلی تالش کييص تا ةً
ةٍلی از اٌصاؼ نػطدم ٌػادی ةطغػيص .ةٍػص از ایيکػً تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی و ةٍلی نٍارتٌا را ةً دغت نیآورىص ،اُلب ةًٌيَان
وغیلًای ةطای رغیصن ةً اٌصاؼؽان در احِهاع ٌػادی ةؾػطی از
آنٌا اغِٓاده نیکييص .انا آن ٌهلی ىشَاٌص ةَد ،احازه ىصارىػص ةػً
ایو ؽکل از آنٌا اغِٓاده کييصٌ .طچػً ةیؾػِط از آنٌػا اغػِٓاده
کييص ،اىطژی کهِط نیؽَد .در ىٍایتٌ ،یچچیظی ىشَاٌيص داؽت.
ذِی اْطاد ةیؾِطی وحػَد دارىػص کػً غهدؽػان ةػً ایػو ؽػکل
غَٖط کطده اغت .آننَر کً دیصهام ،در ذال ذاكط ذِی یک ىٓط
ٌم ةإی ىهاىصه اغت.
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در ٌط دو ىهَىًای کػً ٌماکيػَن گٓػِم ،ایػو اْػطاد در اةِػصا
ؽیوؽیي

سَةی داؽِيص .گَى

آنٌا ذاـل تهطیوؽػان ىتػَد،

ةلکػػً نَحػػَدات واهتػػط ارائػػً کػػطده ةَدىػػص .در ىِیخػػً ،آن اىػػطژی
ةًسَدیسَد سَب ةَد.

بٌ تسخیر رٍح یا حیَان درآندن
ةػیاری از ؽها در نیان احِهاع تظکیًکييصگان نهکو اغت درةارۀ
ذیَاىی ذیَاىػاتی ناىيػص روةػاه ،راغػَ ،ساردؾػت و نػار
روحٌای
ِ

ؽيیصه ةاؽیص ،کً ةصن اىػان را تػشیط نیکييص .ایوٌا چیػػِيص؟
ةٍلی اْطاد نیگَیيص تهطیو چیگَى

تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را

رؽػػص نیدٌػػص .در ذٖیٖػػت ،تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی تَغػػًٍ
ىهییاةيص ،ةلکً آنٌا تَاىاییٌای نادرزادی ةؾطی ٌػػِيصْٖ .ػم
ایونَر اغت کً نطدم ةا رؽص حانٍ ةؾطی ،ةیؾػِط و ةیؾػِط ةػً
چیظٌػػای نلهػػَس در ای ػو دىی ػای ْیظیکػػی نػػا تَحػػً نیکييػػص،
ةياةطایو ةیؾػِط ةػً اةػظار ىػَیو نػا واةػػًِ نیؽػَىص .در ىِیخػً،
تَاىاییٌای نادرزادی ةؾطی نا ةًنَر دیَغًِ ترلیػل نیروىػص و
در ىٍایت کانالً ىادصیص نیؽَىص.
ةطای داؽِو تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،ؽشؿ ةایػص از نطیػٔ
تظکیً ،ذایت سایؿ اوییًای را کً داؽػًِ ،ةازیاةػص .انػا ذیَاىػات
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چيیو اْکار دیچیصهای ىصارىص ،ةياةطایو ةً غطؽػت حٍػان نِفػل
ٌػِيص و ةً تَاىاییٌای نادرزادیؽان دغِطغی دارىص .ةطسػی از
اْطاد نیگَیيػص ذیَاىػات نیداىيػص چگَىػً تظکیػً کييػص ،روةاهٌػا
نیداىيػػص چگَىػػً دن را تظکی ػً کييػػص یػػا نارٌػػا و غػػایط ذیَاىػػات
نیداىيص چگَىً تظکیً کييص .ایونَر ىیػت کً ذیَاىػات نیداىيػص
چگَىً تظکیً کييص .در اةِصا ،آنٌا ٌیچ درکی از تظکیً ىصارىصْٖ ،م
ایونَر اغت کً ٌهػان تَاىاییٌػای نػادرزادی را دارىػص .غػپع
ترت ؽطایهی نياغب ،در نریهػی نياغػب و نػصتزنان کػاْی،
انکػػان دارد ةَِاىيػػص اىػػطژی ةػػً دغػػت ةیاورىػػص و تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی را رؽص دٌيص.
ةً ایو ؽػکل ،ذیَاىػات نیتَاىيػص ةػً تَاىاییٌػای ساـػی
دغت یاةيص .در گضؽًِ ،نیگِٓیم کً ایو ذیَان اىطژی نٍيَی ةً
دغت آورده و ذاه تَاىاییٌایی دارد .از ىيط نطدم ٌادی ،ذیَاىات
ٕصرتهيصىص و نیتَاىيص ةًآغاىی نطدم را کيِطل کييص .انػا نیگػَیم
نٖاةل تهطیوکييصۀ وإٍػی چیػظی
کً آنٌا ٕصرتهيص ىیػِيص و در
ِ
ىیػِيصٌ .طچيص نهکو اغت تٖطی ً
تا ٌظار غال تظکیً کػطده ةاؽػيص،
اىگؾػػت کَچکتػػان ةػػطای سطدکػػطدن آنٌػػا کػػاْی اغػػت .گطچػػً
گًِٓایم کً ذیَاىات ایو تَاىایی ذاتی را دارىص و نیتَاىيص ةطسػی
تَاىاییٌا را داؽػًِ ةاؽػيص ،انػا اـػلی در حٍػان نػا وحػَد دارد:
ذیَاىات احازه ىصارىص تظکیً کييص ،چً رغص ةػً ایيکػً در آن نَْػٔ
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ؽَىص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ؽایص در کِابٌای ٕصیهی سَاىػصه
ةاؽیص کً در ٌط چيصـص غػال ،ذیَاىػات در ْاحٍػًای ةػظرا یػا
ذاد ًای کَچک کؾًِ نیؽَىص .وِٕػی دػع از گضؽػت نػصتی،
اىطژی ذیَاىات تػا غػهد نٍیيػی رؽػص کيػص ،ةایػص ىػاةَد ؽػَىص،
رٌصوةطٕی ةً آنٌا اـاةت کيػص یػا اتٓػاؽ دیگػطی ةیِٓػص ،چطاکػً
تظکیًکطدن ةػطای آنٌػا نهيػَع اغػت .چػَن غطؽػت نػادرزادی
اىػانٌا را ىصارىص ،ىهیتَاىيػص نثػل اىػػانٌا تظکیػً کييػص .آنٌػا
کیٓیتٌایی را ىصارىص کً اىػانٌا دارىص ،ازایورو اگط انکان داؽت

ً
نههئيػا اٌػطیهو نیؽػصىص.
کً تظکیً کييص و اگط نَْٔ نیؽصىص،
ةياةطایو احازه ىصارىص در تظکیً نَْٔ ؽَىص و اگط نَْػٔ نیؽػصىص
نَحػػَدات سػػصایی آنٌػػا را نیکؾػػِيص .سَدؽػػان ىیػػظ ایػػو را
نیداىيص .انا ٌهاننَر کً گِٓم ،حانٍػ ةؾػطی در ذػال ذاكػط
ةًؽصت نيرم ؽصه و ةٍلی از نطدم ٌط ىػَع گيػاٌی را نطتکػب
نیؽَىص .وِٕی ةً ایو نطذلً نیرغص ،آیا حانٍ ةؾطی در سهط
ىیػت؟
وِٕی چیظی ةً ىٍایت سَد نیرغص ةػطٌکع نیؽػَد! دػی
ةطدهایم کػً ٌطوٕػت حَانػً ةؾػطی در زنانٌػای نإتػل تػاریز
نيٍصم نیؽػصىصٌ ،هیؾػً وِٕػی اتٓػاؽ نیاِْػاد کػً اسالٕیػات
اىػان ةًنَر وذؾِياکی ْاغص ؽصه ةَد .در ذػال ذاكػط ،ةٍُػصی
کً اىػػان در آن غػاکو اغػت و ٌهچيػیو ةػػیاری از ةٍُػصٌای
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دیگط ،در وكٍیِی ةػیار سهطىاک ٕطار دارىص .ایو ذٖیٖت درةػارۀ
ةٍُصٌای دیگط در ایو غهد ىیظ ـصؽ نیکيػص .ارواح یػا ذیَاىػات
تػشیطکييصه ىیظ نیسَاٌيص ٌطچً غطیًتط ْطار کييص ،نیسَاٌيػص
ةً غهَح ةاهتط ةطوىص .آنٌا ْکط نیکييص ةا رِْو ةً غهَح ةػاهتط
نیتَاىيص حان غایم ةػً در ةتطىػص .انػا چگَىػً نیتَاىػص ةػً ایػو
غادگی ةاؽص؟ اگط نیسَاٌیص تظکیً کيیص ةایص ةصىی ةؾطی داؽًِ
ةاؽیص .ازایورو ،ایو یکی از ٌلتٌػایی اغػت کػً چػطا ةٍلػی از
تهطیوکييصگان چیگَى

ةً تػشیط روح یا ذیَان درنیآیيص.

ةٍلی از اْطاد نیدطغيص« :چهَر ٌیچ نَحَد واهتط یا اغِاد
ٕصرتهيصی کػاری درایوةػاره اىخػام ىهیدٌػص؟» اـػل دیگػطی در
حٍػان نػا وحػَد دارد :اگػط سَدتػان در نلػب چیػظی ةاؽػیص یػػا
سَدتان چیظی را ةشَاٌیصٌ ،یچکػی تهایل ىصارد ناىً ؽها ؽَد.
ایيخا ةً ؽها آنَزش نیدٌیم کً راه درغت را ةطگظیيیص و ٌهػطاه
ةا آنْ ،ا را ةًنَر کانل ةػً ؽػها آنػَزش نػیدٌیم و نیگػضاریم
سَدتان ةً نػائل آگاه ؽَیص .انا ایيکً تفهیم ةگیطیص آن را یػاد
ةگیطیصٌ ،يَز ٌم ةً سَدتان نطةَط اغت« .اغػِاد ؽػها را ةػً د ِر

ورودی راٌيهایی نیکيص ،انػا تظکیػً ةػً سَدتػان ةػػِگی دارد».

ٌیچکػی ؽها را نختَر یا وادار ىهیکيػص کػً تظکیػً کيیػص .ایيکػً
تظکیً کيیص یا ىکيیص ،تفػهیم ؽشفػی سَدتػان اغػت .ةػًٌتارت
دیگط ،در ایيکً چً نػیطی را اىِشاب کيیص ،چًچیظی را ةشَاٌیػص
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یا چًچیظی را ةً دغت آوریصٌ ،یچکػی ةا ؽها نصاسلً ىهیکيص.
دیگطان ْٖم نیتَاىيص غٍی کييص ؽها را تطُیب کييص ةٍِطیو کػار
را اىخام دٌیص.
اگطچً نیةیيیص ةٍلی از اْطاد چیگَى

را تهػطیو نیکييػص،

انا در وإً ایو روح یا ذیَان تػشیطکييصه اغت کً اىطژیؽان را
ةً دغت نیآورد .آن نَحَدات چگَىً در اةِػصا نػطدم را تػػشیط
کطدىص؟ از اْطادی کً در غطاغط کؾَر چیگَى

را تهطیو نیکييػص

چيص ىٓط دؾت ةصنؽان روح یا ذیَان تػػشیطکييصه دارىػص؟ اگػط
تٍصادش را نیگِٓم ،ةػیاری از اْطاد حطئت ىهیکطدىص چیگَى
را تهطیو کييػص .تٍػصادش ةًذػص وذؾػِياکی زیػاد اغػت .دػع

چًچیظی ایو وكٍیت را ةً وحَد نیآورد؟ ایو چیظٌػا وإٍػ ًا در

ذال ویطانکطدن احِهاع نطدم ٌادی ٌػِيص .چگَىً چيیو دصیصۀ
وسیهی ةً وحَد آنصه اغت؟ ایو نؾکل ةًوغیل سَد نػطدم ةػً
وحَد نیآیص ،چطاکً ةؾطیت در ذال ةصؽػصن اغػت و اٌطیهيػان
ٌهًحا وحَد دارىص .ةػًویژهٌ ،هػ آن اغػِادان ٕالةػی چیگَىػ
روی ةصنؽان ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصه دارىص و ایو چیػظی
ز
اغت کً در آنَزشٌای سَد نيِٖػل نیکييػص .در غطاغػط تػاری ِ

ةؾطیتٌ ،طگظ ذیَاىات نخاز ىتَدىص نطدم را تػشیط کييص .اگط ایو
کػػار را نیکطدىػػص کؾػػًِ نیؽػػصىصٌ .طکػػػی آن را نیدیػص احػػازه
ىهیداد .انا آیا ةاور نیکيیص در حانٍ انػطوزی نػا ةٍلػی اْػطاد
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ةطای کهک ،از آنٌا نلػب نیکييػص ،آنٌػا را نیسَاٌيػص و ذِػی
آنٌا را ٌتادت نیکييص؟ ةٍلی اْطاد نهکو اغت ْکط کييص« :انػا
آن ،چیظی ىیػت کً نو سَاغِم!» ؽها آن را ىشَاغِیص ،انػا در
حػِخَی تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ةَدیص .آیا نَحَدات روؽوةیو
ِ
ةظرا روشٌای درغت تظکیً ،آنٌا را ةػً ؽػها سَاٌيػص داد؟ در
نلب چیظی ةَدن ،واةػِگی نطدم ٌادی اغػت و ایػو واةػػِگی
ةایص رٌا ؽَد .دع چً کػػی آنٌػا را ةػً ؽػها نیدٌػص؟ ْٖػم
اٌطیهيان از ةٍُػصٌای دیگػط و اىػَاع نشِلػّ ذیَاىػات نیتَاىيػص
آنٌا را ةً ؽها ةصٌيص .آیا آن ؽتیً ایو ىیػػت کػً تػشیطؽػصن
ةًوغیل روح یا ذیَان را درسَاغت نیکيیص؟ دع آن نیآیص.
چيص ىٓط چیگَى

را ةا ذٌيی درغت تهطیو نیکييص؟ وِٕػی

کػی تهطیو چیگَى

را اىخام نیدٌص ةایص تَٖا را حصی ةگیػطد،

کارٌای سَب اىخام دٌص و ْطدی نٍطةان ةاؽصْ .طد ةایص در ٌطحا
و ترت ٌط ؽطایهی ةصیو ؽکل رِْار کيص .سَاه تهطیو چیگَى
را در دارک اىخام دٌيص یا در ساىً ،چيص ىٓط ایوگَىً ْکط نیکييص؟
ٌیچکػػػی ىهیداىػػص ةٍلػػی اْػػطاد چػػً ىػػَع چیگػػَىگی تهػػطیو
نیکييص .در ذایی کً تهطیو نیکييص و ةصنؽػان را ةػً ىَغػان در
نیآورىػػص ،زیػػط یػػب نیگَیيػػص« :اوهٌ ،طوغػػم ةػػً نػػو اذِػػطام
ىهیگضارد» یا «نادرزىم سیلی نيَٓر اغت!» ةٍلػی اْػطاد ذِػی
درةارۀ ٌطچیظی ىيػط نیدٌيػص ،از نرػل کارؽػان گطِْػً تػا انػَر
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کؾَر .چیظی ىیػت کً درةارهاش ـػرتت ىکييػص و اگػط چیػظی
نَأْ ٌٖیصه و اْکا ِر ؽشفیؽان ىتاؽص ،ةطآؽًِٓ نیؽػَىص .آیػا

آن را تهطیو چیگَى

نیىانیص؟ اْطادی ٌػِيص کػً تهطیوٌػای

ایػِاده را آنٕصر نَهىی اىخام نیدٌيص کً داٌایؽان ؽطوع ةػً
یطزش نیکيص ،انا ذٌوؽػان آرام ىیػػت« :ایػو روزٌػا احيػاس
ةػیار گطان ؽصه و ٕیهتٌا در ذال اْػظایؼ اغػت .نرػل کػارم
ىهیتَاىص ذَٖؽ نطا ةپطدازد .چطا ةٍلی از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی
را از نطیػػٔ تهػػطیو چیگَىػػ

رؽػػص ىػػصٌم؟ اگػػط تَاىاییٌػػای

َْؽنتیٍی را ةً دغت آورم ،نو ىیظ اغِاد چیگَىػ

نیؽػَم و

طوت ةً دغت نیآورم .نیتَاىم از نطیٔ نٍایخ ةیهاران دَل ةً
دغت ةیاورم ».وِٕػی نیةیيػص تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی دیگػطان
ىاٌط ؽصه ،ذِػی ةیؾػِط نلػهطب نیؽػَد .ذٌػيؼ ةػا کػػب
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،چؾم غَم و کػػب نٍارتٌػای ؽػٓای
ةیهاری نؾَِل نیؽَدٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :چٖصر ایػو
از غطؽت حٍان ناِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن دور اغػت! کػانالً ةػطسالؼ آن

اغت .حػصیتط ةگػَییم ،او در ذػال تهػطیو در روؽػی اٌطیهيػی
اغت! انا آن را ىاآگاٌاىً اىخام نیدٌصٌ .طچً ةیؾِط ةصیو نطیٔ
ْکط کيص ،اْکاری کً ذٌيؼ غػانً نیکيػص ةػصتط نیؽػَد .ایػو
ؽشؿ ْا را کػب ىکطده و ىهیداىص کً ةایص تَٖا را حػصی ةگیػطد.

ً
ـطْا ةا اىخام آن تهطیوٌا نیتَاىص اىطژی ةػً دغػت
ْکط نیکيص
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ةیاورد و ْکط نیکيص ٌطچً را ةشَاٌص ،نیتَاىص ةا نلبکطدن آن ةػً
دغت ةیاورد .ذٌيیت ایو ؽشؿ ایوگَىً اغت.
ؽشؿ دٕی ً
ٖا ةًسانط ایيکً اْکارش درغت ىیػت چیظٌػای
ةصی را حضب نیکيص .وِٕی کػی نیسَاٌص ةا تهطیو چیگَىػ
دَل و ؽٍطت و تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی ةػً دغػت ةیػاورد ارواح
ذیَاىی نیتَاىيص آن را ةتیييص .آنٌا از ایػو سَاغػِ ؽػشؿ ةػً
وحص نیآیيص زیػطا نهکػو اغػت ناٌیػت ةػصىؼ سػَب ةاؽػص و
چیظٌای سػَةی را در سػَد داؽػًِ ةاؽػص .نیةتیييػص کػً ذٌػيؼ
سیلی ةص اغت زیطا ةػًدىتال تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی اغػت! انػا
ذِی اگط ْػطد اغػِادی ٌػم داؽػًِ ةاؽػص ،تطغػی ىصارىػص .ارواح
ذیَاىی نیداىيػص کػً ٌطچػً کػػی ةیؾػِط ةػًدىتال تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ةاؽص ،اغِادش ةیؾِط نفهم نیؽَد کً آنٌػا را ةػً
او ىصٌص ،ةًویژه اگط اغِاد از روش تظکی وإٍی ةاؽػص؛ زیػطا آن را
ىٌَی واةػِگی در ىيط نیگیػطد کػً ةایػص رٌػا ؽػَدْ .ػطد ٌطچػً
ةیؾِط ةً ایو نطیٔ ْکػط کيػص ،ةػً اذِهػال کهِػطی تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ةً او داده نیؽَد .انا اگط ةً آن آگاه ىؾَدٌ ،هچيػان
آن را نلب نیکيص و اْکارش ةصتط نیؽػَد .در ىٍایػت ،اغػِادش
دع از نؾاٌصۀ ایيکً او اـالحىادضیط اغػت ،ةػا آٌػی ٌهیػٔ او را
تطک نیکيص و دیگط از او نطإتت ىهیکيص .ةٍلػی اْػطاد اغػِادی
ىصارىص انا نهکو اغت نصتی اغِادی گضری از آنٌا نطإتت کيػص،
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چطاکً نَحَدات واهتط ةػیار زیادی در ةٍُصٌای دیگط وحَد دارىص.
ؽایص نَحػَد واهیػی نَِحػً ایػو ؽػشؿ ؽػَد ،ىگػاٌی ةػً او
ةیيصازد ،ةًنصت يک روز یا ةیؾِط ،او را دىتال کيص و دع از ایيکػً
دیص سَب ىیػت رٌػایؼ کيػص .روز دیگػط نَحػَد واهی دیگػطی
نهکو اغت رد ؽَد ،ةً او ىيطی ةیيصازد ،دػی ةتػطد کػً او سػَب
ىیػت و او را تطک کيص.
ذیَان نیداىص کً اغِاد ؽشؿ ،سَاه ٌادی ةاؽص یا گضری،
ىهیتَاىص چیظٌایی را کً آن ؽشؿ در نلب آن اغت ةً او ةصٌص.
ذیَاىػػات ىهیتَاىيػػص ةٍُػػصٌایی را کػػً نَحػػَدات واهتػػط در آىخػػا
ٌػػػِيص ،ةتیييػػص .ةيػػاةطایو آنٌػػا ىهیتطغػػيص و از ایػػو راه گطیػػظ
غَءاغِٓاده نیکييص :اـػلی در حٍػان نػا وحػَد دارد کػً وِٕػی
کػػػی در نلػػب چی ػظی ةاؽػػص ی ػا چی ػظی ةشَاٌػػص ،غػػایط اْػػطاد
ىهیتَاىيػػػص در آن دسایػػػت کييػػػص .ذیَاىػػػات از ایػػػو راه گطیػػػظ
غَءاغػػِٓاده نیکييػػص« .اگػػط او چیػػظی نیسَاٌػػص ،آن را ةػػً او
نیدٌم .ةطای نو اؽِتاه ىیػت کً ةً او کهک کيم ،ىً؟» ذیَان
آن را ةً او نیدٌص .ذیَان در اةِصا حطئػت ىهیکيػص او را تػػشیط
کيص و اول ةًٌيَان آزنایؼ ةً او کهػی اىػطژی نیدٌػص .ؽػشؿ
روزی ىاگٍان دی نیةطد آن ىَع اىطژی را کً در حػػِخَیؼ ةػَد
ةً دغت آورده و ذِی نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص .ذیَان ةػا
نؾاٌصۀ ایيکػً آن کػانالً سػَب ٌهػل کػطده ،از آن ناىيػص احػطای
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دیؼدرآنص ٕتل از ؽطوع وإٍی ىهایؼ اغِٓاده نیکيص« .چػَن
آن را نیسَاٌص ،ةً ةصن او نیچػتم .ةً ایو ؽکل نیتَاىم ةً او
چیظٌای ةیؾِطی ةصٌم و آن را آغانتط اىخام دٌػم .نگػط چؾػم
غَم ىهیسَاغِی؟ ذاه ٌهًچیظ ةً تػَ داده نیؽػَد ».ةػً ایػو
ـَرت نیآیص و ؽشؿ را تػشیط نیکيص.
در ذایی کً ذٌو ایو ؽشؿ ةً سَاغِو ایػو چیظٌػا ْکػط
نیکيص ،چؾم غَنؼ ةاز نیؽَد و ذِی نیتَاىص اىطژی ةیػطون
ةٓطغِصٌ .هچيػیو کهػی تَاىػایی ْػَؽنتیٍی حظئػی ةػً دغػت
نػػیآورد .ةػػػیار ٌیخػػانزده نیؽػػَد و ْکػػط نیکيػػص آىچػػً در
حػِخَیؼ ةَده ةاهسطه ةػً دغػت آورده و ْکػط نیکيػص کػً آن
ذاـل تهطیيؼ ةَده اغت .انا ذٖیٖت ایػو اغػت کػً از نطیػٔ
تهطیو ٌیچچیظی را ةػً دغػت ىیػاورده اغػتْ .کػط نیکيػص کػً
نیتَاىص درون ةصن اىػان را ةتیيػص و نرػل ةیهاریٌػا را در ةػصن
ؽشؿ ؽياغایی کيص .در ذٖیٖت ،چؾم غَم او اـالً ةػاز ىؾػصه،
ةلکً ذیػَان اغػت کػً نِػظ او را کيِػطل نیکيػص .آن ذیػَان ةػا
چؾمٌای سَد چیظٌا را نیةیيص و غپع آىچً را نیةیيص ةً نِظ
او نيٍکع نیکيص ،در ىِیخً او ْکط نیکيػص چؾػم غػَنؼ ةػاز
ؽصه اغت« .نیسَاٌی اىطژی را ةیطون ةٓطغػِی؟ ؽػطوع کػو».
وِٕی او دغت سَد را ةطای ةیطونْطغِادن اىػطژی ىگػً نػیدارد،
ديخًٌای ذیَان ىیظ از دؾت ةصن ْطد ةیطون نیآیص یػا ؽػایص در
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ةطسی نَارد ،ناری ةً ؽشؿ چػتیصه ةاؽص و زةان ؽکاؼدار نار
از غط کَچک آن ةیػطون نیآیػص تػا آن ٕػػهت ةیهػار یػا نِػَرم
نطیق را ةلیػص .نَارد ةػیار زیادی ناىيص ایػو وحػَد دارىػص .آن
ارواح یا ذیَاىاتی کً ایو اْطاد را تػػشیط نیکييػص ْٖػم ةػً ایػو
سانط نیآیيص کً ایو اْطاد از آنٌا نلب نیکييص.
در ىِیخً ،ؽشؿ ةًسانط ایيکً در نلب دَل و ؽٍطت ةَده،
ذاه تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دارد ،نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص
و نیتَاىػػص ةػػا چؾػػم غػػَنؼ ةتیيػػص و ٌهػ ایوٌػػا او را ةػػیار
سَؽرال نیکيص .ذیػَان ىگػاٌی نیاىػصازد« :آیػا ىهیسَاغػِی
دَلدار ؽَی؟ ةػیار سب ،تػَ را دػَلدار نػیکيم ».ةػػیار آغػان
اغت کً ذٌو ْطد ٌادی را کيِػطل کػطد .ذیػَان نیتَاىػص نػطدم
زیادی را کيِطل کيػص و آنٌػا را دغًِدغػًِ ةػطای درنػان ىػظد او
ةیاوردٌ .خب ،در ذایی کً او ایيخا نطیقٌایی را درنان نیکيػص،
ذیَان کاری نیکيص کػً ستطىگػاران ةػطای او در روزىانػًٌا تتلیػَ
کييص .او نطدم ٌادی را ةطای اىخام ایو کارٌا کيِطل نیکيص .وِٕی
کػی کً ةطای درنان ىظد او نیآیص ةً اىصازۀ کاْی ةً او ذٔایظذهً
ىهیدطدازد ،ذیَان ىهیگػضارد کػً او ةػصون دردغػط ةػطود .ذیػَان
غتب نیؽَد کً ةیهار غطدرد ةگیطد و ةیهار ةً ٌط ذال ةایص ةػً او
نٖصار زیادی دَل ةپطدازدٌ .م ةً ػطوت رغػیصه اغػت و ٌػم ةػً
ؽٍطت ،چطاکً دػَل زیػادی کػػب کػطده ،نؾػٍَر ؽػصه و اغػِاد
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چیگَى

ىیظ ؽصه اغت .نٍهَه ً چيػیو اْػطادی ةػً ؽیوؽػیي

اٌهیِی ىهیدٌيص و حطئت نیکييػص ٌطچیػظی ةگَیيػص و سػَد را
«ةاهتطیو ىٓػط ةٍػص از سػصا» در ىيػط نیگیطىػص .تػا ذػصی دػیؼ
نیروىص کً ادٌا نیکييص ةازدیصاؽصۀ ایًٌٍای نٍطوؼ نثػل نلکػً
نادر یا انپطاتَر ةظرا یؾم ٌػِيص .ذِی حطئت نیکييػص سػَد را
ةَدا ةيانيص .از آىخا کً ةًنَر وإٍػی تظکیػ ؽیوؽػیي

را اىخػام

ىصادهاىص ،در تهطیوؽان ةًدىتال تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی ٌػػِيص.
در ىِیخً ،ذیَاىات تػشیطؽان نیکييص.
ؽایص ةٍلی از ؽها ْکط کيیص« :چً اؽکایی دارد؟ تا آىخا کً
ةَِان دَل ةً دغت آورد یا طوتهيص و نؾٍَر ؽػص سػَب اغػت».
ةػیاری از اْطاد ایوگَىً ْکط نیکييص .ةگضاریص ةً ؽها ةگػَیم کػً
ذیَان ةطىان سَد را دارد و ةصون دییل چیظی ةً ؽػها ىهیدٌػص.
اـلی در ایو حٍػان وحػَد دارد :ةػصون ازدغػتدادن ،چیػظی ةػً
دغػػت ىهیآیػػص .ذیػػَان چػػًچیظی را ةػػً دغػػت نػػیآورد؟ آیػػا
ٌماکيَن درةارۀ آن ـرتت ىکطدم؟ او نیسَاٌص حٌَط ةػصنتان را
ةً دغت ةیاورد تا در ؽکلی ةؾطی ،تظکیػً کيػص .ةيػاةطایو حػٌَط
ةؾطی را از ةصن ؽشؿ حهً نیکيػص .انػا در ةػصن اىػػان ْٖػم
نٖصار نرصودی از ایو حٌَط وحَد دارد و اگط کػی ةشَاٌص تظکیً
کيصْٖ ،م ٌهیو نٖصار نرصود وحَد دارد .اگط ةگضاریص ذیػَان آن
را از ؽها ةطدارد ،ةایص تظکیً را ْطانَش کيیص .چًچیظی ةطای ؽها
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ةإی نینا َىص کً تظکیً کيیص؟ آن نادۀ هزم را از دغت سَاٌیص داد
و اـالً ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .ؽایص ةطسی اْطاد ةگَیيص« :نو اـالً
ىهیسَاٌم تظکیً کيمْٖ ،م نیسَاٌم دَل ةػً دغػت ةیػاورم .تػا
وِٕی ةَِاىم دَل داؽًِ ةاؽم سَب اغػت .چػطا ىگػطان چیظٌػای
دیگط ةاؽم؟» ةگضاریص ةطایتان تَكید دٌم ،ؽایص ةشَاٌیػص دػَل
ةً دغت ةیاوریص ،انا ةٍص از ایيکً آن را تَكید دادم ةً ایو ؽکل
ْکط ىهیکيیص .چطا؟ اگط ةصنتان را زود تطک کيص ،اٌلای ةػصنتان
ةػیار كٍیّ سَاٌيص ؽص .ةٍػص از آن ،در تهػام نػصت ةإیناىػصۀ
ٌهطتان ةً ایو ؽکل سَاٌیص ناىص ،زیطا نٖصار زیادی از حٌَط ؽها
را ةطداؽًِ اغت .انا اگط ةصنتان را دیط تػطک کيػص ،زىػصگی ىتػاتی
سَاٌیص داؽت و ةٖی ٌهطتان را ةا ْٖم ىٓػػی کػً از ؽػها ةػإی
ناىػػصه ،در تشػػت نیگضراىیػػص .ذِػػی اگػػط دػػَل نیداؽػػِیص ،آیػػا
نیتَاىػِیص آن را سطج کيیص؟ ذِػی اگػط نؾػٍَر نیؽػصیص ،آیػا
نیتَاىػِیص از آن یضت ةتطیص؟ آیا ایو وذؾِياک ىهیةَد؟
ً
وإٍا زیاد ؽصه و در ةػیو اْػطادی کػً ایػو
چيیو نؾکالتی
روزٌػػا چیگَى ػ

را تهػػطیو نیکييػػص وحػػَد دارد .ذی ػَان ىػػًتيٍا

نیتَاىص ْطد را تػشیط کيص ،ةلکً روح اـلی ؽشؿ را نیکُؾػص و
در کاخ ىیَان ؽشؿ نیرود و در آىخا نٖیم نیؽَد .اگطچً ْػطد
ؽتیً اىػان دیصه نیؽَد ،ویػی در ذٖیٖػت ىیػػت .ذِػی ایػو
چیظٌا انطوزه ٌم روی نیدٌص ،زیػطا ارزشٌػای اسالٕػی اىػػان
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تِییط کطده اغت .وِٕی کػی کاری ىادرغت اىخام نیدٌػص و ةػً
او نیگَییص کً کػاری ىادرغػت اىخػام نیدٌػص ذِػی آن را ةػاور
ىهیکيػػصْ .کػػط نیکيػػص ةًدغػػتآوردن دػػَل ،سَاغػػِو دػػَل و
طوتهيصؽصن ذٔ نتیٍػی اوغػت و ایػو کارٌػا درغػت ٌػػِيص.
ةياةطایو ةً اْطاد دیگط زیان نیرغاىص ،ةً دیگطان ـػصنً نیزىػص و
ةطای ةًدغتآوردن دَلٌ ،ط گياٌی را نطتکػب نیؽػَد و حطئػت
نیکيص ٌط کاری اىخام دٌص! ذیَان اگػط چیػظی از دغػت ىصٌػص،
چیظی را ةً دغت ىهیآورد .آیا نیتَاىػص در ازای ٌػیچ ،ةػً ؽػها
چیػظی ةصٌػػص؟ نیسَاٌػػص چیظٌػػایی را از ةػػصنتان ةػػطدارد .ایتِػػً
گًِٓایم کً نطدم ایو نؾػکالت را ْػطا نیسَاىيػص ْٖػم ةػًسانط
ایيکً ارزشٌا و نٍیارٌایؽان ـرید ىیػت و ذٌوؽان درغت
ىیػت.
ةگضاریص ةتیيیم چگَىً ایػو نَكػَع ةػطای ْػایَن داْػای نػا
نفصاؽ دارد .وِٕی در روش نا تظکیً نیکيیص ،تػا وِٕػی ةَِاىیػص
ؽیوؽیي

سَد را ذٓو کيیصٌ ،ػیچ نؾػکلی ىشَاٌیػص داؽػت،

چطاکً «یک ْکط درغت نیتَاىص ةط ـص اٌطیهو ُلتً کيص ».ویػی
اگط ىَِاىیص ؽیوؽیي

سَد را ةًسَةی ذٓو کيیػص ،اگػط ةػًدىتال

ایو یا آن چیظ ةطویص ،ةًنَر ذِم ةً دردغط سَاٌیص اِْاد .ةٍلػی
اْطاد ،چیظٌایی را کً زناىی ٕػتالً تهػطیو کطدهاىػص ىهیتَاىيػص رٌػا
کييص .نا هزم نیداىیم کػً ْػطد ْٖػم یػک روش تظکیػً را اىخػام
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دٌص ،چطاکً در تظکی وإٍی ْطد ةایص ْٖم روی یک روش تهطکػظ
کيص .گطچً ةطسی از اغِادان چیگَى

کِابٌػایی ىَؽػًِاىص ،ةػً

ؽها نیگَیم کً آن کِابٌا ؽػانل اىَاعوإػػام چیظٌػا ةػَده و
ؽتیً ٌهان چیظٌایی ٌػِيص کً تهطیو نیکييص :نارٌا ،روةاهٌا و
راغٌَا در آنٌا وحَد دارىص .وِٕی آن کِابٌػا را نهایٍػً کيیػص،
ایو چیظٌا از دؾػت کلهػات ةیػطون نیدطىػص .گِٓػًام کػً تٍػصاد
اغِادان ٕالةی چیگَى

چيصةطاةط تٍصاد اغِادان وإٍػی اغػت و

ؽها ىهیتَاىیص آنٌا را تؾشیؿ دٌیص .ازایورو ةایػص ةصاىیػص چػً
کار نیکيیص .ایو را ىهیگَیم کً ةایص در ْػایَن داْػا تظکیػً کيیػص.
نیتَاىیص در ٌط روؽی کً نایل ٌػِیص ،تظکیً کيیص .انا در ٕػصیم
گًِٓای ةَدٌ« :ظار غال ةصون کػب راٌی درغػت ةٍِػط اغػت از
یک روز تظکیً در روؽی دروُیو ».ةياةطایو ةایص ةصاىیص کً در ذال
ً
وإٍا در روؽی درغت تظکیً کيیص .چیظ
اىخام چً کاری ٌػِیص و

دیگطی را در تظکی سَد نشلَط ىکيیص ،ذِی ٌیچ ْکطی را اكاًْ
ىکيیصْ .ایَن ةٍلػی اْػطاد از ؽػکل اِْػاده اغػت .چػطا از ؽػکل
اِْاده اغت؟ آنٌا ادٌا نیکييص کً روشٌای دیگػط چیگَىػ

را

تهطیو ىکطدهاىػص .انػا ٌطوٕػت کػً در ذػال تهػطیو ٌػػِيص ،در
ذٌوؽان از تهطیوٌای غاةٔؽان چیظیٌایی را اكاًْ نیکييػص.
آیا آن چیظٌا ةً تهػطیو آورده ىهیؽػَىص؟ ایػو ٌهػ آن چیػظی
اغت کً درةارۀ تػشیط ةًوغیل ارواح یا ذیَاىات نیگَیم.
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زبان کیًانی
«زةان کیٍاىی» چیػت؟ نييػَر ایػو اغػت کػً ىاگٍػان ؽػشؿ
نیتَاىص ةً زةاىی ىاؽػياسًِ ـػرتت کيػص .او چیػظی را زیػط یػب
نیگَیص کً سَدش ىیظ از آن غط در ىهیآورد .ؽشفی ةػا تَاىػایی
تلًداتی نیتَاىص نٍَٓم کلی آن را درک کيص ،انا ىهیتَاىػص ةػًنَر
نؾشؿ ةگَیص کً ایو ؽشؿ درةارۀ چًچیظی ـػرتت نیکيػص.
ةٍلی از اْطاد ىیظ نیتَاىيص ةً چيص زةان نشِلػّ ـػرتت کييػص.
ةطسی ذِی آن را ؽػگٓتاىگیظ در ىيػط نیگیطىػص و ْکػط نیکييػص
ىػػٌَی نٍػػارت یػػا تَاىػػایی ْػػَؽنتیٍی اغػػت .آن ىػػً تَاىػػایی
َْؽنتیٍی اغت و ىً نٍارت تظکیًکييصه و ٌهچيیو ةیاىگط غػهد
ؽشؿ ٌم ىیػت .دع ناٌیت آن چیػت؟ ایوگَىً اغػت کػً
روذی از ةٍُصی دیگط ،ذٌو ؽها را کيِطل نیکيص .انا ْکط نیکيیص
آن سػػَب اغػػت ،داؽػػِو آن را دوغػػت داریػػص و از داؽػػِو آن
سَؽػػرال ٌػػػِیصٌ .طچػػً ةیؾػػِط آن را دوغػػت داؽػػًِ ةاؽػػیص،
ؽصیصتط ؽها را کيِطل نیکيص .ةًٌيَان تظکیًکييصۀ وإٍی ،چگَىػً

ً
وإٍػا
نیتَاىیص ةگضاریص کً ؽها را کيِطل کيص؟ ةًٌالوه ،غهد آن

داییو اغت .ةًٌيَان تظکیًکييصۀ وإٍی ،ىتایص چيیو نؾػکالتی را
ةً سَد ْطا ةشَاىیم.

215

ةاهتطیو نشلَٕات اغػت.
اىػان ةاارزشتطیو ؽکل ذیات و
ِ

چگَىػػً نیتَاىی ػص ةًوغػػیل ای ػو چیظٌػػا کيِػػطل ؽػػَیص؟ چٖػػصر
ُماىگیظ اغت کً کيِطل ةػصنتان را رٌػا نیکيیػص! ةٍلػی از ایػو
چیظٌا ةً ةصن اىػػان نیچػػتيص .ةٍلػیٌا ىهیچػػتيص ،انػا در

ْاـل کهی از ؽها ٕطار دارىص و ةًنَر نؾاةً ؽها را اداره یا کيِطل
نیکييص .ایو نَحَدات ةػً اْػطادی کػً ةشَاٌيػص ةػً زةػان آنٌػا
ـػرتت کييػص تَاىػػاییاش را نیدٌيػص و غػپع ایػػو اْػطاد دػػی
نیةطىص کً نیتَاىيص ةًؽکلی ىانٍَٓم غشو ةگَیيص .اگط ؽػشؿ
دیگطی ىیظ ةشَاٌص آن زةان را یاد ةگیطد ،ایو تَاىایی نیتَاىص ةػً
او نيِٖل ؽَد .وِٕی آن ؽشؿ ةً اىصازۀ کػاْی حػػارت داؽػًِ
ةاؽص کً آن را انِران کيص ،او ىیظ نیتَاىػص ةػً آن زةػان ـػرتت
کيص .در ذٖیٖػت ،آن چیظٌػا ةًـػَرت گطوٌػی نیآیيػص و وِٕػی
ةشَاٌیص ةً آن زةان ـرتت کيیص یکی از آنٌا غطاغ ؽها نیآیػص
و کهک نیکيص کً ـرتت کيیص.
چػػطا چيػیو وكػػٍیِی روی نیدٌػػص؟ ٌهػػاننَر کػػً گٓػػِم،
نیسَاٌيص غهد سَد را ةػاه ةتطىػص ،انػا در آىخػا غػشِی وحػَد
ىصارد ،در ىِیخً ىهیتَاىيص تظکیً کييص و سَد را رؽص دٌيػص .آنٌػا
ایصهای را یاِْيص .نیسَاٌيص ةا اىخام کارٌػای سػَب ،ةػً دیگػطان
کهک کييص ،ویی ىهیداىيص چگَىً .انا نیداىيػص آن اىػطژی کػً ةػً
ةیػػطون نیْطغػػِيص ،نیتَاىػػص ةیهػػاری ؽػػشؿ نػػطیق را کهػػی
216

کاٌؼ و دردٌایؼ را ةطای نصتی تػکیو دٌص ،گطچػً ىهیتَاىػص
ةیهاری را ؽٓا دٌص .آنٌا نیداىيص کً ایو کار ةا اغِٓاده از دٌػان
ؽشؿ کً اىطژیؽان را ةیطون ةٓطغِص نیتَاىص ةً اىخػام ةطغػص.
ای ػو چی ػظی اغػػت کػػً روی نیدٌػػص .ةٍلػػی اْػػطاد آن را زةػػان
آغهاىی نیىانيص و اْطادی ٌػِيص کً آن را زةػان ةػَدا نیىانيػص.
انا ایو گًِٓای تٌَیوآنیظ و ذطْی ةینٍيی اغت!
هزم اغت سانطىؾان کيػیم کػً نَحػَدات سػصایی ةًىػصرت
ـػػرتت نیکييػػص .اگػػط آنٌػػا در ةٍُػػص نػػا ـػػرتت نیکطدىػػص،
نیتَاىػِيص زنیویطزهٌایی در دىیای اىػاىی ایخاد کييص .ةا چيان
ـصای نٍیتی وذؾِياک نیةَد .ةطسی گًِٓاىص« :ةا چؾم غَنم
دیصم کً نَحَدی واه ةا نو ـػرتت کػطد ».او ةػا ؽػها ـػرتت
ىهیکطد .ةطای آن اْطادی کً ْاؽو نطا دیصىص ىیظ ةػً ایػو ـػَرت
اغت .او ىیظ ةا ؽها ـرتت ىهیکطد .چیظی کً روی نیدٌص ایػو
اغتْ :کطی کً آنٌا ةیطون نیْطغِيص ةًـَرت ـَت غًةٍُصی
اغت ،ةياةطایو زناىی کً آن را نیؽيَیص ،نثل ایو اغت کً آنٌػا
در ذال ـرتت ةا ؽها ٌػِيص .آنٌا نٍهَه ً در ةٍُص سَد ـػرتت
نیکييص .انا ةٍص از اىِٖال ةً ةٍُص نا ىهیتَاىیػص آىچػً را نیگَیيػص
ةػػًنَر واكػػد ةؾػػيَیص ،زی ػطا نٓػػاٌیم ْلػػازنان در ای ػو دو ةٍُػػص
نِٓاوت ٌػِيص .در ةٍُص نا ،یک «ؽی ِچو» دو غاٌت اغت ،انػا
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در آن ةٍُص ةظرا یػک ؽػی ِچو نػا نٍػادل یػک غػال ةػً زنػان

آنٌاغت .زنان نا آٌػًِتط از زنان در آىخاغت.

در ٕصیم گًِٓای ةَدْٖ« :م یک روز در آغهانٌا ةطاةط ةا ٌظار
غال روی زنیو اغت ».ایو گًِٓ اؽاره ةً دىیاٌای نػِٖلی دارد
کػػً در آىخػػا نٓػػاٌیم ْلػػا و زنػػان وحػػَد ىػػصارد ،یٍيػػی ٌهػػان
ةٍؾتٌایی کً نَحػَدات سػصایی در آىخػا نٖػیم ٌػػِيص ،نثػل
ةٍؾت غٍادت ُایی ،ةٍؾت درسؾػان ،ةٍؾػت ْػایَن و ةٍؾػت
ىیلػػَْط آةػػی .ةػػً چيػػان نکانٌػػایی اؽػػاره دارد .انػػا زنػػان در آن
ةٍُصٌای ةظرگی کً اؽاره کطدم ،ةطٌکع ،غطیًتط از زنػان در ةٍُػص
نا اغت .اگط ایو تَاىػایی را داؽػًِ ةاؽػیص کػً ـػرتت آنٌػا را
دریاْت کيیص ،نیتَاىیص ةؾيَیص کً کػی ـػرتت نیکيػص .ةطسػی
اْطاد تَاىایی ؽيیصنازراهدور دارىص و گَش آغهاىیؽان ةاز اغػت.
آنٌا نیتَاىيص ةؾيَىص کً کػی ـرتت نیکيص ،انا ةًنَر واكػد
ىهیتَاىيص ةؾيَىص .آىچً نیؽيَىص ؽتیً حیکحیک دطىػصگان یػا
ـصای گطاناَْىی اغػت کػً ةػا غػطٌت زیػاد نیچطسػصٌ .هگػی
ىانٍَٓم ٌػِيص .ایتًِ ةٍلی اْطاد نیتَاىيص ـػصای نَغػیٖی یػا
ـصای ـرتت از غَی ةٍُصی دیگط را ةؾيَىص .انا آنٌا ةایػص یػک
تَاىایی َْؽنتیٍی داؽًِ ةاؽيص کً ةًٌيَان ذانل ٌهػل کيػص تػا
ٕتل از ایيکً ـصا ةً گَشؽان نيِٖل ؽػَد اسػِالؼ زنػاىی را از
ةیو ةتطد و ْٖػم در آن ـػَرت نیتَاىيػص ةػًنَر واكػد ةؾػيَىص.
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ایوگَىً ٌهل نیکيص .ةطسی اْطاد «زةان کیٍاىی» را زةػان سػصایی
نیىانيص ،در ـَرتی کً اـالً ایوگَىً ىیػت.
وِٕی دو نَحَد سصایی یکصیگط را نالٕات نیکييصْٖ ،ػم ةػا
یتشيص نييَرؽان را نيِٖل نیکييص .آنٌا از ىٌَی تلػًداتی ذٌيػی
ةیـصا اغِٓاده نیکييص و آىچً دریاْت نیؽَد ةًـَرت ـػصای
غًةٍُصی اغتْٖ .م ةػا یتشيػصی نیتَاىيػص اْکارؽػان را نيِٖػل
کييص .آنٌا ْٖم ایو یک ؽکل را اغِٓاده ىهیکييػص ،ةلکػً گػاٌی
اوٕػػات از روش دیگػػطی اغػػِٓاده نیکييػػص .ؽػایص ةصاىیػػص کػػً در
تاىِطیػم تتِی ،راٌتان نَدراٌا را ةػیار حصی نیگیطىص .انػا اگػط
از راٌتی ةپطغیص کً نَدراٌا چیػِيص ،نیگَیص کً ةػاهتطیو درحػ
یَگا ٌػِيص .اگط ةیؾِط ةطرغی کيیص دی نیةطیص کػً چیػظی ورای
آن ىهیداىيػػص .نَدراٌػػا ذطکػػات دغػػت ةػػَده و در وإػػً زةػػان
نَحػػَدات سػػصایی ٌػػػِيص .وِٕػػی تٍػػصاد ذلػػار زیػػاد ةاؽػػص،
نَحَدات سصایی نَدراٌای ةظرا را ةً کار نیةطىص ،کً ٌم زیتا و
ٌم نِيَعاىص .وِٕی تٍصاد ذلار کم ةاؽص ،نَدراٌای کَچک را ةً
کار نیةطىص ،کً آنٌا ىیظ ةػیار زیتػا و نِيَعاىػص .نَدراٌػا ةػػیار
دطنایً و در تيَع ُيی ٌػِيص ،چطاکً ىػٌَی زةاناىػص .در گضؽػًِ،
تهام ایوٌا راز آغهاىی در ىيط گطًِْ نیؽص ،انا ذاه آن را ْػاش
کطدهایم .آىچً در تتػت اغػِٓاده نیؽػَد ْٖػم تٍػصادی ذطکػت

ً
ـطْا ةػطای تهػطیو اغػِٓاده نیؽػَد .آىػان ذطکػات را
اغت کً
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نتًٖةيصی کطده و ةًـَرت یک غیػِم درآوردهاىص .آنٌا ْٖم در
ىٖؼ یک زةان در تهطیو ٌهل نیکييص و ْٖم چيػص ؽػکل ةػطای
تهطیو ٌػِيص .نَدراٌای وإٍی ةػیار نٓفلاىص.

آنچٌ نعلوتان برای شاگردانش انجام نیديد
وِٕی ةطسی از اْطاد نطا نیةیييص ةػا نػو دغػت نیدٌيػص و آن را
رٌا ىهیکييص .وِٕی دیگػطان نیةیييػص کػً ایػو اؽػشاص ةػا نػو
دغت نیدٌيص ،آنٌا ىیظ نیسَاٌيص ٌهػیو کػار را اىخػام دٌيػص.
نیداىم در ْکطؽان چً نیگضرد .ةٍلیٌا سیلی دوغت دارىص ةػا
نٍلمؽان دغت ةصٌيص .ةطسی ىیظ نیسَاٌيص اىطژی ةگیطىص و ةٍص
از ایيکً دغت نطا نیگیطىص رٌا ىهیکييص .ةً ؽها نیگَییم :تظکی
وإٍی کاری اغت کً سَد ؽها اىخام نیدٌیص .نا ةطای ؽٓادادن
ؽها و ذٓو تيصرغِیتان ایيخا ىیػػِیم ،ةيػاةطایو ٕفػص ىػصاریم
اىطژیٌایی ةً ؽها ةصٌیم یا ةیهاریٌا را ؽٓا دٌیم .درگیػط ایػو
کارٌػػا ىهیؽػػَیم .ةػػًنَر نػػػِٖیم ةیهاریٌػػای ؽػػها را از ةػػیو
نیةطم .ةطای اْطادی کً در نرلٌای تهطیو ،ةً اىخػام تهطیوٌػا
نیدطدازىصْ ،اؽو نو ةیهاریٌایؽان را درنان نیکيػص .اْػطادی

ً
ؽشفا ةا سَاىصن کِابٌا داْا را یػاد نیگیطىػص ىیػظ
کً سَدؽان
ْاؽو نطا سَاٌيص داؽت تا ةیهاریٌایؽان درنان ؽَد .آیا ْکط
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ؽها اْظایؼ نییاةص؟ آیا

نیکيیص ةا یهعکطدن دغت نو گَى
ایو ؽَسی ىیػت؟
گَى

ْٖم از نطیٔ تظکی ؽیوؽیي

تان ذاـػل نیؽػَد.

اگط ةًنَر وإٍی سَد را تظکیػً ىکيیػص ،گَى
چطاکً اغِاىصاردی ةطای ؽیوؽیي

تػان رؽػص ىهیکيػص،

وحَد دارد .وِٕی گَى

ؽها

اْظایؼ نییاةص ،نَحػَدات در غػهَح ةػاه نیتَاىيػص ةتیييػص کػً
وِٕی واةػِگی ؽها ،آن ناده ،ةطداؽػًِ نیؽػَد ،نرکػی ةػاهی
غطتان رؽص نیکيص .ایو نرک ةًؽکل غَِن گَى
ایو نرک ةً ةليصی غَِن گَى

وحػَد دارد.

اغت و ىهایػاىگط گػَىگی اغػت

کً تظکیً کطدهایص و ةازتاةی از کیٓیت ؽیوؽیي

تان اغت .ةصون

تَحً ةً ایيکً چً کػی و چٖصر ةطای ؽها ةػً آن اكػاًْ نیکيػص،
ذِی اگط نٖصار کهی ٌم ةً آن اكاًْ کيص ،آىخا ىهیناىػص و ٌهػ

ً
َْرا ؽها را ةً نطذل «غً گػل روی
آن غطازیط نیؽَد .نیتَاىم
غط گطدٌم نیآیيص» ةطغاىم .انا یريًای کً دایتان را از ایػو در
ةیطون ةگضاریص ،آن گَى

ةالْاـلً غطازیط نیؽَد ،زیطا ةػً ؽػها

تٍلػػٔ ىػػصارد ،ؽػػها آن را تظکی ػً ىکطدهایػص .از آىخػػا کػػً اغػػِاىصارد
ؽیوؽیي

تان ٌيَز ةً آن نطذلً ىطغیصه ،ىهیتَاىص آىخػا ةهاىػص.

ٌیچکػی ىهیتَاىص چیظی ةً آن اكاًْ کيص .تهام آن ةایص ذاـل
تظکی سَدتان ةاؽصْٖ .م وِٕی نیتَاىیص رؽص کيیص و ةػاه ةطویػص
کً ذٌوتان را تظکیً کيیص ،ةًنَر دیَغًِ گَى
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تان را رؽص دٌیػص،

ٌهیؾً ةً ةٍِطکطدن سَدتػان ادانػً دٌیػص و ةػا غطؽػت حٍػان
ٌهگَن ؽَیص .ةٍلی اْطاد دغػتسم نػطا نیسَاٌيػص ،انػا نػو
نایل ةً ایو کار ىیػِم .نهکو اغت ةطسی از اْطاد ةً سَد ةتایيػص
کً دغتسم نٍلم را دارىػص .آنٌػا نیسَاٌيػص ةػا آن سَدىهػایی
کييص یػا اىػطژی آن دغػتسم از آنٌػا نراْيػت کيػص .آیػا ایػو
واةػِگی دیگطی ىیػت؟ تظکیً ةً تالش سَد ْطد ةػػِگی دارد،
ةطای چً درةارۀ اىطژیٌای نراْو ـرتت نیکيیص؟ آیا در تظکیػ
غهد ةاه ةایص ةػًدىتال چيػیو چیظٌػایی ةاؽػیص؟ آنٌػا ةػً چػً
ذػاب نیآیيػص؟ ْٖػم نطةػَط ةػً اْػطادی ٌػػِيص کػً ةػًدىتال
ؽٓایاِْو و ذٓو غالنِیاىص.
در غهری ةػیار نیکطوغکَدی ،گَىگی کً رؽػص دادهایػص یػا
ٌط ذرۀ نیکطوغکَدی از آن گَىػ

 ،دٕی ً
ٖػا ؽػتیً سَدتػان اغػت.

وِٕی ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطی نیرویص ،تظکی ةصىی سػصایی را
ؽطوع سَاٌیص کطد .آن گَى

 ،تفَیط نَحَدی سػصایی را سَاٌػص

داؽت و آن نَحَد سصایی روی گل ىیلَْط آةی نیىؾیيص و ةػیار
زیتا اغػتٌ .ػط ذرۀ نیکطوغػکَدی ،ؽػتیً آن اغػت .انػا اىػطژی
ذیَان ،از چیظٌایی ؽتیً روةاهٌا یا نارٌای کَچک تؾکیل ؽػصه
و در غػػهری ةػ ػیار نیکطوغػػکَدی ،ذرات کَچػػک آنٌػػا چيػػیو
چیظٌایی ٌػِيص .چیظ دیگط ایو اغت کً ةطسی اْػطاد چایٌػایی
را نیىَؽػػيص کػػً ىػ ً
ػاٌطا «اىطژیٌػػای نػػاورای نتیٍػػی» در آنٌػػا
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نشلَط ؽصه اغت ،ةصون ایيکً یريًای ْکط کييص چً ىَع اىػطژی
ٕطار اغت در آن ةاؽص .اکثط اْطاد ٌػادی تػا وِٕػی ةَِاىيػص ةػًنَر
نَٕت دردؽان را تػکیو دٌيص ،سَؽرال نیؽَىص ةیهػاریؽػان
را ةً تٍَیٔ ةیيصازىػص و آن را غػطکَب کييػص .ةػً ٌػط ذػال ،اْػطاد

ً
ـطْا اْطاد ٌادی ٌػِيص و ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً چگَىػً
ٌادی،
ةصنؽان را آؽػًِٓ نیکييػص ،ةػً نػا نطةػَط ىهیؽػَد .انػا ؽػها
تهطیوکييصه ٌػِیص و ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ایػو نػػائل را ةػً
ؽها گًِٓام .از ذاه ةً ةٍص ،ىتایص ایو کارٌا را اىخام دٌیػص .ذِػی
ْکط سَاغِو چیظٌایی نثل ةًاـهالح «اىطژی ناورای نتیٍی» و
چيیو چیظٌایی را ىصاؽػًِ ةاؽػیص .ةطسػی از اغػِادان چیگَىػ
نیگَیيص« :ةً ؽها اىطژیٌای ناورای نتیٍی نیدٌم و نیتَاىیص
آنٌا را در غطاغػط کؾػَر دریاْػت کيیػص ».انػا ىهػیداىم اىِيػار
دریاْت چًچیظی را نیتَاىیص داؽًِ ةاؽیص .ةً ؽها نیگَیم ،آن
چیظٌا ْایصۀ زیادی ىصارىص .ذِی اگط نظایایی ٌػم داؽػًِ ةاؽػيص،
ْٖػػػم ةػػػطای ؽػػػٓادادن و ذٓػػػو غػػػالنِی ٌػػػػِيص .ؽػػػها
تهطیوکييصهایػػص ،گَىػ

ؽػػها ْٖػػم از تظکیػ سَدتػػان ةػػً دغػػت

نیآیصٌ .ط اىطژی ناورای نتیٍی کً دیگطان ةطای ؽها نیْطغِيص
ىهیتَاىص غهد ؽها را ةاه ةتطد ،چطاکً ْٖػم ةػطای نٍایخػ اْػطاد
ٌادی اغت .ةایص ْکطی درغت را ذٓو کيیصٌ .یچکػی ىهیتَاىص
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ةًحای ؽها تظکیً کيصْٖ .م وِٕی سَدتػان ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
کيیص نیتَاىیص غهدتان را ةاه ةتطیص.
دع چًچیظی ةً ؽها نیدٌم؟ ٌهً نیداىيص کػً ةػػیاری
از تظکیًکييصگان نا ٌطگظ چیگَى

را تهطیو ىکطدهاىص و ةصنؽػان

ةیهػػاری دارد .ةطسػػی از اْػػطاد ىی ػظ غػػالٌا چیگَى ػ

را تهػػطیو

کطدهاىص ،ویی ٌيَز در غهد چی غطگطداىيص و ٌیچ گَىگی ىصارىص.
ایتًِ اْطادی ٌػِيص کً دیگطان را نػصاوا کطدهاىػص و نهکػو اغػت
ىصاىيص چً نػائلی در آن درگیط اغت .وِٕی درةارۀ تػشیط روح یا
ذیَان ـرتت نیکطدم ،تهام آن ارواح یا ذیَاىات تػػشیطکييصه
را از ةصن تهطیوکييصگان وإٍی داْا ةطداؽِم ،ةصون تَحً ةً ایيکً
آنٌا چً ةَدىص و سَاه درون یا روی ةصنؽان ٕطار داؽِيص .وِٕػی
ً
ؽشفا تظکی وإٍی را اىخػام نیدٌيػص ایػو
اْطادی کً سَدؽان

داْا را ةشَاىيص ،ةصن آنٌا را ىیظ ةػً ٌهػیو ؽػکل دػاک نػیکيم.
ٌالوه ةط ایو ،نریم ساى ؽها ىیظ ةایص داک ؽَدٌ .خلػً کيیػص و
آن یَذًٌای گطانیصاؽت دَؽیصهؽصه از روةاه و راغػَ را کػً ٕػتالً
تٖصیعؽان نیکطدیص ،دور ةیيصازیص .تهام آن چیظٌػا ةػطای ؽػها
دور ریشًِ و تهیظ ؽػصهاىص و دیگػط وحػَد ىصارىػص .ةػًسانط ایيکػً
نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،نیتَاىیم نػائل را تا ذص انکان ةطایتان
آغان کيیم .ازایورو ایو کارٌا نیتَاىص ةطای ؽها اىخام ؽَد ،انػا
آنٌا را ْٖم ةطای تظکیًکييصگان ذٖیٖػی اىخػام نػیدٌیم .ایتِػً
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ةٍلی اْطاد ىهیسَاٌيص تظکیً کييص و ذِی تػا ایػو یريػً ٌيػَز

ً
وإٍػا ىهیتػَاىیم ةػً
نَِحً ىیػِيص درةارۀ چً ـرتت نػیکيیم.

آنٌا کهک کيیمْٖ .م از تظکیًکييصگان وإٍی نطإتت نیکيیم.
اْطادی ٌم ٌػِيص کً در گضؽًِ ةً آنٌا گِٓػً ؽػص روح یػا
ذیَان تػشیطکييصه دارىص یػا ایيکػً اذػػاس نیکطدىػص تػػشیط
ؽصهاىص .انا ةٍص از ایيکً آن را ةطایؽان ةطداؽِمٌ ،يَز ىگطاىيص کػً
آن نؾکل ةإی ناىصه ةاؽص و ْکػط نیکييػص کػً آن چیظٌػا ٌيػَز
وحَد دارىص .انا ایو ىٌَی واةػِگی نرػَب ؽصه و ؽکوتطدیص
ىانیصه نیؽَد .اگط ةً ٌهػیو ؽػکل ادانػً دٌيػص نهکػو اغػت
دوةاره آن را ةً سَد حضب کييص .ةایص از ایو ؽکوتطدیص رٌا ؽَىص
و ةصاىيص کػً در نػَل کالسٌػایم آن چیظٌػا را ةطایؽػان از ةػیو
ةطدهام .تهام ایو چیظٌا ةطداؽًِ ؽصهاىص.
در غهری داییو ،نصرغ دائَ هزم نیداىص کً در ذال اىخام
تهطیوٌػػای تظکیػػً ،ةيیانٌػػایی را ةيػػا غػػازد .نػػصار آغػػهاىی،
«دَنتیان» و ةطسی چیظٌای دیگط ىیظ ةایص ؽػکل ةگیطىػص .ایيخػا
ْایَن ،نکاىیظمٌای اىطژی ،تهام نکاىیظمٌا ةطای تظکیً و ةػیاری
از چیظٌای دیگط را ةطای ؽها ْطاٌم نػیکيیم ،ةػیؼ از دهٌػظار از
آنٌا را .تهام آنٌا را ةایص ةً ؽها ةصٌیم و آنٌا نثل ةضرٌایی در
ةصنتان کاؽًِ نیؽػَىص .ةٍػص از ةطداؽػِو ةیهاریٌایتػانٌ ،ػط
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کاری کً ةایص اىخام ؽَد ،ةطایتان اىخام نیدٌیم و ٌطچیظی کػً
ةایص داده ؽَد ،ةً ؽها نیدٌیم .غپع نیتَاىیص تا اىٍِا ةػًنَر
وإٍی در نصرغ نا ةً تظکیًتان ادانً دٌیص .انا اگط ایو چیظٌا را
ةً ؽها ىهیدادیمْٖ ،م ةطای ؽٓادادن و ذٓػو غػالنِی نیةػَد.
ـادٕاىً ةگَییم ،اگط ةٍلی اْطاد نطإب ؽیوؽیي

سَد ىتاؽيص،

ةٍِط اغت کً ةًحای آن ،تهطیوٌای ورزؽی را اىخام دٌيص.
وِٕی تظکی وإٍػی را اىخػام نیدٌیػص ،ةایػص در ةطاةػط ؽػها

ً
ؽشفا یػاد نیگیطىػص
نػئَل ةاؽیم .تظکیًکييصگاىی کً سَدؽان
ىیظ نیتَاىيص تهام چیظٌا را ةً ٌهان ؽکل ةً دغت ةیاورىػص ،انػا
ةای ػص تظکیًکييػػصۀ ذٖیٖػػی ةاؽػػيص .نػػا تهػػام ای ػو چیظٌػػا را ةػػً
تظکیًکييصگان ذٖیٖی نیدٌیمٌ .هاننَر کً گٓػِم ةایػص ؽػها را
ةًٌيَان نطیصم ةًنَر وإٍی ٌصایت کيم .ةًٌالوه ،ةایص ْای غهد
ةاه را ةًنَر کانل نهایًٍ کيیص و ةصاىیص کػً چگَىػً تظکیػً کيیػص.
تهام ديج تهطیو ،ةًیکخا ةً ؽػها آنػَزش داده نیؽػَد و ٌهػ
آنٌا را یاد سَاٌیص گطْت .در ىٍایت ،سَاٌیص تَاىػت ةً غػهری
ةػیار ةاه ةطغیص ،ةاهتط از آىچً ةَِاىیص تفَر کيیص .تا وِٕی تظکیػً
کيیص ،رغیصن ةً هطۀ ذٖیٖی نؾػکلی ىشَاٌػص ةػَد .در آنػَزش
ایو ْاٌ ،مزنان غهَح نشِلّ را دَؽؼ دادهام .از ذاه ةً ةٍػص،
در غػػهَح نشِلػ ِ
ػّ تظکیػً دػػی نیةطیػػص کػػً آن ٌهیؾػػً ؽػػها را
ٌصایت نیکيص.
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ؽها تظکیًکييصه ٌػِیص ،ةياةطایو نػیط زىػصگیتان از ٌهػیو
ذاه تِییط نیکيصْ .اؽو نو آن را دوةػاره ةطایتػان ةطىانػًریظی
نیکيص .چگَىً آن را ةطىانػًریظی نیکيػص؟ از ٌهػط ؽػشؿ چيػص
غال ٌيَز ةإی ناىصه اغت؟ سَدش آن را ىهیداىص .ةٍلی اْػطاد
ؽایص ةٍص از یک غال یا ىػیم غػال ةیهػاری وسیهػی ةگیطىػص یػا
وِٕی ةیهار ؽصىص نهکػو اغػت چيػص غػال نػَل ةکؾػص .ؽػایص
ةٍلی اْطاد دچار ةیهاری یشًِؽصن سَن در نِظ یػا ةیهاریٌػای
دیگػط ؽػَىص و ىَِاىيػص ذطکػت کييػص .دػع چگَىػً نیتَاىیػص در
غالٌایی کً از ٌهطتان ةإی ناىصه تظکیػً کيیػص؟ نػا ةایػص تهػام
ایوٌػػا را ةػػطای ؽػػها درغػػت ک ػطده و از وٕػػَع چيػیو نؾػػکالتی
حلَگیطی کيیم .انا ةگضاریص از آُاز ایو را ةطایتان روؽػو کيػیم:
ایو کارٌا را ْٖػم ةػطای تظکیًکييػصگان وإٍػی نیتػَاىیم اىخػام
دٌیم .آنٌا نخاز ىیػِيص ٌهیو نَری ةطای ْطدی ٌػادی اىخػام
ؽَىص ،چطاکً در ایو ـَرت ناىيػص اىخػام کػاری ىادرغػت اغػت.
ةطای نطدم ٌادی ،نػػائلی نثػل تَیػص ،دیػطی ،ةیهػاری و نػطا،
ٌهگی رواةم کارنایی دارىص و ىهیتَاىیص ةًدیشَاه آنٌا را زیػط دػا
ةگضاریص.
نػػا تظکیًکييػػصگان را ةػػًٌيَان ةػػاارزشتطیو اْػػطاد در ىيػػط
نیگیطیم ،ةً ٌهیو ٌلت اغت کً نیتػَاىیم ایػو کارٌػا را ةػطای
تظکیًکييصگان اىخام دٌیم .چگَىً ایو کارٌػا را اىخػام نػیدٌیم؟
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اگط اغِادی تَٖای ٌيیهی داؽًِ ةاؽص ،یٍيی اگط اغِادی ٕصرت
گَى

ٌيیهی داؽًِ ةاؽص ،نیتَاىص کارنای ؽها را از ةػیو ةتػطد.

اگط غهد اىػطژی اغػِادی ةػاه ةاؽػص ،نیتَاىػص نٖػصار زیػادی از
کارنای ؽها را از ةیو ةتػطد و اگػط غػهد اىػطژی اغػِادی دػاییو
ةاؽص ْٖم نیتَاىص نٖػصار کهػی از کارنػای ؽػها را از ةػیو ةتػطد.
ةگضاریص نثایی ةظىیم .تهام کارنای نشِلٓی را کً در نػیط زىصگی
ةإیناىصهتان وحَد دارد حهً نیکيیم و ٕػهِی از آن یػا ىیهػی
از آن را از ةیو نیةطیم .ىیهػ ةإیناىػصه ٌيػَز ٌػم از یػک کػَه
ةیؾِط اغت و ىهیتَاىیص ةط آن چیطه ؽػَیص .دػع چگَىػً ةػً آن

ً
ةٍصا ةً دائَ دغت یاةیص ،ةػػیاری
رغیصگی نیکيیم؟ ؽایص وِٕی
از نطدم در آیيصه از آن ىًٓ ةتطىص و ةصیو وغیلً ةػػیاری از نػطدم
ٕػهِی را ةطای ؽها نِرهل نیؽػَىص .ایتِػً ایػو چیػظی ةػطای

آنٌا ىیػت .از نطیػٔ تظکیػً ،ةػػیاری از نَحػَدات در ةػصنتان
رؽص سَاٌيص کطدٌ .الوه ةط روح اـلی و روح کهکػی ،تٍػصاد زیػاد
دیگطی از سَدتان وحَد دارىص و ٌه آنٌا غػٍهی از آن را ةػطای
ؽها نِرهل نیؽَىص .وِٕی از نیان غشِیٌا نیگضریػص نٖػصار
ةػیار کهی از آن ةإی ناىصه اغت .اگطچً نیگَییم نٖصار زیػادی
ةإی ىهاىصه ،انػا ٌيػَز نٖػصار ٕاةلنالذيػًای اغػت و ٌيػَز ٌػم
ىهیتَاىػِیص یکةاره آنٌا را ترهل کيیص .دع چً کار نػیکيیم؟
آن را ةً ٕػػهتٌای ةیؽػهاری تٖػػیم نػیکيیم و آنٌػا را در
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غػػهَح نشِلػػّ تظکیػػًتان ٕػػطار نػػیدٌیم و از آنٌػػا اغػػِٓاده
نیکيیم تا ؽیوؽیي
و گَى

تان را رؽص دٌيص ،کارنایتان را تتصیل کييص

تان را اْظایؼ دٌيص.
ةایص گٓت کً تظکیً اـالً راذت ىیػت .آننػَر کػً نػیةیيم،

تظکیً نَكٌَی ةػیار حصی اغت .چیظی ْطاغػَی نػطدم ٌػادی
اغت و اىخام آن دؽَارتط از ٌط کاری اغت کً نطدم ٌادی اىخػام
نیدٌيص .آیا ایو چیظی َْؽٌادی ىیػت؟ ةياةطایو ایظانات ةػطای
ؽها ةاهتط از ٌط نَكَع نطدم ٌادی اغت .نا اىػانٌا روح اـلی
داریم و روح اـلی نا نيٍػصم ىهیؽػَد .اگػط روح اـػلی نيٍػصم
ىهیؽػػَدٌ ،هگػػی درةػػارۀ ایػػو ةیيصیؾػػیص :آیػػا روح اـػػلیتان
ىهیتَاىػًِ در تٍانالت احِهاٌی در زىػصگیٌای ٕتلػی ،کارٌػای
ةصی اىخام داده ةاؽص؟ انکاىؼ ةػیار زیاد اغػت .نهکػو اغػت
نطتکب ِٕل ؽصه ةاؽیص ،ةً کػی ةصٌکار ؽصه ةاؽػیص ،از دیگػطان
غَءاغِٓاده کػطده ةاؽػیص و ةػً دیگػطان آغػیب رغػاىصه ةاؽػیص.
ٌطیک از ایو کارٌا را نهکو اغت اىخام داده ةاؽػیص .دػع اگػط
ایوگَىً ةاؽص ،وِٕی ایيخا تظکیً نیکيیص ،آنٌا در ةٍُصٌای دیگػط
ؽها را ةًوكَح نیةیييص .اگط کارٌایی ةطای ؽٓادادن ةیهاریٌا یا
ذٓو غالنِیتان اىخام دٌیص اٌهیِی ىهیدٌيص ،چطاکً نیداىيػص
ْٖم در ذال ةًتٍَیٔاىصاسِو آنٌا ٌػِیص .اگػط آن را ٌماکيػَن
ً
ً
ةٍػصا آن را ةپطدازیػص ،ؽػصیصتط
ةٍصا نیدطدازیص و وِٕػی
ىپطدازیص،
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سَاٌص ةَد .ةياةطایو ذِػی اگػط ةػصٌیٌایتان را در ذػال ذاكػط
ىپطدازیص ،اٌهیِی ىهیدٌيص.
انا اگط ةگَییص ٕفص داریص تظکیً کيیص ،ىهیگضارىص آن را اىخام
دٌیص« :نیسَاٌی تظکیً کيی و ةٍػص ةػطوی .انػا وِٕػی گَىػ

را

رؽص دٌی ىهیتَاىم ةً تَ ةطغم ،دغػِم ةػً تػَ ىشَاٌػص رغػیص».
آنٌا احازه ىهیدٌيص ایو اتٓاؽ ةیِٓص و ٌط کاری نیکييص کً غػص
راهتان ؽَىص و ؽػها را از تظکیػًکػطدن ةػاز دارىػص .ةيػاةطایو از ٌػط
ؽیَهای ةطای تصاسل ةػا ؽػها اغػِٓاده نیکييػص و نهکػو اغػت
ذِی ةطای کؾِوتان ةیایيص .ایتًِ ایونَر اتٓاؽ ىهیاِْص کً ایيخا
در ذػػال اىخػػام نصیِیؾػػو ةاؽػػیص و غػػطتان ٕهػػً ؽػػَد .ایػػو
ُیطنهکو اغت ،چطاکً ةایص ةا ؽیَۀ انَر در حانٍ نػطدم ٌػادی
نيهتٔ ةاؽص .ؽایص وِٕػی از ساىػً ةیػطون نیرویػص ةػا اتػَنتیلی
تفادؼ کيیص یا از غاسِهاىی ةً داییو غَٖط کيیص یا ةا سهػطات
دیگطی نَاحً ؽَیص .ایو چیظٌػا نهکػو اغػت اتٓػاؽ ةیِٓيػص و
نیتَاىيص سیلػی سهطىػاک ةاؽػيص .تظکیػ وإٍػی ةػً آن آغػاىی
ىیػت کً تفَر نیکيیص .آیػا ْکػط نیکيیػص ْٖػم ةػًسانط ایيکػً
نیسَاٌیص تظکیً کيیص ،نیتَاىیص نَْػٔ ؽػَیص؟ وِٕػی ةشَاٌیػص
ةًنَر وإٍی تظکیً کيیص ،حانتان ةیدرى

در سهط سَاٌص ةػَد و

ایو نؾکل ةالْاـلً ةً نیػان سَاٌػص آنػص .ةػػیاری از اغػِادان
چیگَى

حطئت ىهیکييص نطدم را ةًغػَی غػهَح ةػاه آنػَزش
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دٌيص .چطا؟ دٕی ً
ٖا ةًسانط ایيکً ىهیتَاىيص از ایو نؾکل نطإتػت
کييص و ىهیتَاىيص از ؽها نراْيت کييص.
در گضؽًِ ةػیاری از اغِادان ةَدىص کػً در یػک زنػان ْٖػم
نیتَاىػِيص ةً یک نطیص آنَزش دٌيص ،چطاکً ْٖم نیتَاىػػِيص
از یک نطیص نراْيت کييص .انا در سفػَص اىخػام آن در چيػیو
گػِطهای کً نا اىخام نیدٌیم ،اکثط آنٌا حطئت ىهیکطدىص آن را
اىخام دٌيص .انا ٌهاننَر کً ةً ؽها گًِٓام ،نیتَاىم ایو کػار را
اىخام دٌم ،زیطا ْاؽو ةیؽهاری دارم کً ٌطیػکٌ ،هػان ٕػصرت
ٌيیم ْایی را دارىص کً نو دارم .آنٌا نیتَاىيص ٕصرتٌای ةظرا
َْؽنتیٍی و ٕصرتٌای سصایی ٌيیم ْا را ىؾان دٌيص .ةػًٌالوه،
آىچً نا انطوز اىخام نیدٌیم ةً آن غادگی ىیػت کً در ىاٌط ةً
ىيط نیرغص .نػو ةیػطون ىیانػصهام کػً ایػو کػار را از روی ىػٌَی
ٌػػَس اىخػػام دٌػػم .نیتػػَاىم ةػػً ؽػػها ةگػػَیم کػػً ةػ ػیاری از
نَحَدات واهتط ىيارهگط ایو رویػصاد ٌػػِيص .ایػو آسػطیو ةػاری
اغت کً راٌی درغت را در ٌفط دایان دارنػا آنػَزش نػیدٌیم.
وِٕی ایو کار را اىخام نیدٌیم احازه ىصاریم ةػً اىرػطاؼ ةػطویم.
اگط ةػًنَر وإٍػی در نػػیطی ذٖیٖػی تظکیػً کيیػصٌ ،یچکػػی
حطئت ىهیکيص ةً نیل سَد ةً ؽها کاری داؽػًِ ةاؽػص .ةػًٌالوه،
ؽها از نراْيت ْاؽو نو ةطسَرداریص و ةا ٌػیچ سهػطی روةػطو
ىهیؽَیص.
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ةصٌیٌا ةایػص دطداسػت ؽػَىص ،ازایػورو در نػػیط تظکیػًتان
ةٍلی اتٓإات سهطىاک نهکو اغت رخ دٌيص .انا ایو اتٓإػات
ةطایتان تطغياک ىشَاٌص ةَد و ىهیگضاریم آغیب حصی ةػً ؽػها
ةطغص .نیتَاىم چيص نثال ةطایتان ةظىم .وِٕی در دکو در کالغی
آنَزش نیدادم ،تهطیوکييصهای ةػا دوچطسػ سػَد از سیاةػان رد
نیؽصٌ .هاننَر کً غط دیچی در ذال دیچیػصن ةػَد ،اتػَنتیلی
غط آن دیچ تيص ةا ایو ؽاگطد نا تفادؼ کطد .او سػاىهی ةػَد کػً
ةیؼ از ديخاه غال داؽت .آن اتَنتیل ىاگٍان ةا او ةطسَرد کػطد و
ةًؽصت ةً او كطةً زد .غطش ةا ـصای «ةي

» ةليصی ةػً غػّٖ

اتَنتیل اـاةت کطد .آن كػطةً آنٕػصر ىاگٍػاىی و ؽػصیص ةػَد کػً
وِٕی غط ایو تهطیوکييصه ةػً اتَنتیػل ةطسػَرد کػطد ٌيػَز غػَار
دوچطسً ةَد .انا ٌیچ دردی را اذػاس ىکطد .ىػًتيٍا ٌػیچ دردی
را اذػاس ىکطد ،ةلکً از غطش سَن ٌم ىیانػص و ذِػی ورم ٌػم
ىکطد .راىيصه ةػیار تطغیصه ةَد و از اتَنتیػل ةیػطون دطیػص .غػطیً
دطغیص کً آیا ـصنً دیصه و دیؾيٍاد کطد او را ةً ةیهارغِان ةتػطد.
او داغػػز داد کػػً ذػػایؼ سػػَب اغػػت .ایتِػػً ای ػو ؽػػاگطدنان
ؽیوؽ ػیي

ةػ ػیار ةػػاهیی داؽػػت و ىهیسَاغ ػت ةػػطای راىيػػصه

نظاذهِی ایخاد کيص .گٓت کً ٌهًچیظ سَب اغػت ،انػا تفػادؼ
ْطورِْگی ةظرگی را روی اتَنتیل ةًحا گضاؽت.
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چيان رویصادٌایی دیؼ نیآیيص کً حانتػان را ةگیطىػص ،انػا
ؽها در سهط ىشَاٌیص ةَد .دٍْػ آسػطی کػً کالغػی در داىؾػگاه
حیییو داؽِیم ،یکی از ؽاگطدان نا نیسَاغت ةا دوچطس سَد
از نیان د ِر اـلی داىؾگاه ةگضرد .ةًنرق ایيکً ةً وغم سیاةػان

رغیص ،ىاگٍان ةیو دو اتَنتیل گیط اِْاد .یک یريً ناىصه ةَد کػً
اتَنتیلٌا ةً او ةطسَرد کييص ،ویی او اـالً ىِطغیص .نٍهػَه ً وِٕػی
تهطیوکييصگاننان ةا چيیو چیظٌایی نَاحً نیؽَىص ىهیتطغيص.
در ٌهان زنان ،اتَنتیلٌا ایػِادىص و ٌیچ اتٓإی ىیِٓاد.
رویصاد دیگطی در دکو اتٓاؽ اِْػاد .در زنػػِان ٌػَا زودتػط
تاریک نیؽَد و نطدم کهی زودتط نیسَاةيص .سیاةانٌا سػایی و
کانالً غاکت ةَد .یکی از ؽاگطدان نا ةا ٌخلً ةا دوچطسً ةً ساىً
نیرْتْٖ .م یک اتَنتیل حی
حی

حلَی او در ذطکت ةَد .ىاگٍػان

تطنظ کطد .آن ؽاگطد نَِحً آن ىؾص و ةا غط سم ةً دػاییو،

ةً دوچطسًغَاری سَد ادانً نیداد .انا ىاگٍان حی

ٌٖبٌٖػب

رْت و ةا غطٌت زیادی ةًغهت ٌٖب ذطکت کطد .تفػادم آن دو
ىیطو حان او را نیگطْتٕ .تل از آىکً ةا ٌم تفادؼ کييص ،ىاگٍػان
ىیطویی دوچطس او را ةیؼ از ىیم نِط ةػً ٌٖػب کؾػاىص و حیػ
ً
َْرا در کيار چطخ دوچطسػ او نَِٕػّ ؽػص .ؽػایص راىيػصۀ حیػ

نَِحً ؽػص کػً کػػی دؾػت اوغػت .ایػو ؽػاگطد در آن نَٕػً
ىِطغیص .تهام اْطادی کً ةا چيیو نٍَٕیتٌایی ةطسػَرد نیکييػص
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ىهیتطغػيص ،اگطچػً نهکػػو اغػت ةٍػ ً
ػصا وِٕػی ةػػً آن ْکػط کييػػص
ةِطغيص .اوییو چیظی کً او ْکط کطد ایػو ةػَد« :وای! چػً کػػی
نطا ةً ٌٖب کؾاىص؟ ةایص از او تؾکط کيم ».وِٕی ةً ٌٖب ةطگؾت
و نیسَاغت تؾکط کيص ،دی ةػطد سیاةػان ةػػیار سلػَت اغػت و
کػی در آىخا ىتَد .ةالْاـلً ٍْهیص« :ایػو نٍلػم ةػَد کػً از نػو
نراْيت کطد!»
رویػػصاد دیگػػط در چاىػػ

چَن اتٓػػاؽ اِْػػاد .غػػاسِهاىی در

ىظدیکػػی ساىػػ ؽػػاگطدی در ذػػال غػػاسِو ةػػَد .ایػػو روزٌػػا،
غػػاسِهانٌا را ةػػیار ةليػػص نیغػػازىص و دارةػػػتٌا از نیلػػًٌای
آٌيی ةً ٕهط دو ایيچ و نَل چٍار نِط غػاسًِ نیؽػَىص .ةٍػص از
ایيکً ایو ؽاگطد ْاـل کهی از ساىػً را نػی کػطده ةػَد ،نیلػًای
آٌيی از ةاهی غاسِهان ةًنطؼ غط او ةػًنَر ٕػائم غػَٖط کػطد.
ٌهً در سیاةان غط حای سَد نیزکَب ؽصىص .انا او گٓت« :چػً
کػی ةً غط نو دغت زد؟» ْکط کطد کػی ةً غػط او دغػت زده
اغت .در ٌهان زنان ،غطش را ةً ٌٖب چطساىص و دیص کػً ْػایَن
ةظرگی ةاهی غطش در ذػال چػطسؼ اغػت .آن نیلػ آٌيػی در
انِصاد غطش ةً داییو ُغط سَرد و در زنیو ْطو رْت ،ةصون ایيکً

ً
وإٍا ةً کػػی اـػاةت نیکػطد ،درةػارۀ آن
روی زنیو ةیِٓص .اگط
ةیيصیؾیص ،ةًٕصری غيگیو ةَد کً نثػل ةػًغػیزکؾػیصن نیػَه،
ةصىؼ را نیؽکاْت .سیلی سهطىاک ةَد!
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تٍصاد ةػیار زیػادی از چيػیو رویػصادٌایی وحػَد دارىػص کػً
ىهیتَان آنٌا را ؽهطد .انػا ٌیچکػػی سهػطی را تخطةػً ىکػطده
اغت .ایونَر ىیػت کً ٌه نػا ةایػص از نیػان چيػیو چیظٌػایی
ةگضریم ،ویی ةطسی اْطاد ةا آنٌا نَاحً نیؽَىص .سَاه ةػا چيػیو
نَاردی روةطو ؽَیص یا ىؾَیص ،نیتَاىم ةً ؽها انهیيان ةصٌم کً
اـالً در سهط ىشَاٌیص ةَد .ةطسػی ؽػاگطدان از ایظانػات نػا ةػطای
ؽیوؽیي

دیطوی ىهیکييصْٖ .م تهطیوٌا را اىخػام نیدٌيػص و

ؽیوؽیي

سَد را تظکیً ىهیکييػص ،ةيػاةطایو ىهیتَاىیػص آنٌػا را

تهطیوکييصه ةيانیص.
اکيَن نیداىیص ةًٌيَان نٍلمتان چًچیظی ةً ؽها نیدٌم.
تا وِٕی روزی ةطغص کً ةَِاىیص از سَدتان نراْيت کيیػص ْاؽػو
نو ةًنَر دیَغًِ از ؽها نراْيت نیکيص .در آن زنانْ ،طاغػَی
تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی رًِْایص و دائَ را ةً دغت آوردهایػص .انػا
ةایص ناىيػص تظکیًکييػصۀ وإٍػی رِْػار کيیػص و ْٖػم در آن ٌيگػام
نیتَاىیص نَْٔ ؽَیص .ؽشفػی ةػَد کػً کِػاب نػطا در دغػِؼ
گطًِْ ةَد ،در سیاةان راه نیرْت و داد نیزد« :ةا ذٓاىػت نٍلػم
یی ،از ایو ىهیتطغم کً ةا اتَنتیلی تفػادؼ کػيم ».آن تلػٍیّ
داْا ةَد .نا از چيیو ؽشفی نراْيت ىهػیکيیم .ذٖیٖػت ایػو
اغت کً نطیصان ذٖیٖی ةً ایو ؽکل ٌهل ىهیکييص.
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نیدان انرژی
وِٕی تهطیوٌا را اىخام نیدٌیم ،دور نا نیصاىی ؽکل نیگیػطد.
ایو چً ىَع نیصاىی اغت؟ ةٍلی اْطاد آن را نیصان چی ،نیػصان
نِيانیػػػی ،یػا نیػصان ایکِطیکػػی نیىانيػػص .انػػا آن را ٌػػط ىػػَع
نیصاىی ٌم ةيانیص ـرید ىیػت ،زیطا نادهای کً ایػو نیػصان در

ةط دارد ةیىٍایت ُيػی اغػت .تٖطی ً
تػا ٌػط ىػَع نػادهای کػً ٌهػ

ةٍُصٌای حٍان را تؾػکیل نیدٌػص ،نیتَاىػص در ایػو گػَىگی کػً
دطورش نیدٌیم یاْت ؽَد .ةياةطایو نياغػبتط اغػت کػً آن را
نیصان اىطژی ةيانیم .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةًنَر نٍهػَل آن را
نیصان اىطژی نیىانیم.
دع ایو نیصان چً ا طی دارد؟ ٌهاننَر کػً نیداىیػص ،نػا
در ذال تظکیً در روؽی راغِیو ٌػِیم کً ىیػکسَاٌی را در ةػط

دارد و ٌهگَن ةا غطؽت حٍانِ ،حػوَ ،ؽػوِ ،رن اغػت .ةيػاةطایو

ةػیاری از ؽها نیداىیص یا تخطةً کطدهایص کً ٌيگػام ىؾػػِو در

کالس ناٌ ،یچ ْکط ةصی ىصاریص و کػاىی کً غاةٖ غیگارکؾیصن
دارىص ذِی ةً ْکط غیگارکؾیصن ٌم ىهیاِْيصٌ .طکػی اذػاس

ً
ً
وإٍػا اذػػاس
وإٍػا ْلػایی آرانؼةشػؼ اغػت و
نیکيص کً

کييصگان روؽی راغِیو ایوگَىػً اغػت و
سَةی دارد .اىطژی تظکیً
ِ
در ذلَرؽان چيیو چیظی ذػع نیؽػَد .دػع از دایػان ایػو
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کالس ،اکثط ؽها گَىػ

ً
وإٍػا گَىػ
سَاٌیػص داؽػت،

سَاٌیػص

داؽت ،چطاکً آىچً ةً ؽها آنػَزش نػیدٌم چیظٌػایی از تظکیػ
ذٖیٖی ٌػِيص ،در ذایی کً ؽها ىیظ در غػهت سَدتػان در ذػال
رؽص ؽیوؽیي

ةط اغاس آنَزشٌاینان ٌػِیصٌ .هاننَر کً

ةًنَر دیَغًِ ةً اىخام تهطیوٌا ادانً نیدٌیص و ةصون وٕٓػً ةػط
اغاس ؽطایم ؽیوؽیي

نػا ةػً تظکیػ سػَد ادانػً نیدٌیػص،

اىطژیتان ةًنَر دیَغًِ َٕیتط و َٕیتط نیؽَد.
نػػا ىخػػات سػػَد ،ىخػػات دیگػػطان و ىخػػات ٌه ػ نَحػػَدات
ذیؽٍَر را آنَزش نیدٌیم .ةياةطایو وِٕی ْایَن ةػًنطؼ درون
نیچطسص ،سَد ؽشؿ را ىخات نیدٌص و وِٕی ةػًنطؼ ةیػطون
نیچطسػػص ،دیگػػطان را ىخػػات نیدٌػػص .وِٕػػی ةػػًنطؼ ةیػػطون
نیچطسػػص اىػػطژی را ةػػً ةیػػطون نیْطغػػِص و ةػػً دیگػػطان ىٓػػً
نیرغاىص .ةً ایو ؽکل ،اْطادی کً در نرصودۀ نیػصان اىطژیتػان
ٕطار دارىص ىٓػً نیةطىػص و نهکػو اغػت اذػػاس ةػػیار سػَةی
داؽًِ ةاؽيصٌ .طحا ةاؽیص ،سَاه در سیاةان ٕصم ةظىیػص ،در نرػل
کار ،در ساىً یػا ٌطحػای دیگػط ةاؽػیص ،ایػو تػث یط را ةػط دیگػطان
سَاٌیص داؽت .نهکو اغت ةصن اْطادی را کً در نرصودۀ نیػصان
اىطژی ؽها ٕطار دارىػص ىاآگاٌاىػً تييػیم کيیػص ،زیػطا ایػو نیػصان
نیتَاىص تهام چیظٌای ىادرغت را اـالح کيص .ةػصن اىػػان ىتایػص
ىاسَؽی داؽًِ ةاؽص ،داؽِو ةیهاری وكٍیِی ُیطنتیٍی اغػت.
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آن نیتَاىص ایو وكٍیت ُیطنتیٍی را اـالح کيص .وِٕػی اْػطادی
کً ذٌو دلیػصی دارىػص درةػارۀ چیظٌػای ىادرغػت ْکػط نیکييػص،
ترتتث یط َٕی نیصان ؽها نهکو اغت ْکطؽان را ٌػَض کييػص،
نهکو اغت ةٍص از آن ،ىشَاٌيص نطتکب کار اؽػِتاه ؽػَىص .ؽػایص
ؽشفی ةشَاٌص ةً کػی ىاغظا ةگَیص ،انا ىاگٍان ْکطش را ٌَض
کيص و دیگط ىشَاٌص تٌَیو کيػصْٖ .ػم نیػصان اىػطژی نطةػَط ةػً
تظکیً در راٌی درغت نیتَاىص ایو تث یط را داؽًِ ةاؽص .ةً ٌهیو
ٌلت اغت کً از ٕصیم در ةَدیػم گًِٓاىص« :ىَر سصایی ٌهػًحا را
روؽو و ٌهًچیظ را ٌهاٌي

نیکيص ».نٍيی آن ایو اغت.

شاگردان فالَن دافا چگَنٌ این رٍش را نعرفی کنند
ةٍص از ؽػطکت در کالسٌاینػان ،ةػػیاری از ؽػاگطدان نػا ْکػط
نیکييص کً ایو روش ةػػیار سػَب اغػت و نیسَاٌيػص آن را ةػا
ساىَاده و دوغِان سَد در نیان ةگضارىص .ةلًٌ ،ه ؽها نیتَاىیػص
ایو کار را اىخام دٌیص ،نیتَاىیص آن را ةا ٌهً در نیػان ةگضاریػص.
انا نػئلًای ٌػت کً ةایص آن را ةطای ٌهگی ةیػان کػيم .نػا ةػً
ؽها چیظٌای ةػیاری نیدٌیم کً ىهیتػَان روی آنٌػا ٕیهػت
گضاؽت .چطا آنٌا را ةً ؽها نیدٌیم؟ آنٌػا ةػطای تظکیػ ؽػها
ٌػِيصْٖ .م وِٕی تظکیً نیکيیػص ،نیتػَاىیم ایػو چیظٌػا را ةػً
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ؽها ةصٌیم .ةًةیان دیگط ،وِٕی در آیيصه ایو روش را ةً دیگػطان
نٍطْی نیکيیص ،ىهیتَاىیص از ایو چیظٌػا ةػطای ؽػٍطت و نيػاًْ
ؽشفی اغِٓاده کيیص .دع ىهیتَاىیص ناىيػص نػا کالغػی ةطگػظار
کيیص و ؽٍطیً ةگیطیص .نا ٌظیيػًٌایی داریػم چطاکػً ىیػاز داریػم
کِابٌا و نهایتی را چاپ کيیم و ةػطای آنػَزش ایػو روش ،ةػً
ىٖاط نشِلّ غٓط کيیم .ؽٍطی نا در ذال ذاكط کهِطیو ؽٍطیً
در کؾَر اغت ،انا چیظٌایی کً نیدٌیم ةػیؽػهارىص .نػا ةػًنَر
وإٍی نطدم را ةًغَی غهَح ةاه ٌصایت نیکيیم و سَدتان ایو
را نَِحً ؽصهایص .ةًٌيَان ؽاگطدان ْایَن داْػا ،وِٕػی در آیيػصه
ایو تهطیو را ةً نطدم نٍطْی نیکيیص ،دو ایظام ةطای ؽها داریم.
ایظام اول ایو اغت کً ىهیتَاىیص ٌیچ ؽٍطیًای ةگیطیص .ةػً
ؽها چیظٌای ةػیاری دادهایم ،انا آنٌا ةطای ایو ىیػِيص کً دَل
درآوریص یا ایيکً در حػِخَی ؽٍطت ةاؽیص .آنٌػا ةػطای ىخػات
ؽها ٌػِيص و ایيکً ةً ؽها کهػک کييػص تظکیػً کيیػص .اگػط دػَیی
ةگیطیصْ ،اؽػو نػو ٌطچیػظی را کػً ةػً ؽػها داده ؽػصه ،دػع
نیگیطد و دیگػط تهطیوکييػصۀ ْػایَن داْػای نػا ىیػػِیص و آىچػً
اؽػػاًٌ نیدٌیػص ْػػایَن داْػػای نػػا ىیػػػت .وِٕػػی ایػػو روش را
نٍطْی نیکيیص ىتایص در نلب ؽػٍطت و نيػاًْ ؽشفػی ةاؽػیص،
ةلکً ةایص داونلتاىػً ةػً دیگػطان سػصنت کيیػص .ؽػاگطدان نػا در
غطاغط کؾَر آن را ةً ایػو ؽػکل اىخػام دادهاىػص و دغػِیاران در
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نيانٔ نشِلّ ىیظ ىهَى سَةی را ةًحا گضاؽًِاىص .اگط نیسَاٌیص
روش نػػا را یػاد ةگیطیػص ،تػػا وِٕػػی ةشَاٌیػػص آن را یػػاد ةگیطیػػص،
نیتَاىیص ةیاییػص .نػا نیتػَاىیم در ةطاةػط ؽػها نػػئَل ةاؽػیم و
ٌهیؾً ةًنَر رایگان ةً ؽها کهک نیکيیم.
ایظام دوم ایو اغت کً ىتایػص چیظٌػای ؽشفػی را ةػً داْػا
اكاًْ کيیص .ةًٌتارت دیگط ،وِٕی ایو روش را نٍطْػی نیکيیػص،
ةصون تَحً ةً ایيکػً چؾػم غػَمتان ةػاز ةاؽػص ،چیػظی را دیػصه
ةاؽیص یا ةٍلػی از تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی ىػاٌط ؽػصه ةاؽػيص،
ىهیتَاىیص ةط دای آىچً دیصهایص درةارۀ ْػایَن داْػای نػا ـػرتت
کيیص .آن چیظٌای نرصودی کً در غهد سَدتان دیصهایص چیػظی
ىیػِيص و از نٍيای وإٍی ْا کً نا آنَزش نیدٌیم ةػیار دورىص.
ةياةطایو از ذاه ةً ةٍص وِٕی ایو روش را نٍطْػی نیکيیػص ،ةایػص
ایو نػئلً را در ذٌو داؽًِ ةاؽیصْٖ .م ةً ایو ؽکل نیتػَاىیم
نههئو ةاؽیم کً چیظٌای اـلی ْایَن داْػای نػا ةػصون تِییػط
ةإی نیناىيص.
ٌهچيیو احازه ىصاریص ایو روش را ةً ٌهان ؽکلی کػً نػو
آنَزش نیدٌم ،آنَزش دٌیص .ىهیتَاىیص ةػا ارائػ غػشيطاىی در
حهٍی ةظرا ةًؽکلی کً نو اىخام نیدٌم ْا را آنَزش دٌیػص.
ؽها تَاىایی آنَزش ْا را ىصاریصٌ .لت ایو اغت کً آىچً آنَزش
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نیدٌم نٍاىی گػِطده و ژرؼ دارد و نهایب غهَح ةػػیاری در
آن گيخاىصه ؽصه اغت .ؽػها در غػهَح نشِلػّ در ذػال تظکیػً
ٌػِیص .در آیيصه ةٍص از آىکً دیؾطْت کيیص ،اگػط دوةػاره ةػً ایػو
نهایب كتمؽصه گَش کيیص ،ةً رؽص و ةٍتَد ادانً سَاٌیػص داد.
ٌهاننَر کً ةً گَشکطدن آنٌػا ادانػً نیدٌیػصٌ ،هیؾػً درک
تازهای سَاٌیص داؽت و ىِػایج تػازهای ةػً دغػت سَاٌیػص آورد.
وِٕی کِاب را نیسَاىیص ذِػی ةیؾػِط ایوگَىػً اغػت .هیػًٌای
ةػیاری در آىچً آنَزش نیدٌم وحػَد دارد .در ىِیخػً ،ایػو ْػا
چیظی ىیػت کػً ؽػها ةَِاىیػص آنػَزش دٌیػص .احػازه ىصاریػص از
کلهات نو ةًٌيَان کلهات سَدتان اغِٓاده کيیص ،چطاکً ةًنيظیػ

ً
دٕیٖػا آىچػً را
دزدیصن ْا اغت .ةطای گٓػِو آنْٖ ،ػم نیتَاىیػص
گٓػػِم ةیػػان کػػطده و اكػػاًْ کيی ػصٌ« :هػػاننَر کػػً نٍلػػم آن را

نیگَیص» یا «ٌهاننَر کً در کِاب ىَؽًِ ؽصه اغتْٖ ».ػم ةػً
ایو نطیٔ نیتَاىیص درةارۀ آن ةگَییص .چطا؟ زیػطا وِٕػی ةػً ایػو
ؽکل آن را ةگَییص ،کلهاتتان ٕصرت داْا را ةا سَد ذهل نیکيػص.
ىهیتَاىیص چیظٌایی را کػً نیداىیػص ةػًٌيَان ْػایَن داْػا اؽػاًٌ
دٌیص ،وگطىً آىچً نيِٖل نیکيیص ْایَن داْا ىیػت و آىچً اىخػام
نیدٌیػص نٍػػادل تلػػٍیّکطدن ْػػایَن داْػػای نػػا اغػػت .وِٕػػی
چیظٌایی ةط دای ٌٖایص و اْکار سَد نیگَییص ،آنٌا ْا ىیػػِيص و
ىهیتَاىيػص نػػطدم را ىخػػات دٌيػػص و ٌػیچ تػػث یطی ٌػػم ىشَاٌيػػص
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داؽت .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ٌػیچکػػی ىهیتَاىػص ایػو ْػا را
آنَزش دٌص.
نیتَاىیص ایو روش را ةً تازهواردیو نيِٖػل کيیػص ،ةػً ایػو
ؽکل کً ىَارٌای ـَتی یا تفَیطی را ةطای آنٌا در نرل تهطیو
یا نرل آنَزش دشؼ کيیص و دع از آن ،یکی از اْػطاد داونلػب
تهطیوٌا را ةً آنٌػا آنػَزش دٌػص .نیتَاىیػص از ؽػکل غػهیيار
اغػػِٓاده کيی ػص تػػا اْػػطاد ةػػا یکػػصیگط گِٓگػػَ و تتػػادلىيط کييػػص و
درکٌای سَد را ةا یکصیگط ةً اؽِطاک ةگضارىػص .چیػظ دیگػط ایػو
اغت کً ىتایص ؽاگطد (یػا نطیػصی) کػً ْػایَن داْػا را ةػً نػطدم
نٍطْی نیکيص« ،نٍلم» یا «اغِاد» ةيانیص ،چطاکػً در داْػا ْٖػم
یک اغِاد وحَد دارد .ةصون تَحً ةً ایيکً ْطد چً زناىی تهػطیو
را ؽطوع کطده اغتٌ ،يَز نطیص اغت.
وِٕی ایو روش را ةً دیگطان نٍطْی نیکيیص ،نهکػو اغػت
ةٍلی از ؽها ْکط کيیص« :نٍلػم نیتَاىػص ْػایَن را در نػطدم کػار
ةگضارد و ةصن آنٌا را اـالح کيص .انػا نػا ىهیتػَاىیم آن را اىخػام
دٌ ػیم ».ىگػػطان ىتاؽ ػیص .ةػػً ٌه ػ ؽػػها گِٓػػًام کػػً ٌهػػطاه ٌػػط
تهطیوکييصهْ ،اؽو نو وحَد دارد و ىً ْٖم یکی .ةياةطایو ْاؽو
نو ایػو کارٌػا را اىخػام نیدٌػص .وِٕػی ةػً ؽشفػی تهػطیو را
آنَزش نیدٌیص ،اگط راةهػًای تٖػصیطی ةػطای آن داؽػًِ ةاؽػص،
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ْایَن را ةالْاـلً ةً دغػت نػیآورد .اگػط راةهػ تٖػصیطی سػَةی
ىصاؽًِ ةاؽص ،ةٍص از ایيکً ةصىؼ دوةاره نٍِادل ؽَد ،ةًتصریج از
نطیٔ تهطیو یک ْایَن سَاٌص گطْػتْ .اؽػو نػو ةػً او کهػک
نیکيص ةصىؼ نٍِادل ؽَد .راهٌای دیگطی ىیظ وحَد دارد کً ةػً
ؽػػها نیگػػَیم .اْػػطادی کػػً ةػػا سَاىػػصن کِابٌػػایم ،تهاؽػػاکطدن
ویصئٌَا یا گَشکطدن ةً ىَارٌػای ـػَتیْ ،ػا و تهطیوٌػا را یػاد
نیگیطىص ،اگط ةًنَر وإٍی ناىيص تهطیوکييػصه رِْػار کييػص ،تهػام
چیظٌػایی را کػً غػػظاوارش ٌػػِيص ةػً ٌهػػیو ؽػکل ةػً دغػػت
نیآورىص.
نا ةً ؽاگطداننان احػازه ىهػیدٌیم ةیهػاران را ؽػٓا دٌيػص.

ً
نهلٖا احازه ىصارىػص ةیهػاری دیگػطان را ؽػٓا
ؽاگطدان ْایَن داْا
دٌيػػص .ةػػً ؽػػها آنػػَزش نػػیدٌیم کػػً در تظکی ػً ـػػٍَد کيی ػص،
ىهیگضاریم ٌیچ واةػِگی را رؽص دٌیص و احػازه ىهػیدٌیم ةػصن
سَد را تتاه کيیص .نرلٌای تهطیو نػا ةٍِػط از ٌػط نرػل تهػطیو
چیگَى

دیگػطی اغػت .اگػط ةَِاىیػص تهطیوٌػا را در نرلٌػای

تهطیو نا اىخام دٌیص ،سیلػی ةٍِػط از آن اغػت کػً ةیهاریٌػای
سَد را ؽٓا دٌیصْ .اؽو نػو در دایػطهای نیىؾػیيص و در ةػاهی
صان نرل تهطیو نا ذٓاىی ٕطار دارد کً ْایَن ةظرگػی روی آن
نی ِ
اغت و ْاؽو ةظرگی در ةاهی ایو ذٓػاظ ،از ایػو نرػل نطإتػت

نیکيص .ایو نرل ،نرلی نٍهَیی ىیػت و نرلػی ةػطای تهػطیو
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چیگَى

نٍهَیی ىیػت ،ةلکً نرلی ةطای تظکیً اغت .ةػػیاری

از تهطیوکييػػصگان نػػا ةػػا تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی دیصهاىػػص کػػً
ٌطحایی ةطای اىخام تهطیو ْایَن داْا حهً نیؽَیم ،آن نرل را
ىَری ٕطنظ اذانً نیکيص و ایو ىَر ٌهًچیظ در داسػل آن را در ةػط
نیگیطد.
ْاؽو نو نیتَاىص سػَدش ْػایَن را ةػطای تهطیوکييػصگان
ىفب کيص ،انا ىهیسَاٌیم واةػػِگیٌای ؽػها را تؾػصیص کيػیم.
وِٕی ةً کػی تهطیوٌا را آنَزش نیدٌیص ،نهکو اغت ةگَیػص:
«اوه ،نو اهن ْایَن دارم ».نهکو اغت ْکط کيیص کػً ؽػها آن را
کػار گضاؽػِیص ،در ـػػَرتی کػً ایوگَىػػً ىیػػت .ایػو را ةػً ؽػػها
نیگَیم تا ایو واةػِگی را ؽکل ىصٌیػصْ .اؽػو نػو اغػت کػً
تهام ایو کارٌا را اىخام نیدٌص .نطیصان ْایَن داْای نا ةایص ایو
روش را ایوگَىً ةً دیگطان نٍطْی کييص.
ٌطکػی کً غٍی کيص تهطیوٌای ْایَن داْا را تِییط دٌص در
ذال آغیبرغاىصن ةً داْا اغت ،در ذال آغیبرغػاىصن ةػً ایػو
روش اغت .ةٍلی اْطاد دغػَِرایٍهل تهطیوٌػا را ةػً چیظٌػای

ً
نهلٖا نخاز ىیػت .تهام روشٌػای
ٕاْیًداری ةطگطداىصهاىص .ایو
تظکی ذٖیٖی ،از اٌفار نإتل تاریز ةً ارث نیرغيص ،از زنانٌای
ٕػػصیم ةػػً ارث نیرغػػيص و از نطیػػٔ تظکیػػً ،نَحػػَدات سػػصایی
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ةیؽػػهاری را تکػػَیو دادهاىػػصٌ .یچکػػػی حطئػػت ىکػػطده چيػػیو
چیظٌایی را تِییط دٌص .چيیو چیػظی ْٖػم در ایػو ٌفػط دایػان
دارنا ىاٌط ؽصه اغت .در نَل تػاریزٌ ،طگػظ ایػو چیظٌػا اتٓػاؽ
ىیِٓادهاىصٌ .هً ةایص درایوةاره ةػیار نطإب ةاؽيص.
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ازدستدادن ٍ بٌدستآٍردن
در حانٍ تظکیًکييصگان ،راةه ةیو ازدغػتدادن و ةًدغػتآوردن
ةًنَر نکطر نهطح نیؽَد .در ةػیو نػطدم ٌػادی ىیػظ درةػارۀ آن
ـرتت نیؽػَد .ىگػطش نػا تهطیوکييػصگان ةػً ازدغػتدادن و
ةًدغتآوردن نِٓاوت از ىگطش اکثط نطدم اغت .ةًدغتآوردىػی
کً نطدم ٌػادی نٍهػَه ً در تالشٌػای سػَد ةػًدىتایؼ ٌػػِيص
ؽانل چیظٌای دىیَی اغت ،ناىيص داؽِو زىصگی راذت و نطْػً.
ویی ةًدغػتآوردىػی کػً نػا تهطیوکييػصگان ةػًدىتایؼ ٌػػِیم
ناٌیت کانالً نِٓاوتی دارد و چیظی اغت کً نػطدم ٌػادی ذِػی
اگط ةشَاٌيص ىیظ ٌطگظ ىهیتَاىيص تخطةػً کييػص ،نگػط ایيکػً تظکیػً
کييص.
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نٍهَه ً وِٕی ةػً ازدغػتدادن اؽػاره نػیکيیم ،نييػَر چیػظ
سیلػػی نرػػصودی ىیػػػت .وِٕػػی درةػػارۀ ازدغػػتدادن ـػػرتت
نیکيیص ،نٍهَه ً نطدم ْکػط نػیکييػص کػً نييػَر از آن ،ةشؾػیصن
کهی دَل ،کهک ةً اْطاد ىیازنيص یا ؽایص کهک ةً اْطاد ةیساىهان
اغت .ایتًِ آنٌا ىیظ ؽکلی از ةشؾؼ و ازدغتدادن ٌػِيص .انا
اىخام آن کارٌا ْٖم ةیاىگط ایو اغت کً ةً دَل یا چیظٌای نادی
کهِػػط واةػػػًِایص .دغػػتکؾػػیصن از ػػطوت ،ةیگهػػان یکػػی از

ً
ىػػػتِا حيتػػ ٌهػػصۀ آن .انػػا
حيتػػًٌای ازدغػػتدادن اغػػت و

ازدغتدادىی کً نا درةارۀ آن ـػرتت نػیکيیم ةػً آن نرػصودی
ىیػت .در روىص تظکیً ،نا تهطیوکييصگان تالش نیکيیم ةػػیاری
از واةػِگیٌا را رٌػا کيػیم ،نثػل ذٌيیػت سَدىهػایی ،ذػػادت،
ذٌيیت رٕاةتحَیی و ؽَروٌیخان ةیؼ از ذػص .نػا نیسػَاٌیم
ٌه واةػِگیٌا را رٌا کيیم .ةياةطایو ازدغتدادىی کً نػا درةػارۀ
آن ـرتت نیکيیم ةػیار گػػِطدهتط از چیػظی اغػت کػً نػطدم
ٌادی تفَر نیکييػص ،زیػطا ؽػانل رٌػاکطدن ٌهػ واةػػِگیٌا و
انیال نطدم ٌادی اغت.
نهکو اغت ةطسی ْکط کييص« :نا در ةیو نطدم ٌادی تظکیػً
نػػیکيیم .اگػػط ٌهػػًچیظ را از دغػػت دٌػیم ،آیػا نثػػل راٌبٌػػا و
راٌتػػًٌا ىهیؽػػَیم؟ ةػػً ىيػػط نیرغػػص ازدغػػتدادن ٌهػػًچیظ
انکاندضیط ىتاؽص ».در نصرغ ناٌ ،ه نا کً ٌيَز ةشؾػی از ایػو
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احِهػػاع نػػطدم ٌػػادی ٌػػػِیم ،هزم اغػػت در ذػػایی کػػً تظکیػػً
نیکيیم تػا ذػص انکػان زىػصگی نتیٍػی داؽػًِ ةاؽػیم .از ؽػها
درسَاغت ىهیکيیم کً چیظی را ةًـَرت نادی از دغػت ةصٌیػص.
تا وِٕی ةً آن واةػًِ ىتاؽیص ،اٌهیِػی ىػصارد کػً ردۀ ؽػِلیتان
چٖصر ةاه ةاؽص یا چٖصر طوت داؽًِ ةاؽیص ،چطاکً ىکِػ کلیػصی
ةطای نا ایو اغت کً ةً آنٌا واةػِگی ىصاؽًِ ةاؽیص.
نصرغ تظکی نا نػِٖی ً
ها واةػِگیٌای ؽػها را ٌػصؼ ٕػطار
نیدٌص .وِٕی ٌالیٔ ؽشفیتان در نشانطه اغػت یػا وِٕػی ةػا
کػی نؾکلی داریص ،ایيکً ةَِاىیص آنٌا را غتک ةگیطیص و ةػً آن
نػائل کهِط اٌهیت ةصٌیػص ،نَكػٌَی کلیػصی اغػت .تظکیػً در
نٍاةص یا در حيگلٌا و کَهٌای دوراِْاده ةً ایو نييػَر اغػت کػً
دغِطغی ؽها ةً حانٍ ٌادی اىػاىی را کػانالً ٕهػً کيػص .آنٌػا
ؽػػها را نختػػَر نیکييػػص واةػػػِگیٌای نػػطدم ٌػػادی را از دغػػت
ةصٌیص و ؽها را از نياًْ نادی دور نیکييص تا ةَِاىیص واةػِگی ةً
آنٌا را از دغت ةصٌیص .انا اْطادی کً در ةیو نطدم ٌادی زىػصگی
نیکييص ایو ؽیَه را دىتال ىهیکييص .نا ةایص در ذایی کػً در ایػو
نریم نطدم ٌادی ٌػِیم ،واةػِگیٌا را غػتک ةگیػطیم .ایتِػً
ً
وإٍا غشت اغت .ایو ذیاتیتطیو حيت نصرغػ تظکیػ نػا
ایو
اغت .ةياةطایو ازدغتدادىی کػً نػا درةػارهاش ـػرتت نػیکيیم
وغیً اغت ،ىً ایيکػً نرػصود ةاؽػص .در سفػَص اىخػام کػاری
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سَب و ةشؾؼ دَل ،انطوزه ةً گصاٌا در سیاةان ىگاه کيیص ،ةطسی
از آنٌا ذطًْای ٌػِيص و نهکو اغت ذِی ةیؾِط از ؽػها دػَل
داؽًِ ةاؽيص .نا ةایص ةًحای تهطکظ ةط چیظٌای حظئی ةیاٌهیػت،
ةً نرصودۀ وغیًتطی از نػائل تهطکظ کيیمٌ .هػل تظکیػً ةػًنَر
ةاز و نَٕطاىًای ةػً نرػصودۀ وغػیًتطی تهطکػظ نیکيػص .در روىػص
ً
وإٍا از دغت نیدٌیم چیظٌای ةص ٌػِيص.
ازدغتدادن ،آىچً

نطدم اُلب ْکط نیکييص ٌطچیظی کػً نلػب نیکييػص سػَب
اغت .در ذٖیٖت ،وِٕی از غهری ةػاهتط ىگػاه نیکيیػصٌ ،هگػی
ْٖم ةطای ةطآوردهکطدن ٌالیٔ ؽشفی در ةیو نطدم ٌادی اغػت.
نضاٌب گًِٓاىص :ةصون تَحً ةً ایيکً چٖصر طوت داؽًِ ةاؽیص یا
ردۀ ؽها چٖصر ةاه ةاؽصْٖ ،م ةطای چيص دًٌ دوام دارىص .آنٌػا را
ىهیتَاىیص ٌيگام تَیػص ةػا سَدتػان ةیاوریػص و ىهیتَاىیػص ٌيگػام
نطا ٌهطاه سَد ةتطیص .چطا گَى

ایوٕػصر ةػاارزش اغػت؟ زیػطا

نػِٖی ً
ها روی روح اـلیتان رؽص نیکيص ،نیتَاىص ٌيگام تَیص ةا
ؽها آورده ؽَد و ٌيگام نطا ٌهػطاه ؽػها ةػطده ؽػَد .ةػًٌالوه،
گَى

نػِٖی ً
ها هطۀ تظکی ؽها را تٍییو نیکيص ،ازایػورو تظکیػ

آن غشت اغت .ةًٌتارت دیگط ،آىچً از دغت نیدٌیص چیظٌػای
ةص ٌػِيص .ةياةطایو نیتَاىیص ةً سلػَص اوییػًتان ةطغػیص .دػع
چًچیظی را ةػً دغػت نیآوریػص؟ رؽػص غػهدتان .ىٍای ً
ِػا هػطۀ

ذٖیٖی را ةػً دغػت نیآوریػص و ةػً کهػال نیرغػیص و نؾػکلی
۲2۲

ً
َْرا انیػال
ةيیادی را ذل نیکيص .ایتًِ ةطای ؽها آغان ىیػت کً
نشِلػػّ دىیػػَی را از دغػػت ةصٌی ػص و ةػػً اغػػِاىصارد تظکیًکييػػصۀ
وإٍی ةطغیص ،چطاکً رغیصن ةً آن زنان نیةَػطد .ةٍػص از ؽػيیصن
ایيکً نیگَیم زنان نیةَطد ،ىتایص از ایو گًِٓام ةػًٌيَان نخػَزی
ةطای غطغطیگطِْو و غط ْطـت اىخامدادن تظکیً اغِٓاده کيیص.
ایو درغت ىیػت! ةایص ةػا سَدتػان حػصی ةاؽػیص ،گطچػً احػازه
نیدٌیم ةًتصریج رؽص کيیصٌ .یچکػی یکؽتً نَحَدی سصایی
ىهیؽَد .ةً روىصی ىیاز دارد و ةًتصریج ةً آن نیرغیص.
آىچػػً از دغػػت نػػیدٌیم در وإػػً چیػػظی ةػػص اغػػت .آن
چیػت؟ آن کارنا اغت و ةا واةػِگیٌای نشِلّ ةؾطی در ٌػم
تيیصه ؽصه اغت .ةطای نثال ،نطدم ٌادی اىَاعوإػػام اْکػار ةػص
دارىػػص .ةػػطای نيػػاًْ ؽشفػػی ،اىَاعوإػػػام کارٌػػای ةػػص اىخػػام
نیدٌيص و ایو نادۀ غیاه یا ٌهان کارنػا را ةػً دغػت نیآورىػص.

کارنا نػِٖی ً
ها ةً واةػِگیٌا ارتتاط دارد .ةػطای ازةیوةػطدن ایػو
چیظ نيٓی ،ةایص اةِصا ذٌوتان را تِییط دٌیص.

تبدیل کارنا
نادۀ غػٓیص و نػادۀ غػیاه نیتَاىيػص ةػً یکػصیگط تتػصیل ؽػصه و
حایگظیو ٌم ؽَىص .وِٕی ةا دیگػطان درگیػط نؾػاحطه و تٍػارض
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نیؽَیص یکی از ذاهتی اغت کً ایو ْطایيص تتصیل روی نیدٌص.
اگط کار سَةی اىخام دٌیص ،نادۀ غٓیص ،تَٖا را ةً دغت نیآوریص.
اگط کار ةصی اىخام دٌیص ،نادۀ غیاه ،کارنا را ةً دغػت نیآوریػص.
ْطایيص ةًارثةػطدن و نيِٖلؽػصن ىیػظ وحػَد دارد .نهکػو اغػت
کػی ةپطغص« :آیا ایو از کارٌای ةصی اغت کً ْػطد ،دیؼتػط در
زىصگی سَد اىخام داده اغت؟» نهکو اغت کانالً ایوگَىً ىتاؽص،
زیطا ایو کارنا ْٖػم در یػک دورۀ زىػصگی حهػً ىؾػصه اغػت .در
حانٍ تظکیًکييصگان اٌِٖاد ةط ایو اغػت کػً روح اـػلی از ةػیو
ىهیرود .دع اگط ایونَر ةاؽص ،نهکو اغت ٕتل از ایػو زىػصگی
تٍانالت احِهاٌی داؽًِ اغت .نهکػو اغػت ةػً کػػی ةػصٌکار
ؽصه ،از کػی غَءاغِٓاده کطده یا کارٌای ةص دیگطی نثل کؾِو
اىخام داده کً نيخط ةً ایو کارنا ؽصه ةاؽص .کارنا در ةٍُصی دیگػط
حهً نیؽَد و ٌهیؾً ٌهطاه ؽشؿ اغت .تَٖا ىیػظ ٌهیوگَىػً
اغت .نيؾث دیگطی ىیظ ةطای ایوٌا وحَد دارد ،یٍيی نیتَاىػص در
نیػػان سػػاىَاده یػػا از نػػطؼ احػػصاد ؽػػشؿ ةاؽػػص .در گضؽػػًِ،
نػوتطٌا درةارۀ حهًکطدن تَٖا نیگِٓيص و ایيکً احصاد ْطد تٖػَا
حهً کطدهاىص یا درةارۀ ایيکً کػی تَٖا «از دغت نیدٌص» یػا آن
را «ٌصر نیدٌص» غشو نیگِٓيص .آىچً گِٓيص ـرید ةػَد .ایػو
روزٌا اکثط نطدم ةً ایو گِٓار گَش دل ىهیغپارىص .اگط ةً اْػطاد
حَان درةارۀ ازدغتدادن تَٖا و ْٖصان تَٖا ةگَییص ،غػشيانتان را
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حػػصی ىهیگیطىػػص .انػػا آن گِٓػػًٌا ةػػػیار ژرؼ ةَدىػػص ،زیػػطا
ةَدن» ْطد آنگَىً ىیػت کً نطدم در ىيط نیگیطىص ،یٍيػی
«ةاتَٖا
ِ
ً
ـطْا درةارۀ ایو ةاؽص کػً او تٓکػط و نٍیػار اسالٕػی واهیػی دارد.
ةلکً آن ،وإٍیت نادی ىیظ دارد و ایو دو ىَع نادهای کً تَـیّ
کطدمٌ ،هطاه ةصن نا ٌػِيص.
ةطسی اْطاد نیدطغيص« :آیا ذٖیٖت دارد کً نادۀ غیاه نػاىً
از ایو نیؽَد کً ْطد ةَِاىص تا غهَح ةاه تظکیػً کيػص؟» ةلػً ،تػا
اىػػصازهای درغػػت اغػػت .داؽػػِو نػػادۀ غػػیاه ْػػطاوان ،تَاىػػایی
ایهانداؽِو ْطد را ترتتث یط ٕطار نیدٌص .زیطا نػادۀ غػیاه ،دور
ةصن ؽشؿ نیصاىی ؽکل نیدٌص و او را در ةػط نیگیػطد ،او را از

غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رن حصا نیکيص .در ىِیخً ،ایو ؽشؿ
نهکػو اغػت ایهػان کهػی داؽػػًِ ةاؽػص .وِٕػی دیگػطان درةػػارۀ

چیظٌایی نثل تظکیً یا چیگَى

ـػرتت نیکييػصْ ،کػط نیکيػص

ٌه ایوٌا سطاْات اغت و ٌیچیک از آنٌا را ةاور ىهیکيصْ .کػط
نیکيص آنٌا نػشطه ٌػِيص .نٍهَه ً ةً ایو ـَرت اغت ،انا ایو
نهلٔ ىیػت .ةً ایو نٍيی ىیػت کػً تظکیػً ةػطایؼ ُیػطنهکو
سَاٌص ةَد یا اگط تظکیً کيػص گػَىگؼ ىهیتَاىػص زیػاد رؽػص کيػص.
گًِٓایم کً داْا ةیکطان اغت ،ةياةطایو اگػط ٌطکػػی ٕلتػی ةػطای
تظکیػػً داؽػػًِ ةاؽػػص نیتَاىػػص آن را اىخػػام دٌػػصٌ .هػػاننَر کػػً
گًِٓاىػػص :اغػػِاد ،ؽػاگطد را ةػػً د ِر ورودی راٌيهػػایی نیکيػػص ،انػػا
۲22

دیؾطْت وإٍی ةً سَد ؽاگطد ةػِگی دارد .ةًنَر کانل ةػً ایػو
ةػِگی دارد کً سَدتان چگَىً تظکیً نیکيیص .ایيکً آیا نیتَاىیص
تظکیً کيیص ةًنَر کانػل ةػً ایػو ةػػِگی دارد کػً آیػا نیتَاىیػص
ترهل کيیص ،آیا نیتَاىیص ْصاکاری کيیص و آیػا نیتَاىیػص غػشِی
ةکؾیص .اگط ةَِاىیػص ارادهتػان را آٌيػیو کيیػصٌ ،یچگَىػً غػشِی
ىهیتَاىص ناىًتان ؽَد و نیگَیم کارنایتػان نؾػکلی نرػػَب
ىهیؽَد.
ؽشفی ةا نادۀ غیاهِ ةیؾِط ،نٍهَه ً نختَر اغػت ةیؾػِط از
ؽشفی کً نادۀ غٓیص ةیؾػِطی دارد ْػصاکاری کيػص .زیػطا نػادۀ

غٓیص نػِٖی ً
ها ٌمغَ ةا غطؽت حٍػانِ ،حػوَ ،ؽػوِ ،رن اغػت.

ةيػػاةطایو ْػػطدی کػػً نػػادۀ غػػٓیص ةیؾػػِطی دارد از نطیػػٔ رؽػػص

ؽیوؽیي

سَد نیتَاىػص گَىػ

سػَد را اْػظایؼ دٌػص .ةػًنَر

ً
ـطْا از نطیٔ سػَب ادارهکػطدن تٍارضٌػا و ىاغػازگاریٌا
نثال،

نیتَاىص گَى

سَد را رؽص دٌػص .ؽشفػی کػً تٖػَای ةیؾػِطی

دارد ،ایهػػان ٕػػَیتطی دارد .نیتَاىػػص غػػشِیٌا را ترهػػل کيػػص،
«غشِی حػهی را ترهل کيص و ارادهاش را آةصیػصه کيػص ».ذِػی
اگط از ىيط ْیظیکی ةیؾِط زحط ةکؾص و از ىيط ذٌيی کهِػط ،ةػازٌم
گَى

او اْظایؼ نییاةص .انا ةطای ْطدی کً نادۀ غیاه ةیؾػِطی

دارد ایو نػئلً ةً ایو راذِی ىیػػت ،چطاکػً اول ةایػص از نیػان
ایو روىص ةگضرد :ةایص اةِصا نادۀ غیاه را ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيص.
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ایو روىػصی ةػػیار دردىػاک اغػت .در ىِیخػًْ ،ػطدی ةػا ایهػاىی
كٍیّتط نٍهَه ً ةایص غشِی ةیؾِطی را ترهػل کيػص .ةػا کارنػای
زیاد و ایهاىی كٍیّ ،تظکیًکطدن ةطای او غشتتط اغت.
نثایی ٌیيی ةطایتان نیزىم و سَاٌیم دیص ایو نػػئلً چػً
ىٖؾی را در تهطیو ْطد ایٓا نیکيص .ةطای ىؾػػِو در نصیِیؾػو
هزم اغت ةا داٌػای كػطةصری نػصتی نػَهىی ةيؾػیيیص .دػع از
نػػصتی ىؾػػػِو ةػػا داٌػػای كػػطةصری ،داٌػػا درد نیگیطىػػص و
غَزنغَزن نیؽَىص ،اذػاس ةیٕطاری ؽطوع نیؽػَد و دػع
از آن وإٍػ ً
ػا ةیٕػػطار نیؽػػَیص .ؽػػها در ذػػال «ترهػػل غػػشِی

حػهی ،آةصیصهکطدن اراده» ٌػِیص .ةصنتان اذػاس سَةی ىصارد
و ذٌوتان ىیظ ٌهیونَر .ةطسی اْطاد ىهیتَاىيص درد داٌػا را تػاب
ةیاورىص و ةًحای ترهل آن ،داٌایؽان را ةاز نیکييص .ةطسی کهػی
ةیؾِط ادانً نیدٌيص انا ةازٌم در ىٍایت داٌا را ةػاز نیکييػص .انػا
وِٕی داٌایؽان را ةاز نیکييص تالشؽان ةیٍَده نیؽَد .ةطسػی
اْطاد وِٕی داٌایؽان از ىؾػِو در ذایت كػطةصر درد نیگیػطد،
داٌا را ةاز نیکييص و دع از کهی کؾؼ و ىطنؼ ،دوةاره آنٌػا را
در ذایت كطةصر ٕطار نیدٌيص .دی ةػطدهایم کػً آن نػؤ ط ىیػػت.
زیطا دیصهایم کً وِٕی داٌا درد نیگیطد ،نادۀ غیاه در ذال ذهلً
ةً داٌا اغت .نادۀ غیاه کارنا اغت و زحطکؾیصن کارنا را از ةػیو
نیةطد و آن را ةً تَٖا تتصیل نیکيص .ةًنرق ایيکً درد اذػاس
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نیؽَد ،ازةیورِْو کارنا ؽطوع نیؽَدٌ .طچً ةیؾػِط کارنػا ةػً
دػػاییو ْؾػػار ةی ػاورد ،درد ةیؾػػِطی در داٌػػا اذػػػاس نیؽػػَد.
ةياةطایو ٌلِی ةطای درد داٌا وحَد دارد .نٍهَه ً ْطد در ذػایی کػً
در نصیِیؾو ىؾػًِ اغت ،داٌایؼ ةًنَر نِياوب درد نیگیػطد.
درد نصتی نیناىص ،نإتْطغا نیؽَد و دع از ایيکً رْت ،کهی
آغَده نیؽَد .زیاد نَل ىهیکؾص کً درد دوةاره ؽطوع نیؽَد.
نٍهَه ً ایوگَىً دیؼ نیرود.
کارنا تکًتکً از ةیو نیرود ،ةياةطایو ةٍص از ایيکػً تکػًای از
کارنا از ةیو نیرود ،داٌایتان کهی اذػاس ةٍِطی دیصا نیکيص.
انا دع از نصتی کَتاه تک دیگطی نیآیص و داٌایتان دوةاره درد
نیگیطد .ةٍص از ایيکً نادۀ غیاه از ةیو نیرود ،ىادصیص ىهیؽػَد،
چطاکً ایو نػاده ىػاةَد ىهیؽػَد .ةٍػص از ایيکػً از ةػیو نػیرود،

نػِٖی ً
ها ةً نادۀ غٓیص تتػصیل نیؽػَد .ایػو نػادۀ غػٓیص تٖػَا

اغت .چطا نیتَاىص ةً ایػو ؽػکل تتػصیل ؽػَد؟ زیػطا ایػو ْػطد
غشِی را ترهل کطدهٌ ،ظیيً را دطداست کطده و درد را ترهل کطده
اغت .گًِٓایم کػً تٖػَا از نطیػٔ ترهػلکطدن و زحطکؾػیصن یػا
اىخام کارٌای سَب ةً دغت نیآیػص .ةيػاةطایو ایػو وكػٍیت در
ذیو ىؾػِو در نصیِیؾو اتٓػاؽ نیاِْػص .ةطسػی اْػطاد وِٕػی
داٌایؽان کهی درد نیگیطد آنٌا را ةاز نیکييػص و ٕتػل از ایيکػً
داٌػػا را نثػػل ٕتػػل روی ٌػػم ٕػػطار دٌيػػص آنٌػػا را کهػػی ىػػطنؼ
۲2۱

نیدٌيص .ةًٌیچوحػً نػؤ ط ىیػػت .وِٕػی اْػطاد تهػطیو ذایػت
ایػِادهای را اىخام نیدٌيص کً دغتٌایؽان را ةاهی غػط ىگػً
نیدارىص ،نهکو اغت دغتٌایؽان سػًِ ؽػَد .ةطسػی اْػطاد

ً
وإٍا نؤ ط ىیػت.
ةًسانط درد ،دغتٌایؽان را داییو نیآورىص.
آن یػػکذره درد ةػػً چػػً ذػػػاب نیآی ػص؟ نیگػػَیم اگػػط کػػػی
نیتَاىػت ْٖم ةا ةاه ىگًداؽِو دغتٌایؼ ةػً ایػو ؽػکل در
تظکی ػً نَْػػٔ ؽػػَد ةػ ػیار راذػػت نیةػػَد .وِٕػػی اْػػطاد تهػػطیو
نصیِیؾو را اىخام نیدٌيص ،چيیو چیظی روی نیدٌص.
ً
ٌهصتا آن رویکطد را اىِشاب ىهیکيص ،اگطچػً ٌيػَز
نصرغ نا
ىٖػؼ ةشفَـػی دارد .اکثػػط تتػػصیل کارنػػای نػػا از نطیػٔ تلػػاد
ؽیوؽیي

ةا دیگطان ـَرت نیگیطد .نٍهَه ً ةً ایو ؽکل سػَد

را ىؾان نیدٌص .وِٕی ْطدی در تلػادی ٕػطار دارد ،آن ةطسػَرد و
نخادیػػً ذِػػی ْطاتػػط از درد ْیظیکػػی نػػیرود .نیگػػَیم کػػً درد
حػهی آغانتطیو چیظ ةطای ترهل اغتْٖ :م دىػصانٌایتان را
ةً ٌم ْؾار نیدٌیص و آن تهام نیؽَد .انػا وِٕػی اْػطاد ٌلیػً
یکصیگط ىٖؾً نیکؾيص ،کيِطل ذٌو غشتتطیو چیظ اغت.
ةًنَر نثال ،ؽشفی ةػا ورود ةػً نرػل کػار ،ةػًنَر اتٓػإی
نیؽيَد کً دو ىٓط درةارهاش چیظٌای ةصی نیگَیيػص .چیظٌػایی
کً نیگَیيص آنٕصر ةص اغت کً او را از ؽصت ٌفتاىیت ةً حػَش
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نیآورد .انا گًِٓایم کً تهطیوکييصه ىتایص وِٕی نَرد ذهلػً ٕػطار
نیگیطد تالْی کيػص یػا وِٕػی ةػً او تػٌَیو نیؽػَد حػَاةؼ را
ةصٌص؛ ةلکً ةایػص اغػِاىصارد ةػاهیی را ةػطای سػَد در ىيػط ةگیػطد.
ةياةطایو ْکط نیکيص« :نٍلػم گِٓػً اغػت کػً نػا تهطیوکييػصگان
ىتایص ناىيص دیگطان ةاؽیم و ةایص اغِاىصارد ةاهیی را ةطای سػَد در
ىيط ةگیطیم ».او ةا آن دو ؽػشؿ ةگَنگػَ ىهیکيػص .انػا نٍهػَه ً
وِٕی تلادی دیؼ نیآیص ،اگط از ىيط ذٌيػی ؽػها را ةطاىگیشِػً
ىکيص ،ةً ذػاب ىهیآیص ،ا طی ىػصارد و ىهیتَاىػص ةاٌػث رؽػصتان
دع آن ةطآیػص و اذػػاس رىخػؼ نیکيػص.
ؽَد .او ىهیتَاىص از ِ

ً
دائها نیسَاٌػص ةطگػطدد و
ىهیتَاىص آن را از ذٌيؼ ةیطون کيص و
ىگاٌی ةً چٍطۀ آن دو ىٓط ةیيصازد .وِٕی غطش را ةطنیگطداىص کػً
ِ
گػطم گِٓگػَ
ىگاٌی ةیيصازد ،نیةیيص آن دو ىٓط ةا چٍطۀ ؽطوراىًای
ٌػِيص .در آن یريػً ،دیگػط ىهیتَاىػص تػاب ةیػاوردٌ ،فػتاىیِؼ
َْران نیکيص و نهکو اغت ٌهان یريً ةا آنٌا ؽطوع ةػً دٌػَا

کيص .وإ ً
ٍا غشت اغت کً وِٕی در ةیو نؾکلی ةا کػی ٌػػِیص
ذٌوتان را ترت کيِطل ىگػً داریػص .نیگػَیم کػً اگػط ٌطچیػظی

نیتَاىػػػت از نطی ػٔ ىؾػػػِو در نصیِیؾػػو اداره ؽػػَد ،آغػػان
نیةَد ،انا ٌهیؾً ایوگَىً ىیػت.
ةياةطایو از ذاه ةً ةٍص در تظکیًتان ةا ٌط ىػَع رىخػی نَاحػً
نیؽَیص .چگَىً نیتَاىػِیص ةصون ایو غػشِیٌا تظکیػً کيیػص؟
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اگط ٌهً ةا ٌم سَب ةَدىص و ٌیچ تلاد نياٍْی وحَد ىهیداؽت
و ٌیچچیظی ةا ذٌوتان نصاسلػً ىهیکػطد و اگػط تيٍػا کػاری کػً
نیکطدیص ایو ةَد کػً ایيخػا ةيؾػیيیص ،آیػا ؽیوؽػیي

تان رؽػص

نیکػػطد؟ ٌهلػػی ىهیةػػَد .ؽػػشؿ نختػػَر اغػػت سػػَد را در
نٍَٕیتٌای وإٍی آةصیصه کيص .ایو تيٍا راٌی اغت کً نیتَاىیص
رؽص کيیص .ةطسی اْطاد نیدطغيص« :چطا ٌهیؾػً در تظکیػًنان ةػا
غشِی نَاحً نیؽَیم؟ آن نؾکالت چيصان ْطٕی ةا نؾػکالتی
ىصارىص کً نطدم ٌادی گطِْار آنٌا نیؽَىصٌ ».لػِؼ ایػو اغػت
َ
غطوتً ىهیؽَیص ةا
کً در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نیکيیص .ىاگٍان
غطتان ةًغهت زنیو ،دطواز کيیص و در ٌَا زحػط ةکؾػیص .ةػً ایػو
ؽکل ىشَاٌص ةَدٌ .طچیظی ؽکل نٍَٕیتٌای ٌادی را ةػً سػَد
نیگیطد ،از ٕتیل ایيکً کػی ؽها را ىاراذت نیکيص ،کػی ؽػها را
ٌفتاىی نیکيص ،کػی ةا ؽها ةص رِْار نیکيص یا کػی ىاگٍػان ةػً
ؽػػها ةیاذِطانػػی نیکيػػص .ةػػطای ایػػو اغػػت کػػً دیػػصه ؽػػَد
ٌکعایٍهل ؽها در ةطاةط ایو چیظٌا چگَىً اغت.
چطا ةا ایو نؾکالت نَاحً نیؽَیص؟ تهام آنٌػا از کارنػای
سَدتان ىاؽی نیؽَد .تػا ذػاه ٕػػهتٌای ةیؽػهاری از آن را
ةطای ؽها از ةیو ةطدهایمْٖ ،م آن نٖصار کم را ةإی گضاؽًِایم کً
ةػػً غػػشِیٌایی در غػػهَح نشِلػػّ تٖػػػیم نیؽػػَىص تػػا
ؽیوؽػػػیي

تان را رؽػػػص دٌيػػػص ،ذٌوتػػػان را آةصیػػػصه کييػػػص و
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واةػِگیٌای نشِلّتان را از ةیو ةتطىصٌ .ه ایوٌا غػشِیٌای
سَدتان ٌػِيص کً نا ةطای رؽص ؽیوؽیي

تان از آنٌا اغػِٓاده

نیکيیم و ؽها نیتَاىیص ةط آنٌا ُلتً کيیص .تا وِٕی ؽیوؽیي
سَد را رؽص دٌیص ،نیتَاىیص ةػط آنٌػا چیػطه ؽػَیص .نگػط ایيکػً
سَدتػػان ىشَاٌیػػص .نیتَاىیػػص از ٌٍػػصۀ آن ةطآییػػص ،ةًؽػػطط آىکػػً
ةشَاٌیػص ةػػط آنٌػػا ُلتػػً کيی ػص .ةيػػاةطایو از ذػػاه ةػػً ةٍػػص وِٕػػی
نؾػػکالتی ةػػا نػػطدم را تخطةػػً نیکيیػػص ىتای ػص ْکػػط کيیػص ةػػًنَر
تفادْی ةَده اغت .زیطا وِٕػی چيػیو نػػائلی دػیؼ نیآیيػص،
ةًنَر ُیطنيِيطه روی نیدٌيص .انا رویػصادی تفػادْی ىیػػِيص،
ةلکػػً ةػػطای رؽػػص ؽیوؽ ػیي

ؽػػها ٌػػػِيص .تػػا وِٕػػی سػػَد را

تهطیوکييصه در ىيط ةگیطیص ،نیتَاىیص آنٌا را ةًسَةی اداره کيیص.
ایتًِ ةً ؽها گًِٓ ىهیؽَد کً نؾکالت یا تلادٌا چً وٕػت
نیآیيػػص .اگػػط ٌطچیػػظی ةػػً ؽػػها گِٓػػً نیؽػػص چگَىػػً تظکی ػً
نیکطدیػػص؟ ٌػػیچ ْایػػصهای ىهیداؽػػت .آنٌػػا نٍهػػَه ً ةػػًنَر
ُیطنيِيطه نیآیيص تا ةَِاىيص ؽیوؽیي
احازه دٌيص ؽیوؽیي

ؽها را آزنػایؼ کييػص و

تان ةًنَر ذٖیٖی رؽص کيصْٖ .م ةػً ایػو

ؽػػکل ناٌیػػت ؽیوؽػػیي

تان نیتَاىػػص ٌَیػػصا ؽػػَد .ةيػػاةطایو

تيؼٌا ةا دیگطان ةًنَر تفػادْی روی ىهیدٌيػص .نٍَٕیتٌػای
دؽَار در غطاغط دورۀ تظکیًتان دیؼ نیآیص و تتصیل کارنایتػان
را تػٍیل نیکيص .ةطسالؼ آىچً نطدم ٌادی تفػَر نیکييػص ،ایػو
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ةػیار غشتتط از غشِی حػهی اغت .وإًةیياىً ىیػت کً ْکػط
کطد گَى

ً
ـطْا ةا اىخام نَهىیتط تهطیو یا نصیِیؾػو اْػظایؼ

نییاةص یا ةا ایػػِادن و ةاهىگًداؽػِو نَهىینػصت دغػتٌا تػا
ذصی کً دغتٌا و داٌا درد ةگیطىص .آنٌا ْٖم ةصن نادرزادیتان
را تتصیل نیکييص .انا ةطای تَٖیت آنٌ ،يَز ةً اىطژی غهد ةػاهتط
ىیاز داریص .اىخام تهطیوٌا ةًسَدیسَد غهد ؽها را ةاه ىهیةطد.
ىکِ کلیصی ةطای ةاهرِْو غهدتان ،آةصیصهکطدن ذٌوتان اغػت.
اگط کػی نیتَاىػت ْٖم ةا رىجدادن ةً ةصن رؽص کيص ،نیگػَیم
کؾاورزان چیيی ةیؾِط از ٌهً رىج نیةطىص .دع آیػا ىتایػص ٌهػ
آنٌا اغِاد چیگَى

ؽَىص؟ ةصون تَحً ةً ایيکً چٖػصر ةػً ةػصن

رىج نیدٌیصٕ ،اةلنٖایػً ىیػت ةا آىچً آنٌا اىخام نیدٌيص کً
ةػػا غػػشِی و زذهػػت در نظرٌػػً زیػط آِْػػاب غػػَزان ٌػػط روز کػػار

ً
وإٍا نیسَاٌیػص
نیکييص .ةً ایو غادگی ىیػت .گًِٓایم کً اگط
رؽػص کيیػص ،ةایػص ذٌوتػػان رؽػص کيػص و ةٍتػػَد یاةػصْٖ .ػم آىگػػاه
نیتَاىیص ةًنَر وإٍی رؽص کيیص.
در نَل روىص تتػصیل کارنػا ،ةػطای ایيکػً آن را ةػًسَةی اداره
کيیص و نثل اْطاد ٌادی کارٌا را سطاب ىکيیص ،ةایص ٌهیؾػً ٕلتػی
ىیکسَاه و ذٌيی آرام داؽًِ ةاؽیص .اگط ىاگٍان ةا نؾکلی نَاحً
ؽَیصٕ ،ػادر سَاٌیػص ةػَد ةػًنَر نياغػتی آن را اداره کيیػص .اگػط
ذٌوتان ٌهیؾً ةً ایو ـَرت ـلدحَ و ىیکسَاه ةاؽص ،وِٕػی
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نؾکالت ىاگٍان ىاٌط نیؽَىصٌ ،هیؾً كطةًگیط و ْلایی داریص
کً درةارۀ آن ْکط کيیص .انا اگط ٌهیؾً درةارۀ ایو ْکط کيیص کً ةػا
دیگطان رٕاةت کيیص و ةًسانط ایو یا آن چیظ دٌَا کيیػص ،نیگػَیم
ٌطگاه نؾکلی دصیص آیص ،ةًنَر ذِم ةػا دیگػطان ؽػطوع ةػً دٌػَا
نیکيیص .ةياةطایو وِٕی ةا تلادی نَاحػً نیؽػَیص ،نیگػَیم ةػً
ایو نييَر اغت کً نادۀ غیاه در ةصنتان را ةػً نػادۀ غػٓیص ،ةػً
تَٖا تتصیل کيص.
در ذایی کً ةؾطیت ةػً ایػو نطذلػً رغػیصه اغػت ،تٖطی ً
تػا
ٌطکػی ةا کارنایی کً از زىصگیٌای ٕتلی روی ٌم اىتاؽػًِ ؽػصه
نَِیص نیؽَد و ةصن ٌط ؽشفی نٖصار ةػیار زیػادی کارنػا دارد.
ةياةطایو در تتصیل کارنػا نٍهػَه ً ایػو وكػٍیت روی نیدٌػص :در
ذایی کً گَى

تان رؽص نیکيص و ؽیوؽیي

تان ةٍتَد نػییاةػص،

کارنایتان از ةیو نیرود و تتصیل نیؽَد .وِٕی ةا ىاغػازگاری و
تلادی نَاحً نیؽَیص و دی نیةطیص کً کػی در ذال آزنػایؼ
ؽیوؽیي

تان اغت ،نیتَاىػص ةازتػاةی از ایػو ةاؽػص کػً چيػیو

ْطایيػػصی در ذػػال احطاغػػت .اگػػط ةَِاىیػػص آن را ترهػػل کيیػػص،
کارنایتػػان از ةػػیو نػػیرود ،ؽیوؽػػیي
گَى

تان ةٍتػػَد نػػییاةػػص و

تػػان ىیػػظ رؽػػص نیکيػػصٌ .هگػػی ةًٌمدیَغػػًِ ٌػػػِيص .در

گضؽًِ نطدم تَٖای زیاد و ؽیوؽیي
کهی غشِیکؾیصن نیتَاىػِيص گَى
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سَةی داؽػِيص .ذِػی ةػا
سَد را اْظایؼ دٌيص .انا

انطوزه نػطدم ایونػَر ىیػػِيص .ةػًنرق ایيکػً زحػط نیکؾػيص،
ىهیسَاٌيص تظکیً کييصٌ .الوه ةط ایو ،ةاورؽان ةً آن کهِط و کهِػط
نیؽَد و تظکیً را ةطایؽان دؽَارتط نیغازد.
در تظکیً ،وِٕػی ةػا تلػادٌایی نَاحػً نیؽػَیص یػا وِٕػی
دیگطان ةا ؽها رِْار ةصی دارىص ،یکی از ایو دو وكٍیت نیتَاىػص
ةاؽص .یکی ایيکً نهکو اغت ؽها در زىػصگی ٕتلیتػان ةػا آنٌػا
رِْػػار ةػػصی داؽػػًِایص .در ٕلبتػػان اذػػػاس نیکيی ػص کػػً ایػػو
ُیطنيفٓاىً اغت« :چهَر آنٌا نیتَاىيص ایوگَىػً ةػا نػو رِْػار
کييص؟» دع چطا در گضؽًِ ةا آنٌا ةً آن ـػَرت رِْػار کطدیػص؟
ً
وإٍػا از آن آگػاه ىتَدیػص و ایػو
نهکو اغت ةگَییص در آن زنػان

دورۀ زىصگی ٌیچ ارتتانی ةا آن دورۀ زىػصگی ىػصارد .انػا ایوگَىػً
ىیػت .نَكَع دیگط ایو اغت کً در تلادٌا نػئل تتصیل کارنػا
نهطح اغت .ةياةطایو وِٕی تلادٌا را اداره نػیکيیم ةایػص سیلػی
ةاگضؽت ةاؽیم و ىتایص نثل اْطاد ٌادی رِْار کيػیمٌ .هػیو انػط
ةایص در نرل کار یػا نریمٌػای کػاری دیگػط ةػً کػار رود .ةػطای
اْطادی کً ؽِل آزاد دارىص ىیظ ٌهیوگَىػً اغػت ،زیػطا آنٌػا ىیػظ
تٍانالت احِهاٌی دارىصُ .یػطنهکو اغػت ةػا حانٍػً در تهػاس
ىتاؽیص ،چطاکً ذصإل ةیو ٌهػایًٌا رواةهی وحَد دارد.

۲22

در تٍػػانالت احِهػػاٌی ةػػا اىَاعوإػػػام تلػػادٌا نَاحػػً
نیؽَیص .در سفػَص آن اْػطادی کػً ةػیو نػطدم ٌػادی تظکیػً
نیکييص ،ایيکً در چً ىَع کػبوکاری ٌػِیص ،چٖصر دػَل داریػص،
ردۀ ؽِلیتان چٖصر ةاه اغت ،چً ىػَع ؽػطکت سفَـػی را اداره
نیکيیصٌ ،یچیک تٓاوتی ایخاد ىهیکيص :ىکِ اـلی ایو اغت کً
کارٌا را نيفٓاىً اىخام دٌیص و درغت رِْار کيیػص .تهػام ذطْػًٌا
ةایص در حانٍ ةؾطی وحَد داؽًِ ةاؽيص .نَكَع ،درغػتىتػَدن
ٕلب اىػان اغت ،ىً ؽِل و ذطْ ْطد .در گضؽػًِ گِٓػًای ةػَد:

«از ده ىٓط ةازرگانُ ،ىً ىٓط ْطیبکارىػص ».ایػو گِٓػ نػطدم ٌػادی
اغػت .نیگػػَیم نؾػکل در ٕلػػب نػطدم ىٍِٓػػً اغػت .تػػا وِٕػػی

ٕلبتان درغت ةاؽص و نيفٓاىً دادوغِص کيیص ،اگط ةیؾِط تػالش
کيیص ،غظاوار ایو ٌػِیص کً دَل ةیؾِطی ةً دغت ةیاوریص .ؽػها
آن را ةً دغت نیآوریص ْٖم ةًسانط ایيکً در ایػو دىیػای ٌػادی
ةطای آن زذهت کؾیصیص .ةػصون ازدغػتدادن ،چیػظی ةػً دغػت
ىهیآی ػص .ةػػطای آن کػػار کطدهایػػص .در ٌػػط نتٖػػ احِهػػاٌی ٌيػػَز
نیتَاىیص ْطد سَةی ةاؽیص .ةطای اْطادِ نتٖات احِهاٌی نشِلػّ،
تلادٌای نشِلٓی وحَد دارد .نتٖ ةاه ،تلادٌایی از ىػَع نتٖػ
ةاه دارىص و ٌه آنٌا نیتَاىيص ةًدرغِی اداره ؽَىص .در ٌط نتٖػ
احِهاٌی ،نیتَاىیص ْطد سػَةی ةاؽػیص و انیػال و واةػػِگیٌای
گَىاگَن را غتکتط ةگیطیص .در غهَح احِهاٌی نشِلّ نیتَاىیص
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ْطد سَةی ةاؽیص و نیتَاىیص در غهد احِهػاٌی سَدتػان تظکیػً
کيیص.
ایو روزٌا در چیو ،سَاه در ؽطکتٌای دویِی ةاؽص یا غایط

ً
وإٍػا ُیطٌػادی
ؽطکتٌا ،تلادٌایی کً نطدم ةػا یکػصیگط دارىػص
ؽصه اغت .در غایط کؾَرٌا و در نَل تاریز ،ایػو دصیػصه ٌطگػظ
روی ىصاده اغػت .نيازٌػات نػطدم ةػطای نيػاًْ ؽشفػی ةػًنَر
ساـی ؽصیص ؽصه اغت .نػطدم ٌلیػً یکػصیگط ىٖؾػً نیکؾػيص،
ةطای غَدی حظئی نتارزه نیکييص ،اْکاری کً دارىص و تطْيػصٌایی
کً ةً کار نیةطىص وذؾِياک اغت .ذِی غشت اغت کػً ْػطدی
سػػَب ةػػَد .ةػػًنَر نثػػال ،وارد نرػػل کػػار نیؽػػَیص و اذػػػاس

ً
ةٍػصا ؽشفػی ةػً ؽػها
نیکيیص ذالوٌَای آىخا درغت ىیػػت.
نیگَیص کػی ایونَر و آننَر دؾػت غػطتان ةػص گِٓػً و دػیؼ
رئیع رًِْ و درةارۀ ؽها گظارش داده و ؽٍطتتان را یکًدار کطده
اغتٌ .طکػی ةًنَر ٌخیتی ةً ؽػها ىگػاه نیکيػص .اْػطاد ٌػادی
چگَىً نیتَاىيػص ایػو را ترهػل کييػص؟ چگَىػً نیتَاىيػص چيػیو
ةصرِْاری را ترهل کييص؟ «اگط او ةطای نػو نؾػکل ایخػاد کػطده،
نو ٌم در نٖاةلٌ ،هان کار را اىخػام نػیدٌم .اگػط اْػطادی از او
ذهایت نیکييص ،نو ٌم اْطادی را دارم .ةیػا نتػارزه کيػیم ».اگػط
ایو کار را در ةیو نطدم ٌادی اىخام دٌیص ،نیگَیيص ْػطدی ٕػَی
ٌػِیص .انا ةطای تهطیوکييصه ،ایو کار ةػیار ةص اغػت .اگػط نثػل
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ْطدی ٌادی رٕاةت و دٌَا کيیصْ ،طدی ٌادی ٌػِیص .اگػط آن کػار
را ةا ؽَروذطارتی ةیؾِط از او اىخام دٌیػص ،ذِػی ةػصتط از آن ْػطد
ٌادی ٌػِیص.
چگَىً ةایص ایو نَكَع را اداره کيیم؟ وِٕی ةا چيیو تلادی
نَاحً نیؽَیم ،اول ةایص آرانؼ سَد را ذٓو کيیم و ىتایص نثػل
آن ؽػػشؿ رِْػػار کيػیم .ایتِػػً نیتػػَاىیم نػػػئلً را ةػػا نٍطةػػاىی
تَكید دٌیم و نؾکلی ىیػت کػً نَكػَع را روؽػو کيػیم .انػا
ىتایص ةیؼ از ذص ةً آن واةػًِ ةاؽػیص .وِٕػی ةػا ایػو نؾػکالت
نَاحً نیؽَیم ،ىتایص نثل دیگػطان نتػارزه و رٕاةػت کيػیم .اگػط
رِْاری نؾاةً او داؽًِ ةاؽیص ،آیا ْطدی ٌػادی ىیػػِیص؟ ىػًتيٍا
ىتایص نثل او نتارزه و رٕاةت کيیص ،ةلکً ىتایص در ٕلبتان رىخؾػی
ً
وإٍا ىتایص از او نِيٓط ةاؽػیص .وِٕػی
از آن ؽشؿ داؽًِ ةاؽیص.
از او نِيٓط ةاؽیص ،آیا ٌفتاىی ىیػِیص؟ دع ىَِاىػًِایص ةطدةاری

را رٌایت کيیص و ىیکسَاٌی را ذِی کهِط .نػا ِحػوَ ،ؽػوِ ،رن را

ً
وإٍا ىتایػص از او
تهطیو نیکيیم .دع ىتایص ناىيص او رِْار کيیص و
ٌفتاىی ؽَیص ،گطچً ؽها را در چيان نٍَٕیػت وذؾػِياکی ٕػطار
داده کً ذِی ىهیتَاىیص غط سَد را ةليص کيیص .ةػًحای ایيکػً از او
سؾهگیو ؽَیص ،ةایص در ٕلبتان از او تؾکط کيیص و سایفاىً از او
تؾکط کيیص .ؽایص نطدم ٌادی ْکط کييص ایوگَىً رِْارکطدن ،ؽػها
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را اةلٍی سَدْطیب نػیکيػص .انػا ةػً ؽػها انهیيػان نػیدٌم کػً
ایوگَىً ىیػت.
ٌهگی درةارۀ آن ةیيصیؾیص :ؽػها تهطیوکييػصه ٌػػِیص .آیػا
ىتایص از اغِاىصارد ةاهتطی دیطوی کيیص؟ اـَل نػطدم ٌػادی ىتایػص
ةطای ؽها ةً کار ةطده ؽَد .آیا آىچً ؽها تظکیًکييصگان ةػً دغػت
نیآوریص چیظٌایی از غهَح ةاهتط ىیػػِيص؟ دػع ةایػص از اـػَل
غهَح ةػاه دیػطوی کيیػص .اگػط نثػل او رِْػار کيیػص ،آیػا نثػل او
ىیػِیص؟ دع چطا ةایص از او تؾکط کيیص؟ درةػارۀ ایػو ةیيصیؾػیص:
چًچیظی را کػب سَاٌیص کطد؟ در ایو حٍان ،اـػلی وحػَد دارد
کً نیگَیص« :ةصون ازدغتدادن ،چیظی ةً دغت ىهیآیػص ».اگػط
ةشَاٌیص ةً دغت ةیاوریص ،نختَریص از دغت ةصٌیص .او ؽػها را در
نٍَٕیِی وذؾِياک در ةیو نػطدم ٌػادی ٕػطار داد .او نطْػی در
ىيط گطًِْ نیؽَد کً ةًؽکلی دىیَی ةً دغت آورده و ةً ٌظیيػ
ؽها ىًٓ ةطده اغتٌ .طچً ؽطایهی کً ؽها را در آن ٕطار نیدٌػص
ةصتط ةاؽص و ٌطچً تث یط آن ةیؾِط ةاؽص ،ةیؾِط ترهل نیکيیػص و
او ةیؾِط تٖػَا از دغػت نیدٌػصٌ .هػ ایػو تٖػَا ةػً ؽػها داده
نیؽَد .در ذایی کً تهام آن را ترهل نیکيیص ،نهکو اغػت آن
را غتک گطًِْ و ةً دل ىگطًِْ ةاؽیص.
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اـل دیگػطی در ایػو حٍػان وحػَد دارد :اگػط رىػج ْطاواىػی
کؾیصه ةاؽػیص ،کارنػای ؽػها تتػصیل نیؽػَد .از آىخػا کػً زحػط
کؾیصهایصٌ ،ط اىصازه ترهل کطده ةاؽیص ةً ٌهػان اىػصازه ةػً تٖػَا
تتصیل نیؽػَد .آیػا ایػو تٖػَا چیػظی ىیػػت کػً تهطیوکييػصه
نیسَاٌص؟ ةً دو نطیٔ ىًٓ نیةطیص ،چطاکً کارنػای ؽػها ىیػظ از
ةیو نیرود .اگط او ایػو نٍَٕیػت را ةػطای ؽػها ایخػاد ىهیکػطد،
چگَىً نیتَاىػِیص ؽیوؽیي

سَد را رؽػص دٌیػص؟ اگػط نػو و

ؽػػها ةػػا یکػػصیگط ةػػا اذِػػطام رِْػػار کي ػیم و ایيخػػا در ٌهػػاٌيگی
ةيؾیيیم ،چگَىً نیتَاىص رؽػص گَىػ

انکاندػضیط ةاؽػص؟ دٕی ً
ٖػا

ةًسانط ایيکً آن ؽشؿ ایو نؾکل را ةطای ؽها ایخاد کطد ،ایػو
ْطـت ةطای رؽص ؽیوؽیي

ؽػها ةػً وحػَد آنػصه اغػت .اگػط

ةَِاىیص از آن اغِٓاده کيیص تا ؽیوؽیي
آیا ؽیوؽیي

سػَد را ةٍتػَد ةشؾػیص،

تان ةصیونطیٔ رؽص ىهیکيص؟ ةً غػً نطیػٔ ىٓػً

ةطدهایػػػص .ؽػػػها تهطیوکييػػػصه ٌػػػػِیص ،ةيػػػاةطایو ذػػػاه کػػػً
ؽیوؽػػیي

تان ةػػاهتط رِْػػً اغػػت ،آی ػا گَى

تػػان ىی ػظ اْػػظایؼ

ىهییاةص؟ ةا یک ذطکت ةً چٍار نطیػٔ ةطدهایػص .چػطا ىتایػص از آن
ؽشؿ نهيَن ةاؽیص؟ ةایص از ـهیم ٕلػب از او تؾػکط کيیػص .در
وإً ایوگَىً اغت.
ایتًِ ىیت آن ؽشؿ سَب ىتَد وگطىً تَٖای سَد را ةً ؽها

ً
وإٍا ْطـِی را ةػطای ارتٖػا ؽیوؽػیي
ىهیداد .انا او
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ؽػها ةػً

وحَد آورد و ةطای نا ،ارتٖای ؽیوؽیي

ةایص در ٕلػب تظکیػًنان

ٕطار گیطد .زیطا ْٖم وِٕی نیتَاىیم ةً غهد ةػاهتطی ةػطویم کػً
کارنا از ةیو ةطود و ةً تَٖا تتصیل ؽػَد و ٌهػ ایوٌػا در ذػایی
روی نیدٌص کً در ذال تظکی ؽیوؽیي

سػَد ٌػػِیص .آنٌػا

دغت در دغت ٌم دارىص .آىٍایی کً در ٕلهطوٌای ةاهتطی ٌػِيص
ىػتت ةً نطدم ٌادی ةًنَر نِٓاوتی ةً اتٓإػات ایػو دىیػا ىگػاه
نیکييص .وِٕی از غهری ةاه ةً ایو اـَل ةيگطیص ،کانالً نِٓػاوت
ةً ىيط نیرغص .آىچً در ایو حٍان دىیَی ةطای نػا «درغػت» ةػً
ىيط نیرغص نهکو اغػت درغػت ىتاؽػص .نٍهػَه ً ْٖػم آىچػً از
غهَح ةاه دیصه نیؽَد ةًراغِی درغت اغت.
ایو اـَل را ةًنَر کانل ةطای ٌهً ؽطح دادهام و انیػصوارم
دیؼ رو ٌهً ةَِاىیػص سػَد را ةػًٌيَان تهطیوکييػصه در
در تظکی
ِ
ىيط ةگیطیص و ةًنَر وإٍی تظکیً کيیص ،چطاکً ایػو اـػَل ،ایيخػا
نٍطْی ؽصهاىص .ؽػایص ةطسػی اْػطاد ،چػَن در ةػیو نػطدم ٌػادی
ٌػِيصٌ ،يَز ْکط کييص نياًْ ٌیيی و نلهػَس نػطدم ٌػادی کػً
ایيخا در نٖاةل آنٌا ٕطار دارد ٌهلیتػط ٌػػِيص .در غػیالب ٕػَی
نطدم ٌادی ىهیتَاىيص ةط نتٔ اغػِاىصاردی ةػاه رِْػار کييػص .اگػط
ةشَاٌیػػص ْػػطد نٍهػػَیی سػػَةی ةاؽػػیص نیتَاىیػػص ٍٕطناىػػان و
ؽٍطوىصان ىهَىً را ةًٌيَان ایگَی سَد اىِشػاب کيیػص ،انػا آنٌػا

ً
تهانا ةػً
ایگٌَایی در ةیو نطدم ٌادی ٌػِيص .نَْٖیت در تظکیً
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ٕػػصرت تؾػػشیؿ و ةفػػیطت ؽػػها ةػػػِگی دارد و ایيکػػً چٖػػصر
ٕلبتان را ةً تظکیً اسِفاص نیدٌیصٌ .یچ ایگَیی ةطای دیطوی
وحَد ىصارد .ؽها سَؽػتشت ٌػػِیص زیػطا ایػو داْػا را ةطایتػان
تؾطید کطدهایم ،در ـَرتی کػً در گضؽػًِ چيػیو چیػظی ٌطگػظ
ةًنَر آؽکار آنَزش داده ىؾص ،ذِی ةً اْطادی کً در حػػِخَی
تظکیً ةَدىص .ةياةطایو ةا داىؾی کً داریص نیتَاىیص در زىصگیتان از
داْػػا دیػطوی کيیػص و ةػػاور دارم ةٍِػػط ٌهػػل نػػیکيیػص .ایيکػػً آیػا
نیتَاىیػص تظکیػً کيی ػص ،آیػا نَْػػٔ نیؽػػَیص و تػػا چػػً غػػهری
نیتَاىیص دیؾطْت کيیص ٌهگی ةً سَدتان ةػِگی دارد.
ایتًِ روش تتصیل کارنا ٌهیؾً ةً ایو ؽکلی ىیػت کً اهن
تَـیّ کطدم .نیتَاىػص در نریمٌػای دیگػط ىیػظ ىهایػان ؽػَد.
نیتَاىص در حانًٍ ،در نيظل یا ٌطحایی اتٓاؽ ةیِٓص .در ذایی کػً
در سیاةان ٕصم نیزىیص یا در غایط نریمٌای احِهػاٌی ،نهکػو
اغػػت ةػػا نؾػػکالتی نَاحػػً ؽػػَیص .وادار نیؽػػَیص از تهػػام
واةػِگیٌای دىیَی کً ةً آنٌا چػػتیصهایص دغػت ةکؾػیص .تػا
وِٕی واةػِگیٌایی داؽًِ ةاؽیص ،تهام آنٌا ةایص در نریمٌای
نشِلّ از ةیو ةطوىص .وادار سَاٌیص ؽص ةلِظیػص یػا كػٍیّ ٌهػل
کيیص و از آنٌا ،ةً ذٖیٖت آگاه نیؽَیص .ایوگَىً از نیان تظکیػً
نیگضریص و نَْٔ نیؽَیص.
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وكٍیت رایج دیگطی وحَد دارد .در نَل تظکیً ،ةػػیاری از
ؽها دی نیةطیػص کػً وِٕػی تهطیوٌػای نػا را اىخػام نیدٌیػص،
ٌهػطتان اُلب ىاراذػت نیؽػَد .ةػًنرػق ایيکػً تهطیوٌػا را
ؽطوع نیکيیصٌ ،هػطتان ةا ؽها دٌَا نیکيص .اگط کػار دیگػطی را
اىخام دٌیص ،کاری ةً کارتػان ىػصاردْ .ػطض کيیػص وٕػت زیػادی را
ـطؼ ةازی ناحَى

نیکيیص ،نهکو اغت سَؽرال ىتاؽػص ،انػا

ىً ةً ىاراذِی وِٕی کً تهطیو نیکيیص .تهطیوٌای ؽها ةػطای او
ٌیچ نؾکلی ایخاد ىهیکيص و سیلی ٌم سػَب اغػت ،چطاکػً در
ذال نطإتت از ةصنتان ٌػػِیص و نظاذهِػی ةػطای او ىػصارد .انػا
ةًنرق ایيکً تهطیوٌا را ؽطوع نیکيیص او چیظٌایی را دطتاب و
دٌَا نیکيص .ةطسی از زوجٌػا تػا نطذلػ نػالؽ ةػا یکػصیگط دٌػَا
کطدهاىص ،زیطا یکی از آنٌا تهطیوٌا را اىخػام نیدٌػص .انػا ْٖػم
تٍصاد کهی ةً ایو نیاىصیؾيص کً چػطا ایػو اتٓػاؽ نیاِْػص .اگػط

ً
ةٍصا از ٌهػطتان ةپطغیص کً چػطا وِٕػی تهطیوٌایتػان را اىخػام
ً
وإٍػا
نیدٌیص ایوٕصر ٌفتاىی اغت ،ىهیتَاىػص تَكػید دٌػص و

ىهیتَاىص دییلی دیصا کيص کً چػطا در آن زنػان ایوٕػصر ٌفػتاىی و
ً
وإٍا نَكَع چیػت؟ وِٕی در ذػال اىخػام
سؾهگیو ةَد .دع

تهطیوٌا ٌػِیص ،کارنای ؽها تتصیل نیؽَد .ةصون ازدغتدادن،
چیظی ةً دغت ىهیآیص و آىچً از دغػت نیدٌیػص چیظٌػای ةػص
ٌػِيص .ةایص از دغت ةصٌیص.
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ؽایص ةًنرق ایيکػً وارد نيػظل ؽػَیصٌ ،هػػطتان درغػت
حلَی روی ؽػها از ؽػصت سؾػم نيٓخػط ؽػَد .اگػط ةَِاىیػص آن
وكٍیت را ـتَراىً ترهػل کيیػص ،آن روز در تهطیوتػان دیؾػطْت
نیکيیص .چَن نیداىیص ةایص تٖػَا را حػصی ةگیطیػص ؽػایص ةػًنَر
نٍهَل ةا ٌم رِْار دوغِاىًای داؽًِ ةاؽیص ،انا نهکو اغت ایو
رِْار انطوزش ةطایتان کػانالً ُیطنيهٖػی ةاؽػص .ؽػایص اذػػاس
کيیص ایو سؾم و اىٓخارش تٌَیو ةیؼ از ذص ةً ؽهاغػت و در
ىِیخً ىَِاىیص سَد را کيِطل کيیص و ةا او ؽطوع ةً دٌػَا کيیػص .ةػا
ایو کار ،تهطیو آن روزتان ةیٍَده نیؽَد .زیطا کارنػا آىخػا ةػَد و
ٌهػطتان در ذال کهک ةً ؽها ةَد کً آن را از ةیو ةتطیص .انػا آن
را ىپضیطِْیص و دٌَایی را ةا ٌهػطتان ؽطوع کطدیص .در ىِیخػً ،آن
کارنا از ةیو ىطْت .ةػیاری از ایو ىهَىًٌا وحػَد دارد و ةػػیاری
از تظکیًکييػػصگان نػػا آنٌػػا را تخطةػػً کطدهاىػػص ،انػػا درةػػارۀ ایػػو
ىیيصیؾیصىص کػً چػطا ایوگَىػً ةػَد .اگػط کارٌػای دیگػطی اىخػام
نیدادیصٌ ،هػطتان ةً ایو ذص اٌهیػت ىهػیداد .تهطیوٌػا ةایػص
چیظ سَةی ةاؽص ،انا ٌهػطتان ٌهیؾً ةً ؽها ایطاد نیگیػطد .در
ذٖیٖت ٌهػطتان در ذال کهک ةً ؽهاغت کػً کارنایتػان را از
ةیو ةتطیص ،گطچً سَدش ایو را ىهیداىص .او ْٖم در ىاٌط ةا ؽػها
دٌَا ىهیکيص و در درون ةا ؽها نٍطةان ةاؽص؛ ایونػَر ىیػػت .او
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ً
ذٖیِٖا ٌفتاىی اغت ،زیطا ٌطکػی کارنػا ةػً دغػت آورده ةاؽػص
ً
ٕهٍا ةً ایو ؽکل اغت.
اذػاس ىاراذِی نیکيص.

بًبَد شینشینگ
در گضؽػػًِ ةػػػیاری از اْػػطاد ىَِاىػػػِيص از ؽیوؽػػیي

سػػَد

نراْيت کييص و ایو نػئلً غػتب نؾػکالت ةػػیاری ةطایؽػان
ؽص و ةاٌث ؽص دیؾطْت تظکیًؽان نَِّٕ ؽَد .ةطسی اْػطاد از
اةِصا غػهد ؽیوؽػیي

ةػاهیی دارىػص .در نػَل تهػطیو ،چؾػم

ً
َْرا ةاز نیؽَد و نیتَاىيص ةػً ٕلهػطو ساـػی ةطغػيص.
غَمؽان

کیٓیػػػت نػػػادرزادی چيػػػیو اْػػػطادی ىػػػػت ً
ِا سػػػَب و غػػػهد
ؽیوؽیي

ؽان ةاهغت ،ةياةطایو گَى

ؽان غطیً رؽص نیکيػص.

وِٕی گَى

آنٌا تا غػهد ؽیوؽیي

ؽػان رؽػص نیکيػص ،اگػط

ةشَاٌيص ةً رؽص گَى

سَد ادانػً دٌيػص ،تلػادٌا ةػػیار ؽػصیص

نیؽَد ،چطاکً ةایص ةً رؽص ؽیوؽیي

سػَد ادانػً دٌيػص .ایػو

ً
نشفَـا ةطای اْطادی ـرت دارد کػً کیٓیػت نػادرزادی سػَةی
دارىص .نهکو اغت ْکػط کييػص گَى

ؽػان ةػًسَةی رؽػص کػطده و

تهطیوؽان ىیظ ةًسَةی دیؼ رًِْ اغت .چػطا ىاگٍػان ایػوٌهػً
نؾکل ىاٌط نیؽَد؟ ٌیچچیظ ةًسَةی دیؼ ىهیرود .نػطدم ةػا
آنٌا ةًنَر ةصی رِْار نیکييص و رئیعؽان ىیػظ دیگػط ةػً آنٌػا
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تَحً ىهیکيػص .ذِػی اوكػاع نيػظل ىیػظ نِؾػيج نیؽػَد .چػطا
ىاگٍان ایوٌهً نؾکل ىاٌط نیؽػَد؟ نهکػو اغػت ٌلػت آن را
ىصاىيص .انا ٌلت ایيکػً در اةِػصا ةػصون دردغػط تػا غػهد ساـػی
رغیصىص کیٓیت نادرزادی سَبؽان ةَد .ویی چگَىً ایو نیتَاىص
نٍیار ىٍایی رغیصن ةػً کهػال در تظکیػً ةاؽػص؟ تػا دایػان تظکیػً
ْاـل ةػیار زیادی دارد! ةایص ةً رؽص سَد ادانً دٌيػص .ةيػاةطایو
اغِاىصارد ىیظ ةایص ةاه ةػطود .رْػِو ةػً ْطاتػط از نطذلػ ٕتلػی کػً
ةًسانط کیٓیت نادرزادی سَبؽان ةصون دردغػط ةػً آن رغػیصىص
ْٖم وِٕی انکاندضیط اغت کً ةً اغِاىصارد حصیص ةاهتط ةطغيص.
نهکو اغت کػی ةگَیص« :نو اةِصا دَل ةیؾِطی ةً دغػت
نیآورم و نههئو نیؽػَم سػاىَادهام تػثنیو ةاؽػيص تػا نختػَر
ىتاؽم ىگطان چیظی ةاؽم .دع از آن ،تظکیً را ؽػطوع نػیکيم».
نیگَیم کً سیالدطدازی نیکيیص .اول ایيکً ،ؽها تَاىایی ایػو را
ىصاریص کً زىصگی و غطىَؽت دیگطان را تِییط دٌیص؛ ذِی اگػط آن
ً
وإٍػا
ْطدٌ ،هػطْ ،طزىص ،وایصیو یا سَاٌط و ةطادرتػان ةاؽػص .آیػا

نیتَاىیص تٖصیط کػی را تِییط دٌیػص؟ دوم ایيکػً ،اگػط ٕػطار ةػَد
ٌیچ نؾکل یا ىگطاىی ىصاؽًِ ةاؽػیص ،چگَىػً تظکیػً نیکطدیػص؟
اگػػط زىػػصگیتان غطؽػػار از راذِػػی و آغػػایؼ ةاؽػػص ،ةًغػػشِی
نیتَاىیص در تظکیً رؽص کيیص .ایوگَىً ىیػت کػً تفػَر کطدهایػص.
ایو چگَىگی ْکطکطدن ؽها از دیصگاه نطدم ٌادی اغت.
۲55

در تظکیً نختَریص از نیان غشِیٌا ةگضریص و آنٌػا ؽػها را
آزنایؼ نیکييص کً آیا نیتَاىیص اذػاغػات و انیالتػان را ٕهػً
کيیص و آیا نیتَاىیص آنٌا را غتک ةگیطیػص .اگػط ةػً ایػو چیظٌػا
واةػًِ ةاؽیص ،در تظکیً نَْٔ ىهیؽَیصٌ .طچیظی راةه کارنػایی
سَد را دارد .چًچیظی ةاٌث نیؽَد اىػانٌا نَحػَدات ةؾػطی

ةاؽيص؟ دٕی ً
ٖا وحَد اذػاغات اغت ،چطاکً نطدم ْٖػم ةػًسانط

اذػاغات زىصگی نیکييصٌ .الیٔ ةیو اٌلای ساىَادهٌ ،ؾٔ ةیو
زن و نطدٌ ،ؾٔ ةً وایػصیو ،اذػػاسٌا ،دوغػِیٌا ،اىخػامدادن
کارٌػػایی ةػػًسانط دوغػػِی و ٌطچیػػظ دیگػػطی ٌهگػػی نػػطتتم ةػػا
اذػاغات ٌػِيص .ایيکً آیا ْطدی دوغت دارد کاری اىخام دٌػص،
دوغت ىصارد کاری اىخام دٌص ،سَؽرال اغتُ ،هگیو اغت ،ةػً
چیظی ٌؾٔ نیورزد ،از چیظی نِيٓط اغػت ،و ٌطچیػظی در کػل
حانٍ ةؾطی ،از اذػاغات نیآیص .اگط اذػاغات را ٕهً ىکيیػص
ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .اگط از اذػاغات ةیطون ةیاییػص ٌیچکػػی
ىهیتَاىػػص ؽػػها را ترػػتتػػث یط ٕػػطار دٌػػص و ذٌػػو نػػطدم ٌػػادی
ىهیتَاىػػص ؽػػها را ىَغػػان دٌػػص .آىچػػً حػػایگظیو آن نیؽػػَد
ىیکسَاٌی ةَده کً چیظی ةاؽکَهتط اغت .ایتِػً راذػت ىیػػت
یکةاره اذػاغات را ٕهً کطد .تظکیً روىصی نَهىی اغت ،روىصی
از ایيکً ةًنَر تصریخی واةػِگیٌایتان را رٌا کيیص .انا ؽها ةایص
ةا سَدتان غشتگیط ةاؽیص.
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ةطای تظکیًکييصگان تلادٌا ةػًنَر ىاگٍػاىی ىػاٌط نیؽػَىص.
ةایص چًکار کيیص؟ اگط ٌهیؾً ٕلتی غطؽار از نرتت و ذٌيی آرام
داؽًِ ةاؽیص ،وِٕی ةا نؾکالت نَاحً نیؽَیص ،آنٌا را ةًسَةی
اداره نیکيیص زیطا ةً ؽها ْلایی ةًٌيَان كطةًگیط نیدٌص .ةایػص
ٌهیؾً ةا دیگطان نٍطةان و ةانرتت ةاؽیص و وِٕػی کػاری اىخػام
نیدٌیػص دیگػػطان را در ىيػط ةگیطیػصٌ .طگػاه ةػػا نؾػکلی نَاحػػً
نیؽَیص ،ةایص اول ْکط کيیص آیا دیگطان نیتَاىيص ایػو نَكػَع را
ترهل کييص یا آیا ةطای آنٌا ةاٌث ـػصنًای ىهیؽػَد .ةػا اىخػام
ایػػو کػػار ،نؾػػکلی وحػػَد ىشَاٌػػص داؽػػت .در تظکیػػً ةایػػص از
اغِاىصاردٌای ةاه و ةاهتطی دیطوی کيیص.
ٌهیؾً اْطادی ٌػِيص کً ةػً ىيػط نیرغػص ْإػص ایهاناىػص.
ةًٌيَان نثال ،نهکو اغت چؾم غَمؽػان ةػاز ةاؽػص و نَحػَد
واهیػػی را کػػً او را ٌتػػادت نیکييػػص و از او درسَاغػػت نػػیکييػػص،
ةتیييص .انا وِٕی دٌا نیکييص ،اىَاعوإػام گلػً و ؽػکایت درةػارۀ
درسَاغتٌای نرٖٔىؾصهؽان را در آن نشلَط نػیکييػص« :چػطا
ةطای نو ایو کار را اىخام ىصادی؟ سَاٌؼ نیکيم ةً نػو کهػک
کو زىصگیام راذتتط ؽَد ».انا نػلم اغػت کػً آن نَحػَد واه
سَاغًٌِایؽػان را ةػطآورده ىهیکيػص .زیػطا او آن نؾػکالت را در
زىصگیؽػػػان ىيػػػم و تطتیػػػب داده ةػػػَد و ةػػػطای آن ةػػػَد کػػػً
ؽیوؽیي

ؽان ارتٖا یاةص ،ةًنَری کً ةَِاىيص از نطیٔ نؾػکالت،
۲5۱

سَد را رؽص دٌيص .چگَىً انکان دارد آن نَحَد واه آن نؾػکالت
را ةطایتان ذل کيص؟ اـالً آنٌا را ذل ىهیکيص .اگػط آنٌػا را ذػل
کيص چگَىً نیتَاىیػص گَى

تػان را اْػظایؼ و ؽیوؽػیي

تان را

رؽص دٌیص و غهدتان را ةاه ةتطیص؟ نػئل اـلی ایػو اغػت کػً
گَى

تان رؽص کيصٌ .هاننَر کً نَحَدات سصایی آن را نیةیييص،

ً
ـطْا زىصگیکطدن ىیػت ،ةلکػً ٌػصؼ ایػو
ٌصؼ از زىصگی اىػان
اغت کً ةً اـل سػَد ةػازگطدد .نَحػَدات ةؾػطی رىػج ْطاواىػی

نیکؾيص .نَحَدات سصایی ْکط نیکييص ْطد ٌطچػً ةیؾػِط زحػط
ةکؾص ةٍِط اغت ،چطاکً ةً ایو ؽکل نیتَاىص ةػصٌیٌای سػَد را
غػػطیًتط ةپػػطدازد .انػػا ةطسػػی اْػػطاد ةػػً ایػػو دػػی ىهیةطىػػص .اگػػط
دٌایؽان ا ط ىکيص ؽطوع نیکييص ةػً سصایؽػان ؽػکایت کييػص:
«چطا ةً نو کهک ىهیکيی؟ ٌط روز تَ را ٌتادت نیکيم ».ةطسػی
اْطاد ةًسانط آن ،ذِی ىؾانٌای نضٌتیؽػان را ةػً زنػیو دػطت
نیکييص و از آن دع ةً سصایؽان تٌَیو نیکييص .ةا ایػو کارٌػا
ؽیوؽیي

ؽػػان غػػَٖط نیکيػػص و گَى

ؽػػان ىادصیػػص نیؽػػَد.

آنٌا نیداىيص کً چیػظی ةػإی ىهاىػصه ،ازایػورو دیشَریؽػان از
سصایؽان ذِی ةیؾِط نیؽَدْ .کط نیکييص او در ذال تتاهکطدن
زىصگیؽان اغػت .آنٌػا ؽیوؽػیي

نَحػَدی واه را ةػا نٍیػار

ْطدی ٌادی ارزیاةی نیکييص .چگَىً نیتَاىيص آن را ةً ایو ؽػکل
ارزیاةی کييص؟ چگَىػً نیتَاىػص ٌهلػی ةاؽػص اگػط ْػطدی نػػائل
۲59

غهد ةاه را ةا اغِاىصاردٌای نطدم ٌادی ىگاه کيص؟ ةياةطایو وِٕی
نطدم رىجٌا در زىصگیؽان را ةیاىفاْی در ىيط نیگیطىػص ،چيػیو
نؾکلی اُلب ةطوز نیکيص .ةػیاری از اْطاد ةً ایو ؽػکل غػَٖط
نیکييص.
در غالٌای اسیػط ،ةػػیاری از اغػِادان چیگَىػ

 ،ؽػانل

اغِادان نؾٍَر ،غَٖط کطدهاىص .ایتًِ اغِادان وإٍػی چیگَىػ
نثنَریت تاریشی سَد را کانل کطدىص و دیگط ٍْال ىیػػِيصْٖ .ػم
آىٍایی ٌيَز ٍْال ٌػػِيص کػً راه سػَد را در دىیػا گػم کطدهاىػص و
ؽیوؽیي

ؽان غػَٖط کػطده و گَى

ةطسی از اغِادان چیگَى

ؽػان را از دغػت دادهاىػص.

کً در گضؽًِ نٍطوؼ ةَدىص ٌيَز ٌػم

در حانًٍ ٍْال ٌػػِيص .اغِادانؽػان دیصىػص کػً آنٌػا در ةػیو
نطدم ٌادی گم ؽصىص و ةًغهت ؽٍطت و نياًْ ؽشفی کؾػیصه
ؽصىص و ىَِاىػِيص سَد را ةیطون ةکؾيص و دیصىص کً دیگط ةً آنٌػا
انیصی ىیػت .ةياةطایو اغِادانؽان روح کهکػی آنٌػا را ةیػطون
کؾیصىص .گَى

آنٌا روی ةصن روح کهکیؽان ةَد .ایو ىهَىػًٌا

رایج ٌػِيص و تٍصادؽان کم ىیػت.
در نصرغ تظکی نا ،ایو ىهَىًٌا ىػتِ ًا کم ٌػِيص .ذِی اگط
تٍصادی ٌم وحَد داؽًِ ةاؽيص ،درسَر تَحً ىیػِيص .در راةهً ةػا
رؽص ؽیوؽیي

 ،نثالٌای چؾهگیط زیادی وحَد دارد .ؽاگطدی
۲2۲

ةَد کً در کارساى دارچًةاْی در ؽٍطی در اغِان ؽػاندوى

کػار

نیکطد .ةٍص از ایيکً ْایَن داْا را یاد گطْت ،تهطیوٌا را ةً غػایط
ٌهکاراىؼ یاد داد .ىِیخً ایو ةَد کػً کارساىػً ؽػکل تػازهای ةػً
سَد گطْت .او ٕتالً تکًٌایی از ذَیًٌا را از کارساى دارچًةاْی ةػً
ساىً نیةطد و ةٖی کارکيان ىیظ ٌهیو کار را نیکطدىص .ةٍص از ایيکً
تهطیو داْا را ؽطوع کطد ،ىًتيٍا ةطدن احياس ةً ساىػً را نَِٕػّ
کطد ،ةلکً ٌه چیظٌایی را کً ٕتالً ةػً ساىػً ةػطده ةػَد ةازگطداىػص.
وِٕی دیگطان ایو کارش را دیصىص ،آنٌا ىیظ دیگػط آن إػالم را ةػً
ساىً ىتطدىص .ةٍلی از کارکيان ذِی آىچً را کً ٕتالً ةً ساىػً ةػطده
ةَدىص ةً کارساىً ةازگطداىصىص .ایو وكٍیت در تهام کارساىػً اتٓػاؽ
اِْاد.
نػئَهن یکی از نطاکظ دغػِیاری ْػایَن داْػا در ؽػٍطی ةػً
دیصن ؽاگطدان ْایَن داْا در کارساىًای رِْيػص کػً ةتیييػص تظکیػ

ً
ؽشفا ةیطون آنص تػا ةػً
آىان چگَىً دیؼ نیرود .نصیط کارساىً
آنٌا سَؽانص ةگَیص« :از وِٕی ایػو کػارگطان ْػایَن داْػا را یػاد
گطًِْاىص ٌهگی ـتد زود ةً کارساىً نیآیيص و دیطتط ٌم ةً ساىػً
نیروىص .آنٌا در کارؽػان ةػػیار کَؽػا ٌػػِيص و ةػً کػاری کػً
نػئَلؽان ةطایؽان نٍیو نیکيص ایطاد ىهیگیطىػص ،دیگػط ةػطای
نياًْ ؽشفی رٕاةت ىهیکييص .ةا اىخام کارٌا ةً ایو ؽیَه ،ةً کل
کارساىً ؽکل تازهای ةشؾیصهاىص و غػَد کارساىػً ىیػظ ةٍِػط ؽػصه
۲2۸

اغت .روش تظکی ؽها ةػیار ٕصرتهيص اغت .چً وٕت نٍلم ؽها
نیآیص؟ نو ىیظ نایلم در غػشيطاىیٌای او ؽػطکت کػيمٌ ».ػصؼ
اـلی از تظکی ْایَن داْا ٌصایت نطدم ةًغَی غهَح ةاهغت ،ىً
ایيکً چيیو تِییطاتی را ةً وحَد آورد ،انا ةً ٌط ذال نیتَاىػص ةػا
تطویج تهصن نٍيَی در حانًٍ ،ىٖؼ غازىصۀ ةظرگی داؽًِ ةاؽص.
اگط ٌطکػی درون سَد را حػِخَ کيص و درةارۀ ایو ْکػط کيػص کػً
چگَىً ةٍِط ٌهل کيص ،نیگَیم حانًٍ تثتیت نیؽَد و اغػِاىصارد
اسالٕی نطدم دوةاره رؽص نیکيص.
ٌيگػػانی کػػً ْػػا و تهطیوٌػػا را در ؽػػٍط تػػایی ػَآن آنػػَزش
نػػیدادم ،ؽػػاگطدی ةػػَد کػػً ةػػیؼ از ديخػػاه غػػال داؽػػت .او و
ؽػػٌَطش ةػػطای ؽػػطکت در کػػالس آنػػصه ةَدىػػصٌ .يگػػام ٌتػػَر از
سیاةان ،اتَنتیلی ةًغطٌت رد ؽص و آیي ةِلؼ ةػً یتػاس سػاىم
نػو گیط کطد .در ذایی کً یتاغؼ ةػً آیيػ اتَنتیػل گیػط کػطده
ةَد ،اتَنتیل ةیؼ از ده نِط او را کؾاىص .غپع نرکم ةً زنػیو
اِْاد .اتَنتیل ةیػت نِط دیگط ذطکت و غپع تَّٕ کطد .وِٕی
راىيصه از اتَنتیل ةیطون دطیص ةػیار نلػهطب ةػَد« :آٌػای ،ؽػها
ىگاه ىهیکطدی کخا نیرِْی ».ایو روزٌػا ،نػطدم ایوگَىػً رِْػار
نیکييص و ٌطوٕت ةا نؾػکلی نَاحػً نیؽػَىص اویػیو کػاری کػً
نیکييص ایو اغت کً ذِی اگط نٖفط ٌم ةاؽيص از زیط نػػئَییت
ؽاىً سایی کييص .نػاْطان داسل اتَنتیل گِٓيص« :ةتػیو آیػا ایػو
۲2۲

ساىم ـصنً دیصه و آیا ىیاز اغت ةً ةیهارغِان ةطده ؽَد ».راىيصه
غط ٌٖل آنص و ةا ٌخلً گٓت« :اوكاع چػًنَر اغػت سػاىم؟ آیػا
ـصنً دیصهای؟ ةیا ةػطویم ةیهارغػِان و ةتیيػیم چػً ؽػصه ».آن

تهطیوکييصه ةًکُيصی از زنیو ةليػص ؽػص و گٓػتٌ« :ػیچ نؾػکلی
ىیػػت .نیتػػَاىی ةػطوی ».او گطدوسػػاک یتاغػؼ را تکاىػػص و ةػػا
ؽٌَطش آىخا را تطک کطد.
او ةً کالس آنص و ایو ناحطا را ةطایم تٍطیػّ کػطد و نػو از
ؽيیصىؼ سَؽرال ؽصم .ؽیوؽیي

ً
وإٍا رؽص
تهطیوکييصۀ نا

کطده ةَد .او ةً نو گٓت« :نٍلم ،نػو اکيػَن در ذػال یػادگیطی
ْایَن داْا ٌػِم .اگط ْایَن داْا را یاد ىگطًِْ ةػَدم ،انػطوز ایػو
ذاد ػػً را ةػػً ایػػو ؽػػکل اداره ىهیکػػطدم ».ةیاییػػص درةػػارۀ ایػػو
ةیيصیؾیم :ایو روزٌا ةطای ْطدی ةازىؾػًِ ٌظیي زىػصگی ةػػیار
زیاد اغت و ٌیچ نظایای رْاٌی وحَد ىصاردْ .ػطدی کػً ةػیؼ از
ديخاه غال دارد ،زنیو سَرده و ةا اتَنتیل تا چيیو نػاِْی روی
زنیو کؾیصه ؽصه اغت .کخای ةصىؼ نیتَاىػت نخطوح ؽَد؟
ٌهًحا .او نیتَاىػت روی زنیو ةػإی ةهاىػص و از حػایؼ ةليػص
ىؾَد .ةً ةیهارغِان ةطویم؟ ةطویم .او نیتَاىػػت در ةیهارغػِان
ةهاىص و از آىخا ةیطون ىیایص .وِٕی ایو ةػطای ْػطدی ٌػادی اتٓػاؽ
نیاِْص ،نهکو اغت ایونَر ةاؽص .انا او تهطیوکييصه اغت و ةػً
ایو ؽکل رِْار ىکطد .نا نیگَییم سَب یا ةػص از ْکػ ِط اوییػ ْػطد
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نیآیص و آن ْکط در آن یريً نیتَاىص ىِػایج نشِلٓػی را ةػً ةػار
ةیاورد .ةا غو ةاهی او ،اگط ْطدی ٌادی ةػَد ،چگَىػً نیتَاىػػت
ـصنً ىتیيص؟ انا ذِی دَغِؼ ٌم سطاؽی ةطىصاؽت .یک ْکػط
ٌه ایو تٓاوتٌا را ةً وحَد آورد .اگػط در آىخػا دراز نیکؾػیص و
نیگٓت« :آه ،ذایم ةص اغت .ایيخای نو درد نیکيص ،آىخای نػو

ً
وإٍا نهکو ةػَد اغػِشَانٌایؼ ةؾػکيص و
درد نیکيص »...دع

ؽایص ْلج نیؽص .ةصون تَحػً ةػً ایيکػً چػً نٖػصار دػَل ةػً او
دطداست نیؽص ،چگَىً نیتَاىػػت راذػت ةاؽػص وِٕػی نختػَر
نیؽص ةٖی ٌهط سَد را در ةیهارغِان ةگضراىص؟ ذِی ةطای ىاىطان
ىیػػظ ٌخیػػب ةػػَد کػػً آن سػػاىم نػػػو غػػٍی ىکػػطد از راىيػػصه
غَءاغِٓاده کيص و از او دَل ةگیطد .ایو روزٌا ،ارزشٌای اسالٕی
نطدم ترطیّ ؽصه اغت .ةلً ،راىيػصه ةػا غػطٌت نیرْػت ،انػا او

ً
ٌهصا ةً کػی ىظد .ىهیسَاغت آن کار را اىخام دٌػص .انػا انػطوزه
نطدم ایوگَىً ٌػِيص .اگط از او دػَل ىگیػطد ،ذِػی ىػاىطیو ْکػط
نیکييص آن ىاٌادهىً اغت .گًِٓام کً ایو روزٌا نػطدم ىهیتَاىيػص
درغت را از اؽِتاه تؾشیؿ دٌيص .اگط ؽشفی ةػً کػػی ةگَیػص
کً در ذال اىخام کاری اؽػِتاه اغػت ،آن را ةػاور ىهیکيػص .چػَن
ارزشٌای اسالٕی نطدم تِییػط کػطده اغػت ،ةٍلػی اْػطاد ْٖػم
ةًدىتال غَد ٌػِيص و ةطای دَل ٌط کاری اىخام نیدٌيص .ةطسػی
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اْطاد ذِی ؽٍارؽان ایو ؽصه اغت« :اگػط ْػطدی دىتػال نيػاًْ

ؽشفی ىتاؽص ،زنیو و آغهان او را نیکُؾيص».

تهطیوکييصهای در دکو دػطش را ةطای ٕصمزدن ةٍػص از ؽػام
ةً نطکظ تخاری چیاننِ و ةطد .آنٌا دکًای را دیصىص کً ةلیتٌػای
ةشتآزنایی را تتلیَ نیکطد .دػط ٌالًٕنيص ؽص و درسَاغػت کػطد
کً ةازی کيص .دصر ةً او گٓت کً اگط نیسَاٌص ،ةطود انِران کيص و
ةً او یک یَآن داد تا ةازی کيص .کَدک ةطىصۀ حایظۀ دوم ؽػص ،کػً
دوچطس یَکع کَچکی ةَد .کَدک ةػیار ٌیخانزده ؽص .ىاگٍان
ْکطی نثل ةطؽ از غط دػصر گضؽػت« :نػو تهطیوکييػصه ٌػػِم،
چگَىً نیتَاىم دىتال چيان چیظی ةاؽم؟ اگط چیظی را ةگیطم کً
ٌظیي آن را ىپطداسًِام ،چً نٖصار تَٖا ةایػص در ازای آن از دغػت
ةػػصٌم؟» او ةػػً کػػَدک گٓػػت« :ةیػػا آن را ىگیػػطیم .اگػػط آن را
نیسَاٌی ،نیتَاىیم سَدنان یکی ةشطیم ».کَدک ٌفتاىی ؽص:
«نو از تَ سَاغِم ةطایم یکی ةشطی ،انا ىشطیػصی .ذػاه سػَدم
ةطىصه ؽصم و ىهیگضاری آن را داؽػًِ ةاؽػم ».کػَدک گطیػًزاری
کطد و دغتةطدار ٌم ىتَد .ایو تهطیوکييصه چػارهای ىصاؽػت حػظ
ایيکً دوچطسً را ةا سَد ةػً ساىػً ةتػطد .در ساىػًٌ ،طچػً ةیؾػِط
درةػػارۀ آن ْکػػط کػػطد ،ةیؾػػِط اذػػػاس ىػػاراذِی کػػطد« .دػػَل را
ةطنیگطداىم ».غپع ْکط کطد« :ةلیتٌػای ةشتآزنػایی ْػطوش
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رًِْاىص .اگط دَل را ةػً آنٌػا ةطگػطداىم ،آیػا آن را ةػیو سَدؽػان
تٖػیم ىهیکييص؟ ةایص دَل را ةً نرل کارم اٌصا کيم».
سَؽتشِاىً ،تٍصادی از ٌهکاراىؼ تهطیوکييػصۀ ْػایَن داْػا
ةَدىص و رئیػؼ تَاىػت او را درک کيص .اگط ایو در نرل کػار یػا
نریهی نٍهَیی اتٓاؽ نیاِْاد و نیگِٓیص تهطیوکييصه ٌػػِیص
و دوچطسًای را کً از ةشتآزنایی ةطىصه ؽصیص ىهیسَاٌیص و ٕفص
داریص دَل آن را ةً نرل کار ةتشؾیص ،ؽایص ذِی رئیعتػان ىیػظ
ْکط نیکطد نؾکل رواىی داریص .ؽایص دیگطان ىیظ اىٍار نیکطدىػص:
«آیا ایو ؽشؿ در تهطیو چیگَى

ةػً ةیطاٌػً رِْػً یػا تظکیػً

ةاٌث ؽصه دیَاىً ؽَد؟» گًِٓام کػً در ذػال ذاكػط ارزشٌػای
اسالٕی ترطیّ ؽصه اغت .چيیو چیػظی در دٌػ  ۸92۲یػا ۸95۲
نَكػػَع نٍهػػی ةػػً ذػػػاب ىهیآنػػص و کػػانالً نٍهػػَیی ةػػَد و
ٌیچکػی ؽگٓتزده ىهیؽص.
نیگَییم ةصون تَحػً ةػً ایيکػً ارزشٌػای اسالٕػی نػطدم

چٖصر تِییط کطده ،ایو غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽوِ ،رنٌ ،طگظ تِییػط

ً
وإٍػا
ىهیکيص .وِٕی ةطسی نیگَیيص سَب ٌػِیص ،نهکو اغػت

سَب ىتاؽیص .وِٕی ةطسػی نیگَیيػص ةػص ٌػػِیص ،نهکػو اغػت

ً
وإٍا ةص ىتاؽیص .زیطا نٍیارٌػای ارزیػاةی سػَةی و ةػصی ترطیػّ

ؽصهاىصْٖ .م اْطادی کً از غطؽت حٍان دیطوی نیکييػص اْػطادی
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سَب ٌػِيص .ایو تيٍا نٍیاری اغت کً نؾشؿ نیکيػص ْػطدی
سَب اغػت یػا ةػص و در غطاغػط حٍػان ،چیػظی کػً ةػً رغػهیت
ؽياسًِ نیؽَد ایػو اغػت .گطچػً تِییػطات ةظرگػی در احِهػاع
ةؾطی دصیص آنصه ،انا ارزشٌای اسالٕػی اىػػان ةًؽػصت اْػَل
کطده اغت .اسالٕیات ةؾطی روزةًروز ْاغػصتط نیؽػَد و نيػاًْ
ؽشفی یگاىً اىگیػظۀ نػطدم ؽػصه اغػت .انػا حٍػان ةػط اغػاس
تِییطات ةؾطیت تِییط ىهیکيص .ةياةطایو ؽها تظکیًکييصگان ىتایػص
از اغِاىصاردٌای نطدم ٌادی دیطوی کيیػص .ىهیتَاىیػص کارٌػایی را

ً
ـطْا ةط ایو اغاس اىخام دٌیص کً نطدم ٌادی آنٌا را درغت در

ىيط نیگیطىص .چیػظی کػً نػطدم ٌػادی سػَب در ىيػط نیگیطىػص
ً
كطورتا سَب ىیػت و چیظی کً نطدم ٌادی ةص در ىيط نیگیطىػص
ً
كطورتا ةص ىیػت .در زناىًای کً اغػِاىصاردٌای اسالٕػی نيرػطؼ
ؽصه اغت ،وِٕی ةً ؽشفی نیگَییص کً در ذال اىخام کاری ةص
اغت ،ذِی آن را ةاور ىهیکيص! ؽها تظکیًکييصگان ةایػص نػػائل را
ةط اغػاس غطؽػت حٍػان ارزیػاةی کيیػصْٖ .ػم آىگػاه نیتَاىیػص

ً
ً
وإٍػا ةػص
وإٍا سػَب و چػًچیظی
تؾشیؿ دٌیص کً چًچیظی
اغت.
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گَاندینگ
در نیان حهً تظکیًکييػصگان ،دصیػصهای ةػًىام گَاندیيػ
دارد .گَاندیيػ

وحػَد

 ،نطاغػػهی نػػضٌتی اغػػت کػػً در اـػػل در روش

تظکیػػ تاىِطیػػک در نصرغػػ ةػػَدا اغػػِٓاده نیؽػػصٌ .ػػصؼ از
گَاندیي

ایو اغت کً نههئو ؽَىص ؽها راه تظکیػ دیگػطی را

ةطىگظیيیص و ؽها را ةًٌيَان نطیص ذٖیٖی آن راه تظکیػً ةػً ؽػهار
آورىػػص .چیػػظ ٌخیػػب ایػػو اغػػت کػػً ایػػو نطاغػػم نػػضٌتی در
تهطیوٌای چیگَى

و نصرغ دائَ ىیظ ىاٌط ؽصه اغت .گِٓػًام

ٌطکػی کً چیظی را ترت ىام تاىِطیػم ةػًنَر ٌهػَنی آنػَزش
نیدٌص نِٖلب اغت .چطا ایو را نیگَیم؟ زیطا تاىِطیػػم تاىػ
ةیؼ از ٌظار غال اغت کً در کؾَر نا ىادصیص ؽصه و دیگط وحػَد
ىصارد .ةًسانط ناىً زةاىی ،تاىِطیػم تتِی ٌطگظ ةػًنَر کانػل وارد
چیو ىؾص .ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کػً آن نػضٌتی رنظگَىػً اغػت و
ةایص در سٓا در ـَنًٌٍا تهطیو ؽَد .اغِاد ىیظ ةایص آن را ةػًنَر
نرطناىً آنَزش دٌص و ؽشؿ را ةتطد تا ةًنَر نرطناىػً تهػطیو

ً
نهلٖا ىهیتَاىص آنَزش داده ؽَد.
کيص .ةصون رٌایت ایو ؽطایم،
ةػیاری از اؽشاص ةً تتت نیروىص تا چیگَىػ

را ةػا ایػو

ٌصؼ یاد ةگیطىص :نیسَاٌيص اغِادی دیصا کييص تا تاىِطیػم تتِی
را یاد ةگیطىص ،ةًنَری کً در آیيصه اغِاد چیگَى
۲2۱

ؽػصه و دػع

از آن طوتهيص و نؾٍَر ؽَىصٌ .هگی درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص :یػک
وإٍی در ٕیص ذیات کً آنَزشٌای ذٖیٖی دریاْت
هنای تتِی
ِ

کطده تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی ٕصرتهيػصی دارد و نیتَاىػص ةتیيػص
چًچیظی در ذٌو چيیو ؽشفی اغتْٖ .م ةا ىگاٌی ةً ذٌيؼ

نیتَان دیص ةطای چً ایيخا آنصه اغت« :او ةً ایيخا آنصه تا ایػو
تهطیو را یاد ةگیطد ةًنَری کً وِٕػی ایيخػا را تػطک کيػص اغػِاد
چیگَى ػ

ؽػػَد و ػػطوت ةػػً دغػػت ةی ػاورد و نؾػػٍَر ؽػػَد .او

ایيخاغت تا روش تظکی نا را تلٍیّ کيص ».آیا نیتَاىيػص احػازه

ً
ـطْا ةیایص و چيیو روش حصی تظکیًؽان را تلٍیّ
دٌيص کػی
کيص؟ چً رغص ةً ایيکً اىگیظۀ کػی ةطای ایػو کػار کػػب دػَل و
ؽٍطت ةاؽص .ةياةطایو ةً ایو ؽشؿ چیػظی یػاد ىهیدٌيػص و او
ٌیچ آنَزش وإٍی را دریاْت ىهیکيص .ایتًِ آىخػا نٍاةػص زیػادی
وحَد دارد و نهکو اغت نٖػصاری چیظٌػای غػهری را ةیػانَزد.
اگط اْکارش درغػت ىتاؽػص ،در ذػایی کػً غػٍی نیکيػص اغػِاد
چیگَىػ

ؽػػَد تػػا ةَِاىػػص کارٌػػای ةػػصی اىخػػام دٌػػص ،ارواح یػا

ذیَاىات تػشیطکييصه را حضب نیکيص .ذیَاىات تػشیطکييصه ىیػظ
اىػػطژی دارىػػص ،انػػا آن از تاىِطیػػػم تتِػػی ىیػػػت .آنٌػػایی کػػً
سایفاىً در حػِخَی دارنا ةً تتت نیروىص نهکػو اغػت وِٕػی
وارد ؽصىص آىخػا غػاکو ؽػَىص و ةطىگطدىػص .آنٌػا تظکیًکييػصگان
وإٍی ٌػِيص.
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ٌخیب اغت کً در ذال ذاكط ةػیاری از روشٌای نصرغػ
دائَ ىیظ گَاندیي

را اىخام نیدٌيص .نصرغػ دائػَ از کاىالٌػای

اىطژی اغِٓاده نیکيص ،چطا ةایػص ةًاـػهالح گَاندیيػ

را اىخػام

دٌص؟ وِٕی ةطای آنَزش در حيَب ةَدم ،ةػط نتػٔ آىچػً نَِحػً
ؽصم ،ةیؼ از ده روش درٌمةطٌم وحَد دارد کػً در آن روشٌػا
گَاندیي

ً
نشفَـػا در نيهٖػ گَاندوىػ .
را اىخػام نیدٌيػص.

آنٌا غٍی نیکييص چً کاری اىخام دٌيػص؟ اگػط آن اغػِاد ةػطای
ؽها گَاندیي

را اىخام دٌص ،از ٕطار نٍلَم نطیػصش نیؽػَیص و

دع از آن دیگط ىهیتَاىیص غػایط روشٌػا را یػاد ةگیطیػص وگطىػً
تيتیً نیؽَیص .او چيػیو کػاری را اىخػام نیدٌػص .انػا آیػا ایػو
ْطیبدادن و کاری اٌطیهيػی ىیػػت؟ آىچػً او آنػَزش نیدٌػص
ً
ـطْا آن را یاد نیگیطىػص
ةطای ؽٓا و ذٓو غالنِی اغت و نطدم

تا غایم ؽَىص .نٖفػَد از اىخػام ایػو کػار چیػػت؟ کػػی ادٌػا
نیکيص اگط نطدم چیگَىػ

او را تهػطیو کييػص ،دیگػط ىهیتَاىيػص

ٌیچ روش دیگطی را تهطیو کييص .ةػیاری از اْػطادی کػً چيػیو
کاری اىخام نیدٌيص در ذػال گهطاهکػطدن نػطدم ٌػػِيص ،چطاکػً
ىهیتَاىيص نطدم را ىخات دٌيص و آنٌا را تا کهال راٌيهایی کييص.
گَاندیي

ةً نصرغ دائَ تٍلٔ ىصارد ،انا در ذال ذاكط آىخا

ىی ػظ ىػػاٌط ؽػػصه اغػػت .ةػػط نتػػٔ آىچػػً نؾػػاٌصه کػػطدم اغػػِاد
چیگػػَىگی کػػً درةػػارۀ گَاندیي ػ

ةیؾػػِطیو غطوـػػصا را ةػػً راه
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اىصاسًِ غَِن گَىگی دارد کً ارتٓاٌؼ ةً ةليػصی غػاسِهاىی دو
یا غًنتًٖ اغت .او اغِاد چیگَى

نٍطوْی اغت ،انا دی ةطدم

گَىگؼ تا ایو ذص غَٖط کػطده و ةػًنَر تثغػّآوری کػم ؽػصه
اغت .ـصٌا ىٓط ـػّ کؾػیصه ةَدىػص تػا او گَاندیيػ
دٌص .گَى

را اىخػام

او نرصود ةً آن ارتٓاع ةَد و ةًزودی غَٖط نیکطد و

ىادصیػػص نیؽػػص .دػػع ةػػطای اىخػػام گَاندیي ػ

ةػػطای نػػطدم از

چًچیظی نیتَاىػت اغِٓاده کيػص؟ آیػا ایػو ْطیػبدادن نػطدم
ىیػت؟ گَاندیي

ذٖیٖی ،وِٕی از ةٍُصی دیگط ةً آن ىگاه کيیػص،

ةاٌث نیؽَد اغِشَانٌای ؽشؿ ،از غط تا دا نثل ی ِ
ؾم غٓیص
ةً ىيط ةطغص .ةًٌتارت دیگػط ،آن از گَىػ

 ،نػادۀ ةػا اىػطژی ةػاه،

اغِٓاده نیکيص تا ةصنتان را از غػط تػا دػا دػاهیؼ کيػص .آیػا آن
اغِاد چیگَى

نیتَاىص ایو کار را اىخػام دٌػص؟ ىهیتَاىػص .چػً

کاری اىخام نیدٌص؟ ایتًِ اذِهاه ً اٌصاؼ نضٌتی ةطای اىخام ایو
کار ىصاردٌ .صْؼ ایو اغت کػً وِٕػی تهػطیو او را یػاد گطِْیػص
یکی از اْطاد او ؽَیص .ةایص ةً کالسٌای او ةطویػص و نهایػب او را
یاد ةگیطیصٌ .صْؼ ایو اغػت کػً از ؽػها دػَل در ةیػاورد .اگػط
ٌیچکػی روش او را یاد ىگیطد درآنصی ىصارد.
ناىيص غایط روشٌای تظکیً در نصرغػ ةػَدا ،ةػطای نطیػصان
ْایَن داْا ىیظ اغِادؽػان ةارٌػا گَاندیيػ

را در ةٍُػصٌای دیگػط

ةطایؽان اىخام نیدٌص؛ گطچً نهکػو اغػت آن را ذػع ىکييػص.
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اْطادی ةا تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی نهکػو اغػت ةَِاىيػص نَِحػً
ؽَىص کً آن در ذال اىخام اغت و اْطاد ذػاس ىیظ نهکو اغػت
آن را اذػاس کييص .در نَل سَاب یا در زنانٌای دیگػط ،نهکػو
اغت ىاگٍان حطیان گطنی از ةاهی غط حاری ؽَد و از تهام ةػصن
ٌتَر کيصٌ .صؼ گَاندیي
دٌػػص ،چطاکػػً گَىػػ
گَاندیي ػ

ایو ىیػت کػً گَى

تػان را اْػظایؼ

از نطیػػٔ تظکیػػ سَدتػػان رؽػػص نیکيػػص.

 ،ىػػٌَی روش تَٖیتکييػػصه اغػػت و ةػػطای دػػاهیؼ و

داکغازی ةیؾِط ةصنتان اغػتْ .ػطد ةارٌػا از نیػان گَاندیيػ
نیگضرد .ةصنتان ةایص در ٌط غػهری دػاک ؽػَد .نػا تؾػطیٓات
گَاندیي

را اىخام ىهیدٌیم ،زیطا ٌهاننَر کً گًِٓام ،ؽها ةایص

ْٖػػم روی تهطیوتػػان تهطکػػظ کيیػػص و اغػػِادتان از ةٖیػ نػػػائل
نطإتت نیکيص.
ةٍلی از اْطاد نطاغهی اىخام نیدٌيص تا ؽاگطد اغِادؽػان
ؽَىص .ةا ـرتت درایوةاره ،نایلم ةً نَكٌَی اؽاره کيم .ةػیاری
از اْطاد نیسَاٌيص چيیو نطاغهی را اىخام دٌيص تػا ؽػاگطد نػو
ؽَىص .دورۀ تاریشی ٍْلی نػا از دوران گضؽػًِ و ٕػصیم نِٓػاوت
اغت .آیا دیؾاىی ةط زنیو گضاؽِو و زاىَزدن ،ةًنيظی ایػو اغػت

ً
رغها ؽاگطد ؽصهایص؟ نا ایو تؾػطیٓات را اىخػام ىهػیدٌیم.
کً

سيصهدار اغت کً ةػیاری از نطدم ْکط نیکييص ا گط ةطسی نطاغػم
نضٌتی کً ىهَد ةیطوىی دارد اىخام دٌيص و کهی نػضٌتیتط ؽػَىص
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گَى

ؽان اْظایؼ نییاةص .تظکی ذٖیٖی کانالً ةػً ایػو ةػػِگی

دارد کً چگَىً تظکیً نیکيیػص ،ةیْایػصه اغػت کػً ةػطای چیػظی
درسَاغت کيیص .نختَر ىیػػِیص کػً در نٖاةػل ةػَدا زاىػَ ةظىیػص و
دیؾاىی ةط زنیو ةگضاریص و نختَر ىیػِیص ٌَد روؽو کيیصْٖ ،ػم
ةًنَر ذٖیٖی سَدتان را ةط نتٔ اغِاىصارد تظکیًکييصه تظکیً کيیػص
و نَحَدات واه از دیصن ؽها ةػیار سَؽرال نیؽَىص .انػا اگػط
در حاٌای دیگط کارٌای ىادرغػت اىخػام دٌیػص ،از ایيکػً ؽػها را
ةتیييص نيظحط نیؽَىصٌ ،طچيػص کػً ٌػَد روؽػو کيیػص و آنٌػا را
ٌتػادت کيیػص .آیػا ذٖی ً
ِٖػا ایوگَىػػً ىیػػت؟ تظکیػ ذٖیٖػی ةػػً

سَدتان ةػِگی دارد .اگط انطوز ةً اغِاد تٍيیم کيیص و نطاغػهی
اىخام دٌیص تا ؽاگطد نو ؽَیص ،انا وِٕػی دایتػان را از ایػو در
ةیطون ةگضاریص ٌط کاری را کً نیسَاٌیص ،اىخام دٌیػص ،ایػو چػً
ْایصهای دارد؟ نا اـالً اٌهیِی ةً ایو تؾطیٓات ىهیدٌیم .ذِی
نهکو اغت ةً ىیکىانی نو آغیب ةظىیص!
نا ةً ؽها چیظٌای ةػیاری دادهایم .تا وِٕی ةػًنَر وإٍػی
تظکیً کيیص و ةًنَر حصی ةط نتٔ داْا رِْار کيیص ،ؽها را ةػًٌيَان
نطیصاىم در ىيط نیگیطم و راٌيهاییتان نیکيم .تػا وِٕػی ْػایَن
داْػػا را تظکی ػً کيی ػص ،ؽػػها را ةػػًٌيَان نطی ػص در ىيػػط نیگیػػطم و
راٌيهاییتان نیکيم .انا اگط تظکیً ىکيیص ،ىهیتَاىیم کػاری ةػطای
ؽها اىخام دٌیم .اگط تظکیػً را نَِٕػّ کيیػص ،چػً ْایػصهای دارد
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ةًنَر رغهی در حػِخَی ایو ةاؽیص کً ؽػاگطد ىانیػصه ؽػَیص؟
اْطادی کً ْٖم تهطیوٌا را اىخام نیدٌيص ؽاگطدان نو ىیػِيص،
ذِػػی اگػػط در ةػػیو کػػػاىی ةاؽػػيص کػػً در غػػطی اول یػػا دوم
غشيطاىیٌا ؽػطکت کػطده ةاؽػيص .ةایػص ةػًنَر ذٖیٖػی ةػط نتػٔ
اغِاىصارد ؽیوؽیي

نا تظکیً کيیص و ْٖم دع از آن نیتَاىیػص

ةصىی غایم داؽًِ ةاؽیص و ةًنَر ذٖیٖی ةً غهَح ةػاهتط ةطویػص.
ازایورو ةً آن تؾطیٓات اٌهیِی ىهیدٌیم .تا وِٕی تظکیػً کيیػص
ةً نصرغ نا تٍلٔ داریصْ .اؽو نو ةً ٌهػًچیظ آگػاه اغػت .ةػً
ٌطچیظی در ذٌوتان آگاه اغت و نیتَاىص ٌط کاری اىخػام دٌػص.
اگط تظکیً ىکيیص نطإب ؽها ىشَاٌص ةَد ،انا اگط تظکیً کيیص تهػام
نػیط تا اىٍِا ةً ؽها کهک نیکيص.
تهطیوکييصگان در ةٍلی از روشٌای چیگَى

ٌ ،طگظ اغِاد

سَد را ىصیصهاىص .ةً آنٌػا گِٓػً ؽػصه اگػط رو ةػً حٍػت ساـػی
تٍيػیم کييػػص و چيصـػػص یػَآن دػػَل ةپطدازىػػص ،نیتَاىيػػص ؽػػاگطد
نرػَب ؽَىص .آیا ایو ْطیبدادن سَد و دیگطان ىیػت؟ ةیؾِط
ایيکً ،چيیو ؽشفی غط از دػا ىهیؽياغػص و از آن دػع ؽػطوع
نیکيص از روش و اغِادش دْاع کيص .او ذِی ةً دیگطان نیگَیص
روشٌای دیگط را یػاد ىگیطىػص .ةػً ىيػطم کػانالً ةینٍيػی اغػت.
اْطادی ٌم ٌػِيص کً نطاغم ةًاـهالح «یهعکطدن ْطؽ غط» را
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اىخام نیدٌيص .ىهیداىم چگَىػً آن یهعکػطدن نیتَاىػص کػاری
اىخام دٌص.
ىًتيٍا کػاىی کً چیگَى

را ترت ٌيَان تاىِطیػم آنػَزش

نیدٌيص ٕالةی ٌػِيص ،ةلکً تهام اْطادی کً چیگَى

را ةػً ىػام

ةَدیػم آنَزش نیدٌيص ىیظ تٖلتی ٌػػِيصٌ .هگػی درةػارۀ ایػو
ةیيصیؾیصٌ :ظاران غال اغت کً روشٌای تظکیً در ةَدیػم ایػو
ؽکلٌا را داؽًِاىص .دع اگط کػی در آنٌا تِییطی ایخػاد کيػص
آیا ةً چیظ دیگطی تتصیل ىهیؽَىص؟ روشٌای تظکیً ةطای ٌػصؼ
حػػصی نَحػػَدیسػػصاییؽػػصن ٌػػػِيص و ةػػًنَر َْؽایٍػػادهای
ؽگٓتاىگیظىص .ذِی تِییػط کػَچکی ٌهػًچیظ را سػطاب نیکيػص.
روىص تتصیل گَى

ةیىٍایت دیچیصه اغت و آىچػً ْػطد اذػػاس

نیکيص چیػظی ةػً ذػػاب ىهیآیػص .ةيػاةطایو ْػطد ىهیتَاىػص ةػط
اغاس ایيکػً چگَىػً اذػػاس نیکيػص ،تظکیػً کيػص .ؽػکلٌای
نضٌتی راٌتان راهٌای تظکی آىان اغت و ٌط تِییطی کً در آنٌػا
ایخاد ؽَد آنٌا را ةً چیظ دیگػطی تتػصیل نیکيػصٌ .ػط نصرغػً،
نَحَد سػصایی واهیػی دارد کػً نػػئَل آن اغػت و ٌػط نصرغػً
ةػیاری از نَحَدات سصایی را از نطیٔ تظکیً تکَیو داده اغػت.
ٌیچکػػػی حطئػػت ىهیکيػػص ةػػًنَر غطغػػطی روش تظکی ػً در آن
نصرغً را تِییط دٌص .یک اغػِاد کَچػک چیگَىػ

چػً تٖػَای

ٕصرتهيصی دارد کً حطئت کيص اغِاد آن روش را ْطیب دٌػص و آن
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ً
وإٍػا
نصرغ تظکی نَحػَدیسػصاییؽػصن را تِییػط دٌػص؟ اگػط
نیتَاىػػت تِییػط کيػػص آیػا ٌيػَز ٌهػػان نصرغػً نیةػَد؟ ؽػػها
نیتَاىیص چیگَى

ٕالةی را تؾشیؿ دٌیص.

قرارديی گذر اسرارآنیز
«ٕطاردٌی گضر اغطارآنیظ« »،یػک روزىػ اغػطارآنیظ» ىیػظ ىانیػصه

نیؽَد .نیتَاىیص ایػو اـػهالذات را در کِابٌػای دَنحیيػ
َ
دائَذىػػ و ؽػػیي نیي گػػَییحی دیػػصا کيیػػص .آن چیػػػت؟
،

ةػیاری از اغِادان چیگَى

ىهیتَاىيػص ةًوكػَح آن را تَكػید

دٌيص .زیطا در غهد اغِادان نٍهَیی چیگَى

ْ ،طد ىً نیتَاىػص

آن را ةتیيص و ىً احازه دارد آن را ةتیيص .اگط تظکیًکييصهای ةشَاٌػص
آن را ةتیيص ،ةایص ةً غهد ةاهت ِط چؾم سطد یا ةػاهتط از آن رغػیصه

ةاؽص .اغِادان نٍهَیی چیگَى

ىهیتَاىيص ةً ایو غهد ةطغيص،

ةيػػاةطایو ىهیتَاىيػػص آن را ةتیييػػص .در نػػَل تػػاریز ،در احِهػػاع
تظکیًکييصگان ةرث و گِٓگٌَایی درایوةػاره ةػَده اغػت کػً گػضر
اغػػطارآنیظ چیػػػت ،یػػک روزىػػً کخػػا ٕػػطار دارد و چگَىػػً گػػضر

َ
دائَذى
اغطارآنیظ در نرل ٕطار نیگیطد .در کِابٌای دنحیي ،

و ؽیي نیي

گَییحیْٖ ،م ةًـػَرت ىيػطی درةػارۀ آن ةرػث

کطدهاىػػص و ةػػً حػػٌَط آن اـػػالً ىپطداسًِاىػػص .آنٌػػا آن را ؽػػطح
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نیدٌيػػص و ؽػػطح نیدٌيػػص ،انػػا ْٖػػم ؽػػها را ةیؾػػِط غػػطدرگم
نیکييصٌ .یچکػی ىهیتَاىص آن را ةًسَةی تؾطید کيص زیطا نطدم
ٌادی احازه ىصارىص حٌَط آن را ةصاىيص.
از آىخا کً نطیصان ْایَن داْای نا ٌػِیص ،نیسَاٌم ایػو را
ةػػً ؽػػها ةگػػَیمٌ :طگػػظ آن کِابٌػػای چیگَى ػ

درٌػػمةػػطٌم را

ىشَاىیص .درةارۀ کِابٌای ٕصیهی کً ةیان کطدم ـػرتت ىهػیکيم،
ةلکً ةً آن کِابٌای ٕالةی چیگَى

اؽاره نیکيم کً ایو روزٌػا

نطدم نیىَیػيص .ذِی آنٌا را ةاز ىکيیػص .ةػًنرق ایيکػً ذِػی
کَچػػکتطیو ْکػػطی داؽػػًِ ةاؽ ػیص« :ةػػػیار سػػب ،ای ػو حهلػػً
ٕاةلدضیطش ةػً ىيػط نیآیػص »،ةػا ایػو ْکػط ،ارواح یػا ذیَاىػات
تػشیطکييصه در آن کِػاب سَدؽػان را ةػً ةػصنتان نیچػػتاىيص.
ةػیاری از کِابٌا ترت کيِطل ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصهای
ىَؽًِ ؽصهاىص کً از واةػِگیٌای ىَیػػيصه ةػً ؽػٍطت و ػطوت
غَءاغِٓاده کطدهاىص .ایو روزٌا تٍصاد ةػیار زیادی از کِابٌػای
ْطیتيصۀ چیگَىػ

وحػَد دارىػص .ةػػیاری از اْػطاد ةینػػئَییت

ٌػِيص و ذِی کِابٌػایی نیىَیػػيص کػً ارواح تػػشیطکييصه و
چیظٌای آؽًِٓ دارىص .ةػًنَر کلػی ذِػی ةٍِػط اغػت کِابٌػای
ٕصیهی کً اهن ةیان کطدم یا غایط کِابٌػای ٕػصیهی نػطتتم ةػا
آنٌا را ىیظ نهایًٍ ىکطد ،چطاکً نَكػَع اةػتٕػصمةػَدن در یػک
روش وحَد دارد.
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یکػػی از نػػػئَییو اىخهػػو دػػژوٌؼ ٌلػػم چیگَىػ

چػیو

یکةار ناحطایی را ةطایم ىٖل کطد کً نػطا ةػػیار سيصاىػص .او گٓػت
ؽشفی در دکو ةَد کً اُلب ةً غهیيارٌای چیگَىػ

نیرْػت.

ةٍص از ؽيیصن ةػیاری از غػشيطاىیٌا ،اذػػاس کػطد چیگَىػ
ةیؾِط از آن چیظی ىیػت کً ؽيیصه ةَد .ةػًسانط ایيکػً ٌهػً در
غػػهد نؾػػاةٍی ةَدىػػصٌ ،هػػً درةػػارۀ نهلػػب نؾػػاةٍی ـػػرتت
نیکطدىص .ؽتیً آن اغِادان ٕالةی چیگَى

ْ ،کػط کػطد نرِػَای

چیگَى

ْٖم ٌهان اغت! غپع او ىیظ سَاغػت کِػاةی درةػارۀ

چیگَى

ةيَیػص .درةػارۀ ایػو ةیيصیؾػیص :کػػی کػً چیگَىػ

تهطیو ىهیکيص نیسَاٌص کِاب چیگَىػ
کِابٌای چیگَى

ةيَیػػص .ایػو روزٌػا،

از روی ٌم کپی نیؽَىص .او ىَؽت و ىَؽت

تا ایيکً ةً نَكَع گضر اغطارآنیظ رغػیص و ىَِاىػػت ادانػً دٌػص.

ً
وإٍا نیداىص گػضر اغػطارآنیظ چیػػت؟ ذِػی در ةػیو
چً کػی
اغِادان وإٍی چیگَى

 ،تٍصاد کهی نیداىيص .او رْت و از یػک

اغػػِاد ٕالةػػی چیگَى ػ

دطغػػیص .او ىهیداىػػػت کػػً آن اغػػِاد

چیگَى

ٕ ،الةی ةَد؛ زیطا سَدش ىیػظ درةػارۀ چیگَىػ

ىهیداىػت .انا اگط ایو اغِاد ٕالةی چیگَىػ

چیػظی

ىهیتَاىػػت ةػً

ایو دطغؼ داغز دٌص ،آیا نطدم نَِحً ىهیؽصىص کػً او ٕالةػی
اغت؟ ازایورو حطئت کطد چیظی نودرآوردی ةگَیص .گٓػت یػک
روزى گضر اغطارآنیظ در ىَک آیت تياغػلی نػطد ٕػطار دارد .ةػػیار
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نػشطه ةً ىيط نیرغص .ىشيصیػص ،زیػطا ایػو کِػاب نيِؾػط ؽػصه
اغت .چیظی کػً نیگػَیم ایػو اغػت کػً کِابٌػای چیگَىػ
انطوزه ةً چيان وكٍیت نلرکی رغػیصهاىص .آیػا ٌػیچ ْایػصهای
دارد کً آن کِابٌا را ةشَاىیص؟ آنٌا ةًدردتان ىهیسَرىص و ْٖػم
نیتَاىيص ةً ؽها ـصنً ةظىيص.
ٕطاردٌی گضر اغطارآنیظ چیػت؟ در نَل تظکیػ ْػای ٕلهػطو
ةؾطی ،وِٕی از غهد نیاىی آن گضر کيیص یػا در غػهد ةػاهی آن
ةاؽیص ،کَدک حػاودان ؽػطوع ةػً رؽػص نیکيػص .کػَدک حػاودان
نِٓاوت از چیظی اغت کً ةًٌيَان کَدک تظکیًؽصه نیؽياغیم.
کَدکٌای تظکیًؽصه کَچک و ةازیگَش ٌػِيص و ةا ؽادناىی ةً
انطاؼ نیدوىص و ةازی نیکييص .کَدک حػاودان ذطکػت ىهیکيػص.
اگػػط روح اـػػلی ،کػػَدک حػػاودان را کيِػػطل ىکيػػص ،ةػػا دغػػِاىی
ةًٌموـلؽصه در وكٍیت «حیًییو» و داٌا كػطةصر ،ةیذطکػت
روی یک گل ىیلَْط آةی نیىؾػیيص .کػَدک حػاودان از دنتػیان
نَِیػص نیؽػَد .ؽػػها نیتَاىیػص او را در غػهری نیکطوغػػکَدی
ةتیيیص ،ذِی وِٕی کَچکتط از غط غَزن اغت.
نَكَع دیگػطی ٌػػت کػً نػایلم روؽػو کػيمْٖ .ػم یػک
دنتیان ذٖیٖی وحَد دارد و آن ٌهػان تػیان در نيهٖػ دػاییو
ؽکم اغت .آن درون ةصن در داییو ؽکم و در ةػاهی ىٖهػ نػب
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غَزىی ٌَییییو ٕطار دارد .ةػیاری از ؽکلٌای گَى

 ،ةػػیاری

از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،ةػػیاری از تَاىاییٌػاْ ،اؽػو ،کػَدک
حػػاودان ،کَدکٌػػای تظکیًؽػػصه و ةػ ػیاری از نَحػػَدات دیگػػط
ٌهگی از ایو تیان نَِیص نیؽَىص.
در زنان گضؽًِ ،تٍصادی از تظکیًکييصگان نصرغ دائَ درةػارۀ
دنتیان ةاهیی ،دنتیان نیاىی و دنتیان داییيی ـرتت کطدىص.
نیگَیم کً آنٌا در اؽِتاه ةَدىص .ةٍلی اْطاد ىیػظ ادٌػا نیکييػص
کً در نَل ىػلٌای نشِلّ ،اغػِادان ةػً ایػو نطیػٔ آنػَزش
دادهاىص و ایيکً در کِابٌا ىیظ ةً ایو ؽکل ىَؽًِ ؽصه اغت .ةػً
ؽػػها نیگػػَیم ،ذِػػی در ایػػام ٕػػصیم ىیػػظ نهایػػب ةینٍيػػی و
ةًدردىشَر وحَد داؽًِ اغت .گطچً ةطسی نهایػب غػاییان غػال
ً
كطورتا ةً ایو نٍيی ىیػت کػً ـػرید ٌػػِيص.
نيِٖل ؽصهاىص،

ةٍلی از روشٌای کَچک دىیَی ٌهیؾً در نریم نطدم ٌػادی
اؽاًٌ دیصا کطدهاىص ،انا ىهیتَاىيص ةً ؽها کهػک کييػص کػً تظکیػً
کيیص و ةیْایصهاىص .وِٕی آنٌا درةارۀ دنتػیان ةػاهیی ،دنتػیان
نیاىی و دنتیان داییيی ـرتت نیکييص ،نييَرؽػان ایػو اغػت
کً دنتیان حایی اغت کً دن نیتَاىص رؽص کيص .آیا ایو ؽَسی
ىیػت؟ وِٕی ؽشؿ نػصت زیػادی ذٌػيؼ را روی ٕػػهِی از
ةصن نِهطکظ کيص ،تَدهای اىطژی ایخاد نػیؽػَد کػً دن را ؽػکل
نیدٌص .اگط ةاور ىهیکيیص ذٌػو سػَد را روی ةازویتػان نِهطکػظ
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کيیص و نصت زیادی ةً ایو ـَرت ادانػً دٌیػص و دػع از نػصتی
آىخا دن ؽکل نیگیطد .ةياةطایو ةطسی از اْطاد ایػو را نیةیييػص و
نیگَیيص دنتیان ٌهًحا وحَد دارد .ایو ذِی سيصهدارتط ةً ىيط
نیآیص .آنٌا ْکط نیکييص کػً ٌطحػا دن ؽػکل ةگیػطد ،دنتػیان
اغت .ذٖیٖت ایو اغت کً ،آن یػک دن اغػت ،انػا یػک تػیان
ىیػت .نیتَاىیػص ةگَییػص دن ٌهػًحا وحػَد دارد ،یػا ایيکػً دن
ةاهیی ،دن نیاىی و دن داییيی وحَد دارد؛ آن درغت اغػت .انػا،
ْٖم یک تیان کً ةًنَر ذٖیٖی نیتَاىص ٕصرتٌای ةیؽهاری را
تَییص کيص وحَد دارد و آن در نيهٖ دػاییوتط ؽػکم ٕػطار دارد .در
ىِیخػػً ،آن گِٓػػًٌا درةػػارۀ دنتػػیان ةػػاهیی ،دنتػػیان نی ػاىی و
دنتیان دػاییيی اؽػِتاه اغػتٌ .طحػایی کػً ذٌوتػان را نػصتی
نَهىی نِهطکظ کيیص دن ؽکل نیگیطد.
کَدک حاودان از دنتػیان در ٕػػهت دػاییو ؽػکم نَِیػص
نیؽَد و ةًتصریج رؽص نیکيص تا ةظراتط و ةظراتط ؽَد .وِٕػی
تا اىصازۀ تَپ دیي

دي

رؽص کيػص ،ؽػکل کلػی ةػصىؼ نیتَاىػص

دیصه ؽَد و ةیيی و چؾمٌای او ؽکل گطًِْاىص .زناىی کً کَدک
حاودان ةً اىصازۀ تَپ دیي

دي

اغػت ،ذتػاب گػطد کػَچکی در

کيار او رؽص نیکيص .ةٍص از آىکػً ؽػکل نیگیػطد ،ةػا رؽػص کػَدک
حاودان ،آن ذتاب ىیظ رؽص نیکيص .وِٕی ٕص کػَدک حػاودان ةػً
کهی ةیؼ از ديج ایيچ (غیظده غاىِینِط) نیرغص ،یک گلتػطا
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گل ىیلَْط آةی ىاٌط نیؽَد .وِٕی کَدک حاودان ةػً ؽػؼوىیم
تا ٌؾت ایيچ (ٌٓصه تا ةیػت غاىِینِط) نیرغػص ،گلتطاٌػای
گل ىیلَْط آةی اـَه ً ؽکل نیگیطىص و هیػًای از گػل ىیلػَْط آةػی
ی درسؾػيصه روی ـػٓر گػل
ىاٌط نیؽَد .کَدک
ِ
حاودان نالی ِ

ةصن
ىیلَْط آةی نالیی نیىؾیيص و ةػیار زیتا ةً ىيط نیرغص .ایو
ِ

سصایی تتاٌیىادضیط اغت کً در نصرغ ةَدا آن را «ةصن ةَداگَن»
و در نصرغ دائَ آن را «کَدک حاودان» نیىانيص.
در روشنانٌ ،م ایو ةصن را تظکیً نیکيیم و ٌم ةصىی کً ةا

آن نَِیػػص ؽػػصیص ،و ٌػػط دوی آنٌػػا هزم ٌػػػِيص؛ یٍيػػی ةػػصن
نادرزادیتان ىیظ ةایص تتصیل ؽَدٌ .هػاننَر کػً نیداىیػص ،ةػصن
سصایی احازه ىصارد ةیو نطدم ٌادی ىاٌط ؽَد .ةا تالؽػی ةػػیار،
ٕایػػب آن نیتَاىػػص ىؾػػان داده ؽػػَد و چؾػػمٌای اْػػطاد ٌػػادی
نیتَاىيص ْطوزىصگی آن را ةتیييص .انا دع از ایيکً ةػصن ایػو ةٍُػص
تتصیل ؽص ،وِٕی در ةیو نطدم ٌادی ٕػطار دارد ،ةػً ٌهػان ؽػکل
ةصن ْیظیکی ْطدی ٌادی ةً ىيط نیرغص و نطدم ٌادی ىهیتَاىيص
ْطؽ آن را ةتیييص ،گطچػً ایػو ةػصن نیتَاىػص آزاداىػً ةػیو ةٍُػصٌا
ذطکت کيص .وِٕی ٕص کَدک حػاودان ةػً اىػصازۀ ذػصود دػيج ایػی
ؽؼوىیم ایيچ نیرغػص ،ذتػاب ٌػَایی ىیػظ تػا آن ارتٓػاع رؽػص
نیکيص و نثل دَغِ یک ةادکيک ،ؽٓاؼ اغت .کَدک حاودان ةا
داٌای كطةصری نیىؾیيص و ذطکت ىهیکيص .وِٕی ةً ایػو اىػصازه
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رؽص نیکيص ذتاب ٌَایی دنتیان را تطک نیکيص .از آىخا کً رؽص
کطده و ةایَ ؽصه اغت ،ةًغهت ةاه ذطکت نیکيص .روىػص ذطکػت
او ةًغهت ةاه ةػیار آٌػًِ اغت ،انا ٌط روز ذطکػت او نیتَاىػص
دیصه ؽَد .ةًتصریج ةً ةاه ذطکت نیکيص و ةاهتط نػیرود .اگػط ةػا
دٕت آن را تخطةً و نؾاٌصه کيػیم نیتػَاىیم وحػَد آن را ذػع
کيیم.
وِٕی ایو ذتاب ٌَایی ةً ىٖه نب غػَزىی تانحَىػ

در

نطکظ ٕٓػ غیيً نیرغص ،ىیاز دارد کً نصتی آىخا ةهاىػص .از آىخػا
کً ةػیاری از حٌَط ةصن ةؾطی آىخاغت (ٕلػب ىیػظ آىخاغػت)،
نخهًٌَای از چیظٌا درون ایو ذتاب ٌَایی ؽکل نیگیطد .ایػو
حٌَط وارد ذتاب ٌػَایی نیؽػَد و آن را ُيػی نیکيػص .دػع از
نصتی ،دوةاره ةًنطؼ ةاه ذطکت نیکيص .وِٕی از نیان گلػَ ٌتػَر
نیکيص ،اذػاس سٓگی نیکيیص ،نثل ایيکً راٌایتان نػػصود
ؽصهاىص و گلَیتان ذع ىاسَؽایيصی دارد ،گَیی ورم کطده اغت.
ایو ْٖم چيص روز نَل نیکؾص .غػپع ایػو ذتػاب ٌػَایی ةػً
ْطؽ غط نیرغص و نا آن را «ـٍَد ةً ىیػَان» نیىػانیم .اگطچػً
نیگَییم آن ةً ىیَان وارد نیؽَد ،ویی در ذٖیٖت ةً اىػصازۀ کػل
غط ؽهاغت .اذػاس نیکيیص اىگار غطتان ورم کطده اغت .چَن
ىیَان نرلی ةػیار نٍم در وحَد ؽشؿ اغت ،حٌَط آن ىیظ ةایص
درون ذتاب ٌَایی ؽکل ةگیطد .دع از آن ،ذتاب ٌػَایی غػٍی
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نیکيص ةا ْؾار از تَىل چؾػم غػَم ةیػطون ةیایػص و ایػو ةػػیار
دردىاک اغػت .چؾػم غػَم ةػًنَر دردىػاکی ْؾػطده نیؽػَد و
ؽٖیًٌٖا ىیػظ اىگػار ورم کطدهاىػص و چؾػمٌا گػَد نیاِْيػص .ایػو
اذػاس ادانً نییاةص تا ایيکً ذتاب ٌَایی از تَىل چؾم غػَم
ةیطون نیآیص و ةالْاـلً در حلَی دیؾاىی آویظان نیؽػَد .ایػو
ٕطاردٌی گضر اغطارآنیظ ىانیصه نیؽَد ،آىخا آویظان نیؽَد.
اْطادی کً در نصرغ ةػَدا یػا دائػَ تظکیػً نیکييػص و چؾػم
غَمؽان ةاز اغت در ایو نطذلً ىهیتَاىيص چیظی ةتیييص؛ چطاکػً
ةصیوـَرت ،ؽکلگیطی چیظٌا در درون گػضر اغػطارآنیظ غػطیًتط
نیؽَد .در حلَ و ٌٖب ،نخهًٌَ درٌایی وحَد دارد و ٌه آنٌا
ةػًِ نیؽَىص .ؽػتیً گػضرگاه نیػصان تیػانآىهو در دکػو ،دو د ِر

ةظرا در ٌط نطؼ وحَد دارد .ةطای غطٌتدادن ةػً ؽػکلگیطی و

ُيیغازی گضر اغطارآنیظ ،درٌا ةاز ىهیؽػَد ،نگػط ترػت ؽػطایم
ةػیار ساص .اْطادی کً ةًنَر نٍهَل نیتَاىيػص از نطیػٔ چؾػم
غَم ةتیييص ،در ایو نطذلً ىهیتَاىيص ةتیييص ،چطاکً احػازه ىصارىػص
ةتیييصٌ .صؼ از آویظانؽصن آن در حلَی دیؾاىی چیػت؟ ـػصٌا
کاىال اىطژی در ةصن نػا در آن نکػان ةػً ٌػم نیرغػيص ،ةيػاةطایو
ـصٌا کاىال اىطژی ةایص از نیان گضر اغطارآنیظ دور ةظىيص و غػپع
سارج ؽَىصٌ .هگی ةایص از نیان گضر اغطارآنیظ ٌتَر کييػصٌ .ػصؼ
ایو اغت کً ةيیانٌای ةیؾِطی گضاؽػًِ ؽػَد و نخهٌَػًای از
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چیظٌا را درون گضر اغطارآنیظ ؽکل دٌص .از آىخا کً ةػصن ةؾػطی،
حٍاىی کَچک اغت ،آن حٍاىی کَچک را ؽکل نیدٌص و تهػانی
حػػٌَط ةػػصن ةؾػػطی در درون آن ؽػػکل نیگیػػطد .انػػا آن ْٖػػم
نخهٌَػػًای از انکاىػػات را ؽػػکل نیدٌػػص و ٌيػػَز ةػػًنَر کانػػل
ٕاةلةٍطهةطداری ىیػت.
در تظکیً در نصرغػ ُیطٌػادی ،گػضر اغػطارآنیظ ةػاز گضاؽػًِ
نیؽَد .وِٕی گضر اغطارآنیظ ةا ْؾار ةیطون نیآیص ،ناىيص اغَِاىً
اغت ،انا ةًتصریج گطد نیؽػَد .ةيػاةطایو درٌػای آن در ٕػػهت
حلَ و ٌٖب ةاز ٌػِيص .روشٌای نصرغ ُیطٌادی ،ىً ةً نصرغ
ةَدا تٍلٔ دارىص و ىً ةػً نصرغػ دائػَ ،ةيػاةطایو نختَرىػص از سػَد
نراْيت کييص .در نصارس ةػَدا و دائػَ اغػِادان ةػػیاری وحػَد
دارىص و ٌهگی آنٌا نیتَاىيػص نَاىػب نطیػصان ةاؽػيص .ةيػاةطایو
نطیصان ىیازی ىصارىص ةتیييص و ةا ٌیچ نؾکلی نَاحػً ىهیؽػَىص.
انا در نصرغ ُیطٌادی ایوگَىػً ىیػػت ،آنٌػا نختَرىػص از سػَد
نراْيت کييص .ازایورو ةایص ةَِاىيص ةتیييص .انا وِٕػی در آن زنػان
چیظٌا را ةا چؾم غَمؽان نیةیييص ،ؽتیً ىگاهکطدن از نیان یَی
تلػکَپ اغت .ةٍص از ایيکً ایو نخهًٌَ از چیظٌا در نػصت یػک
ناه یا ةیؾِط ؽکل نیگیطد ،آن ؽطوع نیکيػص ةػً درون ةطگػطدد.
وِٕی ةً درون غط ةػازنیگطدد« ،تِییػط حایگػاه گػضر اغػطارآنیظ»
ىانیصه نیؽَد.
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زناىی کً گضر اغطارآنیظ ةً درون ةطنیگطدد ،غط ؽػها دوةػاره
اذػاس دردىاکی دارد ،گػَیی ورم کػطده اغػت .غػپع از ىٖهػ
َحو در دؾت گطدن ةا ْؾار سارج نیؽَد .ایو ْؾار ةً ةیػطون
ی ِ
ىیظ اذػػاس دردىػاکی دارد ،نثػل ایيکػً غػطتان ؽػکاًِْ و ةػاز
نیؽَد .غپع گضر اغطارآنیظ ةًیکةاره ةیطون نیآیص و ةالْاـلً
آغَده نیؽَیص .ةٍػص از ةیػطونآنػصن ،گػضر اغػطارآنیظ در ةٍُػصی
ةػیار ژرؼ آویظان نیؽَد .وِٕی در سػَاب ٌػػِیص آن را ترػت
ْؾار ٕطار ىهیدٌیص ،چطاکً در ةصىی از ؽها ٕطار دارد کً در ةٍُػصی
ةػیار ژرؼ اغت .انا نػئلًای وحَد دارد :وِٕػی گػضر اغػطارآنیظ
ةطای اوییو ةار ٕطاردٌػی نیؽػَد ،اذػػاس نیکيیػص چیػظی در
نٖاةل چؾهانتان وحَد دارد .گطچً آن در ةٍُصی دیگط اغػت ،انػا
ٌهیؾً اذػاس نیکيیص چیظ تاری در نٖاةل چؾهان وحَد دارد،
نثل ایيکً چیظی چؾهانتان را دَؽاىصه اغػت و ةاٌػث نیؽػَد

َحو،
اذػاس ىاسَؽایيصی داؽػًِ ةاؽػیص .از آىخػا کػً ىٖهػ یػ ِ
گضرگاه ةػیار نٍهی اغت ،گضرگاه اغػطارآنیظ ةایػص نخهٌَػًای از
چیظٌا را در آىخا ؽکل دٌص .غپع دوةاره ؽطوع نیکيص ةً درون
ةصن ةطگطدد« .یک روزى اغطارآنیظ» در ذٖیٖت ةً یػک نٍَٕیػت
گضر اغطارآنیظ اؽاره ىهیکيص ،چطاکػً ةایػص ةارٌػا تِییػط نٍَٕیػت
دٌص .وِٕػی ةػً ىیػَان ةطنیگػطدد ،ؽػطوع نیکيػص در درون ةػصن
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داییو ةطود تا ایيکً ةً ىٖه نب غَزىی نیي
کلیًٌا ةطغص .در ىٖه نیي
ىٖه نب غَزىی نیي

نِ و در ْلای ةیو

نِ و دوةاره ةیطون نیآیص.
نِ و ىٖهػ ةیىٍایػت نٍهػی در ةػصن

اغت .نصرغ دائَ آن را یػک «روزىػً» نیىانػص و نػا آن را یػک
ً
وإٍا ؽػتیً
«گضرگاه» نیىانیم .ایو گضرگاه اـلی نٍهی اغت و

دروازهای آٌيی اغػت ،هیػًٌای ةیؽػهاری از دروازهٌػای آٌيػی
دارد .نػػیداىیم کػػً ةػػصن هیػػًٌای ةیؽػػهاری دارد .غػػلَلٌای
ْیظیکی یک هیً ٌػِيص و نَیکَلٌای درون آنٌا هی دیگطی را
ؽکل نیدٌيص .در ٌػط هیػًای از اتمٌػا ،دطوتَنٌػا ،ایکِطونٌػا،
ذرات ةػیار کَچک ،ذرات کَچػکتط و ذِػی کَچػکتط ،تػا ذرات
ةیىٍایت نیکطوغکَدی ،دروازهای وحػَد دارد .ةػً ٌهػیو ؽػکل،
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی و تَاىاییٌػای سػاص ةیؽػهاری وحػَد
دارىص کً ٌهگی درون آن دروازۀ هیًٌای نشِلّ ٕٓل ؽصهاىص .در
روشٌای دیگط کػً دن را تظکیػً نیکييػص ،وِٕػی دن در آغػِاى
اىٓخار اغت ،اول ىٖه نیي

نِ و ةایص ةا اىٓخار ةاز ؽػَد .اگػط ةػاز

ىؾَد ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىهیتَاىيص آزاد ؽَىص .دػع از آىکػً
گضر اغطارآنیظ ایػو نخهٌَػً از چیظٌػا را در ىٖهػ نػب غػَزىی
نیي

نِ و ؽکل داد ،دوةاره ةً درون ةػصن ةطنیگػطدد .غػپع ةػً

ٕػهت داییو ؽکم ةطنیگطدد .ایو« ،ةازگؾت گضر اغػطارآنیظ ةػً
حایگاه سَد» ىانیصه نیؽَد.
۲92

ةٍص از ایيکً گضر اغطارآنیظ ةطنیگطدد ،ةػً نرػل اوییػ سػَد
ةازىهیگطدد .در آن زنان ،کَدک حاودان ةػیار ةظرا ؽػصه اغػت.
ذتاب ٌػَایی ،کػَدک حػاودان را در ةػط سَاٌػص گطْػت و کػَدک
حػاودان را سَاٌػػص دَؽػػاىصٌ .هػػاننَر کػً کػػَدک حػػاودان رؽػػص
نیکيص ،گضر اغطارآنیظ ىیظ ٌهطاه ةا او رؽص نیکيص .در نصرغ دائَ،
نٍهَه ً وِٕی کَدک حاودان ةً اىصازۀ کَدک ؽػؼ یػا ٌٓتغػایً
رؽص نیکيص ،ةػً او احػازه داده نیؽػَد ةػصن را تػطک کيػص و آن،
«تَیص کَدک حاودان» ىانیصه نیؽَد .ترت کيِػطل روح اـػلی،
کَدک حاودان نیتَاىص ةیطون ةیایص و در انطاؼ ذطکت کيص .ةػصن
ْیظیکی آىخا اةت نیناىص ،در ذایی کً روح اـلی ةیطون نیآیص.
در نصرغ ةَدا ،نٍهَه ً وِٕی کَدک حاودان تػا اىػصازهای دػطورش
یاةص کً ةً ةظرگی ؽػشؿ ةطغػص ،دیگػط ةػا ٌػیچ سهػطی نَاحػً
ىشَاٌص ؽص .در آن زنان ،نٍهَه ً ةً او احازه داده نیؽػَد ةػصن را
تطک کيص و از ةصن حػصا ؽػَد و آن نیتَاىػص سػارج ؽػَد .در آن
ٌيگام ،کَدک حاودان تا اىػصازۀ سػَد ؽػشؿ رؽػص کػطده و ایػو
ذتاب کً ٌهان گضر اغطارآنیظ اغػت و او را در ةػط گطِْػً ،ةػظرا
ةَده و ْطاتط از اىصازۀ ةصن ْیظیکی سَاٌص ةَد .از آىخػا کػً کػَدک
حاودان تا چيیو اىصازۀ ةظرگی رؽص کطده ،نتیٍػی اغػت کػً گػضر
اغطارآنیظ ْطاتط از اىصازۀ ةصن ةاؽص.
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ؽػایص دیػصه ةاؽػیص کػً در نخػػهًٌا و تفػاویط نَحػَدات
سػػصایی کػػً در نٍاةػػص یػػا غػػایط نکانٌػػای نػػضٌتی ٌػػػِيص و

ً
ً
اکثػطا ایػو نَحػَدات ةًگَىػًای ةػً تفػَیط
نشفَـا ىٖاؽػیٌا،
کؾیصه ؽصهاىص کً دایطهای دورؽان اغت یا ىَاری ةیلیؽکل در

دؾت آنٌا ٕطار دارد .ةػیاری از تفػَیطٌا ةػصیو ؽػکل ٌػػِيص،
ً
نشفَـا ىٖاؽیٌا در نٍاةص ٕصیهیٌ .یچکػی ىهیتَاىص ةًسَةی
تَكید دٌػص کػً ٌلػت آن چیػػت .ةػً ؽػها نیگػَیم ،آن گػضر
اغطارآنیظ اغت .انا در ایو نطذلً ،دیگػط گػضر اغػطارآنیظ ىانیػصه
ىهیؽَد .آن «ةٍؾت» ىانیصه نیؽَد .در ذٖیٖت ٌيَز ىهیتَان
ةًنَر کانل آن را ةٍؾت ىانیص ،چطاکً ْٖم ایو نخهٌَ انکاىات
را دارد .ناىيص کارساىًای اغت کً نخهًٌَای از انکاىات را دارد انا
تَاىایی ةطای تَییص را ىصاردٕ .تل از آىکً ةَِاىص تَییص را ؽطوع کيػص
ةً اىطژی و نػَاد سػام ىیػاز دارد .چيػص غػال دػیؼ ،ةػػیاری از
تظکیًکييصگان گِٓيص کً غهد گَى

ؽػان ةػاهتط از غػهد گَىػ

نَحَدات سصایی گَىاگَن رًِْ اغػت .دیگػطان ْکػط کطدىػص ایػو
ةاورىادضیط ةً ىيط نیرغص .در ذٖیٖت ،آىچػً آنٌػا گِٓيػص در کػل
ةاورىادػػضیط ىتػػَد ،زیػػطا در ذػػایی کػػً در دىیػػای ةؾػػطی ٌػػػِیص
گَى

ً
وإٍا ةایص تا غهد ةػیار ةاهیی تظکیً ؽَد.
تان

چگَىػػً نیتَاىػػص ایوگَىػػً ةاؽػػص :او تػػا غػػهری ةػػاهتط از
نَحَدات سصایی تظکیً کطده اغػت؟ ىتایػص آن را سیلػی غػهری
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ةٍٓهیص .گَى

ً
وإٍػا در غػهری ةػػیار ةاهغػت.
چيیو ؽشفی

زیطا دع از ایيکً تظکیًاش ةً غهری ةػػیار ةػاه رغػیصه ةاؽػص،
وِٕی ةً زنان روؽػوةیيی کانػل رغػیصه ةاؽػص ،غػهد گَىػ
ةػیار ةاهغت .درغت ٕتل از ةازؽصن ٕٓل گَى
روؽوةیيی کانلٌ ،ؾِاددرـص از گَى

او

و ىائلؽػصن ةػً

او ،ةا نٍیػار ؽیوؽػیي

اوٌ ،ط دو ةطداؽًِ نیؽَىص .آن اىطژی ةطای ُيیکطدن ةٍؾت سَد
او ةً کار سَاٌص رْتٌ .هاننَر کً نیداىیػص گَىػ
ٌهطاه ةا غهد ؽیوؽیي

تظکیًکييػصه،

او ،چیظی اغػت کػً ةػا گػضر از نیػان

غشِیٌای ةیؽهار و آةصیصهکطدن سَد ترت ؽطایم نإتْطغػا
در تهام زىصگیاش دػطورش داده اغػت .ازایػورو ةػػیار ةػاارزش
اغتٌ .ؾِاددرـص از ایو نادۀ ةاارزش ةطای ُيیکطدن ةٍؾػت او
ةً کار نیرود .ةػً ٌهػیو ٌلػت وِٕػی در آیيػصه در تظکیػً نَْػٔ
نیؽَد ،ةطای داؽِو ٌطچً ةشَاٌص ْٖم ىیاز دارد دغِؼ را دراز
کيص و آن ةالْاـلً دصیصار نیؽَد و اگػط اراده کيػص کػً ٌػط کػاری
اىخام ؽَد ،ةً اىخام نیرغػص .او در ةٍؾػت سػَد ٌهػًچیظ دارد.
ایو تَٖای ٌيیم اوغت کً از نطیٔ ترهل غشِیٌا تظکیً کػطده
اغت.
اىطژی نَحَدی کػً ةػً ایػو ؽػکل سػصایی اغػت نیتَاىػص
ةًراذِی ةً ٌطچیظی تتصیل ؽَد .ةياةطایو آزاد اغت ٌػط نػَر کػً
نایل اغت آن را نفطؼ کيػص یػا از آن ةٍطهنيػص ؽػَد و نیتَاىػص
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ٌطچیظی داؽًِ ةاؽص .آنٌا از دغػِاورد تظکیػًاش نیآیيػص ،کػً
نٖام سصایی اوغتٌ .طچیظی کهِط از ایػو نٖػام سػصایی ،ةػصیو
نٍيی اغت کً در ىٍایت در تظکیًاش نَْٔ ىؾصه اغػت .در ایػو
زنان آىچً ٕتالً گضر اغطارآنیظ ةػَد اکيػَن نیتَاىػص «ةٍؾػت» یػا
«دىیای» سَدش ىانیصه ؽَد .ایو ؽشؿ ْٖم ةػا ةیػػتدرـػص
ةإیناىصه از گَى

سَد ةً کهػال و روؽػوةیيی نیرغػص .اگطچػً

ْٖم ةیػتدرـص از گَى

او ةإی ناىصه اغت ،انا در ایو نطذلػً

ٌیچ ةشؾی از ةصىؼ ٕٓل ىیػت .او نیتَاىص ایو ةصن را رٌا کيص
یا آن را ىگً دارد ،انا ایو ةصن دیؾادیؼ ةػا نػادۀ ةػا اىػطژی ةػاه
تتصیل ؽصه اغت .در ایػو زنػان ،تَاىاییٌػای سػصایی او ةػًنَر
کانل آؽکار نیؽَىص و ٕػصرت آنٌػا ٕیاسىادػضیط اغػت .گطچػً
وِٕی ؽشفی در ةیو نطدم ٌادی در ذال تظکیػً اغػت ،ةػصن او
نٍهَه ً ٕٓل اغػت و چيػیو نٍارتٌػای ةظرگػی را ىػصارد و ةػصون
تَحً ةً ایيکً گَىگؼ چٖصر ةاه ةاؽص ٌيَز نرصود اغت .انػا در
ایو نطذلًای کً در ةاه تَـیّ ؽص ،دیگط ایوگَىً ىشَاٌص ةَد.
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سخنرانی پنجو

طرح فالَن
ْػػایَن ،ىهػػاد ْػػایَن داْػػای نػػا اغػػت .کػػػاىی کػػً تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی دارىص ،نیتَاىيص ةتیييص کً ایو ْایَن در ذال چػطسؼ
اغت ،ؽانل آن ْایَنٌای روی ىؾانٌای ْایَن .غطؽت حٍػان،

ِحوَ ،ؽوِ ،رن ،روش تظکی نػا را ٌػصایت نیکيػص .گػػِطۀ روش

تظکی نا ةػیار ٌيیم اغػت ،زیػطا ةػط اغػاس ٕػَاىیو ذػاکم ةػط

تِییػػطات حٍػػان اغػػت .ایػػو ْػػایَن کػػً تفػػَیط آن در اةِػػصای
کِابنان ٕطار دارد ،از حٍِی نیيیاتَر حٍػان اغػت .نصرغػ ةػَدا
حٍان را ةًـَرت گطوٌی از دىیاٌایی تفَر نیکيص کً در ده حٍت
وحَد دارىص .چٍػار وحػً و در نخهػَع ٌؾػت حٍػت وحػَد دارد.
ؽایص ةطسی اْطاد دیصه ةاؽيص کً ةاه و داییو ْایَن ،غَِن اىطژی
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ِ
حٍػت ةػاه و دػاییو ،در
وحَد دارد .ةياةطایو ةا اذِػػاب ایػو دو
نخهَع ،ده حٍِی داریم کػً دىیاٌػا در آن حٍػات ةيػا نیؽػَىص؛
دىیاٌایی کً حٍان را نیغازىص .ةًنَر غاده ،ایو نٍٓػَنی اغػت
کً نصرغ ةَدا از حٍان دارد.
ایتًِ کٍکؾانٌای ةیؽهاری در ایو حٍػان وحػَد دارد و راه
ؽیطی نا یکی از آنٌاغػت .حٍػان ةًـػَرت یػک کػل در ذػال
ذطکت اغت و ٌهیونَر ٌه کٍکؾانٌای درون آن .ةػً ٌهػیو

ٌلت اغت کً ٌالنتٌای تایحی و ٌالنتٌای غَآغػِیکای 卍
کَچکتط در ایو ىهاد ىیظ در ذال چػطسؼ ٌػػِيص و ٌهیونػَر
غَآغِیکای  卍ةظراتط در نطکظ و کل ْایَن ىیػظ نیچطسيػص .ةػً
ؽکلی[ ،غَآغػِیکای  卍ةظراتػطب نٍػطؼ کٍکؾػان راه ؽػیطی
اغت و چَن ةً نصرغ ةَدا تٍلٔ داریم ،ایو ٌالنت نصرغ ةػَدا
در نطکػػظ ٕػػطار دارد .ىػػاٌط آن ایوگَىػػً ةػػً ىيػػط نیرغػػص .انػػا در
وحػػَدی ةػػػیار نِيػػَع و
ةٍُػػصٌای دیگػػط ٌطچیػػظی ؽػػکلٌای
ِ
درٌمةاًِْای دارد و روىصی کً ٌطچیظی از نطیٔ آن دصیص نیآیػص

ىیظ ةًنَر نؾاةٍی ةػیار دیچیصه اغت .ةياةطایو ایو ىهػاد ْػایَن،
اتَری حٍان اغت .ایو ْایَن در تهانی ةٍُصٌای دیگط
تفَیط نیيی
ِ

ىیظ ؽکلٌای ٌػِی و ْطایيصٌای ترَل سَد را دارد ،ازایػورو آن
را یک دىیا در ىيط نیگیطم.
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وِٕی ْایَن در حٍت گطدش ٌٖطةػًٌای غػاٌت نیچطسػص،
نیتَاىص ةًنَر سَدکار اىػطژی را از حٍػان ةػً سػَد حػضب کيػص و
وِٕی سالؼ حٍت گطدش ٌٖطةًٌای غػاٌت نیچطسػص نیتَاىػص
اىطژی را ةً ةیطون ةٓطغِص .یک ویژگی ْایَن ایو اغت کً وِٕػی
ةًنطؼ درون نیچطسػص (در حٍػت گػطدش ٌٖطةػًٌای غػاٌت)
ْطدی را کً ْایَن در ةصىؼ ٕطار دارد ةٍطهنيػص نیکيػص و ٌيگػانی
کً ةًنطؼ ةیػطون نیچطسػص (سػالؼ حٍػت گػطدش ٌٖطةػًٌای
غاٌت) دیگطاىی را ةٍطهنيص نیکيص کً دیطانػَن آن ْػطد ٌػػِيص.
ةطسی اْطاد دطغیصهاىص« :نا ةً نصرغ ةَدا تٍلٔ داریم ،دع چػطا
ٌالنت تایحی ىیظ وحَد دارد؟ نگط ٌالنػت تػایحی ةػً نصرغػ
دائَ تٍلٔ ىصارد؟» ٌلِؼ ایو اغت کً آىچػً نػا تظکیػً نػیکيیم
ةػیار ٌيیم اغػت ،نٍػادل ایػو اغػت کػً کػل حٍػان را تظکیػً
نیکيیم .دع ٌهگی درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص :در حٍػان دو نصرغػ
اـلی وحَد دارد ،نصرغػ ةػَدا و نصرغػ دائػَ .ةػصون ٌطیػک از
آنٌاْ ،ایَن حٍان کانلی را ىهیغػازد و ىهیتَاىیػص آن را حٍػاىی
کانل ةيانیص .ةياةطایو چیظٌػایی را از نصرغػ دائػَ ةػً آن اكػاًْ
کطدهایم .نهکو اغػت ةطسػی ةگَیيػصٌ« :ػالوه ةػط نصرغػ دائػَ،
نػیریت و کيَٓغیَىیػم و نػضاٌب دیگػطی ىیػظ وحػَد دارىػص.
آنٌا چً؟» آىچً نیتَاىم ةطایتان ْاش کيم ایو اغت کً وِٕػی
تظکیً در کيَٓغیَىیػم ةً غهَح ةػیار ةاهیی ةطغص ،ةػً نصرغػ
3۲2

دائَ تٍلٔ دارد و ٌيگانی کً تظکی ةػػیاری از نػضاٌب ُطةػی ةػً
غػػهَح ةػػاهیی ةطغػػص ،در نصرغػػ ةػػَدا نتًٖةيػػصی نیؽػػَىص و
نخهٌَ آنَزشٌایی در نصرغػ ةػَدا ٌػػِيصْٖ .ػم دو ٌػصد از
چيیو نصرغًٌای اـلی وحَد دارد.
دع چطا دو ٌالنت تایحی ةً رى
ٌالنت تایحی دیگط ةً رى

ٌػای ٕطنػظ و آةػی و دو

ٌای ٕطنظ و نؾکی ٌػِيص؟ چیػظی

کً نٍهَه ً نطدم درةارۀ تایحی نیداىيص ایػو اغػت کػً آن از دو
چی ییو و یاى
ىَع ناده ،یکی نؾکی و دیگطی غٓیص،
ِ

تؾکیل

ؽػػصه اغػػت .ای ػو درکػػی اةِػػصایی از آن اغػػت ،چطاکػػً تػػایحی
حلَهٌای نشِلٓی در ةٍُصٌای نشِلػّ دارد .در ةػاهتطیو غػهد،
در رى

ٌایی ىهایان نیؽَد کً ایيخا اغػِٓاده نػیکيیم .دائػَیی

حی آن ةػً رى
کً ةػًنَر نِػصاول آن را نیؽياغػیم ،تػای ِ

ٌػای

ٕطنظ و نؾکی اغت .ةگضاریص نهلتی را در ٌهیو زنیيً ةیان کيم.

ةٍلی از تهطیوکييصگان نػا کػً چؾػم غَمؽػان ةػاز اغػت دػی
ةطدهاىص کػً آىچػً در ایػو ةٍُػصٕ ،طنػظ ةػً ىيػط نیرغػص در ةٍُػصی
ٌمحَار غتظرى

اغت و آىچً ایيخا زرد نالیی ةً ىيط نیرغص در

ةٍُصی دیگط ارَُاىی اغت .ةياةطایو در رى
تيَع وحَد دارد ،زیطا رى
تایحی ةػا رى

ٌایی کً اْطاد نیةیييص

ٌا از ةٍُصی ةً ةٍُص دیگط تِییط نیکييػص.

ٌػای ٕطنػظ و آةػی در آن ،ةػً «راه ةػظرا ٕلهػطو

آغهاىی اوییً» تٍلٔ دارد کً ؽانل روشٌػای تظکیػً در نصرغػ
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ُیطنٍهَیی اغت .چٍار غَآغِیکای  卍کَچػک از نصرغػ ةػَدا
ٌػِيص .آنٌا ؽتیً ٌالنت وغم ةَده کً آن ىیػظ از نصرغػ ةػَدا
اغت .رى

ً
ىػػتِا روؽػو اغػت و از ایػو ْػایَن
ٌای ایو ْایَن

ةًٌيَان ٌالنت ْایَن داْا اغِٓاده نیکيیم.
ً
یظونػا
ْایَىی کً ةطسی از ؽها از نطیٔ چؾم غَم نیةیيیص
ایو ىهاد ىیػت .رى

ةً رى

دعزنیي آن نیتَاىص تِییط کيػص،

انا نطح آن ٌَض ىهیؽَد .وِٕی چؾم غَمتان ْایَن چطساىی
را نیةیيص کػً در ٕػػهت دػاییو ؽػکمتان ىفػب کػطدهام ،رىػ
دعزنیي آن نیتَاىص ٕطنظ ،ةيٓؼ ،غتظ یا ذِی ةیرىػ
ایو رى

ةاؽػص.

ً
نطتتا ةیو ٕطنظ ،ىارىخی ،زرد ،غتظ ،آةی ،ىیلػی و ةػيٓؼ

تِییط نیکيص .در ىِیخً نهکو اغت رىگی کػً نیةیيیػص از رىگػی
کً ایو ىهاد نا دارد نِٓاوت ةاؽص .انا رى

و ایگَی غَآغِیکاٌا

 卍و تایحی درون ْایَن تِییط ىهیکيص .ذع نیکيیم کً رىػ

ً
ىػتِا سَب اغػت ،دػع آن
دعزنیي ایو تفَیطی کً نیةیيیص
را اىِشػػاب کػػطدهایم .کػػػاىی کػػً تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی دارىػػص
نیتَاىيص در ایو ْایَن چیظٌای ةػػیار زیػادی را ورای ایػو ةٍُػص
ةتیييص.
ةٍلی اْػطاد گًِٓاىػص« :ایػو غَآغػِیکا  卍ؽػتیً ٌالنػت

ً
ذاتا ةً ٌیچ
ٌیِلط اغت ».ةگضاریص ةطایتان ةگَیم کً ایو ٌالنت
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گطوه ساـی از نطدم نطةَط ىیػت .ةٍلی اْطاد نیگَیيػص« :اگػط
گَؽ آن ةً ایو نطؼ کج ؽَدٌ ،النت ٌیِلط نیؽَد ».ایوگَىً
ىیػت ،زیطا نیچطسص و آن ٌم در دو حٍت .ایػو ٌالنػت ذػصود
دوٌظاروداىفص غال دیؼ ةًنَر وغیٍی در دىیا ؽياسًِ ؽػص .در
زنان ؽاکیانَىی ةَد کً آن را ؽياسِيص .انا از زنان ٌیِلط و حي
حٍاىی دوم ْٖم چيص دًٌ گضؽًِ اغػت .او آن را ةػطای اغػِٓادۀ
سَدش تفاذب کطد ،انا رىگی کً اغِٓاده کطد نِٓػاوت از رىػ
نا ةَد .رى

آن غیاه ةَد و گَؽ آن رو ةػً ةػاه اؽػاره نیکػطد و

ةًـَرت ٕائم اغِٓاده نیؽص .ایو تهام چیظی اغػت کػً درةػارۀ
ایو ْایَن نیگَیم .ایتًِ آىچً گِٓم ْٖم درةارۀ ؽکل ىاٌطی آن
ةَد.
دع ایو غَآغِیکا  卍در نصرغ ةَدای نا نٍطؼ چیػت؟
ةٍلی اْطاد نیگَیيص آن نٍطؼ ؽػادی و سَؽػتشِی اغػت ،انػا
ً
ىػتِا دىیَی از آن اغت .ةگضاریص ةطایتان ةگَیم کً
ایو ةطداؽِی

غَآغِیکا  卍غهد ةَدا را ىؾان نیدٌص و ْٖم آنٌایی کػً ةػً
غهد ةَدا رغیصهاىص آن را دارىص .نَحَدات سصایی داییوتط ،ناىيص
ةَدیػاتَاٌا و آرٌاتٌػا آن را ىصارىػص؛ انػا ةَدیػػاتَاٌای ةػظرا،
ناىيص «چٍار ةَدیػاتَای ةظرا» آن را دارىص .نیتَاىیم ةگَییم کً
آن ةَدیػاتَاٌای ةظرا ةػیار ْطاتػط از غػهد ةَداٌػای نٍهػَیی
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رًِْاىػػص ،ذِػػی ةػػاهتط از تاتاگاتاٌػػا ٌػػػِيص .در ْطاغػػَی غػػهد
تاتاگاتػػا ،آنٕػػصر ةػػَدا وحػػَد دارد کػػً ىهیتػػَان آنٌػػا را ؽػػهطد.
تاتاگاتاٌا ْٖم یػک غَآغػِیکا  卍دارىػص .آنٌػایی کػً ْطاتػط از
غهد تاتاگاتا رغیصهاىص تٍصاد ةیؾِطی غَآغػِیکا  卍دارىػص .در
غهری دو ةطاةط ةاهتط از تاتاگاتا ،دو غَآغِیکا  卍داریص و ذِػی
در غهَح ةاهتط ،غً ،چٍار ،ديج ...غَآغِیکا  卍داریػص و ةطسػی
آنٕصر زیاد دارىص کً غطاغط ةصنؽان را دَؽاىصه اغت ،ؽانل غط،
ؽاىً و زاىَ .وِٕی ْلای کاْی ةطای آنٌػا وحػَد ىصاؽػًِ ةاؽػص،
ذِی در کّ دغت ،اىگؾِان دغتَٕ ،س کّ دا ،اىگؾِان دػا و
ُیطه ىاٌط نیؽَدٌ .هاننَر کً غهد ةاهتط و ةاهتط نیرودْ ،ػطد
غَآغِیکاٌای  卍ةیؾػِط و ةیؾػِطی سَاٌػص داؽػت .ةيػاةطایو،
غَآغِیکا  卍نٖام ةَدا را ىؾان نیدٌصٌ .طچً غهد یػک ةػَدا
ةاهتط ةاؽص ،تٍصاد ةیؾِطی غَآغِیکا  卍دارد.

رٍشيای تزکیۀ غیرنعهَلی
ٌالوه ةط روشٌای تظکی نصرغ ةَدا و نصرغػً دائػَ ،روشٌػای
ُیطنٍهػػَیی ىی ػظ وحػػَد دارىػػص .آنٌػػا سػػَد را روشٌػػای تظکی ػ
ُیطنٍهَیی نیىانيص .اْطاد ٌػادی درةػارۀ روشٌػای تظکیػً ایػو
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اغِيتاط را دارىص :از زنان چیو ةاغِان تا انطوز ،نطدم نصرغ ةَدا
و نصرغ دائَ را ةًٌيَان راهٌای تظکی راغِیو در ىيط گطًِْاىػص و
آنٌا را ةػً ىػام راهٌػای تظکیػ نػصارس ذٖیٖػی ىیػظ ىانیصهاىػص.
روشٌای ُیطنٍهَیی ٌطگظ ٌهَنی ىؾصهاىص و اْطاد ةػػیار کهػی
نیداىيص کً آنٌا وحَد دارىص .نطدم ْٖػم از نطیػٔ آ ػار ٌيػطی و
ادةی درةارۀ آنٌا نیداىيص.
ً
وإٍا چیظی ةًٌيَان روشٌای ُیطنٍهػَیی وحػَد دارد؟
آیا

ً
نشفَـػا در غػالٌای آسػط،
ةلً وحَد دارد .در حطیان تظکیػًام،
غً ىٓط از اغِادان ناٌ ِط روشٌای ُیطنٍهػَیی را ةػًنَر اتٓػإی

نالٕات کػطدم .آنٌػا حػٌَط آنَزشٌایؽػان را ةػً نػو نيِٖػل

کطدىص؛ چیظٌایی کػً ةػػیار نيرفػطةًْطد و ةػػیار سػَب ةَدىػص.
ةًسانط ایيکً آىچً دارىص ةػیار نيرفطةًْطد اغت ،چیظٌػایی کػً
از تظکیًؽػػان ذاـػػل نیؽػػَد سیلػػی سػػاص اغػػت .اکثػػط اْػػطاد
ىهیتَاىيص درکی از آن داؽًِ ةاؽيص .ةًٌالوه ،آنٌا ةیػان نیکييػص
ىً از نصرغ ةَدا ٌػِيص و ىً از نصرغ دائػَ ،چطاکػً روش آنٌػا
در زنطۀ ٌیچیک از ایو دو نصرغً ىیػػتٌ .هػیو نػػئلً ةاٌػث
ؽصه نطدم آنٌا را راه «ْطٌی» یا «ىانٍِارؼ» ةيانيػص ،انػا آنٌػا
سَد را روشٌای ُیطنٍهَیی نیىانيص .نهکو اغت ةً ىيط ةطغص
ػهيی
ىانیػػصن آنٌػػا ةًـػػَرت راه ْطٌػػی یػػا ىانٍِػػارؼ نٍيػػی كػ ِ
ً
ٕهٍا ةً ایو نٍيی ىیػت کً نطدم نشایّ
ترٖیطآنیظی دارد ،انا
3۸۲

آنٌا ٌػػِيص .نػطدم ىهیگَیيػص کػً آنٌػا روشٌػای اٌطیهيػی
ٌػِيص .ذِی نٍيی ىاٌطی ایو واژهٌا ىیظ ةیاىگط ایو ىیػػت کػً
آنٌا روشٌای اٌطیهيی ٌػِيص .در نَل تاریز ،نػطدم در چػیو
نصرغػػ ةػػَدا و نصرغػػ دائػػَ را «نصرغػػًٌای راغػػِیو» تظکیػػً
نیىانیصهاىص .ةياةطایو وِٕی روشٌای ُیطٌادی را درک ىهیکييص،
آنٌا را راه ْطٌی نیىانيص؛ در نٖایػً ةا ایيکػً کػانالً نياغػب یػا
نٍِػػارؼ ةاؽػػيص .در سفػػَص یٖػػب «ىانٍِػػارؼ »،نييَرؽػػان
«رویکطدی ىاؽیاىً» ةَد .در واژگان چیو ةاغِان نٍهػَه ً ایونػَر
ةطداؽت نیؽص.
چػػطا آنٌػػا روشٌػػای اٌطیهي ػی ىیػػػِيص؟ زی ػطا آنٌػػا ىی ػظ
ایظاناتی حصی ةطای ؽیوؽیي

دارىص و غطؽت حٍػان را نتيػای

تظکیًؽان ٕطار نیدٌيص .آنٌا غطؽت یا ٕػَاىیو حٍػان را ىٖػق
ىهیکييص و کارٌای ةص اىخام ىهیدٌيص ،ةياةطایو ىهیتَاىیص آنٌػا را
روشٌای اٌطیهيی ةيانیص .نصرغ ةَدا و نصرغ دائَ نصرغًٌای
راغِیو ٌػِيص ،ىً ةً ایػو ٌلػت کػً غطؽػت حٍػان ٌمغػَ ةػا
روشٌای آنٌاغت ،ةلکً ةً ایو ٌلت کً نصرغػ ةػَدا و نصرغػ
دائػػَ ٌمغػػَ ةػػا غطؽػػت حٍػػان ٌػػػِيص .اگػػط تظکیػ روشٌػػای
ُیطنٍهػػَیی ٌمغػػَ ةػػا غطؽػػت حٍػػان ةاؽػػص ،آنٌػػا روشٌػػای
اٌطیهيی ىیػِيص ،ةلکً روشٌػای راغػِیو ٌػػِيص .زیػطا نٍیػار
ةطای تٍییو سَةی و ةصی یا ىیکی و دلیصی ،غطؽت حٍان اغت.
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آنٌا تظکیًؽان را ةط دای غطؽت حٍان ٕػطار نیدٌيػص ،ةيػاةطایو
آنٌػا ىیػظ راغػػِیو ٌػػػِيصْٖ .ػػم ایونػػَر اغػػت کػػً ایظانػػات و
نؾشفات آنٌا ةا ایظانات و نؾشفػات نصرغػ ةػَدا و نصرغػ
دائَ تٓاوت دارد .آنٌا آنَزشٌایؽان را ةً نرصودۀ وغػیٍی از
ؽاگطدان نيِٖل ىهیکييصْٖ ،ػم ةػً تٍػصاد ةػػیار کهػی آنػَزش
نیدٌيص .نصرغ دائَ ذِی اگط ةً تٍصاد زیادی از نطیصان آنَزش
دٌصْٖ ،م یکی از آنٌا آنَزشٌػای وإٍػی را دریاْػت نیکيػص.
نصرغ ةَدا ةً ىخات ٌه نَحَدات اٌِٖاد دارد ،ازایورو ٌطکػی
ةشَاٌص تظکیً کيص ،نیتَاىص آن را اىخام دٌص.
وِٕی روشٌای ُیطنٍهَیی نيِٖل نیؽػَىص ىهیتَاىيػص ةػً
دو ىٓط داده ؽَىص .ةلکً ْٖم یػک ؽػشؿ در نػَل نػصتزنػاىی
نَهىی اىِشاب نیؽَد .ةً ٌهیو ٌلت اغت کً در نػَل تػاریز،
نػػطدم ٌػػادی آنٌػػا را ىصیصهاىػػص .زنػػاىی کػػً چیگَى ػ

در دوران

ؽکَْایی سَد ةَد ،نَِحً ؽصم کً تٍصادی از اْطاد ایو روشٌػا
ىیظ ةطای آنَزش ةیطون آنصىص .انا دع از آنَزش ٌهَنی نَِحػً
ؽصىص کً انکاندضیط ىیػت ،زیطا اغِاد نخاز ىهیداىػت ةطسی از
آن چیظٌا ةً ٌهَم نػطدم نيِٖػل ؽػَد .اگػط ةشَاٌیػص روؽػی را
ةًنَر گػِطده اؽاًٌ دٌیص ،ىهیتَاىیص ؽاگطدان سػَد را اىِشػاب
کيیػػص .اْػػطادی کػػً ةػػطای یػػادگیطی نیآیيػػص غػػهَح نشِلػػّ
ؽیوؽیي

و ذٌيیتٌای نشِلٓی را نیآورىػص ،چطاکػً ٌػط ىػَع
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ْطدی نیآیػص .ىهیتَاىیػص نطیػصانتان را اىِشػاب کيیػص .ازایػورو
روشٌای ُیطنٍهَیی ىهیتَاىيػص ةػًنَر گػػِطدهای در احِهػاع
آنَزش داده ؽَىص .اىخام ایو کار نیتَاىص ؽاگطدان را در نٍػطض

ً
وإٍا ةشفَص اغت.
سهط ٕطار دٌص ،زیطا روش آنٌا

ةطسی از اْطاد نیگَیيص« :نصرغ ةَدا غٍی نیکيػص ْػطد ةػً
روؽوةیيی ةطغص و نصرغ دائَ غٍی نیکيص ْػطد نَحػَد کػانلی
ؽػػَد .در سفػػَص روش ُیطنٍهػػَیی چهػػَر؟» ْػػطد حػػاوداىی
ةیذصوذفط سَاٌص ؽص کً ةً ٌیچ ٕلهطو اةِی در حٍان نرػصود
ىهیؽَدٌ .هً نیداىيص تاتاگاتا ؽاکیانَىی ةٍؾػت غػاٌا را دارد،
ةَدا آنیتاةا ةٍؾت غٍادت ُایی را دارد و ةَدا اغِاد نب ةٍؾت
درسؾان را داردٌ .ط تاتاگاتا و ةَدای ةظرگػی ةٍؾػت سػَد را دارد.
ٌػػط نَحػػَد سػػصایی ةٍؾػػت سػػَد را ةيػػا نیکيػػص و ةػػػیاری از
نطیصاىؼ آىخا زىصگی نیکييص .انا ْطدی کً در تظکی روشٌػای
ُیطنٍهػػَیی نَْػػٔ نیؽػػَد نرػػصودۀ نٍیيػػی در حٍػػان ىػػصارد و
حاودان ةیذصوذفطی سَاٌػص ؽػص کػً ٌػیچ نکػان ساـػی در
آغهان ىصارد.
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تهرینکردن رٍشی ايریهنی
نييَر از «تهطیوکطدن روؽی اٌطیهيی» چیػت؟ چيػصیو ؽػکل
دارد .اْطادی ٌػِيص کً ةػًنَر نؾػشؿ روشٌػای اٌطیهيػی را
اىخام نیدٌيص ،چطاکً در نَل تاریز اْػطادی ةَدهاىػص کػً چيػیو
چیظٌایی را نيِٖل نیکييص .چطا آن چیظٌا را نيِٖل نیکييص؟ زیطا
در ةیو نطدم ٌادی در حػِخَی ؽٍطت ،نيػاًْ ؽشفػی و دػَل
ةَدهاىص .ایوٌػا چیظٌػایی ٌػػِيص کػً نیسَاٌيػص .ایتِػً غػهد
ؽیوؽػػیي

آنٌػػا ةػػاه ىیػػػت و ٌػػیچ گػػَىگی ىصارىػػص .دػػع

چًچیظی ةً دغت نیآورىص؟ کارنا .یکی از ویژگیٌای کارنا ایػو
اغت کً اگط کػی نٖػصار زیػادی از آن را داؽػًِ ةاؽػص ،ىػٌَی از
اىطژی را ؽکل نیدٌص .انػا ایػو ؽػشؿ ٌػیچ غػهد تظکیػًای
ىصارد و ىهیتَاىص ةا تظکیًکييصه نٖایػً ؽػَد .انػا در نٖایػػً ةػا
اْطاد ٌادی ،نیتَاىص آنٌا را نٍار و نرصود کيػص ،زیػطا کارنػا ىیػظ
ىػػٌَی از اىػػطژی اغػػت .وِٕػػی تػػطاکم آن ةػػػیار زیػػاد نیؽػػَد،
نیتَاىص تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی در ةػصن ْػطد را تَٖیػت کػطده و
چيیو تث یطی را ایخاد کيص .ازایورو در نَل تاریز ٌهیؾً اْطادی
ةَدهاىص کً چيیو چیظٌایی را آنَزش دٌيص .آنٌػا نیگَیيػص« :ةػا
اىخام کارٌای ةص و ةا دؽيامدادن ةً دیگطان ،نیتَاىم گَى
را اْظایؼ دٌم ».آنٌا گَى

سػَد

سَد را اْظایؼ ىهیدٌيص .ذٖیٖػت
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ایو اغت کً آنٌا در ذال اْظایؼ تطاکم آن نادۀ غیاه ٌػػِيص،
چطاکً اىخػام کارٌػای ةػص ةػً آنٌػا نػادۀ غػیاه ،کارنػا نیدٌػص.
ةياةطایو نیتَاىيص آن تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىاچیظ نادرزادی را ةا
آن کارنػػا تَٖیػػت کييػػص .آنٌػػا نیتَاىيػػص ةطسػػی از تَاىاییٌػػای
َْؽنتیٍی کَچک را رؽص دٌيص ،انا ىهیتَاىيػص ٌػیچ کػار نٍهػی
اىخام دٌيص .ایو اْطاد ةًاؽِتاه ْکط نیکييص ةا اىخام کارٌػای ةػص
نیتَاىيص گَى

را اْظایؼ دٌيص.

ةطسی از اْطاد نیگَیيص« :اٌطیهو َٕیتط از دائَ اغت ».ایو
گًِٓای اؽِتاه در ةیو نطدم ٌادی اغت .اٌطیهو ٌطگظ ةليػصتط از
دائَ ىشَاٌص ةَد .دیؼزنیيػًٌایی در ایػو سفػَص وحػَد دارد:
حٍاىی کً نا اىػػانٌا نیؽياغػیم ْٖػم یػک حٍػان کَچػک از
حٍانٌای ةیؽهار اغت و ةػطای اسِفػار آن را حٍػان نیىػانیم.
ٌطوٕت کً حٍان نا زناىی نَهىی را دؾػت غػط گضاؽػًِ ةاؽػص،
ٌهیؾً ْاحٍ ٌيیهی را تخطةً نیکيص کػً ٌهػًچیظ در حٍػان را
نيٍصم نیکيص ،ؽانل غیارهٌا و تهػام نَحػَدات .ذطکػت حٍػان
ٕاىَىی را دىتال نیکيص .در ایو دورۀ حٍانْٖ ،م نَحَدات اىػاىی
ىیػػػِيص کػػً ةػػص ؽػػصهاىص .ةػػیاری از نَحػػَدات در ذػػال ذاكػػط
دیصهاىص از زناىی کً آسطیو اىٓخار در ایو ةٍُص حٍان رخ داد نصتی
ةػػیار نػػَهىی گضؽػًِ اغػػت .غِارهؽياغػان ىهیتَاىيػػص انػػطوزه
آسطیو اىٓخار را نؾػاٌصه کييػص ،زیػطا آىچػً نیتػَاىیم انػطوزه از
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نیػػان ٕػػَیتطیو تلػػػکَپٌا ةتیيػػیم چیظٌػػایی ٌػػػِيص کػػً
یکـصوديخاهٌظار غال ىَری دیؼ اتٓاؽ اِْادىػص .اگػط ةشػَاٌیم
تِییطاتی را ةتیيیم کً ٌماکيَن در ةصنٌای کیٍاىی روی نیدٌػص،
نختَریم نيِيط ةاؽیم تا یکـػصوديخاهٌظار غػال ىػَری ةگػضرد.
ً
وإٍا آیيصۀ دوری اغت.
ایو

تا کيَن کل حٍان از نیان تِییط ٌيیهػی گضؽػًِ اغػتٌ .ػط
زنان کً چيیو تِییطی رخ داده اغت ،ةطای تهػام نَحػَدات در
غطاغط حٍان ىاةَدی کانل ةً ةار آورده اغت .در ٌط ةار کػً چيػیو
وكٍیِی اتٓاؽ نیاِْػادٕ ،ػطار ةػَده سفیفػًٌا و ٌياـػط نػادی
حٍان ةًنَر کانل نرَ ؽَد ،ةػًنَری کػً چیػظی ةػإی ىهاىػص و
تهام نَحَدات از ةیو ةطوىص .انا ٌط ةار ،ایو اىٓخػار ةػًنَر کانػل
ـَرت ىگطًِْ اغػت .ةيػاةطایو ٌطگػاه نَحػَدات سػصایی ةػػیار
غهد ةاه از ىَ حٍػاىی را غػاسًِاىصٌ ،هیؾػً نَحػَدات ساـػی
ةَدهاىص کً ةًٌيَان ةإیناىصهٌایی از گضؽًِ دیؾادیؼ در حٍػان
ذلَر داؽِيص .انا حٍاىی کً نَحَدات سصایی دوةاره نیغاسِيص
ةػط اغػاس سفیفػً و نٍیارٌػای سَدؽػػان ةيػا نػیؽػص کػً ةػػا
سفیفً و نٍیارٌای ٕتل تٓاوت داؽت.
آنٌایی کً در اىٓخار کؾًِ ىهیؽصىص ،ؽػیَهٌای ٌهلکػطد و
سفیفًٌایی را کً از ٕتل نیؽياسِيص ةا سػَد ةػً حٍػان حصیػص
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نیآوردىص .انا ةط ایو حٍان ؽکلگطِْ حصیص سفیفًٌا و َٕاىیو
حٍان حصیص ذػاکم ةػَد .ةيػاةطایو آنٌػایی کػً در اىٓخػار کؾػًِ
ىهیؽصىص در ىٖؼ اٌطیهوٌایی ٌهػل نیکطدىػص کػً ةػا ٌهلکػطد
حٍان حصیص نصاسلً نیکطدىص .انا آنٌػا آنٕػصر ٌػم ةػص ىیػػِيص
ً
ـطْا ةط اغاس سفیفًٌای حٍػان ٕتلػی ٌهػل نیکييػص.
چطاکً

آنٌا ٌهان چیظی ٌػِيص کً ةًٌيَان ىیطوٌػای تاریػک ؽػياسًِ
نیؽَىص .انا آنٌا ٌیچ تٍصیصی ةطای نطدم ٌػادی ىیػػِيص و ةػً
نطدم ـصنً ىهیرغاىيصْٖ .م ةطای اىخام کارٌا ،ةً ؽیَهٌای کٍو
سَدؽػػان ةًؽػػصت نیچػػػتيص .در گضؽػػًِ ،نػػطدم ٌػػادی احػػازه
ىصاؽِيص ایو را ةصاىيص .گًِٓام کً ْطاتط از غهد تاتاگاتا نَحػَدات
سػػصایی ةػػػیاری وحػػَد دارىػػص .آن اٌطیهوٌػػا ةػػً چػػً ذػػػاب

ً
وإٍػا ىاچیظىػص .دیػطی،
نیآیيص؟ در نٖایػً ةا نَحَدات سصایی،
ةیهاری و نطا ىیظ ؽکلٌایی از نَحَدات تاریػک ٌػػِيص ویػی
ةطای ذٓو و ىگٍصاری غطؽت حٍان وحَد دارىص.
آنَزهٌػػای ةَدیػػػم درةػػارۀ ةازدیػصایی روح ،چیػػظی را ةیػػان
نیکيص کً آغَرا ىانیصه نیؽَد .آغَرا نَحَدات ةٍُصٌای دیگطی
ٌػِيص کً غطؽت ةؾػطی ىصارىػص .در ىيػط نَحػَدات روؽػوةیو
سصایی واهتط ،آنٌا ةیىٍایت غهد داییو و ةػیار ىاتَان ٌػِيص؛
انا در ىيط نطدم ٌادی ةػیار تطغػياکاىص .آنٌػا نٖػصاری اىػطژی
دارىص و اىػانٌای ٌادی را ةًٌيَان ذیػَان در ىيػط نیگیطىػص ،در
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ىِیخً دوغت دارىص از اىػانٌا تِضیػً کييػص .در غػالٌای اسیػط،
آنٌا از ْطـت اغِٓاده کطدهاىص تا روشٌای چیگَى

را آنَزش

دٌيص .انا آنٌا نَحَدات ىاچیظی ٌػِيص و ذِػی ىػاٌط ةؾػطی
ىصارىص و تطغياک ةً ىيط نیرغيص .وِٕی آنَزشٌایؽػان را یػاد
ةگیطیص ،نختَریص ةطویص و ةً آنٌا ةپیَىصیص و یکی از آنٌا ؽػَیص.
ةطسی اْطاد وِٕی تهطیوٌای چیگَى

را اىخػام نیدٌيػص اْکػار

ةصی دارىص و اگط اْکارؽان ٌمغػَ ةػا تٓکػط آن نَحػَدات ةاؽػص،
آنٌا نیآیيص تا ةً ایػو اْػطاد آنػَزش دٌيػص .انػا ٌهػاننَر کػً
گًِٓاىص« ،یک ذٌو درغت نیتَاىص ةط ـص اٌطیهو ُلتػً کيػص».
اگط در نلب چیظی ىتاؽیصٌ ،ػیچکػػی حطئػت ىهیکيػص ؽػها را
اذیت کيػص .انػا اگػط اْکػار اٌطیهيػی داؽػًِ ةاؽػیص یػا ةػًدىتال
چیظٌای ةص ةطویص ،آنٌا نیآیيص تا ةً ؽها کهک کييػص و دػع از
آن ،تظکی ؽها در نػیطی اٌطیهيی نیاِْص .ایو نؾکل نیتَاىص
روی دٌص.
وكٍیت دیگطی وحَد دارد کً «ىاآگاٌاىً در راٌػی اٌطیهيػی
تهطیوکطدن» ىانیصه نیؽَد .نييَر از ىاآگاٌاىً در راٌی اٌطیهيی
تهطیوکطدن چیػت؟ یٍيی در روؽی اٌطیهيی تهطیو کطد ةػصون
ایيکً از آن آگاه ةَد .ایو چیظی اغت کً ةػیار نیةیيیص و سیلػی
رایج اغتٌ .هاننَر کً چيػص روز دػیؼ گٓػِم ،ةطسػی اْػطاد در
ذایی کً تهطیوٌای چیگَى

را اىخام نیدٌيص اْکار ةصی دارىص.
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گطچً آىخا در ذال اىخام تهطیوٌای ایػِاده ٌػػِيص و ةازوٌػا و
داٌایؽان از سػِگی تکان نیسَرد ،انا ذٌوؽان حای دیگطی
اغت .کػی ْکط نیکيصٕ« :یهتٌا در ذال اْظایؼ اغػت .ةٍِػط
اغت ةٍص از اىخام تهطیوٌا ةطای سطیػص ةػطوم .اگػط ٌخلػً ىکػيم
احياس گطانتط نیؽَىص ».دیگطی ْکط نیکيص« :نرل کار در ذال
تشفیؿ آدارتهانٌاغػت .آیػا واذػصی ةػً نػو تٍلػٔ نیگیػطد؟
ؽشفی کً نػػئَل تشفػیؿ آدارتهانٌاغػت ٌهیؾػً ةػا نػو
نؾػػکل داردٌ ».طچػػً ةیؾػػِط درةػػارۀ ایػو نَكػػَع ْکػػط نیکيػػص،
ٌفتاىیتط نیؽَد« :نههئيم کً واذصی ةً نو ىهیدٌص .چگَىػً
نیتَاىم ةا او نتػارزه کػيمٌ »...ػط ىػَع ْکػطی دصیػصار نیؽػَد.
ٌهاننَر کً ٕتالً گٓػِم ،ذٌوؽػان ٌطحػایی نػیرود ،از نػػائل
ساىَادگی گطِْػً تػا انػَر نلػی ،و ةطسػی نػػائل ذِػی آنٌػا را
ٌفتاىی نیکيص.
در ٌػػط روش چیگَى ػ

 ،تٖػػَا ةایػػص در اویَیػػت ٕػػطار گیػػطد.

ٌيگانی کً تهطیوٌای ذطکِی را اىخام نیدٌیص ،اگط اْکار سَةی
ىصاریص ،ذصإل ىتایص اْکار ةصی داؽػًِ ةاؽػیص .ةٍِػط از ٌهػً ایػو
اغت کً اـالً ٌیچ ْکطی ىصاؽػًِ ةاؽػیص .زیػطا در ذػایی کػً در
غهَح داییو تهػطیو نیکيیػص ةيیانٌػای ساـػی ةایػص گضاؽػًِ

ً
ةٍصا ىٖؼ ةػیار نٍهی را ایٓػا نیکييػص و روىػص
ؽَد .آن ةيیانٌا
ْکطی ْطد تث یطاتی داردٌ .هگی درایوةػاره ةیيصیؾػیص :چػًچیظی
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ةً گَى

سَد اكاًْ نیکيیص؟ چگَىً چیػظی کػً رؽػص نیدٌیػص

نیتَاىص سَب ةاؽص؟ چگَىػً نیتَاىػص غػیاه ىتاؽػص؟ چيػص ىٓػط
ٌػِيص کً وِٕی تهطیوٌای ذطکِیؽان را اىخام نیدٌيص چيػان
اْکػػاری ىصارىػػص؟ چػػطا ةػػا ایيکػػً ٌهیؾػػً تهػػطیو نیکيیػػص،
ةیهاریٌایتان از ةیو ىطًِْاىص؟ ؽایص ةطسػی اْػطاد در ذػایی کػً
تهطیو نیکييص درةارۀ آن چیظٌػای ةػص ْکػط ىکييػص ،انػا ٌهیؾػً
چیگَى

را ةا واةػِگی ةً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،در نلب ایػو

یا آن چیظ ةَدن و انیال ؽصیص نشِلٓی تهطیو نیکييص .در وإػً
ةصون ایيکً از آن آگاه ةاؽػيص ،در ذػال تظکیػً در راٌػی اٌطیهيػی
ٌػِيص .اگط ةً آنٌا ةگَییص کً در راٌی اٌطیهيی تظکیً نیکييػص،
ىاراذت نیؽَىص « :چيیووچيان اغػِاد ةػظرا چیگَىػ

 ،نٍلػم

نو اغت!» انا آن اغِاد ةظرا از ؽها سَاغت ةً تَٖا ةٍا ةصٌیص.
آیا ایػو کػار را کطدهایػص؟ وِٕػی تهطیوٌػای چیگَىػ

را اىخػام

نیدٌی ػصٌ ،هیؾػػً اْکػػار ةػػصی را اكػػاًْ نیکيی ػص .دػػع آی ػا از
تهطیوٌا چیظٌای سػَةی ةػً دغػت سَاٌیػص آورد؟ نؾػکل ایػو
اغت .ایو ىاآگاٌاىً در راٌی اٌطیهيی تظکیًکطدن و چیظی ةػػیار
رایج اغت.
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تزکیۀ دٍگانۀ نرد ٍ زن
در احِهاع تظکیًکييصگان ،روش تظکیًای ةً ىام تظکی دوگاى نػطد
و زن وحَد دارد .ؽػایص در نخػػهًٌا یػا ىٖاؽػیٌای تاىِطیػػم
تتِی دیصهایص کً ةًٌيَان روؽی ةطای تظکیً ،نػطدی ةػصن زىػی را
ىگً داؽًِ اغت .چٍطۀ نطد گاٌی اوٕات ؽػتیً ةػَدا اغػت و زن
ةطٌيًای را ىگً نیدارد .ؽکلٌای تِییطیاِْ ةَدا ىیظ وحَد دارىص
کً ىاٌط یک واحطا ةا غط گاو و ـَرت اغب دارىص و ةػصن ةطٌيػ
زىی را ىگً نیدارىص .چطا ةً ایو ـَرت ٌػِيص؟ اةِصا نَكٌَی را
ةطای ٌهً تَكید نیدٌیم .در غیارۀ نا ْٖػم چػیو ىیػػت کػً
ترتتث یط کيَٓغیَىیػم ٕطار گطًِْ اغت .تػا چيػص ٕػطن دػیؼ،
تهام ىژاد ةؾط ارزشٌای اسالٕی نؾاةٍی داؽت .ازایورو چيػیو
روش تظکی ػًای در ذٖیٖػػت از غ ػیارۀ نػػا ىیانػػص ،ةلکػػً از غ ػیارۀ
دیگطی آنص .انا ایو روش نیتَاىص ةػطای تظکیػً اغػِٓاده ؽػَد.
وِٕی ایو روش تظکیً در آن زنان در چػیو نٍطْػی ؽػص ،نػطدم
چیو ىَِاىػػِيص آن را ةپضیطىػص ،زیػطا تظکیػ دوگاىػ نػطد و زن و
ةطسی روشٌای نشٓی داؽت .در ىِیخً ،انپطاتػَر چػیو در دورۀ
ٌَییچاى

از غلػل تاى

آن را نهيَع اٌػالم کػطد .ایػو روش

نهيَع ؽص و احازه دیػصا ىکػطد کػً در داسػل چػیو آنػَزش داده
ؽَد .در آن زنان ،تاىِطیػم تاى

ىانیػصه ؽػص .انػا در تتػت کػً
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نيهًٖای ةشفَص اغت و وكٍیت نيرفػطةًْطدی دارد ،اىِٖػال
دیصا کطد .چطا آنٌا ةً ایو ـَرت تظکیً نیکييص؟ ٌػصؼ از تظکیػ
دوگاى نطد و زن ایو اغت کً ییو را ةػطای تکهیػلکطدن یاىػ

و

یاى

را ةطای تکهیلکطدن ییو حهًآوری کيص ،ةًنَری کً یػیو و

یاى

یکصیگط را تکهیل و تظکیً کييػص تػا ةػً ٌػصؼ نٍِادلؽػصن

ییو و یاى

رغیص.

ً
نشفَـا ةػط
نیداىیص کً ةط نتٔ نصرغ ةَدا یا نصرغ دائَ،
نتٔ نٍَٓم ییو و یاى ِ نصرغ دائَ ،ةصن ةؾػطی ةػًنَر نتیٍػی
ٌط دوی ییو و یاى

را دارد .ةًسانط ایيکً یػیو و یاىػ

ٌ ،ػط دو

در ةصن اىػػان وحػَد دارىػص ،نیتَاىيػص تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی
نشِلػػّ و نَحػػَدات نشِلٓػػی نثػػل کػػَدک حػػاودان ،کَدکػػان
تظکیًؽصه و ْاؽو را دطورش دٌيص .ةًسانط ایيکػً یػیو و یاىػ
ٌط دو در ةصن وحَد دارىص ،ةػیاری از نَحَدات نیتَاىيص دطورش
یاةيص .ایو ةػطای ةػصن نطداىػً و زىاىػًٌ ،ػط دو ـػصؽ نیکيػص .آن
چیظٌا نیتَاىيص در نيهٖ دنتیان رؽص کييص .ةياةطایو آىچً آنٌا
نیگَیيص ـرید اغت .نصرغ دائَ نٍهَه ً ٕػهت ةػاهی ةػصن را
یاى

و ٕػهت داییو ةصن را ییو در ىيط نیگیطد .ةطسی از اْػطاد

دؾت ةصن را یاى

و ٕػهت حلَی ةصن را ییو در ىيط نیگیطىػص.

اْطادی ٌػِيص کً نطؼ چ

ةصن را یاى

و نطؼ راغػت را یػیو

در ىيط نیگیطىص .در چیو گًِٓای داریم« :نطد چ  ،زن راغػت»،
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ایو از آىخا نیآیص و درغت اغت .ةصن ةؾطی ةًنَر نتیٍػی ٌػط
دوی ییو و یاى

را دارد ،ةياةطایو ةا تث یط نِٖاةػل یػیو و یاىػ

ةػػصن نیتَاىػػص سػػَدش ةػػً تٍػػادل نیػان یػػیو و یاىػ

،

ةطغػػص و

نَحَدات ةػیار زیادی نیتَاىيص ةً وحَد ةیایيص.
دع ایو روؽػو نیکيػص کػً چػطا ةػصون اغػِٓاده از تظکیػ
دوگاى نطد و زنٌ ،يَز ٌم نیتَاىیم تا غهَح ةػاه تظکیػً کيػیم.
اگط ْطدی در تظکی سَد از تظکی دوگاى نػطد و زن اغػِٓاده کيػص،
انا ىَِاىص آن را ةًسَةی اداره کيص ،نهکو اغت ةً ذایِی اٌطیهيی
نيٍِی ؽَد و تظکیًاش تظکی اٌطیهيی ؽػَد .وِٕػی تظکیػًٌای
غهد ةاهی تاىِطیػم ةشَاٌيص تظکی دوگاى نػطد و زن را ةػً کػار
ةتطىص ،آن راٌتان یا هناٌا ةایص تا غهَح ةػیار ةاهیی تظکیً کػطده
ةاؽيص .در آن ٌيگام ،اغِاد نیتَاىص ؽشؿ را راٌيهایی کيص تا آن
تظکیً را ةً اىخام ةطغاىص .ةًسانط ایيکً ؽیوؽیي

آن ْطد ةػیار

ةاهغت ،نیتَاىص ةصون ایيکً تػلیم اٌطیهو ؽَد سَد را ةًسَةی
اداره کيص .انا آن اْطادی کً ؽیوؽیي

ً
نهلٖا ىتایص
داییيی دارىص،

ً
نههئيػا نِلػَب اٌػطیهو نیؽػَىص.
از آن اغِٓاده کييػص ،چطاکػً
غهد ؽیوؽیي

آنٌا نرصود اغت .از ؽػٍَت و انیػال نػطدم

ٌادی رٌا ىؾصهاىص و ؽیوؽیي

آنٌا ْٖم تػا ایػو ذػص اغػت.

ً
ٕهٍػا اٌطیهيػی سَاٌػص ةػَد .ةػً
ةياةطایو اگط آن را اىخػام دٌيػص
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ٌهیو ٌلت اغت کً نیگَییم اگط در غهَح داییو آن را آنػَزش
ً
نههئيا در ذال تطویج روؽی اٌطیهيی ٌػِيص.
دٌيص

در غػػالٌای اسیػط ،ةػػیاری از اغػػِادان چیگَىػ

 ،تظکیػ

دوگاى نطد و زن را آنػَزش دادهاىػص .چػًچیظ آن ٌخیػب اغػت؟
تظکی دوگاى نطد و زن ذِی در نصرغ دائَ ىیظ ىاٌط ؽصه اغػت.
ةًٌالوه ،ایو دصیصۀ نطةَط ةً زنػان اسیػط ىیػػت ،ةلکػً در زنػان
غلػل تاى

ؽطوع ؽص .چگَىً تظکی دوگاى نطد و زن نیتَاىػص

حی نصرغػ دائػَ،
در نصرغ دائَ ىاٌط ؽَد؟ ةط نتٔ ىيطی تػای ِ

ةصن ةؾطی نثل حٍاىی کَچک اغػت کػً ةػًنَر نتیٍػی یػیو و
یاى

را دارد .تهػام آنَزشٌػای ذٖیٖػی و درغػت از زنانٌػای

ةػیار دوری نيِٖل ؽصهاىص .اگط ةػًنَر غطغػطی چیػظی را در آن
وارد کيیص یػا ٌػط نػَر کػً نایػل ٌػػِیص آن را تِییػط دٌیػص ،آن
نصرغً را درٌمةطٌم نیکيیص کً ةاٌث نیؽَد ٌػصؼ کانػلکطدن
تظکیً ٕاةلدغِیاةی ىتاؽػص .ةيػاةطایو اگػط روش تظکیػًای ،تظکیػ
دوگاى نطد و زن را ىصاردٌ ،طگظ ىتایص از آن اغِٓاده کيیص .اگط ایػو
کار را اىخام دٌیص ةً ةیراًٌ نیرویػص و دچػار نؾػکل نیؽػَیص.
ةًنَر نؾشؿ ةگَییم ،در نصرغ ْایَن داْاینان ،تظکی دوگاىػ
نطد و زن یا چیظٌای ؽتیً آن را ىصاریم .ذاه نیداىیص ىيط نػا در
ایو زنیيً چیػت.
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تزکیۀ دٍگانۀ بدن ٍ ذين
تظکی دوگاى ةصن و ذٌػو را ةػًتٓفػیل ؽػطح دادهام .نييػَر از
تظکی ػ دوگاى ػ ةػػصن و ذٌػػو ای ػو اغػػت کػػً ٌمزنػػان ةػػا تظکی ػ
ؽیوؽیي

تان ،در ذػال تظکیػ ةػصنتان ىیػظ ٌػػِیص .ةػًٌتارت

دیگط ،ةصن نادرزادیتان در ذال تتصیل اغت .در ذایی کً ةصنتان
تتصیل نیؽَد و نادۀ ةا اىطژی ةاه ةًتصریج حایگظیو غػلَلٌای
ةؾطی نیؽَد ،غػطٌت دیطؽػصن کػم نیؽػَد .ةػصنتان ٌالئػم
ةطگؾت ةً حَاىی ،ةطگؾت تػصریخی و تتػصیل تػصریخی را ىؾػان
نیدٌص .وِٕی در ىٍایت نادۀ ةا اىطژی ةاه ةًنَر کانل حػایگظیو
ؽص ،ةصنتان ةً ةصىی از ىَع دیگطی از ناده تتصیل ؽصه اغت .آن
ةصنٌ ،هاننَر کً گِٓمْ ،طاغَی ديج ٌيفط رًِْ اغت .از آىخا کً
دیگط در نرصودۀ ديج ٌيفط ىیػت ،ةصنتان ٌطگظ ْاغص ىهیؽَد.
تظکیً در نٍاةص ْٖػم ةػا تظکیػ ذٌػو غػطوکار دارد ،ازایػورو
آنٌا درةارۀ ذطکات یا درةارۀ تظکی ةصن ـػرتت ىهیکييػص .آنٌػا
ىیطواىا را تهػطیو نیکييػص .روؽػی کػً ؽػاکیانَىی آنػَزش داد،
ىیطواىػػا را هزم نیداىػػص .در ذٖیٖػػت ؽػػاکیانَىی روش ةػػظرا
ً
ٕهٍا ایو تَاىایی را داؽت کً ةصن نادرزادی
دیؾطًِْای داؽت و
سَد را ةًنَر کانل ةً نادۀ ةا اىطژی ةاه تتصیل کيص و ةػا سػَدش
ةتطد .انا ةطای ایيکً ىهَىًای ةطای غایطیو ةإی ةگضارد ،راه ىیطواىا
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را ةًحای آن اىِشاب کطد کً در آن ،ةصن در ایيخػا ةػإی نیناىػص.
چػػطا آن را از نػػطدم سَاغػػت؟ او سَاغػػت نػػطدم تػػا ذػػص انکػػان
واةػِگیٌایؽػػان را رٌػػا کييػػصٌ ،هػػًچیظ را رٌػػا کييػػص ،ذِػػی در
ىٍایت ةصنؽان را ،و ٌیچ واةػِگی ةإی ىهاىص .او نػیط ىیطواىا را
اىِشاب کطد تا ةً دیطواىؼ کهک کيص تػا ذػص انکػان ُیطواةػػًِ
ةاؽيص .ةياةطایو راٌتػان ةػَدایی در غطاغػط تػاریز ٌهگػی نػػیط
ىیطواىا را اىِشاب کطدهاىص .نييَر از ىیطواىػا ایػو اغػت کػً وِٕػی
راٌتػػی نینیػػطد ةػػصن ْیظیکػػیاش را رٌػػا نیکيػػص و روح او ةػػا
گَىگؼ ـٍَد نیکيص.
نصرغ دائَ ةط تظکی ةصن تهطکظ نیکيص .آنٌا نطیصان سَد را
اىِشاب نیکييص و درةارۀ ىخات ٌه نَحَدات ـرتت ىهیکييص و
ةا اْطاد ةػیار سَةی غػطوکار دارىػص .ةيػاةطایو درةػارۀ تکيیکٌػا و
چگػػَىگی تظکیػػ ةػػصن ـػػرتت نیکييػػص .انػػا در نصرغػػ ةػػَدا،

ً
ً
ٌهَنػا ایػو چیظٌػا آنػَزش داده
نشفَـا در نػضٌب ةَدیػػم،
ىهیؽَد .انا ایوگَىً ىیػت کً ٌه روشٌا در نصرغ ةَدا آنٌا
را آنَزش ىهیدٌيػص ،زیػطا ةػػیاری از روشٌػای غػهد ةػاه در
نصرغ ةَدا ىیظ ایو چیظٌا را آنَزش نیدٌيص .نصرغ تظکیػ نػا
تظکی ةصن و ذٌو را آنَزش نیدٌص .در روش ْایَن داْاینػان،
نا ةصن نادرزادی و ٌهچيیو کَدک حػاودان را نیسػَاٌیم .ایػو
دو نِٓاوت ٌػِيص .کػَدک حػاودان ةػصىی اغػت کػً از نػادۀ ةػا
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اىطژی ةاه غاسًِ نیؽَد ،انا ىهیتَاىص آزاداىً سَدش را در ةٍُػص
نا ىؾان دٌص .ةطای ایيکً ىاٌطی نثػل ىػاٌط نػطدم ٌػادی را در
ایو ةٍُص در نی دورهای نَهىی ىگً داریػم ،ةایػص ةػصن نػادرزادی
سَد را داؽًِ ةاؽػیم .ازایػورو ،دػع از تتػصیل ةػصن نػادرزادی،
اگطچً نادۀ ةا اىطژی ةاه حایگظیو غلَلٌای ؽػها نیؽػَد ،انػا

نطز ٕطارگیطی نَیکَلٌا تِییط ىهیکيص .ةيػاةطایو ةػصنتان تٖطی ً
تػا

ؽتیً ةصن ْطدی ٌادی ةً ىيط نیرغص .انا ٌيَز ٌم یک اسػِالؼ
وحَد دارد :ایو ةصن نیتَاىص وارد ةٍُصٌای دیگط ؽَد.
روشٌایی کً ةصن و ذٌو را تظکیً نیکييص ةاٌػث نیؽػَىص
ْطد در ىاٌط ةػیار حَان ةػً ىيػط ةطغػص و ْػطد ،نِٓػاوت از غػو
وإٍیاش ةً ىيط نیرغص .روزی ؽشفی از نو دطغػیص« :نٍلػم،

ْکط نیکيیص چيص غػال دارم؟» در ذٖیٖػت او تٖطی ً
تػا ٌِٓادغػایً

ةَد انا چٍلغایً ةػً ىيػط نیآنػص .ـػَرت او چطوکػی ىصاؽػت و
یهیّ و غطخ و غٓیص ةً ىيط نیرغػیص .او ؽػتیً ْػطدی ذػصود ًا

ٌِٓادغایً ةً ىيط ىهیرغیص .وِٕی ْایَن داْا را تهػطیو نیکيیػص
چيیو تِییطاتی روی نیدٌص .ةً ؽَسی ةگَیم ،ساىمٌای حػَان
نیتَاىيص ةصون ایيکً ىیػاز ةاؽػص نثػل ٕتػل آرایػؼ کييػص ةػًنَر
نتیٍی آن دَغت زیتایی را داؽًِ ةاؽيص کػً ٌهیؾػً ةػًدىتایؼ
ٌػِيص؛ ةًؽطنی کً ةػًنَر وإٍػی روش تظکیػ ةػصن و ذٌػو را
اىخام دٌيص .از ایو نثالٌا ةیؾِط ىشَاٌیم زد .در گضؽًِ ةًسانط
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ایيکً اْطاد نػػوتط ةػً ىػػتت ةیؾػِطی در ذطْػًٌای گَىػاگَن
وحَد داؽِيص ،ةًٌيَان ْػطدی حػَان ةػً ذػػاب نیآنػصم .ایػو
روزٌا نػائل ةٍِط نیؽَىص و حَانٌا ةً ىػػتت ةیؾػِطی در ٌػط
ذطًْای وحَد دارىص .در ذٖیٖت دیگط آنٕػصر حػَان ىیػػِم .ةػً
ديخاهغػایگی ىظدیػک نیؽػَم .در ذػال ذاكػط چٍلوغػًغػایً
ٌػِم.

فاشن
چطا ةً ىيػط نیرغػص ةطسػی از نخػػهًٌای ةػَدا اىػطژی غػانً
نیکييص؟ ةػیاری از نطدم ىهیتَاىيص آن را تَكید دٌيص .ةٍلیٌا
نیگَیيص« :نخػه ةَدا اىطژی غانً نیکيص زیطا راٌتان ،نَِن را
در نٖاةل آن ةًنَر دیَغًِ نیسَاىيص ».نييَرؽان ایو اغػت کػً
ایو اىطژی از تظکی راٌتان در نٖاةػل نخػػهً ةػً وحػَد نیآیػص.
سَاه ذاـل از تظکی راٌتان ةاؽػص یػا دیگػطان ،ایػو اىػطژی ةایػص
ةًـَرت دطاکيصه ةاؽص ىً حٍتدار .کػّ ،غػّٖ و دیَارٌػای کػل
نٍتص ةایص نٖصار نؾاةٍی داؽًِ ةاؽيص .دػع چػطا ْٖػم نخػػه

ً
نشفَـػا
ةَدا اغت کً چيیو اىطژی ةإصرتی را غػانً نیکيػص؟

نخػهًٌای ةَدا کً در کَهٌػای دور ،در ةطسػی از ُارٌػا یػا روی
ـشطهای ٌػِيص ،اىطژی غانً نیکييص .چػطا ایػو اىػطژی وحػَد
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دارد؟ ةٍلی از نطدم آن را ةً ؽکلٌای نشِلٓی تَكید نیدٌيص
انا ٌيَز ىهیتَاىيص ةطای آن تَكید روؽػيی ارائػً کييػص .در وإػً
و نَحػَدی سػصایی را دارد.
نخػه ةػَدا اىػطژی دارد زیػطا ْاؽػ ِ

ةًسانط ذلَر ْاؽو در آىخا ،نخػهً اىطژی دارد.

درایوةػػاره ةیيصیؾػػیم ،آیػػا ایػػو ـػػرت ىػػصارد کػػً وِٕػػی
ؽاکیانَىی و ةَدیػاتَا گَآنییو تظکیًؽان را اىخام نیدادىص ،ةػا

ً
وإٍػا وحػَد داؽػِيص ،آنٌػا ىیػظ
ْطض ایيکػً چيػیو اؽشاـػی

تظکیًکييصه ةَدىص؟ وِٕی ؽشفی در تظکی ْطاغَی ٕلهطو ةؾػطی
ةً غهری ةػیار ةاه نیرغصْ ،اؽو را رؽػص نیدٌػصْ .اؽػو در
ىاذی ػ دنتػػیان ْػػطد نَِیػػص نیؽػػَد و از ْػػا و گَى ػ

غػػاسًِ

نیؽَدْ .اؽو در ةٍُصٌای دیگط نِخلی نیؽػَدْ .اؽػو ٌهػان
ٕصرت ٌيیهی را دارد کً سػَد ؽػشؿ دارد ،انػا آگػاٌی و اْکػار
ْاؽو را آن ؽشؿ کيِطل نیکيص .انا سَد ْاؽو ،نَحَد وإٍی
کانل نػِٖلی اغت .ازایورو نیتَاىص سَدش ٌط کاری را ةػًنَر
ِ
ً
دٕیٖػا نؾػاةً آن
نػِٖل اىخام دٌص .آىچً ْاؽو اىخام نیدٌػص
چیظی اغت کً آگاٌی اـلی ْػطد نیسَاٌػص آن را اىخػام دٌػص.
اگط ؽشفی کاری را ةًؽکل ةشفَـی اىخام دٌػصْ ،اؽػو او آن
کار را ةً ٌهان ؽػکل اىخػام نیدٌػص .نييػَر نػا از ْاؽػو ،ایػو
اغت .آىچً نیسَاٌم اىخام دٌم ،ناىيص تييیم ةصن نطیػصاىی کػً
ةًنَر وإٍی تظکیً نیکييص ،نیتَاىص ةًوغیل ْاؽػو نػو اىخػام
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ؽَدْ .اؽو در ةٍُصٌای دیگط نِخلی نیؽَد چطاکً ةصن ةؾػطی
ىصارد .ؽکل آن نَحَد ،اةت و ةصون تِییط ىیػت ،ةلکً نیتَاىػص
ةظرا یا کَچک ؽَد .گاٌی اوٕات ةػیار ةظرا نیؽػَد ،آنٕػصر
ةظرا کً ىهیتَان تهام غط او را دیص .گاٌی اوٕات ةػیار کَچػک
نیؽَد ،ذِی کَچکتط از یک غلَل.

تبرک
نخػه ةَدا کً در کارساىً غاسًِ نیؽَد ْٖم ٕهٍػًای ٌيػطی
اغت« .تتػطک» نطاغػهی اغػت ةػطای دٌػَت ْاؽػو نَحػَدی
سصایی کً ةیایص و روی آن نخػه ةَدا ةهاىص و دع از آن ،نطدم
آن نخػهً را ةًٌيَان حػػهی ٌیيػی در ىيػط نیگیطىػص تػا آن را
غِایؼ کييص .در تظکیػً ،وِٕػی تهطیوکييػصهای ٕلتػی غطؽػار از
و آن نخػػػه ةػػَداْ ،ػػا را ةػػطای او نراْيػػت
اذِػػطام داردْ ،اؽػ ِ

نیکيػػص و نَاىػػب اوغػػت و وِٕػػی تظکی ػً نیکيػػص او را ذهای ػت
نیکيصٌ .صؼ وإٍی تتطک ایو اغت .ایو کػار ْٖػم نیتَاىػص ةػا
اْکار درغت ةیطونْطغِادهؽصه در نطاغم رغهی تتطک و ةا کهک
نَحَدی سصایی کً در غهری ةػیار ةاه ٕطار دارد ةً اىخام ةطغػص
یا ةا کهک تظکیًکييصهای کً در غهد ةػیار ةػاهیی از تظکیػً ٕػطار
دارد و ایو ٕصرت را داراغت.
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نٍاةص ةَدیػِی هزم نیداىيص کً نخػهًٌای ةَدایؽػان از
نیان تتطک ةگضرىص و نٍِٖصىص کً ةصون تتطک ،نخػػهًٌای ةػَدا
نؤ ط ىیػِيص .ایو روزٌا در نٍاةص در ةیو راٌتان ،اغػِادان ةػظرا
اـیل وحَد ىصارىصٌ .هگی درگضؽًِاىص .از زنان اىٖػالب ْطٌيگػی،
ةٍلی از راٌتان تازهکار کً آنَزش وإٍی را دریاْت ىکطدىص ،راٌب
ارؽص ؽصهاىص .ةػیاری از آنَزشٌا نيِٖل ىؾصهاىص .اگط از یکی از
آنٌا ةپطغیصٌ« :صؼ از تتطک چیػت؟» نیگَیص« :نخػه ةَدا
ً
دٕیٖػا چگَىػً نػؤ ط
ةٍص از تتطک نؤ ط سَاٌص ةَد ».درةارۀ ایيکػً

سَاٌص ةَد ،ىهیتَاىص تَكید دٌص .ةياةطایو تهام کاری کػً اىخػام
نیدٌص احطای نطاغم اغػت .نِػَن ةَدیػػِی را درون نخػػهً
ٕطار نیدٌص .غػپع نخػػهً را ةػا کاُػضی نٍطونػَم نیکيػص و
نَِن را در نٖاةل آن ةًنَر دیَغًِ نیسَاىص .غپع ادٌا نیکيص
کً تتطک اىخام ؽصه اغت .انا آیا ٌصؼ تتػطک نیتَاىػص ةػطآورده
ؽػػَد؟ ةػػً ایػػو ةػػػِگی دارد کػػً نِػػَن را چگَىػػً نیسَاىػػص.
ؽاکیانَىی گٓت کً ْطد ةایص نَِن را ةا ذٌيػی درغػت و تػَحٍی
یکپارچً ةشَاىص تا ةٍؾت روش تظکیػًاش را ةلطزاىػصْٖ .ػم آىگػاه
نیتَان نَحَدی سصایی را دٌَت کطدْٖ .م وِٕی یکی از ْاؽػو
نَحَد سصایی واهیی وارد نخػه ةَدا ؽَد ٌصؼ تتطک نیتَاىص
ةطآورده ؽَد.
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ةطسی از راٌتان در ذایی کً نَِن را ةًنَر دیَغًِ نیسَاىيص
ةا سَدؽان ْکط نیکييص« :ةٍص از تتطک ،چػً نٖػصار دػَل ةػً نػو
دطداست نیؽَد؟» یا در ذایی کً ْطدی نَِن را ةػًنَر دیَغػًِ
نیسَاىصْ ،کط نیکيص« :ایو یا آن ؽشؿ ةا نو ةػیار ةػص رِْػار
نیکيص ».آنٌا ىیػظ ٌلیػً یکػصیگط دغیػػً نیکييػص و تلػادٌای
ةػیاری ةا دیگطان دارىص .اکيَن ٌفط دایػان دارناغػت .ىهیتػَان
وحَد ایو دصیصه را اىکػار کػطد .ایيخػا در ذػال اىِٖػاد از ةَدیػػم
ىیػِیم .ةطسی از نٍاةص در ٌفط دایان دارنا سایؿ ىیػػِيص .اگػط
ذٌو ْطدی دط از اْکار دىیَی و ىانياغب ةاؽص و چيیو اْکار ةصی
را ةیطون ةٓطغِص ،آن نَحَد سصایی چگَىً نیتَاىص ةیایػص؟ آىگػاه
ٌصؼ تتطک ىهیتَاىص ةًٌیچوحػً ذاـػل ؽػَد .انػا ایػو نهلػٔ
ىیػت ،چطاکً تٍصادی نٍتص و ـػَنٍ دائَئیػػِی سػَب وحػَد
دارد.
در ؽٍطی راٌتی را دیصم کً دغتٌای ةػیار تیطهای داؽت.
او نَِىی را درون نخػه ةَدا گضاؽت و آن را ةػًنَر ىاؽػیاىًای
نٍطونَم کطد .دع از زنظن چيص کلهً ،نطاغم تتػطک تهػام ؽػص.
غپع نخػه ةَدای دیگطی را ةطداؽػت و دوةػاره چيػص کلهػً را
زنظنً کطد .ةطای ٌط تتطک چٍػل یػَآن دغػِهظد نیگطْػت .ایػو
روزٌػػا راٌتػػان تتػػطک را تخػػاری کطدهاىػػص و از آن کػػػب درآنػػص
نیکييص .ىيطی اىصاسِم و دی ةػطدم تتػطک ذاـػل ىؾػصه اغػت.
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ةًٌیچوحً ىهیتَاىػت آن کار را اىخام دٌػص .ایػو روزٌػا راٌتػان
ذِی چيیو کارٌایی را اىخام نیدٌيص .نیداىیص چػًچیظ دیگػطی
نؾػػاٌصه کػػطدم؟ در نٍتػػصی ؽشفػػی ةػػَد کػػً ةػػً ىيػػط نیآنػػص
ةَدیػت ُیطروذاىی ةاؽص و ةًىاٌط در ذػال اىخػام تتػطک ةػطای
نخػه ةَدا ةَد .او آیيًای را نٖاةل سَرؽیص ىگً داؽػت تػا ىػَر
سَرؽیص را ةً نخػه ةَدا ةِاةاىص .غپع ادٌا کػطد تتػطک اىخػام
ؽصه اغت .ایو نػئلً تا ایو ذص سيػصهدار ؽػصه اغػت! انػطوزه
ةَدیػم تا چيیو نطذلًای رغػیصه و چيػیو دصیػصهٌػایی ةػػیار
رایجاىص.
در ؽٍط ىانحیي

نخػه ةطىظی ةظرگی از ةَدا غػاسًِ ؽػص

و در حظیطۀ هنتائَ در ٌي

کي

ىفب ؽص .آن نخػػه ةػػیار

ةظرگی از ةَدا اغػت .ةػػیاری از راٌتػان از غطاغػط دىیػا ةػً آىخػا
آنصىص تا تتطک را اىخام دٌيص .یکی از راٌتػان ةػطای اىٍکػاس ىػَر
سَرؽیص در ـَرت نخػه ةَدا ،آیيًای را نٖاةل سَرؽػیص گطْػت
و آن را تتطک ىانیص .در چيیو نطاغم ةاؽکٌَی ذِی چيیو کاری
اىخام نیؽػَد .نیگػَیم ةػػیار تثغػّةار اغػت! ٌػیچ تٍختػی
ىیػت کً ؽاکیانَىی گٓت« :در ٌفط دایػان دارنػا ،راٌتػان ةػطای
ىخات سَدؽان نؾکل سَاٌيص داؽت ،چً رغص ةً ایيکً دیگػطان
را ىخات دٌيص ».ةًٌالوه ،ةػیاری از راٌتان ،نَِن ةَدیػػِی را از
دیصگاه سَدؽان تٓػػیط نیکييػص .ذِػی ىَؽػًٌِای دائَئیػػِی
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نلکً نادر ةً نٍاةص راه یاًِْ اغت .چیظٌایی کً نِػَن کالغػیک
ةَدیػِی ىیػػِيص ةػً نٍاةػص راه دیػصا کطدهاىػص و ایػو نکانٌػا را
اکيَن کانالً آؽًِٓ و درٌمةطٌم کطدهاىص .ایتِػً ٌيػَز ٌػم راٌتػاىی
ٌػِيص کً ةًنَر ذٖیٖی تظکیً نیکييص و سیلی سَب ٌػِيص .در
وإً تتطک ةطای دٌَت ْاؽو نَحػَد سػصایی واهیػی اغػت کػً
ةیایص و در نخػه ةَدا ةإی ةهاىص .تتطک ایو اغت.
اگط ةطای نخػه ةػَدا تتػطک ةػًنَر نَْٖیػتآنیظی اىخػام
ىؾصه ةاؽص ،ىتایص ٌتادت ؽَد .اگط ٌتادت ؽَدٌَ ،إػب وسیهػی
سَاٌص داؽتٌَ .إب وسیم چً ٌػِيص؟ انطوزه اْطادی کً درةارۀ
ٌلم ةصن اىػػان دػژوٌؼ نیکييػص کؾػّ کطدهاىػص کػً اْکػار یػا
ٍْاییتٌای ذٌيػی اىػػان نیتَاىػص ىػٌَی نػاده تَییػص کيػص .در

ً
وإٍا ىٌَی ناده اغت،
غهری ةػیار ةاه ،نیتَاىیم ةتیيیم کً آن
انا ایو ناده ؽتیً انَاج نِظ ىیػت کً انطوزه ةا دژوٌؼ کؾػّ

کطدهایم .ةلکً آن چیظ نادی ،ةًؽکل کل نِظ اىػان اغت .وِٕػی
اْطاد ٌادی در زىصگی روزاىًؽان درةػارۀ نَكػٌَی ْکػط نیکييػص،
آىچً ایخاد نیکييص چیظی ةًؽکل نِػظ اىػػان اغػت .انػا چػَن
اىطژی ىصارد ،ةًغطٌت دطاکيصه نیؽػَد .انػا اىػطژی تهطیوکييػصه
نػػصت ةیؾػػِطی دوام نػػیآورد .ةيػػاةطایو در سفػػَص نَكػػَع
نخػهًٌای ةَدا ،ایوگَىً ىیػت کً ةگَییم ایو نخػهًٌا دػع
از ایيکػػً در کارساىػػً غػػاسًِ نیؽػػَىص دارای ذٌػػو ٌػػػِيص .ىػػً،
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ایوگَىػػً ىیػػػت .ةٍلػػی از نخػػػهًٌای ةػػَدا از روىػػص تتػػطک
ىگضؽًِاىص و ذِی دع از ایيکً ةً نٍاةص ةطده ؽصىص ىیظ ٌػصؼ از
تتطک ذاـل ىؾصه اغت .اگط یک اغِاد ٕالةی چیگَى

یا کػی

از روؽی ىادرغت تتطک را اىخػام داده ةاؽػص ،ذِػی سهطىػاکتط
اغت ،چطاکً روةاه یا راغَیی ةً نخػهً نیرود.
اگط نخػه ةَدا را کً از روىص تتػطک ىگضؽػًِ ٌتػادت کيیػص
ةػیار سهطىاک اغت .چً سهطی نیتَاىص داؽًِ ةاؽػص؟ گِٓػًام
انطوزه اىػان ةً نطذلًای رغیصه کً ٌطچیظی در ذال ةصتطؽػصن
اغػػت .تهػػام حانٍػػً و ٌطچیػػظی در کػػل حٍػػان ،یکػػی دػػع از
دیگطی ،در ذال ْاغصؽصن اغتٌ .طچیظی کً ةطای نطدم ٌػادی
اتٓاؽ نیاِْص ىِیخ اٌهال سَدؽان اغػت .ذِػی غػشت اغػت
راٌی درغت را دیصا کطد یا آن را دىتػال کػطدٌ .ػط ىػَع نػاىٍی در
اىِيار اْطادی اغت کً غٍی نیکييص آن را دیصا کييصْ .طض کيیػص
ْطدی نیسَاٌص از ةَدا درسَاغت کهک کيص ،انا چػً کػػی ةػَدا
اغت؟ ةػیار غشت اغت کػػی را دیػصا کػطد تػا از او درسَاغػت
کهک کطد .اگط ةاور ىهیکيیص ،ةگضاریص ةطایتان روؽو کيم .وِٕػی
اوییو ؽشؿ ،نخػه ةَدا را کً از نیان تتطک ىگضؽػًِ ٌتػادت
نیکيص ،ةػیار نؾکلغاز نیؽَد .انطوزه چيص ىٓط از نػطدم ةػطای
رغیصن ةً هػطۀ ذٖیٖػی ٌتػادت نیکييػص؟ تٍػصاد سیلػی کهػی.
اىگیػظۀ اـػػلی نػػطدم از ٌتػػادت چیػػػت؟ ازةیوةػػطدن غػػشِیٌا،
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ذلکطدن نؾکالت و ةًدغتآوردن ػطوت .ةػًدىتال ایػو چیظٌػا
ٌػِيص .آیا ایو چیظٌا در نَِن ةَدیػػِی ٌػػِيص؟ آنٌػا اـػالً
ذاوی چيیو چیظٌایی ىیػِيص.
ْطض کيیص یک ٌتادتکييصۀ ةَدا کً ةػًدىتال دػَل اغػت در
نٖاةل نخػه ةَدا یا نخػه ةَدیػاتَا گَآنییو یا سصای سػَد
تٍيیم کيص و ةگَیص« :سَاٌؼ نیکيم ةً نو کهک کػو تػا دػَل
ةً دغت ةیاورم ».ةػیار سب ،ذٌيی کانل ؽکل نیگیطد .از آىخػا
کً ایو درسَاغت در نٖاةل نخػهً ؽکل گطِْػً ،ةالْاـػلً روی
آن نیرود .در ةٍُصی دیگط ،ؽػکل نخػػهً نیتَاىػص نيتػػم یػا
نيٖتق ؽَد .وِٕی ْکط ْطد روی نخػػهً نیىؾػیيص ،نخػػهً
دارای نِظ و تَاىایی ْکطکطدن نیؽػَد ،گطچػً ٌيػَز ةػصن ىػصارد.
اْطاد دیگط ىیظ نیآیيص تا آن نخػػهً را ٌتػادت کييػص .ةػا چيػیو
ٌتػػػادتی ،ةًتػػػصریج نٖػػػصاری اىػػػطژی ةػػػً آن نیدٌيػػػص .اگػػػط
تظکیًکييصهای آن را ٌتادت کيص سهطىاکتط اغت ،زیطا ایو ٌتادت
ةًتصریج نٖصاری اىطژی ةً آن نیدٌص و آن را ٕادر نیکيػص ةػصىی
ٌیيػی ؽػکل دٌػص .انػا ایػو ةػصن ٌیيػی در ةٍُػصی دیگػط ؽػػکل
نیگیطد .ةٍص از ایيکً ؽکل نیگیػطد ،در ةٍُػصی دیگػط ةػً ذیػات
ادانً نیدٌص و نیتَاىص کهی از ذٖػایٔ حٍػان را ةصاىػص .ازایػورو
نیتَاىص کارٌایی را ةطای نَحَدات ةؾػطی اىخػام دٌػص .ةػً ایػو
نطیٔ نیتَاىص نٖصاری اىطژی رؽص دٌص .انا کهکی کً نیدٌص ةػا
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ؽطط ٌهطاه اغت و ٌظیيًای ةطای آن وحَد دارد .آزاداىً در ةٍُصی
دیگط ةً انطاؼ نیرود و ةًراذِی نطدم ٌػادی را کيِػطل نیکيػص.
ایو ةصن ٌیيی دٕی ً
ٖا ىػاٌطی ؽػتیً نخػػهًای را دارد کػً از آن
دصیص آنصه اغت .ازایورو گطچً نهکو اغت چیظی را دیصه ةاؽیص

ً
دٕیٖا ؽتیً تفَیطی
کً نَحَدی نٖصس ةً ىيط نیرغص و ؽایص

ةاؽص کً آن را ٌتادت کطدیص ،انا ایػو ٌتػادت یػا دٌاٌػای نػطدم
اغت کً ةَدیػاتَا گَآنییو دروُیو یا تاتاگاتای تٖلتػی را سلػٔ
کطده اغت .انا ذٌو ایو ةَدای دروُیو یا ةَدیػػاتَای دروُػیو
ةًؽصت ةص اغت و ْٖم ةً دَل ْکط نیکيص .چَن در ةٍُصی دیگػط
نَِیص نیؽَد و نیتَاىص ْکط کيص و کهػی از ذٖیٖػت را نیداىػص،
حطئت ىهیکيص کارٌای سیلی ةصی اىخام دٌص .انا حطئت نیکيػص
کارٌای ةص حظئیتطی را اىخام دٌص .گاٌی اوٕات ذِی ةػً نػطدم
کهک نیکيص ،زیطا اگط ةػً نػطدم کهػک ىهیکػطد کػانالً اٌطیهيػی
نیةَد و کؾًِ نیؽص .چگَىً ةً نطدم «کهک» نیکيػص؟ ْػطض
کيیص کػی در نٖاةل تفػَیطی نٖػصس دٌػا کيػص و از او ةشَاٌػص
ٌلَی از ساىَادهاش را کً ةیهار اغت ؽٓا دٌص .ةػػیار سػب ،آن
نَحَد ةص ةً ؽػها کهػک نیکيػص .کػاری نیکيػص کػً در ـػيصوؽ
ةشؾؼ دَل ةیيصازیص ،چطاکً ذٌيؼ ةًدىتال دػَل اغػتٌ .طچػً
در ـيصوؽ ةشؾؼ دَل ةیؾِطی ةیيصازیص ،ةیهاری غػطیًتط ؽػٓا
نییاةص .از آىخا کً نٖصاری اىطژی دارد ،نیتَاىػص از ةٍُػصی دیگػط،
332

ْطدی ٌادی را کيِطل کيص .ةًویژه اگط کػی کً گَى

دارد ةػطود و

آن را ٌتادت کيص سهطىاکتط اغت .ایتًِ هزم ةً گِٓو ىیػػت کػً
تظکیًکييصه ةًدىتال دٌاکطدن ةطای ةًدغػتآوردن چیػظی ىیػػت،
چً رغص ةً ایيکً ةطای دَل درسَاغت کيص .انا ةطسػی ایػو کػار را
اىخػػام نیدٌيػػص .ذِػػی دٌػػاکطدن ةػػطای رٌاؽػػصن ساىَادهتػػان از
ةصةشِی و ةیهاری ،واةػِگی اذػاغات ةً ساىَادهتان اغػت .آیػا
نیسَاٌیػػص غطىَؽػػت اْػػطاد دیگػػط را کيِػػطل کيیػػص؟ ٌطکػػػی
غطىَؽت سَدش را دارد! اگػط در ةطاةػط آن نَحػَد دروُػیو دٌػا
کيیص و دَل نلب کيیص ،ةً ؽها کهک نیکيص .ةػیار نؾِاؽ اغػت
کػػً ةػػًدىتال دػػَل ةیؾػػِطی ةاؽػػیص ،چطاکػػً ٌطچػػً ةیؾػػِط دػػَل
ةشَاٌیص ،چیظٌػای ةیؾػِطی را نیتَاىػص از ؽػها ةػطدارد .نٍانلػ
نيفٓاىًای اغت .دَل زیادی ٌػت کػً غػایط ٌتادتکييػصگان در
ـيصوؽ ةشؾؼ ریشًِاىص و نیگضارد نٖصاری از آن را ةػً دغػت
آوریص .چگَىً دػَل ةػً دغػت نیآوریػص؟ نهکػو اغػت از در کػً
ةیطون رِْیص کیّ دَیی دیصا کيیص یا نهکو اغت داداؽی از نرل
کارتان ةگیطیص .ةً ٌط ؽکلی غٍی نیکيص دَل ةػً دغػت آوریػص.
انػػا چگَىػػً نیتَاىػػص ةػػصون ؽػػطط ةػػً ؽػػها کهػػک کيػػص؟ ةػػصون
ازدغػػتدادن ،چیػػظی ةػػً دغػػت ىهیآیػػص .ةيػػاةطایو نٖػػصاری از
اىطژیتان یا دىی را کً تظکیً کطدهایص ةطنػیدارد و نیةػطد ،چطاکػً
ْإص ایو چیظٌاغت و ایوٌا را نیسَاٌص.
33۱

ایػو ةَداٌػػای دروُػػیو نیتَاىيػػص ةػػیار سهطىػػاک ةاؽػػيص.
ةػیاری از تهطیوکييصگان نا کً چؾم غَمؽػان ةػاز اغػت ْکػط
نیکييػػص نَحػػَد واهیػػی را دیصهاىػػص .نهکػػو اغػػت کػػػی ةگَیػػص
گطوٌػػی از آنٌػػا انػػطوز ةػػً ایػػو نٍتػػص آنصىػػص و یکػػی از آنٌػػا
چيیووچيان ىانی داؽت و گطوه را رٌتطی نیکػطد .ایػو ؽػشؿ
تَـیّ نیکيص کً گطوه دیطوزی چگَىً ةَد ،گطوه انطوزی چگَىً
اغت و چگَىً آن گطوه نصتی ناىص و نرػل را تػطک کػطد ،چگَىػً
گطوه دیگط کهػی ةٍػص از آن آنػص و ناىيػص آن .آنٌػا چػً کػػاىی

ٌػِيص؟ دٕی ً
ٖا ٌهانٌایی ٌػِيص کً درةارهؽػان ـػرتت کػطدم.

آنٌػػا نَحػػَدات واهی وإٍػػی ىیػػػِيص ،ةلکػػً نَحػػَدات واهی
غاسِگی ٌػِيص .ایو نَارد ةػیار زیادىص.
اگط ایو در نٍتصی روی دٌص سهطىاکتط اغػت .اگػط راٌتػان
آن را ٌتادت کييص ،نػئَییت آنٌا را ةً ٌٍصه نیگیػطد« :آیػا نػطا
ٌتادت ىهیکيیص؟ نؾشؿ اغت کً در ذال ٌتادت نو ٌػػِیص!
ةػیار سب ،آیا ىهیسَاٌیص تظکیً کيیص؟ از ؽها نطإتت نیکيم و
ةػػً ؽػػها نیگػػَیم چگَىػػً تظکیػػً کيیػػص ».ةػػطای آنٌػػا ىيػػم و
تطتیبٌایی سَاٌص داد .اگط تظکیًؽان را کانل کييص کخا نیروىص؟
از آىخا کً تظکیًؽان ةًوغیل آن ىيػم و تطتیػب داده ؽػصٌ ،ػیچ
نصرغًای در غهَح ةاه آنٌا را ىهیدضیطد .از آىخا کً ٌطچیػظی را
ةطای آنٌا ةطىانًریظی نیکيػص ،نختَرىػص از ذػاه ةػً ةٍػص ترػت
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راٌيهایی آن ةاؽيص .آیا تظکی آنٌا ةی هط ىشَاٌص ةَد؟ گًِٓام کً
در ذال ذاكط ةطای نَحَدات ةؾطی ةػػیار غػشت اغػت کػً از
نطیٔ تظکیً ،هطۀ ذٖیٖی را ةً دغت ةیاورىص .ایو دصیػصه ةػػیار
رایج اغت .ةػیاری از اْطاد گًِٓاىص کً ىَر نَحَدی سػصایی را در
کَهٌای نٍطوؼ و در انِصاد رودٌای نٍم دیصهاىص ،انا اکثط آنٌػا
ةً ایػو نَحػَدات دروُػیو تٍلػٔ دارىػص .آنٌػا اىػطژی دارىػص و
نیتَاىيص سَد را ىهایان کييص .نَحَدات سصایی ذٖیٖػی ةًىػصرت
سَد را آؽکار نیکييص.
ً
ىػتِا کهِػطی از ایػو ةًاـػهالح ةَداٌػای
در گضؽًِ ،تٍصاد
زنیيی و دائٌَای زنیيی وحَد داؽِيص .انا در ذال ذاكػط تٍػصاد
ةػیار زیػادی از آنٌػا وحػَد دارىػص .وِٕػی کارٌػای ةػصی اىخػام
نیدٌيص ،نَحػَدات ةػاهتط آنٌػا را نیکُؾػيص .وِٕػی ةصاىيػص کػً
زىصگیؽان در سهط اغت ،ةًغػطٌت سػَد را ةػً آن نخػػهًٌای
ةَدا نیرغاىيص .نٍهَه ً نَحَدات سصایی واهتط ٕػَاىیو ذػاکم ةػط
نطدم ٌادی را نشِل ىهیکييصٌ .طچػً غػهد آن نَحػَد سػصایی
ةاهتط ةاؽص ،ةػً اذِهػال کهِػطی در اـػَل نػطدم ٌػادی نصاسلػً
نیکيص ،ذِی یػکذره ٌػم ایػو کػار را اىخػام ىهیدٌػص .ةيػاةطایو
نٍهَه ً آنٌا آن نخػه ةَدا را ىاگٍان ةا رٌصوةطؽ ُسطد ىهیکييػص،
چطاکً ىتایص چيیو کاری را اىخام دٌيص .وِٕػی آن ْػطار نیکيػص و
روی نخػه ةَدا نیرود ،نَحَدات واهتط آن را ةً ذال سػَدش
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نیگضارىػػص .آن نَحػػَدات دروُػػیو نیداىيػػص کػػً چػػً وٕػػت
زىصگیؽان در سهط اغت ،ةيػاةطایو ْػطار نیکييػص .در ىِیخػً ،آیػا
چیظی کً نیةیيیػص ةَدیػػاتَای وإٍػی اغػت؟ آیػا چیػظی کػً
نیةیيیص ةَدای وإٍی اغت؟ نؾکل ةَِان گٓت.
ةػیاری از ؽها نهکو اغت ةً ایو نَكَع ْکػط کيیػص« :ةػا
نخػهًٌای ةَدا در ساىً ةایص چػًکار کيػیم؟» ؽػایص ةػػیاری از
اْطاد ةً ْکط نو اِْادهاىص .ةطای ایيکً ةً ؽاگطداىم در تظکیً کهک
کيم ،ةً ؽها نیگَیم کػً نیتَاىیػص ایػو کػار را اىخػام دٌیػص :در
ذایی کً نخػه ةَدا را در دغت ىگً نیداریص ،نیتَاىیػص کِػاب
نو (زیطا کِاب ٌکع نطا دارد) یػا ٌکػع نػطا ةطداریػص .غػپع
ذایت دغت گل ىیلَْط آةی ةظرا را اىخام دٌیص و از نٍلػم ةػطای
تتػػطک درسَاغػػت کيیػػص ،گػػَیی در ذػػال کهػػکسَاغػػِو از نػػو
ٌػِیص .تتطک در ٌطض ىیم دٕیًٖ اىخام نیؽَد .انا نیسػَاٌم
ةً ؽها ةگَیم ،ایو کار ْٖم ةطای تظکیًکييصگان نا نیتَاىص اىخػام
داده ؽَد .ایو تتطک ةطای دوغِان یا ةػِگانتان ٌهل ىهیکيػص،
چطاکػػً ْٖػػم از تظکیًکييػػصگان نطإتػػت نػػیکيیم .ةطسػػی اْػػطاد
نیگَیيص کً ٌکع نطا ةً ساى دوغِان یا ةػِگانؽػان نیةطىػص
تا ارواح اٌطیهيی را دور ةطاىيص .نو ایيخا ىیػِم تا ارواح اٌطیهيی
را ةػػطای نػػطدم ٌػػادی دور ةػػطاىم .ای ػو ةػػصتطیو ةیاذِطانػػی ةػػً
نٍلمتان اغت.
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ذاه کً درةػارۀ ةَداٌػای زنیيػی و دائٌَػای زنیيػی ـػرتت
کطدیم ،نػئل دیگطی وحَد دارد .در چیو ةاغِان ،اْطاد ةػػیاری
ةَدىص کً در کَهٌای دور و اٌهاؽ حيگلٌػا تظکیػً نیکطدىػص .انػا
چطا انطوزه در آن نيانٔ کػی ىیػت؟ در ذٖیٖػت آنٌػا ىادصیػص
ىؾصهاىصْٖ .م احازه ىهیدٌيص نطدم ٌػادی چیػظی درةػارۀ آنٌػا
ةصاىيص ،ذِی تٍصادؽان ىیظ کهِط ىؾصه اغػت .ایػو اْػطاد ٌهگػی
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دارىص .ایونػَر ىیػػت کػً در نػَل ایػو
غالٌا ىادصیص ؽػصهاىص ،آنٌػا ٌيػَز ٌػم ایػو نػطؼ و آن نػطؼ
ً
ىػػتِا
ٌػِيص .انطوزه در دىیا چيصٌظار ىٓط از آنٌػا وحػَد دارىػص.

ً
نشفَـػا در آن
تٍصاد ةیؾِطی از آنٌا در کؾَر نا وحَد دارىػص،
کَهٌػػای نؾػػٍَر و در انِػػصاد رودٌػػای نٍػػم .آنٌػػا در ةطسػػی از
کَهٌای نطتًٓ ىیظ یاْت نیؽَىص ،انا از تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی
اغِٓاده نیکييص تا د ِر ُارٌایؽان را نٍطونَم کييػص و ةػً ٌهػیو

ٌلت اغت کً ىهیتَاىیص آنٌػا را ةتیيیػص .دیؾػطْت تظکیػ آنٌػا
ىػتِا آٌػًِ اغت و روشٌایؽان تٖطی ً
ً
تػا ىانؤ طىػص ،چطاکػً ةػً
اغاس و حٌَط تظکیً دی ىتطدهاىص .از غػَی دیگػط ،نػا نػػِٖی ً
ها

روی ذٌو ؽها تهطکظ نیکيیم و ةط نتٔ واهتطیو غطؽػت حٍػان
تظکیً نیکيیم و ةط نتػٔ ؽػکل حٍػان تظکیػً نػیکيیم .ةيػاةطایو
نتیٍی اغت کً گَى

نا غطیً رؽص نیکيص .نیتَان روشٌػای

تظکیً را ؽتیً ٌطم تفَر کطد ،ةًنَری کً ْٖم نرػَر نطکػظی راه
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اـلی اغت .ؽشفی کً در تظکیً ،نػیطٌای حػاىتی و کَچػک را
ةطنیگظیيص نهکو اغت در غهری داییو روؽوةیو ؽػَد ،گطچػً
ؽایص ؽیوؽیي

ةاهیی ىصاؽًِ ةاؽص .انػا چيػیو روشٌػایی از

راه اـلی تظکی ذٖیٖی ةػیار دورىص.
اغِادان چيیو نصرغًٌای تظکیػًای ىیػظ آنَزهٌػای سػَد را
نيِٖل نیکييص و نطیصاىی دارىػص .از آىخػا کػً روش تظکیػ آنٌػا
نیتَاىص ْٖم تا غهری ةطغص کً نِياغب ةا غػهد ؽیوؽػیي
آنٌاغت ،تظکی تهام نطیصان ةػًىاچار ةػً ٌهػان غػهد نرػصود
اغتٌ .طچً روش نػیطی ْطٌػی از نػػیط اـػلی دورتػط ةاؽػص،
ایظانات ةیؾِطی دارد و روش تظکی آن دیچیػصهتط اغػت ،چطاکػً
ىهیتَاىص ةً اغاس و حٌَط تظکیً دی ةتػطد .در تظکیػًْ ،ػطد ةایػص
ً
ٌهصتا ؽیوؽیي

سػَد را تظکیػً کيػص .آنٌػا ٌيػَز ایػو را درک

ً
ـطْا ةػا غشِیکؾػیصن نیتَاىيػص تظکیػً
ىهیکييص و ْکط نیکييص
کييص .ازایورو ةٍص از نصتزناىی نَهىی و ةٍػص از ـػصٌا غػال یػا
ذِی ٌظار غال تظکیًْٖ ،م نٖصار کهی گَى

ةً دغػت آوردهاىػص.

در وإً گَىگی کً ةً دغت آوردهاىػص از نطیػٔ غػشِیٌا ذاـػل
ىؾصه اغت .چگَىػً آن را کػػب کطدىػص؟ ؽػتیً وكػٍیت ْػطدی
ٌادی اغت :وِٕی حَان اغت واةػِگیٌای ةػػیار زیػادی دارد،
انا ٌيگانی کً دیطتط نیؽَد ،ةا گضؽت زنػان انیػصش ةػً آیيػصه
کمرى

نیؽَد .آن واةػِگیٌا ةػًنَر نتیٍػی رٌػا نیؽػَىص و
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ترلیل نیروىص .ایو روشٌػای نػػیط ْطٌػی ىیػظ از ایػو ؽػیَه
اغِٓاده نیکييص .آنٌا دی نیةطىص کً وِٕی ْػطد ةػطای دیؾػطْت
در تظکیً ،ةط ىؾػػِو در نصیِیؾػو ،سلػػً و رىجکؾػیصن تکیػً
نیکيػػص نیتَاىػػص گَىػػ

را ىیػػظ رؽػػص دٌػػص .انػػا ىهیداىيػػص کػػً

ِ
غػػشت نػػَهىی
واةػػػِگیٌای ةؾطیؽػػان در نػػَل آن زنػػان
نطیػٔ ةًآٌػػِگی رٌػاکطدن آن
ةًآٌػِگی ترلیػل نػیرود و از
ِ
واةػِگیٌاغت کً گَى

رؽص کطده اغت.

انا نا واةػِگیٌا را ٌصؼ ٕطار نیدٌیم و ةًنَر ذٖیٖی ةػً
آنٌا اؽاره نیکيیم ةًنَری کً ةَِاىیم آنٌا را از ةیو ةتطیم و ةػً
ایو نطیٔ در تظکیً رؽص غطیٍی سَاٌیم داؽت .ةػً نکانٌػایی
رًِْام کً اُلػب ةػًنَر اتٓػإی ةػا اْػطادی ةطسػَرد نیکػطدم کػً
غالٌای زیادی تظکیً کطدهاىص .آنٌا گِٓيصٌ« :یچکػی ىهیداىػص
نا ایيخػا ٌػػِیم .ةػا آىچػً در ذػال اىخػام آن ٌػػِی نصاسلػً
ىهیکيیم و ٌیچ نؾکلی ةطای تَ ةً وحػَد ىهػیآوریم ».آنٌػا را
ً
ىػتِا سَةی در ىيط گطْت.
نیتَان اْطاد

انا اْطاد ةصی ٌم ةَدهاىص و نختػَر ةػَدیم ةػا آنٌػا غػطوکار
داؽًِ ةاؽیم .نثایی ةطایتان نیزىم .اوییو ةػاری کػً در اغػِان
گَییحَ کالغی ةطگظار کطدمْ ،طدی ةػَد کػً در ذػیو کػالس وارد
ؽص و گٓت کً اغِاد ةظرگؼ نیسَاٌص نطا ةتیيص و ایيکػً اغػِاد
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ةظرگؼ چيیووچيان اغت و غػالٌای ةػػیار زیػادی اغػت کػً
چػی نيٓػی دارد و ةػا
تظکیً کطده اغت .دػی ةػطدم ایػو ؽػشؿ
ِ
ـَرت زرد و رى

دطیصهاش ةػیار ؽػطور ةػً ىيػط نیآنػص .گٓػِم

وٕت ىصارم او را ةتیيم و او را رد کطدم .ایو کار ،اغػِاد ةػظرا او را

ً
وإٍا ةً ٌم ریشت و ؽطوع کطد ةطایم دردغط درغت کيصٌ .ط روز

ةطای نو نؾکل ایخاد نیکػطد .نػو ؽشفػی ٌػػِم کػً ٌػیچ
ٌالًٕای ةً حصال ةا دیگطان ىصارم و ىیازی ٌم ةً آن ىتَدٌ .ط گاه
چیظٌای ةصی ةًغهِم نیْطغِادْٖ ،م آنٌػا را دػاک نیکػطدم.
ةٍص از آن ،ةً آنَزش ْای سَد ادانً نیدادم.
چيص ٕطن دیؼ ،در دوران غلػل نیيػ

دائَئیػػِی وحػَد

ً
ٍػصا ایػو
داؽت کً در زنان تظکیًاش ،ناری او را تػشیط کػطد .ة

دائَئیػت ةصون ایيکً تظکیًاش را کانل کيص درگضؽت .نػار ةػصن
آن دائَئیػت را ةً تػشیط درآورد و ؽکلی اىػاىی ةً سَد گطْت.
ایو «اغِاد» کً نیسَاغت نطا ةتیيص ،کػی ىتَد حظ ٌهػان نػار
در ؽکل اىػان .ةًسانط ایيکً غطؽت او تِییط ىکطده ةَد ،سػَد را
ةً نار ةظرگی تتصیل نیکطد تا ةطای نو نؾػکل ایخػاد کيػصْ .کػط
کطدم از ذصش ةػیار ْطاتػط رِْػً اغػت .ةيػاةطایو او را در دغػِم
گطِْم و از گَىگی ةػیار َٕی ةًىام «گَى

ذلکييػصه» اغػِٓاده

کػػطدم تػػا ٕػػػهت دػػاییو ةػػصىؼ را ذوب و ةػػً آب تتػػصیل کػػيم.
ٕػهت ةاهی ةصىؼ سظیص و ةً ساىًاش ةطگؾت.
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روزی یکػػی از دیػطوان او ةػػا نػػػئَل نطکػػظ دغػػِیاری ؽػػٍط
گَییحَ تهاس گطْػت و ةػً آن سػاىم گٓػت کػً اغػِاد ةػظرگؼ
نیسَاٌص او را ةتیيص .دغِیار ةً آىخا رْػت .داسػل ُػاری تاریػک
ؽص و ىهیتَاىػت چیظی ةتیيص ،ةًحظ تفَیط غایًناىيصی کً آىخا
ىؾػػًِ ةػَد و از چؾػهاىؼ ىػَری غػتظ غػانً نیؽػص .وِٕػػی
چؾهاىؼ را ةاز نیکطدُ ،ار روؽو نیؽص و وِٕػی چؾػهاىؼ را
نیةػت ُار دوةاره تاریک نیؽػص .او ةػا یٍخػًای نرلػی گٓػت:
«یی ٌيگخی دوةاره ةطنیگطدد و ایو ةار ٌیچیک از نػا دوةػاره آن
نؾکالت را ایخاد ىهیکيیم .نػو اؽػِتاه نیکػطدم .یػی ٌيگخػی
آنصه تػا نػطدم را ىخػات دٌػص ».دیػطواش از او دطغػیص« :اغػِاد
ً
یهٓا ةليص ؽَیص .ةطای داٌایتان چً نؾکلی دیؼ آنصه؟»
ةظرا،
او داغػػز داد« :دیگػػط ىهیتػػَاىم ةایػػػِم .داٌػػایم ـػػصنً دی ػصه
اغت ».وِٕی از او غؤال ؽص کً چگَىً ـصنً دیص ،ؽطوع کطد ةً
ـرتت درةارۀ ایيکً چگَىً نؾکل ایخاد نیکطد .انػا دػع از آن
در غال  ۸993در ىهایؾگاه غالنت آغیایی در دکو دوةاره غط ةػً
غط نو گضاؽت .او ٌهیؾً کارٌای ةػصی اىخػام نػیداد و غػٍی
نیکطد ةا آنَزش داْای نو نصاسلػً کيػص ،ةيػاةطایو او را کػانالً از
ةیو ةطدم .ةٍص از ایيکً از ةیو رْتٌ ،مىؾیيان او ،دیػط و حػَان و
زن و نطدٌ ،هگی سَاغِيص ٌلیً نو إصام کييص .در آن زنان ،چيص
کلهًای ةً آنٌا گِٓمٌ .هگی ؽَکً ؽصىص و آنٕصر تطغػیصىص کػً
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ٌیچیک حطئت ىکطدىص کاری اىخام دٌيصٍْ .هیصىص نَكَع از چػً
ٕطار ةَد .ةطسی از آىان ذِی ةا ایيکً زنػاىی نػَهىی تظکیػً کػطده
ةَدىص ٌیچ ْطٕی ةا نطدم ٌادی ىصاؽِيص .در ذایی کً ةػً نَكػَع
تتطک نیدطداسِم درةارۀ ایو چيص رویصاد ىیظ ـرتت کطدم.

جَیَ کٌ
«حَیَ کً» چیػت؟ در احِهاع تظکیًکييصگان ،ةػػیاری از نػطدم
در نػػَل آنػػَزش چیگَىػػ

 ،آن را ةػػًٌيَان ٕػػػهِی از تظکیػػً

آنَزش نیدٌيص .در وإً ایو چیظی ىیػت کً ةً نخهٌَ تظکیً
تٍلٔ داؽًِ ةاؽص .ایو ةًـَرت ىٌَی نٍارت ،وردسَاىی و تکيیک
آنَزش داده نیؽَد .از ؽکلٌایی ناىيص تطغیم ٌالئم ،غػَزاىصن
ٌَد ،غَزاىصن کاُػض و سَاىػصن ورد و چيػیو چیظٌػایی اغػِٓاده
نیکيص .آن نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص و روشٌػای نٍایخػ
آن ةػػػیار نيرفػػطةًْطد اغػػت .ةػػًٌيَان نثػػال ،اگػػط کػػػی در
ـَرتؼ تتشال زده ةاؽص ،تهطیوکييصۀ حَیَ کػًٕ ،لمنػَیی را در
حػػٌَطی از غػػَیَٓر حیػػَه ْػػطو نیکيػػص و دایػػطهای روی زنػػیو
نیکؾػػص و یػػک «×» در وغػػم آن تطغػػیم نیکيػػص .غػػپع از
ؽشؿ نیسَاٌص کً در وغم دایطه ةایػِص و ؽطوع ةػً سَاىػصن
وردٌایی نیکيص .غػپع از ٕلمنػَیی کػً در حػٌَطی از غػَیَٓر
322

حیَه ْطو رًِْ اغِٓاده نیکيص تا دایطهٌػایی در ـػَرت ؽػشؿ
ةکؾص .در ذایی کً دایطهٌا را نیکؾص وردٌا را ىیػظ نیسَاىػص .ةػً
کؾیصن ادانً نیدٌص تػا ایيکػً ةػا ٕلمنػَ یػک ىٖهػً در تتشػال
نیگضارد و سَاىصن وردٌا ىیظ در آن نًَٕ تهام نیؽَد .غپع ةً
ؽشؿ نیگَیص آن درنان ؽػصه اغػت .ؽػشؿ دػی نیةػطد کػً

ً
وإٍا کَچکتط ؽصه و وِٕی آن را یهع نیکيص درد ىصارد.
تتشال
آن نؤ ط ةَد .آن ؽیَهٌا نیتَاىيػص ةیهاریٌػای حظئػی را درنػان
کييص ،انا تَاىایی درنان ةیهاریٌای وسیم را ىصارىػص .اگػط ةگَییػص
ةازویتان درد نیکيص چً کار نیکيص؟ ؽطوع ةً سَاىصن وردٌػایی
نیکيص و از ؽها نیسَاٌص دغػِانتان را در انِػصاد ةػصنتان ةػاز
کيیص .غپع ةً ىٖه نب غَزىی ٌِ گَی ایو دغػت ؽػها ْػَت
نیکيػص و نیگػػضارد کػػً آن از ىٖهػ نػب غػػَزىی ٌِ گػػَی دغػػت
دیگطتان ةیطون ةیایص و ؽها حطیان ٌَا را اذػاس سَاٌیػص کػطد.
وِٕی دوةػاره ةازویتػان را یهػع کيیػص ،نثػل ٕتػل درد ىشَاٌػص
داؽت .ةًٌالوه ،ةطسی اْػطاد از روشٌػای دیگػطی ىیػظ اغػِٓاده
نیکييص ،ناىيص غَزاىصن کاُض ،تطغیم ٌالئم و آویشػِو نلػػمٌا.
آنٌا چيیو کارٌایی اىخام نیدٌيص.
دىیَی نػیط ْطٌی در نصرغ دائػَ تظکیػ ةػصن را
روشٌای
ِ
ً
آنَزش ىهیدٌيص .آنٌا ـػطْا ةػً ْػالةیيی ِْ ،ي ؽػَیی ،راىػصن
ارواح دلی ػص ةػػا دٌػػا و ورد و ؽػػٓای ةیهاریٌػػا نیدطدازىػػص .اکثػػط
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روشٌای دىیَی نػیط ْطٌی از ایوٌػا اغػِٓاده نیکييػص .آنٌػا
نیتَاىيص ةیهاریٌا را ؽٓا دٌيص ،انا روشٌایی کً ةً کار نیةطىص
سَب ىیػت .ةً چیظٌػایی کػً ةػطای ؽػٓای ةیهاریٌػا اغػِٓاده
نیکييص اؽاره ىهیکيیم ،انا تهطیوکييصگان نػا کػً داْػا را تظکیػً
نیکييص ىتایص از آنٌػا اغػِٓاده کييػص ،چطاکػً اىطژیٌػای ةػػیار
غهد داییو و ةػػیار ةػصی دارىػص .در چػیو ةاغػِان ،روشٌػای
ؽٓادٌيصه را ةً رؽًٌِایی تٖػیمةيصی کطدىص ناىيص ؽکػًِةيصی،
نػػب غػػَزىی ،ناغػػاژ ،کػػایطو دطکِی ػک ،نػػب ْؾػػار ،ؽػػٓادٌی
چیگَى

و نب گیاٌی .آنٌا ةً دغًٌِای ةػیاری تٖػیمةيصی

ؽصىصٌ .ط روش ؽٓادٌيصه یک رؽًِ ىانیصه ؽص .ایو حَیػَ کػً،
ةًٌيَان غیظدٌهیو رؽًِ نتًٖةيصی ؽص .ازایػورو ىػام کانػل آن
«رؽِ ؽهارۀ غیظده حَیَ» اغت .حَیَ کً ،چیػظی در نخهٌَػ
تظکی نا ىیػػت ،زیػطا ٕػصرتٌای آن از گَىػ ِ ذاـػل از تظکیػً
غطچؾهً ىهیگیطد .چیظی ؽتیً تکيیک اغت.
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سخنرانی ششو

جنَن حاصل از تزکیٌ
در احِهاع تظکیًکييصگان ،اـهالذی ةً ىام حيَن ذاـل از تظکیػً
وحَد دارد کً تث یط ةػیار زیػادی ةػط ٌهػَم نػطدم داؽػًِ اغػت.
ةًویژه ةطسی آنٕصر آن را دشؼ کطدهاىص کً ةٍلی اْطاد از اىخػام
چیگَى

نیتطغيص .وِٕی نطدم نیؽيَىص کً تهطیو چیگَىػ

نهکو اغت نيخط ةً حيَن ذاـل از تظکیً ؽَد ،ةػػیار وذؾػت
نیکييص کػً آن را ؽػطوع کييػص .در ذٖیٖػت ،ةگضاریػص ةگػَیم کػً
حيَن ذاـل از تظکیً ةًٌیچوحً وحَد ىصارد.
ةطسی اْطاد ةًسانط درغتىتَدن ْکطؽان ،ةػً تػػشیط ارواح
یا ذیَاىات درآنصهاىص .سَدآگاه اـلی آنٌا ـاذباسِیار ىیػػت،
32۸

ُیطنتیٍػی سػَد را ةػً «اىػطژی ٕصرتهيػص» ىػػتت
انا ایو ذایت
ِ

نیدٌيص .انا آىچػً روی داده ایػو اغػت کػً ارواح یػا ذیَاىػات
تػشیطکييصه ةصن آنٌا را کيِطل نیکييص و ٌيگانی کً ایػو اْػطاد
تهػطیو نیکييػػص دیگػط سَدؽػػان ىیػػػِيص .نهکػو اغػػت ٌيگػػام
ذطکت تٍادل ىصاؽًِ ةاؽيص یا حیػَوْطیػاد ةظىيػص .وِٕػی نػطدم
نیةیييص کً تهطیو چیگَى

ةصیو ـَرت اغت ،نیتطغيص آن را

تهطیو کييص .ةػیاری از ؽها ْکط نػیکيیػص کػً ایػو چػیگَىػ
اغت؛ انا چگَىً ایو نیتَاىص تهطیو چیگَى

ةاؽص؟ ایو ْٖػم

داییوتطیو غهد ؽٓایاِْو و سَد را غایم ىگًداؽِو اغت ،انػا
ةػیار سهطىا ک اغت .اگط ٌادت کيیص کارٌا را ةً ایو ؽیَه اىخام
دٌیص ،سَدآگاه اـلیتان ٌهیؾً در کيِػطل سػَد ىػاتَان سَاٌػص
ةَد .آىگاه نهکو اغػت سَدآگػاه کهکػی ،اىطژیٌػا یػا دیامٌػای
سارحی ،ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصه و ُیطه ةػصنتان را کيِػطل
کييص .ؽایص کارٌای سهطىاکی اىخام دٌیص و ةاٌث ـػصن ةظرگػی
ةػػً احِهػػاع تظکیػػًکييػػصگان ؽػػَیص .ایػػو نؾػػکالت ةػػًسانط
درغتىتػَدن ْکػط اْػطاد و واةػػِگی سَدىهػاییؽػان ةػً وحػَد
نیآیص .ایو دصیػصه ،حيػَن ذاـػل از تظکیػً ىیػػتٌ .یچکػػی
ىهیداىص چگَىً ةٍلی اْطاد ةًاـهالح اغِاد چیگَىػ

ؽػصهاىص؛

چطاکً آنٌا ىیظ ةً حيَن ذاـل از تظکیػً اٌِٖػاد دارىػص .در وإػً
تهطیو چیگَى

ىهیتَاىص ةاٌث ؽَد ؽشؿ دچار حيَن ذاـل
32۲

از تظکیً ؽَد .ا کثط نطدم ایو اـهالح را از آ ار ادةػی ،رنػانٌػای
ٌيطٌای رزنی و ُیطه ؽيیصهاىص .اگط ةاور ىهیکيیص ،نػیتَاىیػص ةػً
کِابٌای ٕصیهی یا کِابٌای تظکیً رحَع کيیػص .چيػیو چیػظی
در آن کِابٌا وحَد ىصارد .چگَىً نهکو اغػت حيػَن ذاـػل از
تظکیً وحَد داؽًِ ةاؽػص؟ ُیػطنهکو اغػت چيػیو چیػظی روی
دٌص.
حيَن ذاـل از تظکیًای کً نطدم ةً آن ةاور دارىص چيص ؽکل
دارد .آىچً اهن گٓػِم یکػی از ایػو ؽکلٌاغػت .ةػًسانط ایيکػً
ؽشؿ ْکطش درغت ىیػت ،ارواح یا ذیَاىػات تػػشیطکييصه را
ةً سَد حضب نیکيص و ذٌيیتٌػای نِٓػاوتی نثػل نلػبکػطدن
«ذایت چیگَى

» را رؽص نیدٌػص کػً سَدىهػایی کيػص .ةٍلػی

اْطاد در نلب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػِيص یا چیگَى
را تهطیو کطدهاىص .وِٕی چیگَى

ٕالةػی

را تهطیو نیکييصٌ ،ادت دارىص

سَدآگاه اـلیؽان را رٌا کييػص .آگػاٌی سػَد ةػً ٌطچیػظی را از
دغت نیدٌيص و ةصنؽان را ةً دیگطان تٖػصیم نػیکييػص .از ىيػط
ذٌيػػی غػػطدرگم نیؽػػَىص و نػػیگضارىػػص ةصنؽػػان از سَدآگػػاه
کهکیؽان یا اىطژیٌا یا دیامٌای سارحی ْطنان ةگیػطد .ةٍلػی
رِْارٌای ٌخیب را ةً ىهایؼ نیگضارىص .اگط ةػً چيػیو ؽشفػی
گًِٓ ؽَد کً از ةاهی غاسِهان ةً داییو ةپطد یػا در آب ؽػیطحً
رود ،ایو کارٌا را اىخام نیدٌص .سَد او ذِی تهایلی ةػً زیػػِو
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ىصارد و نیسَاٌص ةصىؼ را ةػً دیگػطان واگػضار کيػص .ایػو حيػَن
ذاـل از تظکیً ىیػت؛ ةلکً نیتَاىیص ةگَییص او ةً گهطاٌػی رِْػً
و ٌلت ایخادش ایو اغت کً در آُاز ةػًـػَرت ٌهػصی ةػً ایػو
ؽػػکل رِْػػار کػػطد .ةػػػیاری از نػػطدم ْکػػط نػػیکييػػص ىَغػػان
ىاسَدآگاٌاى ةصنؽان ،تهطیو چیگَى
ؽشفػی در ای ػو ذایػػت چ ػیگَىػ

اغػت .در ذٖیٖػت اگػط
را تهػػطیو کيػػص ،دیانػػصٌای

وسیهی سَاٌص داؽت .چيیو چیظی تهطیو چػیگَىػ

ىیػػت،

ةلکً ىِیخ واةػِگیٌا و نلبٌای نطدم ٌادی اغت.
وكٍیت دیگط ایو اغت کً وِٕی در تهطیو چیگَى

 ،چػی

در حایی از ةصن نػػصود نیؽػَد یػا وِٕػی چػی ةػً ةػاهی غػط
نیرغص و ىهیتَاىص داییو ةیایص ْطد نیتطغص .ةصن اىػان حٍػاىی
کَچک اغت .ةًویژه در روشٌای دائَئیػِی وِٕی چی از نیػان
کاىایی نیگضرد ،ؽشؿ ةا ایو نؾکالت نَاحً نیؽَد .اگط چی
ىَِاىص از نیان کاىال ةگضرد ،در آن انػطاؼ نَِٕػّ نیناىػص .ایػو
نػئلً ىًتيٍا در غػط ،ةلکػً در ٕػػهتٌای دیگػط ةػصن ىیػظ روی
نیدٌص .انا غط اىػان ذػاستطیو ٕػهت اغت .چی ةً ةػاهی
غط نیرود و غپع داییو نیآیص .اگط چی ىَِاىص از نیػان کاىػال
رد ؽَدْ ،طد اذػاس نیکيص غط ةػػیار غػيگیو و نِػَرم ؽػصه
اغت ،اىگار کاله غيگیيی از چی ةً غط دارد .انا چی ىً نػیتَاىػص
چیظی را کيِطل کيص و ىً نیتَاىص ةاٌث ایخاد نؾکل یػا ةیهػاری
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ؽَد .ةٍلی از نطدم ذٖایٔ چیگَىػ

را ىهػیداىيػص و ىيطٌػایی

اغطارآنیظ نیدٌيص و ٌهیو نػئلً ةاٌث ٌطجونطج ؽػصه اغػت.
ةط ٌهیو اغاس ،نطدم ْکط نیکييص اگط چی ةً ةاهی غػط ةػطود و
ىَِاىص داییو ةیایصْ ،طد حيَن از تظکیً نیگیطد ،ةً گهطاٌی نیرود
و ُیطه .ایو ةاٌث ؽصه ةػیاری از نطدم ةِطغيص.
اگط چػی ةػً ةػاهی غػط ةطغػص و ىَِاىػص دػاییو ةیایػصْٖ ،ػم
وكٍیِی نَِٕی اغت .ةطای ةطسی نهکو اغت نصتی نَهىی یػا
ذِی ىیهػال ادانً یاةص و ٌيَز ٌم داییو ىیایػص .اگػط ٌلػِؼ آن
ةاؽص ،ؽشؿ نیتَاىص یک اغِاد وإٍی چیگَى

دیصا کيػص کػً

چی را ةً داییو ٌػصایت کيػص و چػی نػیتَاىػص دػاییو ةیایػص .در
تهطیو چیگَى

چی آنٌا ىهیتَاىص از نیػان کاىػایی
 ،اْطادی کً
ِ

رد ؽَد یػا دػاییو ةیایػص ،ةایػص ٌلػت آن را در ؽیوؽػیي

سػَد

حػِخَ کييص و ةتیييص آیا ایونَر اغػت کػً نػصتی نػَهىی در آن
غهد نَِّٕ ناىصهاىص و ةایػص ؽیوؽػیي
وِٕی ةًنَر وإٍی ؽیوؽیي

سػَد را رؽػص دٌيػص!

سَد را ارتٖا نیدٌيص ،دی نیةطىص

کً چی نیتَاىص داییو ةیایص .ىهیتَاىیص ةػًحای تهطکػظ ةػط رؽػص
ؽیوؽیي

 ،ةًدىتال تتصیل گَى

نیناىص تا ایيکً ؽیوؽیي

در ةصنتان ةاؽیص .نؾکل آىخا

ؽػها رؽػص کيػص و ْٖػم ةٍػص از آن،

ً
وإٍػا نػػصود ةاؽػص،
تِییطات ٌهًحاىتً روی نیدٌص .اگط چػی
ٌيَز ٌم ىهیتَاىص ةاٌث نؾکلی ؽَد .نٍهَه ً ایو ٌَانػل ذٌيػی
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نا ٌػِيص کً ىٖؼ ایٓا نیکييص .ةًٌػالوه ،ةٍػص از ایيکػً کػػی از
اغِاد ٕالةی چیگَى

نیؽيَد کً وِٕی چی ةً ةاهی غط ةطغػص

نهکو اغت نؾػکلی دػیؼ آیػص ،نػیتطغػص .وِٕػی نػیتطغػص،
نیتَاىص ةطای او نؾکلی وإٍی ةً وحَد ةیاورد .وِٕی نیتطغیص،
واةػِگی تطس در نیػان اغػت .آیػا آن یػک واةػػِگی ىیػػت؟
وِٕی واةػِگی ؽها ىاٌط نیؽَد ،آیػا ىتایػص رٌػا ؽػَد؟ ٌطچػً
ةیؾػػِط ةِطغ ػیص ،ةیؾػػِط ؽػػتیً ةیهػػاری ةػػً ىيػػط نػیرغػػص .ایػػو
واةػِگیتان ةایص از ةیو ةػطود .وادار سَاٌیػص ؽػص از ایػو نػاحطا
درس ةگیطیص تا ةَِاىیص از واةػِگی تطس رٌا ؽَیص و رؽص کيیص.
ؼ رو دارىػػص اذػػػاس
تهػػطیوکييػػصگان در تظکیػًای کػػً دػی ِ
راذِی ىشَاٌيص داؽت .زیطا ةصنؽان اىَاع زیادی از گَى

را رؽص

نیدٌص کً ٌه آنٌا چیظٌایی ةػیار ةإصرتاىػص کػً درون ةػصن
ذطکت نیکييػص .ایوٌػا ةاٌػث نػیؽػَىص ةػً ایػو یػا آن ؽػکل
اذػاس ىاراذِی داؽػًِ ةاؽػیصٌ .لػت ایيکػً اذػػاس راذِػی

ً
اغاغا ایو اغت کػً ٌهیؾػً نیتطغػیص ةیهػار ؽػَیص .در
ىصاریص

ذٖیٖت ،چیظٌایی کً در ةػصنتان رؽػص کطدهاىػص ٕصرتهيػص ةػَده و
ٌه آنٌا گَى

ِ
نَحػَدات
 ،تَاىاییٌای َْؽنتیٍی و ةػیاری از

َْؽنتیٍی ٌػِيص .اگػط ةػً ایػونػطؼ و آننػطؼ ذطکػت کييػص،
ةصنتان اذػاس سارش ،درد ،نٍضبةَدن و ُیطه سَاٌص داؽػت.
اىٍِای اٌفاب ةػػیار ذػػاس اغػت و اىَاعوإػػام ذایتٌػای
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تظکیً ىاٌط نیؽَىص .تا وِٕی ةصنتان ةػًنػَر کانػل ةػا نػادۀ ةػا
اىطژی ةاه تتصیل ىؾصه اغت ،ةػً ایػو ؽػکل اذػػاس نیکيیػص.
ةایػػص ایػػو چیظٌػػا را دصیػػصهای سػػَب در ىيػػط گطْػػت .ؽػػها
تهطیوکييصگان اگط ٌهیؾً سَد را ْطدی ٌادی در ىيػط ةگیطیػص و
ٌهیؾً ْکط کيیص ةیهاری داریص ،چگَىً نػیتَاىیػص تظکیػً کيیػص؟
وِٕی درد و نريِی در تظکیً دیؼ نیآیص ،اگط ٌيَز ٌػم سػَد را
ْطدی ٌادی در ىيط ةگیطیص ،دػع نػیگػَیم ؽیوؽػیي

تان در

ٌهان یريً ةً غهد نطدم ٌادی غَٖط کطده اغػت .ذػصإل در
راةهً ةا ایو نَكػَع ةشفػَص ،ةػً غػهد نػطدم ٌػادی غػَٖط
کطدهایص.
تهطیوکييصگان وإٍی ةً نػائل از غهری ةػػیار ةػاه ىگػاه
نیکييص ،ةًحای ایيکً از دیصگاه نطدم ٌادی ىگاه کييػص .اگػط ْکػط

ً
وإٍػا ةاٌػث ؽػَد ةیهػار ؽػَیص .زیػطا
کيیص ةیهاریص ،نهکو اغت
وِٕ ػی ْکػػط کيیػػص ةیهاری ػص ،غػػهد ؽیوؽ ػیي

ؽػػها ٌمغػػهد

نطدم ٌادی اغت .تهطیو چیگَى

و تظکی وإٍػی

ؽیوؽیي

ةً ةیهاری سِم ىهیؽَد ،ةػًویژه در سفػَص آن ىػٌَی کػً اهن
تَـیّ کطدم ،کً چی در حایی نػصود نیؽَدٌ .هگی نیداىیم

ً
وإٍا ةاٌث ةیهاری نطدم نیؽػَد ٌِٓاددرـػص ذٌيػی و
کً آىچً

غیدرـص حػهی اغت .نٍهَه ً ؽشؿ اةِصا از ىيػط ذٌيػی ْػطو
دع آن ةطآیص و ٕتل از ایيکً وكٍیت
نیریظد و ذٌو ىهیتَاىص از ِ
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ةیهاری ةًنَر چؾهگیطی ةصتط ؽَد ،ؽشؿ از ةار غيگیو ذٌيػی
رىج نیةطد .نٍهػَه ً ةػً ایػو ـػَرت اغػت .ةػطای نثػال ،زنػاىی
ؽشف ػی ةػػَد ک ػً او را نرک ػم ةػػً تشػػت ةػػػًِ ةَدىػػص .یک ػی از
دغتٌای او را گطِْيص و ادٌا کطدىػص نػیسَاٌيػص آن را ةتطىػص تػا
سَن از آن حاری ؽَد .غپع چؾهان او را ةا دارچًای ةػػِيص و
نچ دغت او را سطاؽیصىص( .دغت او در اـل ةطیصه ىؾػصه ةػَد و
سَن ىهیآنص ).ؽیط آب را ةاز کطدىص ةًنَری کػً او نػیتَاىػػت
چکی ػصن آب را ةؾػػيَد و در ىِیخػػً ْک ػط ک ػطد سػػَن اوغػػت کػػً
نیچکص .آن نطد ةٍص از زنػان کَتػاٌی درگضؽػت .در ذٖیٖػت او
زسهی ىؾصه ةَد و سَىطیظی ىصاؽت ،ةلکً آب ةَد کً نػیچکیػص.
ٌَانل ذٌيیاش ةاٌث نطگؼ ؽص .اگط ٌهیؾً ةاور داؽًِ ةاؽیص
کً ةیهاریػص ،اذِهػاه ً سَدتػان را در ىٍایػت ةیهػار نیکيیػص .زیػطا
ؽیوؽیي

تان تا غهد نطدم ٌادی غَٖط کػطده اغػت و نػطدم

ٌادی ةًنَر نتیٍی دچار ةیهاری نیؽَىص.
اگط تهطیوکييصهای ٌهیؾً ْکط کيص ةیهار اغت ،در ذٖیٖػت
ةطای آن تٖاكا نیکيص .اگط یک ةیهػاری را درسَاغػت کيیػص ،وارد
ةصنتان نیؽَد .غهد ؽیوؽیي

تهطیوکييصه ةایص ةػاه ةاؽػص.

ىتایص ٌهیؾً ىگطان ةاؽیص کً چیظی ؽػها را ةیهػار نیکيػص ،زیػطا
ایو تطس از ةیهاری ،واةػِگی اغػت و ناىيػص غػایط واةػػِگیٌا
نیتَاىص ةطایتان نؾکل ایخاد کيص .در تظکیً هزم اغػت ؽػشؿ
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کارنا را از ةػیو ةتػطد و آن دردىػا ک اغػت .چگَىػً نػیتَاىیػص در
راذِی گَى

را رؽص دٌیص؟ چگَىػً ُیػط از آن نػیتَاىیػص از ؽػط

واةػِگیٌایتان سالص ؽَیص؟ ةگضاریػص داغػِاىی از ةَدیػػم را
ةطایتان ةگَیم .زناىی ؽشفػی ةػَد کػً ةٍػص از تالؽػی زیػاد در
تظکیً ،آرٌات ؽص .وِٕػی ىظدیػک ةػَد ةػً هػطۀ ذٖیٖػی ىائػل و
آرٌات ؽَد ،چگَىػً نػیتَاىػػت سَؽػرال ىتاؽػص؟ او در ذػال
رِْو ةً ْطاغَی غً ٕلهطو ةَد! انا ایو ٌیخػان یػک واةػػِگی
اغػػت ،واةػػػِگی سَؽػػرایی ةػػػیار زیػػاد .آرٌػػات ةای ػص رٌػػا از
واةػِگیٌا ةاؽص ،ةا ٕلتی کً ترػتتػث یط ٕػطار ىهػیگیػطد .انػا او
غَٖط کطد و تظکیًاش ةً ةی هطی ساتهػً یاْػت .چػَن غػَٖط
کطده ةَد ،نختَر ةَد دوةاره از اول ؽطوع کيص .تظکیًاش را دوةػاره
ؽطوع کطد و ةٍص از تالؽی ةػیار دطزذهت دوةاره در تظکیً ـػٍَد
کطد .ایو دًٍْ تطغیص و ةً سَدش یادآور ؽص« :ىتایص ٌیخػانزده
ؽَم ،وگطىً دوةاره غَٖط نیکيم ».ةا ایو تطس ،دوةاره ؽکػػت
سَرد .تطس ىیظ ىٌَی از واةػِگی اغت.
نٍَٕیت دیگطی وحػَد دارد :وِٕػی ؽشفػی از ىيػط ذٌيػی
ةیهار نیؽَد ،ةً ایو ؽشؿ ةطچػب حيَن ذاـل از تظکیػً زده
نیؽَد .اْطادی ٌػِيص کً ذِی نيِيط نو نیؽَىص تػا ةیهػاری
رواىی آنٌا را درنان کػيم! نیگػَیم کػً ةیهػاری رواىػی ،ةیهػاری
ىیػت و نو ةطای رغیصگی ةً چيیو نػائلی وٕػت ىػصارم .چػطا؟
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زیطا ةیهار رواىی دارای ٌیچ ویطوغی ىیػت و ةصن او ىً تِییطات
ةیهارگَىػػً دارد و ىػػً ٌٓػػَىِی .از ىيػػط نػػو ایػو ةیهػػاری ىیػػػت.
ةیهاری رواىی وِٕػی روی نیدٌػص کػً سَدآگػاه اـػلی ؽػشؿ
ةػیار كٍیّ نیؽَد .تا چً ذص كػٍیّ نیؽػَد؟ نثػل کػػی
اغت کً ىهیتَاىص ـاذباسِیار سَدش ةاؽص .روح اـػلی ةیهػار
رواىی ةً ٌهیو ؽکل اغت .دیگط ىهیسَاٌص ـػاذباسِیار ةػصن
ةاؽصٌ .هیؾً دطت و گیج اغت و ىهیتَاىص ٌؾیار ةهاىص .در ایػو
نطذلً ،سَدآگاه کهکی ؽشؿ یا اىطژیٌا یا دیامٌای سارحی ةػا
او نصاسلً نیکييص .در ٌط ُةٍص ،غهَح ةػیاری وحَد داردٌ .ط ىَع
اىطژی یا دیانی نظاذم او نیؽَد .ةًٌالوه ،روح اـلی ْطد ؽػایص
در زىصگیٌای ٕتلی کارٌای ةصی اىخام داده و ؽػایص نلػبکػاران
نیسَاٌيص ةػً او ـػصنً ةظىيػصٌ .طچیػظی نػیتَاىػص روی دٌػص.
نیگَییم کً ناٌیت ةیهاری رواىی ایو اغت و ایو چیظٌا ةاٌػث
آن نیؽَىص .اکيػَن ةایػص ةطایتػان روؽػو ةاؽػص کػً چػطا نایػل
ىیػِم چيػیو چیظٌػایی را ةػطای آنٌػا درنػان کػيم .چػً کػاری
نیتَان درةػارۀ آن اىخػام داد؟ ؽػشؿ را آنػَزش دٌیػص ،ةػً او
کهک کيیص ٌؾیار ؽَد ،انا ةػیار غشت اغت کً ایو کارٌ ،هلی
ؽَد .وِٕی دکِطی در ةیهارغِان رواىی در آغِاى واردکطدن ؽَک
ایکِطیکی ةاؽص ،دی نیةطیص ةیهاران ىاگٍان ةًذصی نیتطغيص کػً
دیگط ٌیچ ذطؼ ةینٍيی ةط زةان ىهیآورىص .چطا ایونػَر اغػت؟
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در آن یريً ،روح اـلی ایو ؽشؿ ٌؾیار نػیؽػَد و از ؽػَک
ایکِطیکی نیتطغص.
نٍهَه ً وِٕی ؽشفی تظکیً را ؽطوع نیکيص ،نػیسَاٌػص آن
را ادانً دٌصٌ .طکػی غطؽت ةػَدایی و ٕلتػی ةػطای تظکیػً دارد.
ازایورو ةػیاری از تهطیوکييػصگان ةٍػص از یػادگیطی آن ،در نػَل
زىصگیؽان تظکیً نیکييص .ذِی اگط ْػطد ىَِاىػص در تظکیػً نَْػٔ
ؽَد یا ْا را کػب کيصٕ ،لتی ةطای دىتالکطدن دائَ دارد و ٌهیؾً
نػیسَاٌػػص آن را تظکیػً کيػػصٌ .هػػً نػیداىيػػص کػً ایػو ؽػػشؿ
چیگَى

را تهطیو نیکيص .نطدم در نرل کارش ایو را نیداىيص

و ٌه انطاْیان و ٌهػایًٌا ىیظ از ایو انالع دارىػص .انػا ٌهگػی
درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :چيص غال ٕتل ،از اْػطادی کػً چیگَىػ

را

تهطیو نیکطدىص تٍصاد اىصکی ةًنَر وإٍی تظکیً نیکطدىػصْٖ .ػم
اگط ؽشؿ ةًنَر ذٖیٖی تظکیً کيػص غػٓط زىػصگیاش نػیتَاىػص
تِییػط کيػػص .انػػا ای ػو اؽػػشاص ْٖػػم اْػػطادی ٌػػادی ةَدىػػص کػػً
چیگَى

را ةطای ؽٓا و تيصرغِی تهػطیو نػیکطدىػصٌ .یچکػػی

نػیط زىصگی آنٌا را تِییػط ىهػیداد .اْػطاد ٌػادی نهکػو اغػت
روزی ةیهار ؽَىص یا ؽایص ةا نؾػکالتی نَاحػً ؽػَىص یػا نهکػو
اغت ةیهار رواىی ؽَىص یا ذِی ةهیطىػص .زىػصگی اْػطاد ٌػادی ةػً
ٌه ػیو ؽ ػکل اغػػتٌ .طچيػػص آنٌػػا را در دػػارک ن ػیدیصیػػص ک ػً
چیگَى

را تهطیو نیکطدىص ،انا ةًنَر وإٍی تظکیػً ىهیکطدىػص.
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ٌطچيص آرزو نیکطدىص تا غهَح ةاه تظکیً کييص ،انػا ةػصون کػػب
راه درغت ىهیتَاىػِيص نَْٔ ؽَىصْٖ .م آرزو داؽِيص تا غػهَح
ةاه تظکیً کييص .ایو اْطاد ٌيَز ٌػم تهػطیوکييػصۀ چػیگَىػ

در

غهد داییو ؽٓا و تيصرغِی ةَدىصٌ .یچکػی نػیط زىصگی آنٌا
را تِییط ىهیداد ،ةياةطایو ةیهاریٌایی نیداؽػِيصْٖ .ػم اگػط ةػً

ً
ـػطْا اىخػام تهػطیو
تَٖا ارزش گضاریص ةیهاریتان ؽٓا نییاةػص.
چیگَى

ىهیتَاىص ةاٌث ؽَد دیگط ٌیچ نطكی ىگیطیص.

ؽشؿ ةایص ةًنَر وإٍی تظکیً کيص و ةً ؽیوؽػیي

سػَد

تَحً داؽًِ ةاؽص .ةیهاری او ْٖم ةا تظکی وإٍی نیتَاىص از ةیو
ةطود .زیطا تهطیو چیگَى

تهطیو ْیظیکی ىیػت ،ةلکػً چیػظی

ورای نطدم ٌادی اغت و ةایص اـَل و اغِاىصاردٌای ةاهتطی ةطای
تهطیوکييصگان وحَد داؽًِ ةاؽص .ةایص ةط اغاس آنٌا ٌهل کيػص
و در آن ـَرت اغت کً ةً آن ٌصؼ نیرغص .انا ةػیاری از اْطاد
ایونَر ٌهل ىکطدهاىص و ْطدی ٌادی ةإی ناىصهاىص .ازایورو وِٕی
نٌَصش ةطغص ةیهار نیؽَىص .ایػو ؽػشؿ ؽػایص روزی ىاگٍػان
غکًِ کيص ،ایو یا آن ةیهاری را ةگیطد یا ایيکً رواىػی ؽػَدٌ .هػً
نیداىيص کً او چیگَى

را تهطیو نیکيصٌ .هیو کً از ىيط رواىی

نطیق نیؽَد ،نطدم نیگَیيص« :او از تظکیً حيَن گطًِْ اغت»
و ةً او ةطچػب زده نیؽَدٌ .هگی درةارۀ آن ةیيصیؾیص :آیا ایػو
نيهٖی اغػت؟ ْػطدی ٌػادی ذٖیٖػت را ىهػیداىػص .ذِػی ةػطای
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ذطًْایٌا یا ةػیاری از تهطیوکييصگان غشت اغت کػً ذٖیٖػت
آن را دریاةيص .اگط ایو ؽشؿ در ساىً از ىيط رواىی نطیق ؽػَد،
نهکو اغت کهِط نػػئلًغػاز ةاؽػصٌ ،طچيػص دیگػطان ٌيػَز ٌػم
نیگَیيص تهطیو چیگَى

ةاٌث آن ةَده اغػت .اگػط او در نرػل

تهطیو رواىی ؽَد ،وذؾِيا ک سَاٌػص ةػَد .ةطچػػب ةظرگػی زده
ن ػیؽ ػَد و ُی ػطنهکو اغػػت از ة ػیو ةػػطود .روزىانػػًٌا گػػظارش
نیدٌيص کً تهطیو چیگَى

ةاٌث حيَن در تظکیً ؽػصه اغػت.

ةٍلی از نطدم ذِی ةصون ایيکػً ةػً تهػطیو چػیگَىػ

ىگػاٌی

ةیيصازىص ةا آن نشایٓػت نػیکييػص« :ةتػیو ،او ٌهػیو چيػص وٕػت
دیؼ کً تهطیو چیگَى

را آىخا اىخام نیداد سَب ةػَد و اهن

ایونَری ؽصه ».انا او ْطدی ٌػادی اغػت و ٌطچػً ٕػطار اغػت
ةطای او اتٓػاؽ ةیِٓػص روی نیدٌػص .نهکػو اغػت ةیهػاریٌػای
دیگطی ةگیطد یا ةا نؾکالت دیگطی نَاحً ؽَد .آیا ایػو نٍٖػَل
اغت کً ةطای ٌطچیظی تهطیو چیگَى

را غطزىؼ کطد؟ ناىيػص

ْطدی دظؽک در ةیهارغِان اغت :ةًسانط ایيکً او دظؽک اغػت،
ىتایص ٌطگظ در ایو زىصگی ةیهار ؽَد؛ چگَىً نیتَان آن را ةً ایػو
ؽکل درک کطد؟
ةياةطایو نیتػَاىیم ةگػَییم کػً سیلػی از اْػطاد ةػصون ایيکػً
ذٖیٖػػت چػػیگَىػػ

یػػا اـػػَل دؾػػت آن را ةصاىيػػص گِٓػػًٌای

ُیطٌٖالىی ةیان نیکييص .ةًنرق ایيکً نؾکلی ةً وحَد نیآیص،
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ٌط ىَع ةطچػتی ةً چػیگَىػ

زده نػیؽػَد .چػیگَىػ

ةػطای

دورهای کَتاه در حانًٍ نؾٍَر ةَده اغت .ةػیاری از اْطاد درةػارۀ
چیگَى

ىگػطش نٍِفػتاىًای دارىػص و ٌهیؾػً آن را ىکػٌَؼ

کطده ،ةً آن ذهلً کطده و آن را رد نیکييصٌ .یچکػػی ىهػیداىػص
در ْکط ایو اْطاد چً نیگضرد .آنٕصر از چیگَى

ةیظارىص کً اىگػار

کاری ةً کارؽان دارد .ةًنرػق ایيکػً کلهػ چػیگَىػ
نیؽَد ،آن را سیایی و ُیطوإٍی نیىانيص .چیگَى

نهػطح
ٌلم اغػت

و ٌلهی واهغت ،ایو نَكَع اتٓاؽ نیاِْص زیطا ذٌو ایػو اْػطاد
ةػیار ةػًِ و داىؼ آنٌا کم اغت.
وكػػٍیت دیگػػطی وحػػَد دارد کػػً در حانٍػ تظکیػًکييػػصگان
«ذایت چیگَى

» ىانیصه نیؽَد .چيیو ْطدی تٌَهات ذٌيػی

دارد ویی حيَن ذاـل از تظکیً ىػصارد .ؽػشؿ در ایػو وكػٍیت
کانالً نيهٖی اغت .ةگضاریص اول تَكید دٌم ذایػت چػیگَىػ
چیػت .در تهطیو چیگَى

 ،کیٓیت نادرزادی ىٖؼ نٍهی ایٓا

نیکيص .در ٌط کؾَری در دىیا اْطادی ٌػِيص کً ةً نضٌب اٌِٖاد
دارىص .در چیو ،چيصٌظار غال اغت اْطادی ةَدهاىص کً ةً ةَدیػػم
و دائَئیػم اٌِٖاد دارىص .آنٌا ٌٖیصه دارىص کارٌای سَب دػاداش
ةًٌهطاه دارد و کارٌای ةص نخازات .انا ةٍلی اْطاد ةً ایو چیظٌػا
ٌٖیصه ىصارىص .نشفَـ ًا در زنان اىٖالب ْطٌيگػی ،از ایػو چیظٌػا
اىِٖاد نیؽص و ةً آنٌػا ةطچػػب سطاْػات زده نیؽػص .ةٍلػی
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اْطاد ٌطچً را ىهیتَاىيص درک کييص ،آىچً را ىهیؽَد از کِابٌای
درغی آنَست ،آىچً ٌلم انطوزی ٌيػَز در آن دیؾػطْت ىکػطده و
آىچً تا ذاه درک ىؾصه اغػت ،سطاْػات در ىيػط نیگیطىػص .چيػص
غال دیؼ تٍصاد زیادی از ایو اْطاد ةَدىػص ،انػا در ذػال ذاكػط

ً
ىػتِا کهی از ایو اْطاد وحَد دارىػص .اگطچػً نهکػو اغػت
تٍصاد
ةٍلی از دصیػصهٌا را ٕتػَل ىکيیػص ،انػا آنٌػا در ُةٍػص نػا آؽػکار
ؽصهاىص .ؽػایص حطئػت ىکيیػص آنٌػا را ٕتػَل کيیػص ،انػا اْػطادی
ٌػِيص کً حطئت نیکييص درةارۀ آنٌػا ـػرتت کييػص و از نطیػٔ
آىچً در زىصگی روزاىً دیصه یا ؽيیصهاىص ةً ذٖایٖی درةارۀ تهػطیو
چیگَى

دی ةطدهاىص.

ةٍلی اْطاد آنٕصر ذٌوؽان ةػًِ اغت کً ةػًنرق آوردن
ىام چیگَى

 ،از تً دل ةً ؽها نیسيصىصْ .کط نیکييص سطاْػاتی

و نػشطه ؽصهایص .ةًنرق ـػرتت درةػارۀ دصیػصهای در تهػطیو
چیگَى

 ،ؽها را ْطدی ةػیار ىادان در ىيط نیگیطىص .اگطچً ایو

ْطد ذٌو ةػًِای دارد ،ویی ؽایص کیٓیػت نػادرزادیاش آنٕػصر
ٌم ةص ىتاؽص .اگط کیٓیت نادرزادی سَةی داؽًِ ةاؽص و ةشَاٌػص
چیگَى

را تهطیو کيص ،نهکو اغت چؾم غػَنؼ در غػهری

ةػیار ةاه ةاز ؽَد و نهکو اغت ةطسی تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی را
تخطةً کيص .او ةً چیگَى

ةاور ىصارد ،انا ىهیتَاىػص كػهاىت کيػص

کً ةیهار ىهیؽَد .وِٕی ةیهار نػیؽػَد ،ةػً ةیهارغػِان نطاحٍػً
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نیکيص .وِٕی دظؽک نػب ُطةػی ىَِاىػص او را نٍایخػً کيػص ،ةػً
دظؽک نب چیيی نطاحًٍ نیکيص .وِٕی دظؽک نب چیيی ٌػم
ىَِاىص ةیهاری او را نٍایخً کيص و زناىی کً ٌیچ ىػش ةشفَـی
نؤ ط ىتاؽص ،دع از آن ةػً ْکػط چػیگَىػ

نػیاِْػص و ةػا سػَد

نیگَیص« :ؽاىػم را آزنایؼ نیکيم تػا ةتیيػیم آیػا چػیگَىػ

ً
وإٍا نیتَاىص ةیهاری نطا ؽٓا دٌص ».او ةا ؽک و تطدیص نیآیػص.
ةًدییل کیٓیت نادرزادی سَةی کً دارد ،ةًنرق ایيکً چیگَى
را تهطیو کيص ،در آن ةػیار نػٍِص ىاٌط نیؽَد .ؽایص اغػِادی
ةً او ٌالًٕنيص ؽَد یا نَحَدی واه در ُةٍصی دیگط ةشَاٌػص ةػً او
کهک کيص .ىاگٍان چؾػم غػَم او ةػاز نػیؽػَد یػا ةػً وكػٍیت
ىیهًروؽوةیيی نیرغص .ةا چؾم غَم ةاز در غهری ةػػیار ةػاه،
نیتَاىص ىاگٍان ٕػهِی از ذٖیٖت حٍان را ةتیيصٌ .الوه ةػط ایػو،
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىیظ سَاٌػص داؽػت .وِٕػی ایػو ؽػشؿ
چيیو وكٍیِی را ةتیيص ،آیػا ْکػط نػیکيیػص نِػظش ةَِاىػص آن را
ترهل کيص؟ ْکط نیکيیص وكٍیت ذٌيی او چگَىػً اغػت؟ آىچػً

ً
نهلٖػا
وِٕی دیگطان درةارۀ آن ـرتت نیکطدىص ،چیظی سطاْػی،

ُیطنهکو و نػشطه در ىيط نیگطْت ،اکيَن در نٖاةل چؾهاىؼ
ٕطار دارد و ةا آن نَاحػً نیؽػَد .در ىِیخػً ،نِػظ ایػو ؽػشؿ
ىهیتَاىص آن را ترهل کيص ،چطاکً ْؾار ذٌيی ةیؼ از ذص اغػت.
دیگطان چیظٌایی را کً نیگَیػص درک ىهیکييػصٌ ،طچيػص ذٌػيؼ
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ُیطنيهٖی ىیػت .انا ىهیتَاىص ةیو دو نطؼ تٍادل ةطٕػطار کيػص.
او ٍْهیصه اغت کً آىچً ةؾط اىخػام نػیدٌػص اؽػِتاه اغػت ،در
ذایی کً آىچً در ُةٍص دیگط اىخام نیؽَد نٍهػَه ً ـػرید اغػت.
اگط او کارٌایی را ةط نتٔ روؽی اىخام دٌص کً در آن نطؼ اىخػام
نیؽَد ،نطدم نیگَیيص او در اؽِتاه اغت .آنٌا ىهیتَاىيػص او را
درک کييص ،در ىِیخً نیگَیيص از تظکیً حيَن گطًِْ اغت.
انا ایو ؽشؿ حيَن ذاـل از تظکیً ىػصارد .ا کثػط ؽػها کػً
چیگَى

را تهطیو نیکيیص اـالً دچار چيیو ذػایِی ىهیؽػَیص.

ْٖم اْطادی کً ذٌو ةػیار ةػػًِای دارىػص ذایػت چػیگَىػ

را

تخطةً نیکييص .چؾم غَم ةػیاری از ؽها کً ایيخا ذلَر داریػص
ةاز ؽصه و وإٍ ًا چیظٌایی را در ُةٍصٌای دیگط دیصهایص .ؽػگٓتزده

ىیػِیص ،اذػاس سَةی داریص و نِظتػان ؽػَکً ىؾػصه و در ایػو
ذایت چیگَى

ٕطار ىصاریص .وِٕی ؽشفی در ذایت چػیگَىػ

ٕطار دارد ،ةػػیار آگػاه ةػَده و ةػػیار ٌإالىػً و نيهٖػی ـػرتت
نیکيصْٖ .م نَكَع ایو اغت کً نطدم ٌادی چیظٌایی را کػً او
نیگَیص ةاور ىهیکييص .نهکو اغت گاٌی اوٕات ةگَیػص کػػی را
کً َْت ؽصه اغت دیصه و ایو ؽشؿ ةً او گًِٓ کاری را اىخػام

ً
ةٍصا ایو ْطد
دٌص .چگَىً نطدم ٌادی نیتَاىيص ایو را ةاور کييص؟

نیٍْهص ةًحای ایيکً درةارۀ ایو نػائل ـرتت کيص ةایص آنٌا را
ىػػظد سػػَد ىگػػً دارد .ةٍػػص از آىکػً ةَِاىػػص راةهػ ةػیو دو نػػطؼ را
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ةًدرغِی اداره کيصٌ ،هًچیظ ةًسَةی دیؼ نػیرود .نٍهػَه ً ایػو
اؽشاص تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىیظ دارىػص ،انػا ایػو ىیػظ حيػَن
ذاـل از تظکیً ىیػت.
نٍَٕیت دیگػطی وحػَد دارد کػً «حيػَن ذٖیٖػی» ىانیػصه
نیؽَد و ةًىصرت دیصه نیؽَد .نييَر از حيَن ذٖیٖی کً ةً آن
ً
وإٍػا دیَاىػً ةاؽػص .ةلکػً
اؽاره نیکيیم ایو ىیػت کً ؽشؿ،

نييَر« ،تظکی ذٖیٖت» اغت .حيَن ذٖیٖی چیػت؟ نیگػَیم
در نیان تهطیوکييصگان ،ةًىصرت چيیو ؽشفی دیػصه نػیؽػَد،
ؽایص یک ىٓط در ٌط ـصٌظار ىٓط .در ىِیخػً ،ایػو رایػج ىیػػت و
تث یطی ٌم روی حانًٍ ىصارد.
نٍهَه ً ةطای حيَن ذٖیٖی دیؼؽطنی وحَد دارد :ؽػشؿ
ةایص کیٓیت نادرزادی ةػػیار سػَةی داؽػًِ ةاؽػص و ةایػص نػػو
ةاؽص .غالٌای ةإیهاىصه از ٌهط ْطدی نػو ةطای نیکطدن روىػص
تظکیً کاْی ىیػت .آنٌایی کً کیٓیػت نػادرزادی ةػػیار سػَةی
دارىص ،نٍهَه ً ةطای نػثنَریِی ایيخػا ٌػػِيص و از غػهَح ةػػیار
ةاهیی نیآیيصٌ .طکػی از آنػصن ةػً ایػو حانٍػ ٌػادی اىػػاىی
نیتطغص ،زیطا دع از ایيکً ذاْي ْطد دا ک نػیؽػَد ىهیتَاىػص
کػی را ةً حا ةیاورد .ةٍص از ایيکً ْطد ةً ایو نریم حانٍ نطدم
ٌادی نیآیص ،نظاذهتٌػای ةؾػطی ةاٌػث نػیؽػَد او در نلػب
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ؽٍطت و طوت ةاؽص و در ىٍایت ةً غػهد نػطدم ٌػادی غػَٖط
نیکيص .ةطای او ٌطگظ روزی ىشَاٌص رغیص کً از ایيخػا رٌػا ؽػَد.
ازایورو ٌهً نیتطغيص و ٌیچکػػی حطئػت ىهػیکيػص ةػً زنػیو
ةیایص .انا چيیو اْطادی وحَد دارىص کً ةً ایيخػا آنصهاىػص .ةٍػص از
ورودؽان ،ىهیتَاىيص در ةیو نطدم ةًسَةی رِْار کييص .ةػً غػهَح
داییو نییِظىص و در نَل زىصگی سػَد ،کارٌػای اؽػِتاه ةػػیاری
اىخام نیدٌيص .وِٕی کػی نیحيگص تا ةً سَدش غَد ةطغػاىص،
کارٌای ةص ةػیاری اىخام نیدٌص و ةً نٖػصار زیػادی ةػً دیگػطان
ةصٌکار نیؽَد .اغِادش نیةیيص کً او در آغِاى غػَٖط اغػت.
انا او کػی اغت ةا هطۀ ذٖیٖی؛ در ىِیخً اغِاد احازه ىهیدٌػص
ةً ایو راذِی غَٖط کيص! اغِادش ةػیار ىگطان اغت و ةػًدىتال
راه چارهای نیگطدد .انا ةً اذِهال زیاد ىهیتَاىص ْطد را ةًغػهت
تظکیً ةکؾاىص؛ چطاکً نهکو اغػت اغػِادی وإٍػی در دغػِطس

ً
تٖطیتا ُیطنهکو اغت کً او ةَِاىص از نطیٔ تظکیػً
ىتاؽص .ةياةطایو
ةً اـل سَد ةازگطدد .نؾکل دیگط ایو اغت کً غو او زیاد اغت
و ذِی اگط روش تظکیًای ةطای ةصن و ذٌو ٌم دیػصا کيػصٌ ،هػط
ةإیناىصهاش ةطای تکهیل تظکیً کاْی ىیػت.
ْٖم اگط ؽشفی کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی داؽًِ ةاؽص
و ترت ایو ؽطایم ةػیار ُیطٌادی ،نیتَان روش حيَن ذٖیٖی
ً
نهلٖا ٌیچ انیصی ةػطای
را روی او ةً کار ةطد .ةًةیان دیگط ،وِٕی
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ؽشؿ وحَد ىصارد تا ةً اـل و ذٖیٖت سَد ةازگطدد ،ایػو روش
ةطای دیَاىًکطدن او ةً کار نیرود .ةطسػی از ٌهلکطدٌػای نِػظش
ُیطٍْال نیؽَد .ةػًنَر نثػالٕ ،ػػهتٌایی از نِػظ کػً ةاٌػث
نیؽَد ْطد غػطنا و آیػَدگی را دوغػت ىصاؽػًِ ةاؽػص ُیطٍْػال
نیؽَد .ةٍص از ایيکً ایو ٕػهتٌا ُیطٍْال ؽص ،نؾکالت رواىی

ً
وإٍػا حيػَن دارد.
ىاٌط نیؽَد و او ناىيص کػی ٌهل نیکيص کً
انا نٍهَه ً نطتکب ٌیچ کار ةصی ىهػیؽػَد .ىػً ةػً نػطدم ىاغػظا
نیگَیص ىً آنٌػا را نػیزىػص ،ةلکػً اُلػب کارٌػای سػَب اىخػام
نیدٌص .انا ةا سَدش ةػیار ةیرذم اغت .چَن تَحٍی ةً غطنا
ىهیکيص ،در زنػِان ةصون کٓؼ و ةا یتاسٌای ىػازک روی ةػطؼ

ػطک نیسػػَرد و ةػػً
نػیدود .داٌػػای او از غػػطنا ی ػز نیزىػػص و َتػ َ
سَىطیظی نیاِْص .چَن تَحٍی ةً آیَدگی ىهیکيص ،ذِی نػصَْع
نیسَرد و ادرار نیىَؽص .کػی را نیؽياسِم کً نصَْع اغػب را
کً یز زده و نثل غػي

ؽػصه ةػَد ةػا سَؽػرایی نػیحَیػص .او

نیتَاىػت غشِیٌایی را ترهل کيص کً اْػطاد ٌػادی ةػا ذٌيػی
آگاه ىهیتَاىيص ترهل کييصْٖ .م تفػَر کيیػص ایػو حيػَن چٖػصر
ةاٌػػث زحػػط او نیؽػػص .ایتِػػً چيػػیو اؽشاـػػی نٍهػػَه ً دارای
تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی ٌػػِيص .ا کثػط آنٌػا ساىمٌػای نػػو
ٌػِيص .در گضؽًِ ،ساىمٌػا داٌػای سػَد را ةػطای ایيکػً کَچػک
ةهاىص ،نیةػِيص .انا سػاىم نػػيی ةػَد کػً نػیتَاىػػت از روی
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دیَاری کً ةیؼ از دو نِط ارتٓػاع داؽػت ةػًراذِی ةپػطد .وِٕػی
ساىَادهاش دیصىػص کػً او نخيػَن ؽػصه و ٌهیؾػً از ساىػً ْػطار
ن ػیکيػػص ،د ِر ساىػػً را ةػػً روی او ٕٓػػل نیکطدىػػص .وِٕػػی اٌلػػای
ٕٓػل در اؽػاره
ساىَاده ساىً را تطک نیکطدىػص ،ةػا اىگؾػِؼ ةػً
ِ

نیکطد و در را نیگؾَد و ْطار نیکطد .ةٍصٌا او را ةا زىخیط آٌيػی
نٍار کطدىص .وِٕی ٌهػً ساىػً را تػطک نػیکطدىػص ،ةػا تکػاندادن
زىخیط ،ةًآغاىی آن را ةاز نیکطد .کيِطل او ُیطنهکو ةَد .ةً ایػو
نطیٔ ،غشِیٌای ةػیار زیادی را ترهل نیکطد .ةًسانط ایيکً او
زحط ةػیار نإتْطغا و ؽصیصی را ترهل نیکطد ،ةًغطٌت حظای
کارٌای ةصش را دطداست نیکطد .نٍهػَه ً یػک یػا دو غػال و در
ىٍایت غً غال نَل نیکؾػیص ،زیػطا زحػطی کػً ترهػل نیکػطد
ةػیار زیاد ةَد .دع از آن ،ىاگٍان آىچػً را کػً اتٓػاؽ اِْػاده ةػَد
نیٍْهیص .ةًسانط کانلؽصن تظکیًاش ،ةالْاـلً ٕٓػل گَىػ

او

ةاز نیؽص و اىَاعوإػام ٕصرتٌای سصایی ىػاٌط نػیؽػص .ایػو
نَارد ةػیار ىادرىص ،انا تٍصادی از آنٌػا در غطاغػط تػاریز وحػَد
داؽِيص .ایو دصیصه ةطای اْطادی کً کیٓیػت نػادرزادی نَِغػهی
داؽِيص نخػاز ىهیةػَد .اذِهػاه ً درةػارۀ راٌتػان و دائَئیػػتٌای

ً
وإٍا در تاریز وحَد داؽِيص و ایػو تػت
نخيَن نیداىیص ،آنٌا
ؽصه اغت .داغِانٌای زیادی درةارۀ دائَئیػتٌای دیَاىً وحَد
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دارد .نثل داغِان راٌب نخيَىی کً «چیو ٌَیی» را ةػا حػارو از
نٍتص ةیطون کطد.
ةيػػاةطایو در سفػػَص حيػػَن ذاـػػل از تظکیػػً ،نیتػػَاىیم

ً
ٕهٍا وحَد ىصارد .اگط کػی ةَِاىص آتػؼ ایخػاد کيػص و
ةگَییم کً

ً
وإٍا ایوگَىً ةاؽص ،نیگَیم ایػو ؽػشؿ َْؽٌػادی اغػت.
اگط
اگػػط کػػػی ةَِاىػػص آتػػؼ را از دٌػػان ةیػطون دٌػػص ،ةػػا درازکػػطدن
دغِؼ آتؾی روؽو کيص یا ةا اىگؾِؼ غیگاری را روؽو کيػص،

آن را تَاىایی َْؽنتیٍی نیىانم!

نداخلۀ ايریهنی در تزکیٌ
نصاسل اٌطیهيی در تظکیػً چیػػت؟ ایػو نصاسلػًای اغػت کػً
اُلب در تهطیو چیگَى
چیگَىػ

ةا آن نَاحً نیؽَیم .چگَىػً تهػطیو

نصاسلػ اٌطیهيػی را ْػطا نػیسَاىػص؟ در وإػً وِٕػی

ؽشؿ ةشَاٌص تظکیً کيص نؾکالت ةػیاری وحَد سَاٌص داؽت.
ةصون ذٓاىت ْاؽو نػو ،ؽػشؿ ىهػیتَاىػص در تظکیػ ذٖیٖػی
نَْٔ ؽَد .ةًنرق ایيکً دایتان را از در ةیطون ةگضاریص ،نهکػو
اغت حانتان در سهط ةاؽص .روح اـلی ْطد از ةیو ىهیرود .دع
انکان دارد در ٍْاییتٌای احِهاٌیتػان ٕتػل از ایػو زىػصگی ةػً
دیگطان ةصٌکار ؽصه ةاؽیص ،ةً آنٌا ـػصنً رغػاىصه ،یػا نطتکػب
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کارٌای ىادرغت دیگطی ؽصه ةاؽیص .آن نلتکػاران در حػػِخَی
ؽها ٌػِيص .در ةَدیػم گًِٓ ؽػصه اغػت کػً ؽػشؿ ةػًسانط
ٌَٖةتٌای کارنایی زىصگی نیکيص .اگط ةػً کػػی ةػصٌی داؽػًِ
ةاؽیص ،او ؽها را ةطای ةازدطداست آن سَاٌص یاْت .اگػط ةػیؼ از
ذص دریاْت کيص ،نختَر اغت آن را در دورۀ ةٍصی زىصگی ةً ؽػها
دع ةصٌص .اگط ْطزىػصی ةػً وایػصیيؼ ةػیاذِطانػی کيػص ،آنٌػا
حایؽان را در زىصگی ةٍصی ٌَض سَاٌيص کطد .ایوگَىػً ،کیٓػط و
داداش ةًنَر دیَغًِ در گػطدش اغػت .انػا ةػًراغػِی دیػصهایم
اٌطیهوٌایی ٌػِيص کً نصاسلً نػیکييػص و ىهػیگضارىػص تهػطیو
کيیص .تهام ایو چیظٌػا ٌلتٌػای کارنػایی دارىػص و ةػصون غػتب
ىیػِيص .اگط ٌلِی وحػَد ىصاؽػت احػازه داده ىهػیؽػص ایوگَىػً
ةاؽص.
ٌادیتطیو ؽػکل نصاسلػ اٌطیهيػی ةػًـػَرت ذیػل اتٓػاؽ
نیاِْصٕ .تل از ایيکً چیگَى

را تهطیو کيیص ،نریم انطاؼتػان

ً
ىػتِا آرام اغت .ةًسانط ایيکً چیگَى

را یاد گطًِْایصٌ ،هیؾً

دوغت داریص آن را تهطیو کيیص .انا ةػًنرػق ایيکػً نصیِیؾػو
ىؾػًِ را ؽػطوع نیکيیػص ،ىاگٍػان ةیػطون اتػاؽ دػط از غطوـػصا
نیؽَد .اتَنتیلٌػا ةػَؽ نػیزىيػص ،کػػی در راٌػطو راه نػیرود،
ـصای گِٓگَ نیآیص ،درٌا ةً ٌم نیسَرىص و رادیَ در ةیػطون ةػً
ـصا در نیآیص .ىاگٍان دیگط غػکَتی ىیػػت .اگػط چػیگَىػ
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را

تهطیو ىکيیص نریم کانالً آرام اغت ،انا وِٕی تهطیو چیگَىػ
را ؽطوع نیکيیص ایوگَىً نیؽَد .ةػیاری از ؽػها ٌطگػظ درةػارۀ

ً
وإٍا نَكَع از چً ٕػطار اغػت؟ ْٖػم
آن ٌهیٔتط ىیيصیؾیصهایص.

د ػی ن ػیةطی ػص ک ػً ای ػو ُیطٌػػادی اغػػت و از ایيک ػً ىه ػیتَاىی ػص
چػیگَىػ

را تهػػطیو کيیػص اذػػػاس ىاانیػػصی نػیکيیػص .ایػو

«ُیطٌادیةَدن »،تهطیو ؽها را نَِّٕ نیکيص .ایػو اٌطیهوٌػا
ٌػػِيص کػً نػظاذم ؽػها نیؽػَىص ،ةػًنَری کػً نػطدم را ةػطای
نظاذهت ؽها کيِطل نیکييص .ایو غادهتطیو ؽکل نصاسلً ةػَده
و ٌصْؼ ایو اغت کػً نػاىً ؽػها از تهػطیو چػیگَىػ

ؽػَد.

«نیسَاٌی تهطیو کيی و ةً دائَ ىائل ؽَی و نیسػَاٌی تهػام
آن چیظٌایی را کً ةً نو ةصٌکار ٌػِی دطداست ىکيػی؟» آنٌػا
ایو را ترهل ىهیکييص .در ىِیخً ىهیگضارىص تهطیو کيیص .انا ایو
ىیظ چیظی اغت کً در غهد ةشفَـػی ىػاٌط نػیؽػَد .ةٍػص از
نصتی ،ایو دصیصه احازه ىصارد دیگػط وحػَد داؽػًِ ةاؽػص .ةػًةیان
دیگط ،ةٍص از ایيکً ایو ةصٌیٌا کػم ؽػَىص احػازه داده ىهػیؽػَد
دوةاره ةا ؽها نصاسلً کييص .زیطا اْطادی کػً در ْػایَن داْػای نػا
تظکیً نیکييص دیؾطْت غطیٍی دارىص و ةًغطٌت غهَح را دؾت
غط نیگضارىص.
ؽکل دیگطی از نصاسل اٌطیهيی وحػَد دارد .نػیداىیػص کػً
چؾم غَم نا نیتَاىص از نطیٔ تهطیو چػیگَىػ
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ةػاز ؽػَد .ةػا

چؾم غَم ةاز ،ةٍلی اْطاد نهکػو اغػت در ذػایی کػً در ساىػً
چیگَى

را تهطیو نػیکييػص ةٍلػی از ـػريًٌای تطغػيا ک یػا

چٍطهٌای وذؾِيا ک را ةتیييص .ةٍلی از آنٌا نٌَای ةًٌمریشًِ
و ةليصی دارىص و ةٍلی دیگط نیسَاٌيص ةا ؽها دٌَا کييص یا ذِی
ذطکات نشِلٓی را اىخام نیدٌيص کً سیلػی تطغػياکاىص .گػاٌی
اوٕات ٌيگانی کً ؽشؿ تهطیوٌػا را اىخػام نػیدٌػص ،آنٌػا را

ً
وإٍػا تطغػيا کاىص.
نیةیيص کً از ةیطون ةػً ديخػطه چػػتیصهاىص و
چگَىً نیتَاىص ایو وكٍیت اتٓاؽ ةیِٓص؟ ایو ؽػکلی از نصاسلػ
اٌطیهيی اغت .انا در نصرغ ْایَن داْای نا ،ایو وكٍیت ةػیار
ةًىصرت دیصه نیؽَد .ؽایص از ٌط ـص ىٓط ةػطای یػک ىٓػط اتٓػاؽ
ةیِٓص .ا کثط اْطاد ةا ایػو وكػٍیت روةػطو ىهیؽػَىص .چػَن ٌػیچ

ىٍٓی ةطای تظکیًتان ىصارد ،نخاز ىیػت ةً ایو ؽکل نظاذم ؽػها
ؽَد .در غایط روشٌای نطغَم ،ایو ىَع از نظاذهػت رایجتػطیو

ً
ـػطْا
دصیصهٌاغت و نصت زیادی ادانً نییاةص .ةٍلػی از نػطدم
ةً ٌهیو ٌلت ىهیتَاىيص چیگَى

را تهطیو کييػص و وذؾػتزده

نیؽَىص .ؽشؿ نٍهَه ً تطحید نیدٌػص در ؽػب و در نریهػی
آرام چیگَى

را تهطیو کيص .اگط نَحَدی را در نٖاةل چؾهاىؼ

ةتیيص کً ىیهی اىػان ىیهی ؽتد ةً ىيط نیرغص ،ةػیار نیتطغػص
چیگَى

را تهطیو کيص .نٍهَه ً چيیو دصیصهای در ْػایَن داْػای
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نا وحَد ىصارد .انا ىهَىًٌای اغػِثيائی ةػػیار کهػی وحػَد دارد،
زیطا ةٍلی اْطاد وكٍیت ةػیار ساـی دارىص.
ىَع دیگط نطةَط ةً اْطادی اغت کػً تهطیوٌػایی ةػا تظکیػ
دروىی و ةیطوىی اىخام نیدٌيص .آنٌا ٌيطٌای رزنػی را ةػًٌهطاه
تظکی دروىی اىخام نیدٌيص .ایو روشٌا ةیؾِط در نصرغػ دائػَ
رایجاىص .وِٕی ؽشفػی چيػیو روش تظکیػًای را یػاد نػیگیػطد،
اُلب ةا چيیو نظاذهت اٌطیهيی نَاحً نػیؽػَد (ؽشفػی کػً
روشٌای نٍهَیی را تهطیو نیکيص ةا آن نَاحً ىهیؽػَد .ایػو
دصیصه ْٖم در روشٌای تظکی دروىی و ةیطوىػی یػا تهطیوٌػایی
اتٓاؽ نیاِْص کً ؽػانل ٌيػطٌػای رزنػی نػیؽػَد ).آىچػً روی
نیدٌػػص ایػػو اغػػت کػػً کػػػی ةػػطای نتػػارزۀ ٌيطٌػػای رزنػػی ةػػً
حػِخَی ایو ؽاگطد نیدطدازد .تٍػصاد زیػادی از تظکیًکييػصگان
دائَئیػػػِی در حٍػػان ٌػػػِيص و ةػ ػیاری از آنٌػػا ؽػػاگطداىی از
ٌيطٌػػای رزن ػی ی ػا از تظکی ػ دروى ػی و ةیطوى ػی ٌػػػِيص .ؽػػاگطد
ٌيطٌای رزنی ىیظ نیتَاىص گَى

را رؽص دٌػص .چػطا؟ اگػط ْػطدی

ةطسی از واةػِگیٌا ناىيص ؽٍطت و نياًْ ؽشفی را از ةیو ةتطد،
گَى

او ىیظ نیتَاىص رؽص کيص .انا ةطای او ازةیوةػطدن واةػػِگی

رٕاةت ةػیار وٕت نیةطد و ةًکيصی از آن رٌا نػیؽػَد .ازایػورو،
ةًراذِی چيیو کاری را اىخام نیدٌص و ذِی نیتَاىص در غػهَح
ساـی ىیظ روی دٌص .وِٕی در سَاب یا در ذال نصیِیؾو اغت،
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نیداىص کً ایو یا آن ؽشؿ ٌيطٌای رزنی را تهػطیو نػیکيػص.
روح اـػػػلی او ةػػػصىؼ را ةػػػطای دیػػػصاکطدن آن ؽػػػشؿ ةػػػطای
نتارزهنلتی تطک نیکيص تا ةتیيص ٌيطٌای رزنػی چػً کػػی ةٍِػط
اغت و غپع ایو نتارزه روی نیدٌص .ایػو چیظٌػا در ُةٍػصٌای
دیگط روی نیدٌيص .نهکو اغت ْطدی ةاؽص کً ةطای نتػارزه ىػظد
ً
وإٍا او را نیکؾص ،در
او ةیایص .اگط آن را رد کيص آن ؽش ِؿ دیگط

ىِیخػػً نتػػارزهای ةػػیو ایػػو دو درنیگیػػطد .وِٕػػی ای ػو ؽػػشؿ
نیسَاةص ،کػی ةطای نتارزه ةً حػِخَی او نیآیص و ایو نػئلً
ؽب او را ةػصون آرانػؼ نیکيػص .در وإػً وٕػت آن رغػیصه کػً
واةػِگیاش ةً رٕاةت از ةیو ةطود .اگط ایو ذٌيیػت رٕاةػتحَیی
از ةیو ىطودٌ ،هیؾً زىصگیاش ةصیوـَرت سَاٌص ةَد .ةا گضؽت
زنان ،ةٍص از غاییان نِهادی ٌيَز ٌػم ىهػیتَاىػص ْطاغػَی ایػو
غهد ةطود .او دیگط ىهیتَاىص ةً تهطیو چیگَى

ادانً دٌص .ةػا

نفطؼ ةیؼ از ذص اىطژی ،ةػصن ْیظیکػیاش ىیػظ ةػیؼ از ایػو
ىهیتَاىص ترهل کيص و نهکو اغت ةًراذِی ىاتَان ؽَد .ةياةطایو،
در روشٌای تظکی دروىی و ةیطوىی ،ؽشؿ نهکو اغت ةا ایػو
وكٍیت نَاحً ؽَد و ایو ىیظ ةػیار ٌادی اغت .در روش تظکی
دروىی نا چيیو وكٍیِی وحَد ىصارد و احازه داده ىهیؽَد اتٓاؽ
ةیِٓص .ایو چيص ؽکلی کً اهن ةیان کطدم ةػیار رایجاىص.
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ةاز ٌػم ؽػکل دیگػطی از نصاسلػ اٌطیهيػی وحػَد دارد کػً
ٌطکػی ةا آن نَاحً نیؽَد .ذِی در تظکی نصرغ نا ٌه ؽها
ةا آن نَاحً نیؽَیص .آن اٌطیهو ؽٍَت اغػت .ایػو نػػئلًای
ةػیار حصی اغت .در حانٍػ ٌػادی اىػػاىی ،ةػیو زن و ؽػٌَط
رواةم زىاؽَیی وحَد دارد و اىػانٌا ْٖم ةا ایو رواةم نیتَاىيػص
تَییصنثل کييص .ىژاد اىػاىی ةً ایػو ىرػَ گػػِطش نییاةػص و در
حانٍ ةؾطی اذػاغات وحَد دارد .ةياةطایو ةػطای نػطدم ٌػادی
چيػػیو رِْػػاری در ازدواج نتیٍػػی اغػػت .نَحػػَدات ةؾػػطی
اذػاغات دارىص .سؾم ،سَؽػراییٌ ،ؾػٔ ،تيٓػط ،یػضتةػطدن از
اىخام کاری ،یضتىتطدن از اىخام کاری ،تػطحیددادن ؽشفػی ةػط
دیگػطی ،غػطگطنیٌػا و ةیظارةَدنٌػا اذػاغػات ٌػػِيص .نػطدم
ٌادی ْٖم ةًسانط اذػاغػات زىػصگی نػیکييػص .دػع ةػًٌيَان
تهطیوکييصه و کػی کً ورای ٌادیةَدن نیرودْ ،ػطد ىتایػص ایػو
رویکطد را ةطای ارزیاةی نػائل ةً کار ةتطد و ةایص از آنٌػا ةگػضرد و
رد ؽَد .در سفَص واةػِگیٌای ةػیاری کػً از اذػاغػات ةػً
وحَد نیآیيص ،ةایص ةً آنٌا کهِط اٌهیت دٌیم و غػطاىخام آنٌػا
را رٌػػا کيػیم .انیػػال ،ؽػػٍَت و نَكػػٌَاتی از ایػو ىػػَعٌ ،هگػی
واةػِگیٌای ةؾطی ٌػِيص و تهام آنٌا ةایص رٌا ؽَىص.
ةطای تظکیًکييصگاىی کً در ةیو نطدم ٌػادی تظکیػً نیکييػص،
نصرغ تظکی نا از ؽها ىهػیسَاٌػص کػً راٌػب یػا راٌتػً ؽػَیص.
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تهطیوکييصگان حَان ٌيَز ٌم ةایص ازدواج کييص .دع چگَىً ةایػص
ةا ایو نػئلً نَاحً ؽص؟ گًِٓام کػً تظکیػ نصرغػ نػا ةػًنػَر
نػِٖیم ةً ذٌو ْطد ىؾاىً نیرود .ایو نػئلً ةاٌػث ىهػیؽػَد

ً
وإٍا از دغت ةصٌیص .ةلکً ةطٌکعٕ ،ػطار
نيٍٓتٌای نادیتان را
اغت در نیػان نيػاًْ نػادی نػطدم ٌػادی ؽیوؽػیي

سػَد را

آةصیصه کيیص .آىچً ةًنَر وإٍی رؽػص نػیدٌیػص ؽیوؽػیي

تان

اغت .اگط ةَِاىیص واةػػِگی را رٌػا کيیػص ،نیتَاىیػص از ٌطچیػظی
دغت ةکؾیص .وِٕی از ؽها سَاغًِ ؽَد کً نياًْ نػادی را رٌػا
کيی ػص ،ةػػًنَر ذػػِم نیتَاىیػػص آن را اىخػػام دٌی ػص .اگػػط ىَِاىی ػص
واةػِگی را رٌا کيیصٕ ،ادر ىشَاٌیص ةَد از ٌیچچیظ دغت ةکؾیص.
ازایورو ٌصؼ وإٍی تظکیً ایو اغت کً ٕلبتػان را تظکیػً کيیػص.
روشٌای تظکیً در نٍاةص ؽها را نختَر نیکييص ایو نػػائل را از
دغت ةصٌیص تا ایيکً از ایو واةػِگی رٌا ؽَیص .ةػً ؽػها احػازه
ىهیدٌيص درةػارۀ آن ْکػط کيیػص و از ایػو نطیػٔ ،ؽػها را نختػَر
نیکييص آنٌا را کانالً نطد کيیص .چيیو روؽی را ةطگظیصهاىص .ویػی
نػػا از ؽػػها ىهػػیسػػَاٌیم چيػػیو ک ػاری اىخػػام دٌی ػص .از ؽػػها
نیسَاٌیم ةً ٌالیػٔ نػادی کػً در نٖاةػل ؽػها ٕػطار دارد کهِػط
اٌهیت دٌیص .ةً ٌهیو ٌلت اغت کػً نصرغػ تظکیػ نػا ةػػیار
نػِرکم اغت .از ؽها ىهیسػَاٌیم راٌػب یػا راٌتػً ؽػَیص .ةػا
تَحً ةً ایيکً روش نا در آیيصه ةًنػَر وغػیٍی رایػج نػیؽػَد،
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تهطیوکييصگاىی کً روش نا را در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نیکييػص
ىتایص ةًـَرت راٌب یا راٌتً درةیایيص .تهطیوکييصگان ْایَن داْػا
احازه ىصارىص ةػصیو ؽػکل درآیيػص .در راةهػً ةػا تظکیػً ،از ٌهگػی
نیسَاٌیم ایو نػائل را نطاٌات کييص :اگطچً تظکیً نػیکيیػص و
ٌهػطتان تظکیً ىهیکيص ،احازه ىصاریص ةًسانط تظکیً از ٌهػػطتان
حصا ؽَیص .ةًةیان دیگط ،ةایص ایو نَكَع را غتک ةگیطیص و ىتایص
آنٕصر کً نطدم ٌادی ةً آن اٌهیت نیدٌيػص آن را نٍػم در ىيػط
ةگیطیػػص .ةػػًویژه ،آزادیٌػػای حيػػػی و نهایػػب ؽػػٍَتاىگیظ در
حانٍ انطوز ةا نطدم در تصاسلاىص .ةٍلی از نػطدم ٌالٕػ ةػػیار
زیادی ةً ایو چیظٌا دارىص .انا نػا تهػطیوکييػصگان ةایػص اٌهیػت
کهِطی ةً ایو نػائل ةصٌیم.
وِٕی از غهَح ةاه ىگطیػًِ ؽَد ،نطدم ٌادی در ذػایی کػً
در احِهاع ٌػِيص در ذال ةازیکطدن در گِلویخو ٌػػِيص ،ةػصون
ایيکً نَِحػً ؽػَىص آیػَده اغػت .آنٌػا در روی زنػیو در ذػال
ةازیکطدن در گلویخو ٌػِيص .گِٓػًایم کػً ىتایػص ةػًسانط ایػو
نَكَع ،در ساىَادهتان ةاٌث ىاٌهاٌيگی ؽَیص .ازایورو در نطذل
ذاكط ةایص ةً آن کهِط اٌهیت ةصٌیػص .سػَب اغػت کػً زىػصگی
نؾِطک ٌهاٌي

و ٌادی را ذٓو کيیص .در آیيصه وِٕی ةً غػهد

ةشفَـی ةطغیص وكٍیت دیگػطی در آن غػهد سَاٌػص ةػَد .در
ذال ذاكط ،ةایص ةصیو ـَرت ةاؽػص و اگػط ایػو ایػظام را ةػطآورده
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غازیص سَب اغت .ایتًِ ىتایص آىچً را کً در حانٍػً رخ نػیدٌػص
دىتال کيیص .چگَىً نیتَاىص آن نخاز ةاؽص؟
ٌانل دیگطی در ایػو نػػئلً دسایػت دارد .نػیداىیػص ةػصن
تهطیوکييصگان نا ذانل اىػطژی اغػت .زنػاىی کػً ایػو کػالس را
تهػػام ن ػیکيی ػصٌ ،ؾػػِاد تػػا ىَددرـػػص ؽػػها در ک ػالس ىػػًتيٍػػا
ةیهاریٌایتان ؽٓا نییاةص ةلکً گَى

تان ىیظ رؽص نیکيص .دػع

ةصن ؽها اىطژی ةػیار ٕصرتهيصی را ةا سَد دارد .گَىگی کً داریػص
ةا غهد ؽیوؽیيگی کً در ذال ذاكط داریص نِياغب ىیػت .در
ذػال ذاكػط گَى

تػان ةػًنَر نَٕػت ةػاهتط اغػت ،چطاکػً آن را

ىاگٍان ةطای ؽها ةاه ةطدهام .ذاه ؽیوؽیي

ؽها در ذػال ارتٖػا

اغت .ةًتصریج و ةًنَر ذِم در آیيصه ةػً آن نیرغػص .ةػً ٌهػیو
ٌلت ،گَى

تان را دیؾادیؼ ةػاه ةػطدهایم .ةػًٌتارت دیگػط ،ؽػها

نٖصار ٕاةلتَحٍی اىطژی ةا سَد داریص .ایػو اىػطژی کػً از روؽػی
راغِیو تظکیً ؽصه ،سایؿ و نٍطةان اغت .در ىِیخًٌ ،ه ؽػها
کً ایيخا ىؾػًِایص ْلایی آرام و نٍطةان را اذػػاس نػیکيیػص.
نو سَد را ةً ایو ؽکل تظکیً کطدهام و ایو چیظٌا را ٌهطاه سػَد
دارمٌ .طکػی کً ایيخا ىؾػًِ در ٌهػاٌيگی اغػت و ٌػیچ ْکػط
ةػػػصی در ذٌػػػيؼ ىػػػصارد و ٌیچکػػػػی ذِػػػی ْکػػػطی درةػػػارۀ
غیگارکؾیصن ٌم ىصارد .در آیيصه ،ؽها ىیظ ةایص از ایظانػات ْػایَن
داْای نا دیطوی کيیص و گَىگی کً از تظکی ؽها دصیص نیآیػص ىیػظ
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ةصیو ؽکل سَاٌص ةَدٌ .هػاننَر کػً اىطژیتػان ةػًنَر دیَغػًِ
رؽص نیکيص ،تاةؼ گَى

ةصنتان ةػیار َٕی سَاٌص ؽػص .ذِػی

اگط آنٕصر ٌم َٕی ىتاؽصْ ،طدی ٌادی کً در نرصودۀ نیػصانتان
ٕطار دارد ،ترتتث یط ؽػها ٕػطار سَاٌػص گطْػت .یػا اگػط در نيػظل
ةاؽػػیص ،ةػػً ٌهػػیو ؽػػکل دیگػػطان را نٍػػار نیکيیػػص و اٌلػػای
ساىَادهتان نیتَاىيص ةًنَر نثتِی ترتتث یط ٕطار گیطىص و تَغػم
اىطژیتان نٍار ؽَىص .چطا ایوگَىً اغػت؟ ذِػی نختػَر ىیػػِیص
ةطای ایو کار از ذٌوتان اغػِٓاده کيیػص .ایػو نیػصان ،نیػصاىی از
ٌهاٌيگی سایؿ ،ىیکسَاٌی و اْکار درغت اغت .ازایورو نطدم
ِ
نِهایل ةً ْکطکػطدن درةػارۀ چیظٌػای ةػص یػا اىخػام کارٌػای ةػص

ىیػِيص .نیتَاىص چيیو تث یطی داؽًِ ةاؽص.
چيػص روز دػیؼ گٓػِم کػً ىػَر سػصایی ٌهػًحا را روؽػػو و
ٌهًچیظ را ٌهاٌي

نیکيص .ةًٌتارت دیگط ،اىطژی غػانًؽػصه از

ةصن نا نیتَاىص تهام ذایتٌای ُیطٌادی را اـالح کيص .ةيػاةطایو
ترتتث یط ایو نیصان اىطژی ،اگط ؽها ةً ایو نػائل ْکػط ىکيیػص،
ةصون ٕفص ٌهػطتان را نٍار نیکيیص .اگط ؽها ةً آن ْکػط ىکيیػص،
چيػػان اْکػاری را ىشَاٌیػػص داؽػػت و ٌهػػػطتان ىیػػظ ةػػً آن ْکػط
ىشَاٌص کطد .انا ایو نهلػٔ ىیػػت ،زیػطا در نرػیم ذاكػط ْٖػم
کاْی اغت تلَیظیَن را روؽو کيیص و ىگاٌی ةیيصازیػصٌ ،طچیػظی
وحَد دارد و ةًراذِی نیتَاىص انیال ؽػشؿ را ةطاىگیػظد .انػا در
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ؽطایم ٌادی ،نیتَاىیص ایو ا ط نٍارکييصگی را داؽػًِ ةاؽػیص .در
آیيصه وِٕی در تظکیً ةً غهَح ةاه ةطغیص ،ةػصون ایيکػً ةػً ؽػها
ةگَیم ،سَدتان نیداىیص چً کار کيیص .در آن ٌيگام ذایت دیگطی
وحَد سَاٌص داؽت تا زىصگی ٌهاٌي

را نههئو غازد .ةً ٌهیو

سانط ،ىتایص ةیؼ از ذص ةً آن تَحً کيیص ،چطاکً ىگطاىی ةػیؼ از
ذص ىیظ واةػِگی اغت .ةػیو زن و ؽػٌَط نػػئل ؽػٍَت وحػَد
ىصارد ،انا نػئل انیال وحَد دارد .تا وِٕػی ةَِاىیػص آن را غػتک
ةگیطیص و ةً اْطاط و تٓطیم ىطویص ٌهًچیظ ةًسَةی دیؼ سَاٌػص
رْت.
دع ةا چً ىٌَی از اٌطیهو ؽٍَت روةطو سَاٌیص ؽص؟ اگػط
تَاىایی غکَن ؽها در نصیِیؾو ةً اىصازۀ کاْی سػَب ىتاؽػص ،در
نَل سَاب در رؤیاٌایتان ىاٌط سَاٌيص ؽص .زناىی کً در سَاب
ٌػِیص یا در ذایت نصیِیؾو ىؾػًِایص ،ىاگٍان ىاٌط نیؽػَىص.
اگط نطد ةاؽیص ،زیتاچٍطهای ىاٌط نیؽػَد .اگػط زن ةاؽػیص ،نػطد
آرزوٌایتان ىاٌط نیؽَد .انا آنٌا ةطٌيػً ٌػػِيص .اگػط ةػً ٌػط
ؽکلی ؽها را ترطیک و ةطاىگیشًِ کيص ،ةً اذِهال زیػاد ةػً ؽػها
اىظال دغت نیدٌص و آن را یک وإٍیت نیغازدٌ .هگػی درةػارۀ
ایو ةیيصیؾیص :در روش تظکی نا ،حٌَط ةصن ةطای تظکیػ زىػصگی
ؽشؿ ةً کار نیرود .ىهیتَاىیػص ٌهیؾػً ةػً ایػو ؽػکل اىػظال
داؽًِ ةاؽیص .كػهو ایيکػً انِرػان ؽػٍَت را ٌػم ىگضراىصهایػص.
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چگَىً ایو نیتَاىص نخاز ةاؽص؟ ازایورو ةً ؽها نیگَیم کً ٌه
ؽها ةًنَر ذِم ةا ایو نَكَع نَاحً نیؽَیص .در ذایی کً ْا را
آنَزش نیدٌم در ذال ْطغِادن اىطژی ٕصرتهيصی ةً ذٌو ؽها
ٌػِم .نهکو اغت ةٍص از ایيکً از ایيخا سارج نیؽَیص آىچػً را
گًِٓام ةًنَر دٕیٔ ةً یاد ىیاوریص .انا وِٕی ةًنَر وإٍی ةا ایػو
نَكَع نَاحً ؽَیص ،آىچً را گًِٓام ةً سانط نیآوریص .تػا وِٕػی
سَد را تظکیًکييػصه در ىيػط ةگیطیػص ،در آن زنػان آن را ةػً سػانط
نیآوریص و نیتَاىیص سَد را کيِطل کيیص و غپع نیتَاىیػص ایػو
آزنَن را ةگضراىیص .اگػط در ایػو آزنػَن ةػطای اویػیو ةػار ؽکػػت
ةشَریص ،ةػیار غشت اغت کً ةار دوم آن را ةگضراىیػص .انػا اویػیو
ةاری کً در آزنَن نَْٔ ىهیؽَیص اگط دع از ةیصارؽصن از سَاب
ةػیار اْػَس ةشَریص ،ؽایص ایو وكٍیت ْکػطی تػث یط ٌهیٖػی
روی ذٌوتان ةگضارد و اذِهال ایو را اْظایؼ دٌص کً دٍْ ةٍػص
ةَِاىیص سَد را کيِطل کيیص و ایػو آزنػَن را ةگضراىیػص .اگػط کػػی
دع از نَْٔىؾصن در ایو آزنَن اٌهیِی ةػً آن ىصٌػص ،گضراىػصن

ً
نػلها ایونَر اغت.
آن نؾکلتط سَاٌص ةَد.

وِٕی ایو نػائل روی نیدٌيص ،یا ذایتٌػایی ٌػػِيص کػً
اٌطیهوٌا نصاسلً نیکييص یا ذایتٌایی کً اغِادتان ةطای ایيکً
ؽها را انِران کيص چیظی را ةً چیظ دیگطی تتصیل نیکيصٌ .ط دو
ىَع وحَد دارد ،چطاکً ٌهً ةایص ایو آزنَن را ةگضراىيص .نا ةًٌيَان
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ْطد ٌادی تظکیً را ؽطوع نیکيیم .اوییو نطذلً ایو آزنَن اغت
و ٌهً ةا آن روةطو نیؽَیص .ةگضاریص ةطایتان نثایی ةظىم .وِٕػی
در کالغی در ؽٍط ووٌان آنَزش نػیدادم ،ؽػاگطدی آىخػا ةػَد؛
نطد حَاىی کً غیغایً ةَد .درغت ةٍص از ؽيیصن ایو غػشيطاىی
ةً ساىً رْت و در نصیِیؾو ىؾػت .ةالْاـلً ةً نطذلػ غػکَن
ٌهیٔ رغیص .ةٍص از آن ،ىاگٍان دیص کً ةَدا آنیتاةا در یػک نػطؼ
و هئَزی در نطؼ دیگط ىػاٌط ؽػص .ایػو چیػظی اغػت کػً او در
گظارش تخطةًاش گٓت .ةٍص از ایيکً ىػاٌط ؽػصىصٌ ،ػط دو ةػصون
ایيکً چیظی ةگَیيص ةً او ىگاه کطدىص و ةٍص ىادصیص ؽػصىص .غػپع
ةَدیػاتَا گَآنییو ىاٌط ؽص کً حانی در دغت داؽت کػً از آن
دودی غٓیص ةیطون نیآنصٌ .هاننَر کً آىخا در ذال نصیِیؾػو
ىؾػػػًِ ةػػَد و ای ػو ـػػريًٌا را ةػ ػیار آؽ ػکار ن ػیدی ػص ،سیلػػی
سَؽرال ؽص .ىاگٍان دود ةً چيص ةاىَی زیتػا تتػصیل ؽػص .آنٌػا
ٌهان دسِطان آغهاىی ةَدىص کً ةػیار زیتػا ٌػػِيص .ةػا ذطکػاتی
ةػیار دیپضیط ةطای او رٕفیصىص .او ةا سَدش ْکط کػطد« :ةػًسانط
ایيکً در ایيخا تهطیو نیکيم ،ةَدیػاتَا گَآنییو ةا تتصیلکػطدن
زیتارویاىی کػً تهاؽػا کػيم و ةػا ْطغػِادن دسِػطان آغػهاىی کػً
دطوازکيان ةطای نو نیرٕفيص ةً نو داداش نیدٌصٌ ».هاننػَر
کً ةا ایو ْکط سطغيص ةَد ،ىاگٍان ایو زیتارویػان ةطٌيػً ؽػصىص و
ذطکات گَىاگَىی را در انطاؼ او اىخام دادىػص .دغػت سػَد را دور
3۱2

گطدن و کهط او اىصاسِيص .ؽیوؽػیي

ایػو تهػطیوکييػصه سیلػی

غطیً رؽص کطده ةَد .در آن یريً ،ةالْاـػلً ٌؾػیار ؽػص .اویػیو
ْکطی کً ةً ذٌيؼ رغیص ایو ةَد« :نػو ْػطدی ٌػادی ىیػػِم.
نو تهطیوکييصه ٌػِم .ؽها ىتایص ةا نػو ةػً ایػو ـػَرت رِْػار
کيیص ،زیطا تظکیًکييصۀ ْایَن داْػا ٌػػِم ».ةػًنرق ایيکػً ایػو
ْکط ىاٌط ؽص ،ىاگٍان ٌهًچیظ ىادصیص ؽػص ،چطاکػً ةػً ٌػط ذػال
آنٌا تتصیلؽصه ةَدىص .غپع ةَدا آنیتاةا و هئَزی دوةاره ىػاٌط
ؽصىص .هئَزی ةً ایو تهطیوکييصۀ حَان اؽاره کطد و ةػا یتشيػصی
ةً ةَدا آنیتاةا گٓت« :ایو حَان آنَزشدضیط اغت ».یٍيػی ایػو
ْطد سَب اغت و نیتَان ةً او آنَزش داد.
در غطاغط تاریز ،یا از دیصگاه ُةٍصٌای ةاهتط ،نَكَع انیال و
ؽٍَت اىػان در تٍییو ایيکً آیا ؽشؿ نیتَاىص تظکیػً کيػص یػا
ىً ،ةػیار ةرطاىی ةَده اغت .در ىِیخً ،ةایص ٌالٕػ کهػی ةػً ایػو
چیظٌا داؽًِ ةاؽیم .انا در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نػیکيػیم و از
ؽها ىهیسػَاٌیم کػً آن را کػانالً رٌػا کيیػص .ذػصإل در نطذلػ
ذاكط ،ةایص ةً آن ٌالٕ کهِطی ىؾان دٌیػص و ناىيػص گضؽػًِتان
ىتاؽیصْ .طدی تهطیوکييصه ةایص ایوگَىً ةاؽصٌ .ط زنان در ذػیو
تظکیً ٌط ىَع نصاسلًای وحَد داؽًِ ةاؽػص ،ةایػص درون سَدتػان
ةًدىتال ٌلت آن ةاؽیص و ةتیيیػص چػًچیظی اغػت کػً ٌيػَز رٌػا
ىکطدهایص.
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نداخلۀ ايریهنی ناشی از ذين خَد شخص
نصاسلػ اٌطیهيػی ىاؽػی از ذٌػػو سػَد ؽػػشؿ چیػػت؟ ةػػصن
اىػػػان ،در ٌػػط ةٍُػػص ،نیػػصاىی نػػادی دارد .در گػػػِطۀ نیػػصان
ةشفَـیٌ ،طچیػظی در حٍػان نػیتَاىػص نثػل غػایً در نیػصان
ُةٍصیتان نيٍکع ؽَد .اگطچً آنٌػا غػایً ٌػػِيص ،انػا وحػَد
نادی دارىصٌ .طچیظی در نیصان ُةٍصیتان ةًوغیل اْکار ؽػها در
نِظتان کيِطل نیؽَد .یٍيی اگط ةا آرانػؼ و ةػصون اغػِٓاده از
ذٌوتان ةا چؾم غَمتان چیظٌا را ةتیيیص ،آىچً نؾاٌصه نیکيیص
ذٖیٖت اغت .اگط ؽطوع کيیص کهی ْکػط کيیػص ،آىچػً نػیةیيیػص
دروُیو سَاٌص ةَد .ایو دصیصه ،نصاسل اٌطیهيی ىاؽػی از ذٌػو
سَد ؽشؿ یا «تتصیل ةػط نتػٔ اْکػار» ىانیػصه نػیؽػَد .ایػو
نػئلً اتٓاؽ نیاِْص زیطا ةطسی از تهطیوکييصگان ىهیتَاىيص ناىيص
تهطیوکييصه رِْار کييص و ىهیتَاىيص سَد را ةػًدرغػِی اداره کييػص.
آنٌا در نلب تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ٌػػِيص و ةػً نٍارتٌػایی
ةیاٌهیت یا ذِی ةً ؽيیصن چیظٌای ةشفَـی از ُةٍصٌای دیگط
واةػًِاىص .آنٌا در دی ایو نػائل ٌػِيص .ایػو اْػطاد ةػًآغػاىی
نصاسل اٌطیهيی ىاؽی از ذٌوؽان را رؽص نیدٌيص و تػا غػهَح
داییو غَٖط نیکييص .ةصون تَحػً ةػً ایيکػً تظکیػ ْػطد در چػً
غهد ةاهیی ٕطار دارد ،وِٕػی یػکةػار ایػو نؾػکل دصیػصار ؽػَد
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ؽشؿ ةًکلی غػَٖط نیکيػص و در ىٍایػت از ةػیو نػیرود .ایػو
نؾکلی ةػیار وسیم اغت .ؽتیً نػَارد دیگػط ىیػػت کػً وِٕػی
ؽشؿ ةا آزنَن ؽیوؽیي

غَٖط نیکيص ،نهکو اغت ةٍػص از

ؽکػت دوةاره ةليػص ؽػَد و ةػً تظکیػً ادانػً دٌػص .ةلکػً وِٕػی
نصاسل اٌطیهيی ىاؽی از ذٌو سَد ؽشؿ اتٓاؽ ةیِٓص ،نؾکلی
وإٍی اغت و زىصگی ایو ؽػشؿ ىػاةَد نیؽػَد .ةػًویژه ةػطای
تهطیوکييصگاىی کً در غهد ساـی چؾػم غَمؽػان ةػاز اغػت،
ایػػو نؾػػکل نیتَاىػػص ةػػًآغػػاىی روی دٌػػص .گػػطوه دیگػػطی کػػً
آغیبدضیطىص کػاىی ٌػِيص کً ذٌوؽان ةا تفػاویط ،دیامٌػا یػا
اىطژیٌای سارحی نَرد نصاسلً ٕطار نیگیطد و ایو چیظٌا را ةػاور
نیکييص .ةطسی از ؽها دع از ةازؽصن چؾم غَمتان در نٍػطض
چيیو نػصاسالتی کػً از حاٌػای نشِلٓػی نیآیيػص ٕػطار سَاٌیػص
گطْت.
ةگضاریص نثایی ةظىم .در غهد داییيی از تظکیً ،غػشت اغػت
ترتتث یط ٕطار ىگطْت .ؽایص ىَِاىیص ةًوكَح ةتیيیػص نٍلمتػان در
ةٍُصٌای دیگط ةػً چػً ؽػکل اغػت .نهکػو اغػت روزی ىاگٍػان
نَحَد ْياىادضیط ةظرا و ةليصٕانِی را ةتیيیص .چيص کله تهلٔآنیظ
ةً ؽها نیگَیص و چیظی ةً ؽها یاد نیدٌص .اگط آن را ةپضیطیػص،
گَى

تػػان درٌمةػػطٌم نیؽػػَد .وِٕػػی نؾػػٍَؼ ؽػػَیص و او را

ةًٌيَان اغِادتان ةپضیطیص ،ةا او سَاٌیص رْت .انا او ىیظ ةػً هػطۀ
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ذٖیٖی ىطغیصه اغت .در آن ُةٍص ،ةصىؼ نیتَاىص تتػصیل ؽػَد و
کَچک یا ةظرا ؽَد .وِٕی ایو نَحػَد ةػظرا و ْياىادػضیط را در
نٖاةل سَد نیةیيیص ،ةػیار ٌیخانزده نیؽَیص .ةا ایػو ٌیخػان،
آیا ٕفص ىصاریص او را دىتال کيیص و از او چیػظی یػاد ةگیطیػص؟ اگػط
تهطیوکييصهای ىَِاىػص سػَد را ةػًسَةی اداره کيػص ،ةػػیار غػشت
اغت او را آنَزش و ىخات داد .ةًآغاىی نػیتَاىػص سػَد را ىػاةَد
کيػػص .نَحػػَدات در ُةٍػػصٌای ةػػاهت ِط درون غػػً ٕلهػػطو ٌهگػػی
نَحػػَدات آغػػهاىی ٌػػػِيص ،انػػا آنٌػػا ىیػػظ ةػػً هػػطۀ ذٖیٖ ػی

ىطغیصهاىص و از چطس ةازدیصایی رٌا ىؾصهاىص .اگط چيیو نَحػَدی
را اغِاد سَد در ىيط ةگیطیص و او را دىتال کيیػص ،ؽػها را ةػً کخػا
نیتَاىص ةتطد؟ او ذِی ىهیتَاىص ةً هطۀ ذٖیٖی ىائػل ؽػَد .آیػا
تظکیًتان ةیٍػَده ىشَاٌػص ؽػص؟ غػطاىخام گَى

تػان درٌمةػطٌم

نیؽػػَد .ةػػػیار غػػشت اغػػت در چيػػیو نٍَٕیتٌػػایی ْػػطد
سَیؾِوداری سػَد را ذٓػو کيػص .ةػً ٌهػً نػیگػَیم کػً ایػو

ً
ةٍػصا
نػئلًای ةػیار حصی اغت و ةػیاری از ؽها ایو نؾکل را

سَاٌیص داؽتْ .ا را ةً ؽها آنَزش دادهام ،ایيکً ةَِاىیص سػَد را
ةًدرغِی اداره کيیص دیگط ةػً سَدتػان ةػػِگی دارد .آىچػً گٓػِم
یکی از ایو وكٍیتٌاغت .وِٕی نَحػَد روؽػوةیيی از نصرغػ
تظکی دیگطی را نیةیيیص ىگضاریص ذٌوتان ترتتث یط ٕػطار گیػطد.
ْٖم در یک نصرغ تظکیً ةاؽیص .سَاه آن نَحَد ،ةػَدا ةاؽػص یػا
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دائَ یا ْياىادضیط یا اٌطیهو ،آنٌا ىتایص ٕلبتان را ترتتث یط ٕػطار
دٌيص .وِٕی ایوگَىً ةاؽیص ةًنَر ذِم نیتَان ةً نَْٖیت ؽػها
در تظکیً انیصوار ةَد.
نصاسل اٌطیهيی ىاؽی از ذٌػو سػَد ؽػشؿ ،ةًؽػکلٌای
دیگط ىیظ ىهایان نیؽَد .ؽایص اٌلػایی از سػاىَاده را ةتیيیػص کػً
درگضؽًِاىص و ةطای ؽها نصاسلً ایخاد نیکييص .ایو ؽشؿ گطیً
نیکيص و از ؽها تٖاكا نیکيص ایو یا آن کار را اىخام دٌیػصٌ .ػط
ىَع نػئلًای نهکو اغت اتٓػاؽ ةیِٓػص .آیػا ذٌوتػان نیتَاىػص
ترتتث یط ٕطار ىگیطد؟ ْطض کيیص ْطزىص یا وایصیوتان را ٌاؽػٖاىً
دوغت داریص و وایصیوتان درگضؽًِاىص و از ؽػها تٖاكػا نیکييػص
کارٌایی را اىخام دٌیص کً ىتایص اىخام دٌیص و اگط اىخام دٌیص ةػص
سَاٌص ةَد .ایوگَىً غػشت اغػت کػً تهػطیوکييػصه ةػَد .گِٓػً
نیؽَد کً ةَدیػم در ٌطجونطج اغػت و ذِػی نػػائلی ناىيػص
ٌؾٔ ةً وایػصیو و ْطزىػصان ،از کيَٓغیَىیػػم وارد ؽػصه اغػت.
ةَدیػم چيیو چیظٌایی ىصاؽت .نٍيی آن چیػت؟ چَن وحػَد
وإٍی اىػان روح اـلی اوغت ،کػی کً ةً روح اـػلیتان حػان
نیدٌص نادر ذٖیٖی ؽهاغت .در نَل غانػارا ،ؽػها نادرٌػایی
داؽًِایص کً ةؾط یا ُیطةؾط ةَدهاىص و تٍصاد آنٌا ةػًٕػصری زیػاد
اغت کً ىهیتَان آنٌا را ؽهطد .تٍصاد دػطٌا و دسِطٌایی کً در
غطاغط زىصگیٌای نشِلّتان داؽًِایص ىیظ ؽهارشىادضیطىص .چً
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کػ ػی نػػادر ؽهاغػػت؟ در زىػػصگی ةٍػػصی ٌیچیػػک ٌهػػصیگط را
ىهیؽياغيص ،ىً نادر و ىً ْطزىص .ناىيص ٌطکػی دیگػطٌ ،يػَز ٌػم
ةایص آىچً ةً دیگطان ةصٌکار ٌػِيص ةپطدازىص .اىػػانٌػا در تػٌَم
زىصگی نیکييص و ىهیتَاىيص ایو نػائل را رٌا کييص .ةٍلػی اْػطاد
از درگضؽػػت ْطزىػػص یػػا نادرؽػػان ةػػػیار دلؽکػػػًِ و غػػَگَار
نیؽَىص و تا آسط ٌهط در اؽِیاؽ آنٌا ٌػِيص .چػطا درةػارۀ ایػو
ىهیاىصیؾیص؟ آیا ایو غشِیٌا ؽها را ْطغَده ىهیکييػص و ٕفػص
ىصارىص زىصگیتان را دؽَار کييص؟
ؽایص نطدم ٌادی ىَِاىيص درک کييص کً واةػػًِةَدن ةػً ایػو
نػائل ،تظکیً را ُیطنهکو نیکيص .انا ایوگَىً اغت و ةً ٌهػیو
ٌلت اغت کً چیظٌایی ناىيص گطانیداؽِو وایصیو و دیَىػص ةػیو
وایصیو و ْطزىص ،در ةَدیػم آنَزش داده ىهیؽَد .اگػط ةشَاٌیػص
تظکیً کيیص ،اذػاغات ةؾطی را ةایص کيار ةگضاریص .ایتًِ در تظکیػً
در حانٍ نطدم ٌادی ةایص ةً وایصیو سػَد اذِػطام ةگػضاریم و از
ْطزىصاننان نطإتت کيیم .در ٌط ؽطایهی ةایص ةا دیگطان سػَب و
ةا نطدم نٍطةان ةاؽیم ،چً رغص ةً اٌلػای ساىَادهنػان .ةایػص ةػا
ٌهً ةً یکػان رِْار کيیم ،ةا وایصیو و ْطزىصاننان سَب ةاؽػیم
و ٌهیؾً رٌایت ذال دیگطان را نصىيط داؽًِ ةاؽیم .چيیو ٕلتی
سَدسَاه ىیػت ،ةلکً ٕلتی ىیکسَاه ،دطنرتت و نٍطةػان اغػت.
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اذػاغات چیظی اغت نشِؿ نطدم ٌادی و نطدم ٌػادی ْٖػم
ةطای اذػاغات زىصگی نیکييص.
ةػیاری از نطدم ىهیتَاىيص سَد را ةًسَةی اداره کييص و ایػو
غتب غشِیٌایی در تظکیًؽان نیؽَد .ؽشفػی نهکػو اغػت
ةگَیص کً نَحَدی آغهاىی ةً او چیظی گًِٓ اغت .تهام کػػاىی
کً ةً ؽها نیگَیيص انطوز نؾػکلی سَاٌیػص داؽػت و چگَىػً از
اتٓإات آیيػصه احِيػاب کيیػص ،آنٌػایی کػً ؽػهارۀ ةلیػت ةطىػصۀ
ٕطًٌکؾػی را ةػػً ؽػػها گِٓػػً و نػیگَیيػػص آن را انِرػػان کيیػص و
آنٌایی کً نیگَیيص چگَىً در حانٍ ٌادی ةؾطی چیػظی را ةػً
دغػػت ةیاوری ػصٌ ،هگ ػی اٌػػطیهو ٌػػػِيص؛ نگػػط ایيک ػً سهػػطی
زىصگیتان را تٍصیص کيػص و ةػً ؽػها گِٓػً ؽػَد کػً چگَىػً آن را
ةطنطؼ کيیص .اگط ةً یهّ آن «کهػک »،نػػائل دىیػَی ةػًسَةی
دیؼ ةطود ،ىهیتَاىیص در آزنَىی کػً ةطایتػان ةطىانػًریظی ؽػصه
ةَد نَْٔ ؽَیص و آننَر کً ٕطار ةَده ،دیؾطْت کيیص .اگط در ةػیو
نطدم ٌادی زىصگی راذت و سَةی داؽًِ ةاؽیص ،چگَىً نیتَاىیص
تظکیً کيیص؟ چگَىً کارنایتػان نػیتَاىػص تتػصیل ؽػَد؟ چگَىػً
نیتَاىیص نریهی ةػطای رؽػص ؽیوؽػیي

و تتػصیل کارنایتػان

داؽًِ ةاؽیص؟ ٌهً ةایػص ایػو را ةػً سػانط ةػػپاریص .اٌطیهوٌػا
نهکو اغت ؽها را ترػیو کييص ،ةً ؽػها ةگَیيػص کػً غػهدتان
سیلی ةاهغت یا ةً ؽها ةگَیيػص چٖػصر ْػطد سػاص یػا نٖصغػی
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ٌػِیصٌ .ه ایوٌا دروغ اغت .کػی کً ةًنَر وإٍی ةػًغػَی
غهَح ةاه تظکیً نیکيص ،ةایص تهػام واةػػِگیٌػای نشػِلٓؼ را
رٌا کيص .وِٕی ةا ایػو نػػائل نَاحػً نػیؽػَیص ةایػص نطإػب و
ٌؾیار ةاؽیص!
در تظکیً نهکو اغت چؾم غَمتان ةػاز ؽػَد .اْػطادی کػً
چؾم غَمؽان ةػاز اغػت ،در ذػیو تظکیػً غػشِیٌای سػَد را
دارىص و اْطادی کً چؾم غَمؽػان ةػاز ىیػػت ٌػم غػشِیٌای
سَد را دارىص .در ٌط دو ذایت ،تظکیً آغان ىیػػت .ةٍػص از ایيکػً
چؾم غَمتان ةاز ؽػَد وِٕػی دیامٌػای گَىػاگَن نػظاذم ؽػها
ؽَىص ،ةًنَر ذِم ةطایتان غشت اغت کً سػَد را ةػًسَةی اداره
کيیػص .در ُةٍػصٌای دیگػط ٌهػًچیظ در نٖاةػل چؾػمٌا درسؾػان،
ةػیار زیتا و ٕؾي

اغت و ٌه آنٌا نیتَاىيص ٕلب ؽها را اُػَا

کييص .وِٕی ةا آنٌا ترتتث یط ٕطار گیطیص ،نهکػو اغػت ةػا ؽػها
نصاسلً کييص و گَى

ؽها درٌمةطٌم ؽػَد .نٍهػَه ً ةػصیو ؽػکل

اغت .ةياةطایو وِٕی اٌطیهو ىاؽی از ذٌو سَد ْطد ةا او نصاسلً
نیکيػػص و ْػػطد ىَِاىػػص سػػَد را ةػػًسَةی اداره کيػػص ،ایػػو وكػػٍیت
نیتَاىص روی دٌص .ةطای نثال ،وِٕػی ؽشفػی ْکػط ىادرغػِی را
رؽص نیدٌص ،ةػػیار سهطىػا ک اغػت .روزی چؾػم غػَم او ةػاز
نیؽػَد و نػیتَاىػص چیظٌػایی را ةًوكػَح نؾػاٌصه کيػصْ .کػط
نیکيص« :در ایو نرل تهطیوْٖ ،م چؾم غَم نو ةػًسَةی ةػاز
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ؽصه اغت .ؽػایص ؽػشؿ َْؽایٍػادهای ٌػػِم .نػو تَاىػػِم
ْػػایَن داْػػای نٍلػػم یػی را یػاد ةگیػطم و آن را ةػػًسَةی نهایٍػػً
کطدهام ،ةٍِط از ٌط ؽشؿ دیگط .ؽایص ْطدی نٍهػَیی ىیػػِم».
انا ذِی داؽِو چيیو اْکاری ٌم درغت ىیػت .او ةػا ؽػگِٓی
سَاٌص گٓت« :ؽایص نو ىیظ نَحَدی سصایی و ةَدا ٌػِم .سب،
ةً سَدم ىيطی ةیيصازم ».وِٕی ةً سَدش ىگاه نیکيص ،نػیةیيػص
ً
وإٍا یک ةَدا اغت .چػطا ایوگَىػً اغػت؟ زیػطا ٌطچیػظی در
کً
گػِطۀ نیػصان ُةٍػصی انػطاؼ ةػصىؼ ،ةػط نتػٔ اْکػارش تتػصیل
نیؽَد کً «تتصیل ةط نتٔ اْکار» ىیظ ىانیصه نیؽَد.
ٌطچیظ اىٍکاسیاًِْ از حٍان ،ةا اْکار ؽػشؿ تِییػط ؽػکل
نیدٌص ،زیطا ٌطچیظی در نرصودۀ نیصان ُةٍصیاش ترت ْطنػان
اوغت .آن تفاویط نيٍکعؽصه کً آنٌا ٌم وحَد نادی دارىص ةً
ٌهیو ـَرت تِییط ؽکل نیدٌيص .ایػو ؽػشؿ ْکػط نػیکيػص:
«ؽایص نو یک ةَدا ٌػِم و ؽایص آىچً دَؽػیصم ىیػظ ردای ةػَدا

ً
وإٍا ردای یک ةػَدا اغػت.
اغت ».غپع نیةیيص آىچً دَؽیصه
ً
وإٍا یک ةَدا ٌػِم ».او ةػیار ٌیخػانزده نػیؽػَد.
«وای نو
«ؽایص ذِی یک ةَدای کَچک ىیػِم ».ةا ىيطی دیگط ،نیةیيػص
ةػػَدای ةظرگ ػی اغػػت« .ؽػػایص ذِ ػی ةاؽػػکَهتط از ی ػی ٌيگخ ػی

ً
وإٍػا ةاؽػکَهتط از یػی
ٌػِم!» دوةػاره ىگػاٌی نیاىػصازد« :وای

ٌيگخی ٌػِم ».ةٍلی اْطاد ىیظ ایو را ةا گَش سَد نیؽػيَىص.
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اٌطیهيی ةا او نصاسلً نیکيص و نػیگَیػص« :تػَ ةاؽػکَهتط از یػی
ٌيگخی ٌػِی .تَ ةػیار ةاؽکَهتط از یی ٌيگخی ٌػِی ».او ىیظ
آن را ةاور نیکيص .آیا ةً ایو اىصیؾیصهایص کػً چگَىػً دػع از آن
تظکیً نیکيیص؟ آیا ٕتل از آن ،تظکیً کطده ةَدیػص؟ چػً کػػی ةػً
ؽها تظکیً را آنػَزش داد؟ ذِػی وِٕػی یػک ةػَدای وإٍػی یػا
نَحَدی سصایی ةطای نثنَریِی ةً ایيخا نػیآیػص ،او ىیػظ ةایػص از
اول تظکیػً کيػص .گَىػ

اـػلیاش ةػً او داده ىهػیؽػَد و ْٖػػم

ایونَر اغت کً او در تظکیً غطیًتط دیؾطْت نػیکيػص .ازایػورو
وِٕی ایو نؾکل ةطای او دیؼ نیآیص ،ةطایؼ غشت اغػت کػً
سَدش را از آن ةیطون ةیاورد و ةالْاـػلً ایػو واةػػِگی را رؽػص
نیدٌص .ةٍص از ایيکً ایو واةػِگی رؽص داده ؽص ،حطئت نیکيػص
ٌطچیظی ةگَیص« :نو یک ةَدا ٌػِم .یظونی ىصارد از دیگطان یاد
ةگیطیص .نو ةَدا ٌػِم ،دع ةً ؽػها سػَاٌم گٓػت کػً چػًکػار
کيیص ».او ؽطوع نیکيص ایوگَىً ٌهل کيص.
آیا کػی را نثل ایػو در چاىػ

چَن ىػصاریم؟ در اول سػَب

ً
ةٍصا ،ؽطوع کطد ایو کارٌا را اىخام دٌص .او ْکط کطد یک ةَدا
ةَد.
اغت .در آسط ،سَدش را ةاهتط از ٌهً در ىيط گطْت .ایػو نػػئلً
وِٕی اتٓاؽ اِْػاد کػً او ىَِاىػػت سػَد را ةػًسػَةی اداره کيػص و
واةػِگیاش را رؽػص داد .چػطا چيػیو دصیػصهای وحػَد دارد؟ در
ةَدیػم نیگَیيص کً ةایص ٌطچً را نیةیيیص ىادیصه ةگیطیص ،چطاکً
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تهام آنٌا تٌَم اٌطیهيی ٌػِيص و ةایص ْٖم نصیِیؾػو کيیػص و
ةًغَی ةاه تظکیً کيیص .آیا نیداىیص چطا احازه ىهیدٌيػص آنٌػا را
ةتیيیص و ةً آنٌا واةػًِ ؽَیص؟ زیطا در ةطاةط وَٕع چيیو نؾػکلی
اذِیاط نیکييص .تظکیً در ةَدیػم ٌیچ ؽػیَۀ ساـػی ىػصارد کػً
دْاع ؽشؿ را در ةطاةط چيیو چیظٌػایی تَٖیػت کيػص و نِػَىؼ
ْإص راٌيهایی در ایو زنیيً اغت کً ْػطد چگَىػً از ایػو نؾػکل
دوری کيص .ؽا کیانَىی چيیو دارنایی را در آن زنان آنَزش ىصاد.
ةطای احِيػاب از نؾػکل نصاسلػ اٌطیهيػی ىاؽػی از ذٌػو سػَد
ؽشؿ یا تتصیل ةط نتٔ اْکار ،او تهام ـريًٌای نؾػاٌصهؽػصه
در تظکیً را تٌَهات اٌطیهيی ىام ىٍاد .دع وِٕی یک واةػػِگی
رؽص داده ؽَد ،نيخط ةً ایو تٌَم اٌطیهيی نیؽػَد .ةػطای ْػطد

ً
وإٍا غشت اغت کً از آن رٌا ؽَد .اگط ؽشؿ آن را ةًدرغػِی
اداره ىکيص ،تتاه نیؽَد و نػیطی اٌطیهيی را دىتػال نػیکيػص .از
آىخا کً سَد را یک ةَدا ىانیصه اغت ،سػَدش را اٌطیهيػی کػطده
اغت .در ىٍایت ،ةًوغیل ارواح یا ذیَاىات تػػشیط نیؽػَد یػا
چیظٌای دیگط را تخطةً نیکيص و ةًنَر کانل ىاةَد نیؽَدٕ .لػب
او ىیظ ْاغص نیؽَد و تا اىٍِا غػَٖط نػیکيػص .تٍػصاد زیػادی از
چيیو اؽشاـی ٌػِيص .ذِی در ایو کػالس اؽشاـػی ٌػػِيص
کً سَد را سیلی ةاه در ىيط نیگیطىص و ةا نطز ْکط ساـی ـرتت
نیکييص .ذِی در ةَدیػم نهيَع اغت کً کػػی ةشَاٌػص ةٍٓهػص
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سَدش در کل چً کػی اغت .آىچً در ذال ذاكػط گٓػِم ؽػکل
ی ىاؽػی از
دیگطی از نصاسل اٌطیهيی اغت کً «نصاسل اٌطیهيػ ِ

ذٌو سَد ؽشؿ» یا «تتصیل ةط نتٔ اْکػار» ىانیػصه نػیؽػَد.
دکو تهػطیوکييػصگان ایػوچيیيػی دارد و تٍػصادی ىیػظ در ةٍلػی
نيانٔ دیگط وحػَد دارىػص .ةػًٌالوه ،آنٌػا نظاذهتٌػایی ةػػیار
حصی ةطای تهطیوکييصگان ایخاد کطدهاىص.
کػػی از نػػو دطغػػیص« :نٍلػػم ،چػػطا ایػو نؾػکل را از ةػیو
ىهیةطیص؟» ٌهً درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اگط تهام نَاىً را از نػػیط

ً
دٕیٖػا در نٍَٕیػت
تظکیًتان ةطداریم ،چگَىً تظکیً سَاٌیص کػطد؟
نصاسل اٌطیهيی اغت کً نیتَاىیص ىؾان دٌیص آیا نیتَاىیػص ةػً
تظکیً ادانً دٌیص ،در دائَ روؽوةیو ؽَیص ،ترتتث یط نظاذهتٌا
ٕػطار ىگیطیػص و در ایػو نصرغػ تظکیػً اةػػتٕػصم ةاؽػیص یػا ىػػً.
نَجٌای ةظرا ؽو و ناغػً را ُطةػال نػیکيػص .تظکیػً ایوگَىػً
اغػت و آىچػً در ىٍایػت ةػإی نػیناىػص ،نػالی ذٖیٖػی اغػػت.
نیگَیم ةصون ایو ىَع نظاذهتٌا ،ةطای نطدم سیلی آغان اغت
تظکیً کييص .در ىيط نو ،تظکی ؽها ٌهیو ذاه ىیػظ ةػػیار آغػان
اغت .آن روؽوةیوٌای ةظرا غهد ةاه اذِهاه ً نٍِٖصىص ةیؾػِط
ُیطنيفٓاىً اغت« :در ذال اىخام چًکاری ٌػِی؟ آیػا ایوگَىػً
در ذال ىخات نطدم ٌػِی؟ اگػط ٌػیچ نػاىٍی در نػػیط تظکیػً
ىتاؽص و ْطد ةَِاىص نػػِٖیم تػا اىٍِػا تظکیػً کيػص ،آیػا آن تظکیػً
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اغت؟ اگط در روىص تظکیًْ ،طد ةػًنَر ْظایيػصهای راذػتتط ؽػَد و
ٌیچ نصاسلًای ىصاؽًِ ةاؽص ،چگَىً ایو نیتَاىص نخػاز ةاؽػص؟»
ایو تيگيایی ةَد کً ةا آن نَاحً ةػَدم و نختػَر ؽػصم درةػارۀ آن
ةیيصیؾم .در نطذلػ ؽػطوع ،ةػػیاری از چيػیو اٌطیهوٌػایی را
داکغازی کطدم .انا اگط ایو کػار را تهػام نػصت اىخػام نػیدادم
ذِی نو ىیظ ْکط ىهیکطدم درغت ةاؽص .ةً نو گِٓػً ؽػص« :تػَ
تظکی آنٌا را ةػیار آغان کػطدهای .اْػطاد ْٖػم غػشِیٌای کػم
سَد را دارىصْٖ .م آن نٖصار کػم نؾػکالت ةیوؽػان وحػَد دارد.
واةػِگیٌای ةػیاری دارىص کً ٌيَز ىهیتَاىيص آنٌا را رٌا کييػص!
ایو نَكَع ةإی نیناىص کً وِٕی در ةیو غطدرگهی و غػشِیٌا
ٌػِيص آیا نیتَاىيص سػَدِ داْػای تػَ را درک کييػص ».ةيػاةطایو در
سفَص ٌه ایو نػائل ،ةًنَر ذِم غشِیٌا و آزنایؼٌػایی
وحَد سَاٌص داؽت .آىچً تَـیّ کطدم ؽکل ساـی از اٌػطیهو

ً
وإٍا غشت اغت ةًنَر ذٖیٖی ؽشؿ را ىخػات داد ،انػا
اغت.

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

39۱

خَدآگاى اصلی شها باید قَی باشد
کارٌای ىادرغِی کً نطدم در زىػصگیٌای نشِلػّ سػَد نطتکػب
ؽػػػصىص ،غػػػشِیٌایی را ةطایؽػػػان دصیػػػص نػػػیآورد و ةػػػطای
تهطیوکييصگان نَاىً کارنایی را ةً وحَد نیآورد .ةً ٌهیو ٌلػت
اغت کً نطدم روىص تَیص ،دیطی ،ةیهاری و نطا را نػی نیکييػص.
ایوٌا ؽکلٌای ٌادی کارنػا ٌػػِيص .کارنػای ٕصرتهيػص دیگػطی
وحَد دارد کً تث یط ةػیار زیادی ةط تهطیوکييصگان نیگػضارد ،ىػام
آن کارنای ْکطی اغتْ .کطکطدن ،ةشػؼ نتیٍػی زىػصگی نػطدم
اغت .از آىخا کً ؽشؿ در ةیو نطدم ٌادی گم ؽصه اغت ،اُلب
در ذٌيؼ اْکاری درةارۀ ؽٍطت ،غَد ،ؽػٍَت ،سؾػم و ُیػطه را
ؽکل نیدٌػص .ةػًتػصریج ،ایػو اْکػار ةػًـػَرت اْکػار کارنػایی
ٕصرتهيصی درنیآیيص .از آىخا کً ٌطچیظی در ُةٍػصٌای دیگػط زىػصه
اغت ،کارنا ىیظ ٌهیو نَر اغػت .وِٕػی ْػطد ؽػطوع نیکيػص در
راٌ ػی درغػػت تظکی ػً کيػػص ،ةای ػص کارنػػای سػػَد را از ة ػیو ةتػػطد.
ازةیوةطدن کارنا یٍيی آن را از ریؾً از ةیو ةطد و تتصیل کطد .ایتًِ
کارنا نٖاونػت نیکيػص و ةيػاةطایو ؽػشؿ درد و رىػج و نػَاىٍی
سَاٌص داؽت .انا کارنای ْکطی نیتَاىص ةًنَر نػِٖیم ةا ذٌػو
ْطد نصاسلً کيص .ازایورو نهکو اغت ؽشؿ در ذٌيؼ ةً نٍلػم
و داْا ىاغظا ةگَیص و نهکو اغت ةً ةٍلی اْکػار دلیػص و کلهػات
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زؽت ْکط کيص .در ىِیخً ،ةٍلی از تهطیوکييصگان ىهػیداىيػص کػً
نَكَع از چً ٕطار اغت و ْکػط نػیکييػص کػً ایػو چیظٌػا اْکػار
سَدؽان اغت .ةٍلی از اْػطاد ىیػظ نٍِٖصىػص کػً آنٌػا از نػطؼ
ارواح یا ذیَاىات تػشیطکييصه ٌػِيص ،انا آنٌا از نطؼ ارواح یػا
ذیَاىات تػشیطکييصه ىیػِيص .ةلکً آنٌا ىِیخػ کارنػای ْکػطی
ٌػِيص کً در نِظ نيٍکع نیؽَد .ةطسی اْطاد سَدآگػاه اـػلی
ةػیار ٕصرتهيصی ىصارىػص و از کارنػای ْکػطی دیػطوی نػیکييػص و
کارٌای ىادرغت اىخام نیدٌيص .چيیو اْػطادی ىػاةَد نیؽػَىص و
ةً غهَح داییو غَٖط نیکييص .انا اکثط نطدم نیتَاىيص از ذٌػو
َٕیؽان (سَدآگاه اـلی َٕیؽان) اغِٓاده کييص تا آن را از ةیو
ةتطىص و در ةطاةػط آن نٖاونػت کييػص .آن ىؾػان نػیدٌػص کػً ایػو
ؽشؿ نیتَاىص ىخات یاةص و نیتَاىػص سػَب را از ةػص تؾػشیؿ
دٌص ،یٍيی درک و ٍْهؼ سَب اغتْ .اؽػو نػو ةػً او کهػک
نیکيص تا ا کثط چيیو کارنای ْکطی را از ةیو ةتطد .آىچػً تَـػیّ
کػطدم ةػػػیار رایػج اغػػت .وِٕػی آن روی دٌػص ،آزنایؾػػی ةػػطای
ؽشؿ اغت تا دیصه ؽَد آیا نیتَاىص سَدش ةً ایػو اْکػار ةػص
ُلتً کيص .اگط اةتٕصم ةاؽیص ،نیتَاىیم کارنا را از ةیو ةتطیم.

2۲۲

افکار شها باید درست باشد
وِٕی ؽشفی ٌهَاره ناىيص تهطیوکييصه رِْػار ىهیکيػص ،ةػً ایػو
نٍيی اغت کً اْکارش درغت ىیػت .تهطیوکييصگان در تظکیً ةا
درد و رىج نَاحً نیؽػَىص .وِٕػی درد و رىخػی دػیؼ نػیآیػص،
نهکو اغت ةًـَرت نؾکلی ةا دیگطان آؽکار ؽَد ،یا چیظٌػایی
ناىيص تيؼٌا و ةازیٌای ذٌيی و انثال آن ،کً ةػًنَر نػػِٖیم
ؽیوؽیي

ؽها را آزنایؼ نیکييص .نَارد ةػیاری در ایو زنیيً

سَاٌص ةَد .ةا چًچیظ دیگطی روةطو نیؽػَیص؟ نهکػو اغػت در
ةصنتان ىاگٍان اذػاس ىػاراذِی کيیػصٌ .لػِؼ ایػو اغػت کػً
ةازدطداست کارنا ةً ؽکلٌای نشِلٓی ىاٌط نػیؽػَد .در زنػاىی
ةشفَص ،وادار سَاٌیص ؽص ىَِاىیص ةًنَر واكد تؾشیؿ دٌیػص
کً آیا نػئلًای ـرید اغت یا ىً ،آیا گَى

تان وحػَد دارد ،آیػا

نیتَاىیص تظکیػً کيیػص و در آن نَْػٔ ؽػَیص ،آیػا نَحػَدات واه
وحَد دارىص و آیا آنٌا وإٍی ٌػِيص یا ىً .در آیيصه ایػو اوكػاع
دوةاره ىاٌط نیؽَىص و در ؽها تث یطی دروُیو ایخاد نیکييص تػا
نيخط ةً ایو ؽَد کً ةً ٌه ایو چیظٌا ؽک کيیص .ایو کار اىخام
نیؽَد تا نؾشؿ ؽَد کػً آیػا نیتَاىیػص نفػهم ةهاىیػص .اگػط
ةَِاىیص ٕانٍاىً ایو ْکط را داؽًِ ةاؽیص کً« :ةایص نفهم ةهاىم و
نِظیظل ىؾَم »،آىگاه ةا ایو ٌظم و اراده نیتَاىیص وِٕػی از نیػان
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ایو آزنَن نیگضریص ایوگَىً ةاؽیص و ةًنَر نتیٍی آن را ةًسَةی
اداره نیکيیص ،چطاکً ؽیوؽیي

ؽها رؽص کطده اغػت .انػا اگػط

ایػػو غػػشِی در ةػػصو ؽػػطوع ةطایتػػان روی نػػیداد ،آن را درک
ىهیکطدیص و تظکیًتان را ساتهً نیداد؛ چطاکً ٌيَز دایصار ىتَدیػص.
غشِیٌا ةًؽکلٌای نشِلٓی سَد را ىؾان نیدٌيص.
در روىص تظکیً ،ؽشؿ ةایص ةػصیو ؽػکل تظکیػً کيػص تػا ةػً
غهَح ةاهتط ـٍَد کيص .ةياةطایو وِٕی ةٍلی از ؽها در حػایی از
ةصن اذػاس ىاراذِی داریصْ ،کط نیکيیػص ةیهػار ٌػػِیص .اُلػب
ىهیتَاىیص سَد را تهػطیوکييػصه در ىيػط ةگیطیػص .وِٕػی ةػا ایػو
نػئلً روةطو نیؽَیص ،آن را یک ةیهاری در ىيط نیگیطیص و ْکػط
نیکيیص« :چطا ایوٌهً نؾکالت وحَد دارىص؟» نیتػَاىم ةگػَیم
ةػػػیاری از آنٌػػا دیؾػػادیؼ ةػػطای ؽػػها ةطداؽػػًِ ؽػػصهاىص و
نؾکالتی کً در ذال ذاكط تخطةػً نیکيیػص ةػػیار کػاٌؼ داده
ؽصىص .اگط ایو کار را اىخام ىهیدادیم و ةا ایػو نؾػکالت نَاحػً
نیؽصیص نهکو ةَد زىصگیتان ساتهػً یاةػص یػا زنیوگیػط ؽػَیص.
وِٕی ةا نؾکلی کَچک روةطو نیؽَیصْ ،کط نیکيیػص ترهػل آن
غشت اغت .انا چگَىً نیتَاىص آنٕصر راذت ةاؽص؟ ةًنَر نثال،
وِٕی در کالغی در چاى

چَن آنَزش نیدادم ،ؽشفی ةَد کػً

کیٓیت نادرزادی ةػیار سَةی داؽت و انیصوارکييصه ةَد .دریاِْم
کً او ةػیار سَب اغت و ةًنييَر ایيکً ةَِاىص ةًغطٌت کارنایؼ
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را دطداست کيص و روؽوةیو ؽَد ،آزنایؼٌای او را کهی اْظایؼ
دادم .ةصیو نطیٔ تصارک نػیدیػصم .انػا روزی ةػً ىيػط آنػص کػً
ةًنَر ىاگٍاىی ٌالئم غکِ نِظی دارد .ةً زنیو اِْاد و ْکط کػطد
ىهیتَاىص ذطکت کيص و نثػل ایػو ةػَد کػً دغػتودایؼ ذطکػت
ً
ةٍػصا
ىهیکييص .او را ةطای نطإتت اكهطاری ةً ةیهارغػِان ةطدىػص.
تَاىػت دوةاره راه ةطودٌ .هگی درةارۀ ایػو ةیيصیؾػیص :ةػا غػکِ
نِظی ،چگَىً ؽشؿ نیتَاىص ةً ایػو غػطٌت ةػا دػای سػَدش
ةطگطدد و دغتودایؼ دوةاره ذطکت کييص؟ انا او در ایػو ذاد ػً،
ْایَن داْا را نٖفػط داىػػت .درةػارۀ ایػو ْکػط ىکػطد کػً چگَىػً
تَاىػت ةً ایو غطٌت از غکِ نِظی ةٍتَد یاةص .اگط در آن زنان
ْایَن داْا را تهطیو ىکػطده ةػَد ،نهکػو ةػَد وِٕػی زنػیو اِْػاد

ً
ذٖیِٖا غکًِ نیکطد تا آسط ٌهط ْلج نیناىص.
ةهیطد .ؽایص اگط

نييَرم ایو اغت کً چٖصر غشت اغت کػی را ىخػات داد.
آن ٌهً کار ةطای او اىخام ؽص انا ٌيَز ٌم ةػً آن دػی ىتػطد و در
ٌَض ،چيیو گٓت .ةٍلی اْطاد ٌػِيص کً نصتی تهطیو کطدهاىػص
انا ٌيَز نیگَیيص« :نٍلم ،چطا ذع نػیکيم ةػصىم کػالً ىػاسَش
اغت؟ ٌهیؾً ةػطای تظریػٔ ةػً ةیهارغػِان نػیروم انػا کهکػی
ىهیکيص .نفطؼ دارو ىیظ کهکی ىهیکيص ».آنٌػا ذِػی از گٓػِو
ایو نَكَع ةً نو سخایػت ىهػیکؾػيص! نػػلم اغػت کػً ایػو
نٍایخات کهکی ىهیکييص .آنٌا ةیهاری ىیػِيص .چگَىً نیتَاىيص
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کهک کييص؟ ةطویص و نٍایيً ؽػَیصٌ .ػیچ نؾػکلی وحػَد ىػصارد،
ةلکً ْٖم اذػاس نیکيیص ىاسَش ٌػِیص .یکی از ؽاگطدان نػا
ةً ةیهارغِان رْت و ٌيگام تظریٔ آنپَل ذِی چيػص غػَزن سػم
ؽص .در آسط ،دارو ةا َْران ةیطون زد و غَزن ٌيَز ٌػم در ةػصىؼ
ْطو ىطْت .غطاىخام نَِحً ؽص« :اوه ،نو تهطیوکييصه ٌػػِم و
ٌیچ آنپَل ةیؾِطی ىهیسػَاٌمْٖ ».ػم آن نَٕػً دػی ةػطد کػً
آنپَل تظریػٔ ىکيػص .ةيػاةطایوٌ ،ػط نَٕػً ةػا غػشِیٌایی روةػطو
نیؽَیص ،ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً ةً ایو نػئلً تَحػً نػیکيیػص.
ةطسی اْطاد ایونَر ةطداؽت کطدىص کً ةً آنٌا احازه ىهیدٌػم ةػً
ةیهارغِان ةطوىص ،دع ْکط نیکييص« :اگػط احػازه ىهػیدٌیػص ةػً
ةیهارغِان ةطوم ،ةً یک اغِاد چیگَى

نطاحًٍ نیکيمٌ ».يػَز

آن را ةیهاری در ىيط نیگیطىص و نیسَاٌيص اغػِاد چػیگػَىگی را
ةتیييص .کخا نیتَاىيص اغِاد ذٖیٖی چػیگَىػ

دیػصا کييػص؟ اگػط

اغِادی ٕالةی دیصا کيیص ،درحا ىاةَد نیؽَیص.
گًِٓایم کً« :چگَىً نیتَاىیص اغِاد چیگَىػ

تٖلتػی را از

اغِاد وإٍی تؾشیؿ دٌیص؟» ةػیاری از اغػِادان چػیگَىػ
سَدؽان ةػً سَدؽػان ٌيػَان دادهاىػص .آزنایؼٌػایی روی نػو
ـػػَرت گطِْػػً اغػػت و از نطاکػػظ دػػژوٌؼ ٌله ػی نػػصارکی دارم.
ةػیاری از اغِادان چیگَى

ٕ ،الةیاىص و ةػً سَدؽػان ٌيػاویيی

اىص! ةػیاری از آنٌا ٌػِيص کً هؼ نیزىيص و نطدم را ْطیػب
داده 
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نیدٌيص .چيیو اغِاد دروُیيی ىیظ نیتَاىص ةیهاریٌػا را درنػان
کيص .چطا نیتَاىص ایو کار را اىخػام دٌػص؟ او ةػً تػػشیط روح یػا
ذیَان درآنصه و ةصون آن ىهیتَاىػت از نطدم کالٌتػطداری کيػص!
آن روح یا ذیػَان تػػشیطکييصه ىیػظ نػیتَاىػص اىػطژی را ةیػطون
ةٓطغِص و ةیهاریٌا را درنػان کيػص .از آىخػا کػً ؽػکلی از اىػطژی
اغت ،نیتَاىص ةًراذِی نطدم ٌادی را کيِػطل کيػص .انػا گِٓػًام:
«وِٕی ارواح یا ذیَاىػات تػػشیطکييصه ةیهػاری نػطدم را درنػان
ن ػیکيي ػص ،آی ػا ٌ ػیچ ن ػیداىی ػص چػػًچیظی ةػػً درون ةػػصن آنٌػػا
نیْطغِيص؟» در غهد ةػیار نیکطوغکَدیٌ ،هگی ةًؽػکل روح
یا ذیَان تػشیطکييصه ٌػِيص .وِٕی ةً ةصن ؽها ْطغِاده ؽػَد،
چػػً کػػاری از دغػػتتان ةػػط نیآیػػص؟ ٌهػػاننَر کػػً ن ػیگَیيػػص:
«دٌَتکطدن ارواح آغػانتػط از سػارجکػطدن آنٌاغػت ».ىیػازی
ىیػػػت درةػػارۀ نػػطدم ٌػػادی ـػػرتت کي ػیم ،چطاکػً آنٌػػا ْٖػػم
نیسَاٌيص نطدم ٌادی ةإی ةهاىيص و ةًنَر نَٕت تػکیو یاةيػص.
انا ؽها تهطیوکييػصه ٌػػِیص .آیػا ىهػیسَاٌیػص ةػًنَر دیَغػًِ
ةصنتان را داهیؼ کيیص؟ اگط آن ةػً ةػصنتان ةچػػتص ،چػً وٕػت
نیتَاىیص از دغت آن رٌا ؽَیص؟ ةًٌالوه ،آن نٖػصار ٕاةػلتػَحٍی
اىطژی دارد .ةٍلیٌا نیدطغيص« :چطا ْػایَن احػازه نػیدٌػص آن
ةیایص؟ آیا نا ْاؽو نٍلم را ىصاریم کً از نا نراْيػت کيػص؟» در
حٍػػان نػػا اـػػلی وحػػَد دارد :اگػػط سَدتػػان چی ػظی را ةشَاٌی ػص
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ٌیچکػی در آن دسایت ىهیکيص .اگػط سَدتػان سَاغػًِ ةاؽػیص،
ٌیچکػی دسایت ىهیکيصْ .اؽو نو ؽها را نَِٕػّ نػیکيػص و
ةً ؽها اؽارهٌایی نیرغاىص .انا اگط ةتیيص ٌهیؾػً ةػصان ـػَرت
ٌػِیص ،دیگط از ؽها نَاىتت ىهیکيص .چگَىً نیتَان ؽػشؿ را
نختَر ةً تظکیً کطد؟ ىهیتَان ؽها را وادار ةً تظکیً کطد .دیؾطْت
وإٍیتان ةً سَدتان ةػػِگی دارد .اگػط نایػل ىتاؽػیص دیؾػطْت
کيیصٌ ،یچکػی ىهیتَاىص ةطای آن کاری اىخام دٌص .اـَل و ْا را
ةً ؽها آنَزش دادهام .اگط ٌيَز ىشَاٌیص رؽص کيیص چػً کػػی را
نیتَاىیص غطزىؼ کيیص؟ در آىچً سَاٌػان آن ٌػػِیصْ ،ػایَن و
ْاؽو نو دسایت ىهیکييص؛ نههئو ةاؽیص .ةٍلی اْطاد ذِی ةػً
کالسٌای غایط اغِادان چیگَى

رِْيػص و ةٍػص از ةطگؾػت ةػً

ً
ذِهػا ٌهػیونػَر
ساىً اذػاس کطدىص ذالؽان سیلی ةص اغت.

نیؽَد .چطا ْاؽو نو نطإب ؽها ىتَد؟ چطا ةً آىخا رِْیص؟ آیا
ٌهیو حطیان کً آىخا رِْیص چیظی ةؾيَیص ةً ایو نٍيػی ىیػػت
کً در حػِخَی چیظی ةَدیػص؟ اگػط ةػا گَشتػان ىهیؽػيیصیص،
چگَىً آن نیتَاىػت وارد ةصنتان ؽَد؟ ةٍلی اْطاد ْایَنؽػان
را از ؽکل اىصاسًِاىػص .ةگضاریػص ةػً ؽػها ةگػَیم کػً ایػو ْػایَن
ةػػاارزشتط از زىػػصگی ؽهاغػػت .آن نَحػػَدی واهتػػط اغػػت کػػً
ىهیتَاىیص ٌهیو نَری آن را ىاةَد کيیص .در ذال ذاكػط اغػِادان
دروُیو ةػیاری ٌػِيص و ةٍلػی از آنٌػا سیلػی نٍطوْيػص .ةػً
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نػئَییو اىخهو دژوٌؼ ٌلم چػیگَىػ

چػیو گِٓػًام کػً در

دوران ٕصیم ،نٍؾَٕ نٍطوْی ةً ىام «دا حی »،درةػار انپطاتػَر را
ویطان کطد .آن روةاه کارٌای دلیص زیادی اىخام داد ،انػا ٌيػَز ٌػم
ةً ةصی ةٍلی از اغِادان ٕالةی انطوزی چػیگَىػ

ىتػَد کػً ةػً

تهام کؾَر ـصنً رغاىصهاىص .چيص ىٓط از نػطدم ٕطةػاىی ؽػصهاىص؟!
ؽایص در ىاٌط سَب ةً ىيط ةطغػيص ،انػا ىهیداىیػص چػً تٍػصاد از
آنٌا چیظٌای ةصی در ةصنؽان وحػَد دارد .اگػط اغػِاد دروُػیو
چیگػػَىگی ةػػً ةػػصنتان اىػػطژی ةصٌػػص ،آن چیظٌػػا روی ةػػصنتان
نیآیيص .آنٌا ةػیار نٍاحماىصْ .طدی ٌادی ىهیتَاىص ناٌیت ایو
چیظٌا را ةتیيص.
ؽػػایص ةطسػػی ْک ػط کييػػص« :ةٍػػص از ؽػػطکت در ای ػو غػػهیيار
چیگَى

و گَشکطدن ةً آىچػً یػی ٌيگخػی انػطوز گٓػت ،دػی

ةطدهام چػیگَىػ
چیگَى

چٖػصر ٌػایی و ژرؼ اغػت! اگػط غػهیيارٌای

دیگطی ةاؽص ،در آنٌا ىیظ ةایص ؽطکت کيم ».نیگػَیم

اـالً ىتایص ةً آىخا ةطویص .اگط ةً آنٌا گػَش کيیػص ،چیظٌػای ةػص
وارد گَشتان نیؽَد .ةػػیار غػشت اغػت کػً ؽػشؿ را ٌػم
ىخات داد و ٌم ْکطش را تِییط داد .دا ککطدن ةصن ؽشؿ ىیػظ
ةػیار غشت اغت .اغِادان دروُػیو چػیگَىػ

ةػػیار زیػادی

وحػػَد دارىػػص .ذِػػی آىٍػػایی کػػً اغػػِاداىی اـػػیل ٌػػػِيص و

ً
وإٍػا دػا ک
آنَزشٌای درغِی دریاْت کطدهاىص ىیظ نهکو اغت
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ىتاؽيص .ةٍلی از ارواح ذیَاىی ةػیار وذؾیاىص .اگطچً آن چیظٌا
ىهیتَاىيص ةً ةصن یک اغِاد ةچػتيص ،انػا ایونػَر ىیػػت کػً او
ةَِاىص آنٌا را ةیطون ةطاىص .سَد ایو اغِاد تَاىایی ایو را ىصارد کً
در گػػػِطهای وغػػیً از ٌٍػػصۀ آن چیظٌػػا ةطآیػػص ،چػػً رغػػص ةػػً
ؽاگطداىؼ .وِٕی گَىػ

را ةیػطون نػیْطغػِص ،اىػَاع و إػػام

چیظٌای ةص نهکو اغت ةا آن درآنیشًِ ؽصه ةاؽيص .گطچً ؽایص
سَدش سَب و ؽایػًِ ةاؽص ،انا ؽػاگطداىؼ ـػاید ىیػػِيص و
ةًوغیل اىَاعوإػام ارواح یا ذیَاىات نشِلّ تػشیط ؽصهاىص.
اگط نیسَاٌیص ةًنَر وإٍی در ْایَن داْا تظکیً کيیص ،ىتایػص
ىظد آنٌا ةطویص و ةً آنٌػا گػَش کيیػص .ایتِػً اگػط ىهػیسَاٌیػص
ْایَن داْا را تظکیً کيیص و نػیسَاٌیػص ٌطچیػظ دیگػطی را تظکیػً
کيیص ،نیتَاىیص ةً آن ادانً دٌیص .ناىًتان ىهیؽَم ،چطاکً نطیص
ْایَن داْا ىیػِیص .اگط نؾکلی دیؼ آنص ،ىگَییص تهطیو ْػایَن
داْا ةاٌث آن ةَده اغػتْٖ .ػم وِٕػی اغػِاىصارد ؽیوؽػیي

را

نطاٌات کيیص و ةط نتٔ داْا تظکیً کيیص ،تظکیًکييصۀ وإٍی ْػایَن
داْا ٌػِیص .کػی دطغیصه اغت« :آیا نیتَاىم ةا تهطیوکييصگان
غایط روشٌای چػیگَىػ

نٍاؽػطت کػيم؟» ةگضاریػص ةػً ؽػها

ةگَیم ،آنٌا ْٖم چیگَى

را تهطیو نیکييص در ذایی کػً ؽػها

در داْا تظکیً نیکيیص .ةٍص از ذلَر در ایو کالسْ ،اـل زیػادی
ةیو غهد ؽها و آنٌا سَاٌص ةَد .ایو ْػایَن از نطیػٔ ىػػلٌا
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تظکیً ؽکل گطًِْ و سیلی ٕصرتهيص اغت .ةياةطایو وِٕی ةا آنٌػا
راةهً ةطٕطار نیکيیص ،اگط ةَِاىیص تطتیتی دٌیص کً از آنٌػا چیػظی
را دریاْت ىکيیص یا تهایلی ةً ٌیچچیظی از آنٌا ىصاؽًِ ةاؽیص و
ْٖم دوغت نٍهَیی ةاؽیص ،نؾکل چيصاىی ىیػت .انا اگػط ةػصن
آن اؽشاص ذانل چیظی ةاؽص ،ةػیار ةص نیؽػَد و ةٍِػط اغػت
اـالً ةا آنٌػا در تهػاس ىتاؽػیص .در سفػَص زن و ؽػٌَط ،اگػط
ٌهػطتان چیگَى

دیگػطی را تهػطیو کيػص ىیػظ ْکػط ىهػیکػيم

نػئلًای ةاؽص .انا ىکِػًای ٌػػت :از آىخػا کػً راٌػی درغػت را
تهطیو نیکيیص ،تظکی ؽػها ةػً دیگػطان ْایػصه نػیرغػاىص .اگػط
ٌهػطتان روؽی اٌطیهيی را تهطیو نیکيص ،نهکو اغت ةػصىؼ
ذانػػل چیظٌػػای ةػػصی ةاؽػػص .ةػػطای انهیيػػان از ایهيػػی ؽػػها،
ٌهػطتان ىیظ ةایص دا ک ؽَدٌ .هًچیظ در ُةٍصٌای دیگػط ةطایتػان
دا ک نیؽَد .نریم ساىًتان ىیظ دا ک نیؽػَد .اگػط نریمتػان
دا ک ىؾَد و ٌطچیظی ةا ؽها در تصاسل ةاؽص ،چگَىً نػیتَاىیػص
تظکیً کيیص؟
انا وكٍیِی وحَد دارد کً ْاؽو نو ةطای دا ککطدن چیظٌػا
کهکی ىهیکيص .نا تهطیوکييصهای داریم کً روزی ْاؽو نطا دیػص
ةً ساىًاش آنص .ةػیار ٌیخانزده ةَدْ« :اؽو نٍلػم ایيخاغػت.
نٍلم ،سَاٌؼ نیکيم وارد ؽَیصْ ».اؽو نو گٓػت« :اتػاؽ تػَ
ةیؼ از ذص ةًٌمریشِػً اغػت و ایيخػا چیظٌػای ةػػیار زیػادی
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وحػػَد دارد ».غػػپع ْاؽػػو از آىخػػا رْػػت .نٍهػػَه ً وِٕػی ارواح
اٌطیهيی زیادی در ُةٍصٌای دیگط وحَد داؽًِ ةاؽيصْ ،اؽو نػو
آنٌا را ةطای ؽػها دػا ک نػیکيػص .انػا اتػاؽ او دػط از کِابٌػای
چیگَى

ةص نشِلّ ةَد .او نَِحً آن ؽص و ةا غَزاىصن کِابٌا

یا ْطوشآنٌا ةطای ةازیاْت ،ساىً را دا ک کطد .غپع ْاؽو نو
ةازگؾت .ایو نهلتی ةَد کً ایو ؽاگطد ةً نو گٓت.
اؽشاـی ىیظ ٌػِيص کً نایًةیوٌا را نیةیييص .کػی از نػو
غؤال کطد« :نٍلم ،نو اکيَن ْایَن داْػا را تظکیػً نػیکػيم .آیػا
ٌيَز نیتَاىم از کِاب تِییطات یا چیظٌایی نػطتتم ةػا نػایًةیيی
اغِٓاده کيم؟ ٌهیؾً ةً ایو چیظٌا ٌالًٕنيص ةػَدهام ».ةگضاریػص
ةً ایو ـَرت تَكید دٌػم :اگػط نٖػصار ٕاةػلنالذيػًای اىػطژی
داؽًِ ةاؽیصٌ ،طچً ةگَییص ا طی سَاٌص داؽت .اگط چیػظی ٕػطار
ىتاؽص ةً آن ـَرت ةاؽص ویی ةً کػی ةگَییص ةصان ـَرت اغت،
نهکو اغت نطتکب ٌهل ةصی ؽصه ةاؽیصْ .ػطدی ٌػادی ةػػیار
كٍیّ اغت .اىطژیٌا و انالٌات نَحػَد در ةػصىؼ ىادایصارىػص و
نهکو اغت تِییط کييص .اگط دٌانتان را ةاز کيیػص و چیػظی ةػً او
ةگَییص ،آن غشِی نهکو اغت ةً ذٖیٖت تتصیل ؽَد .اگػط ایػو
ؽشؿ کارنای ةػیاری داؽًِ ةاؽص کً ةایص ةپطدازد و ؽها ةػً او
ةگَییص آیيصۀ سَةی سَاٌص داؽػت ،وِٕػی ىهیتَاىػص کارنػایؼ را
ةپطدازد ،آیا ایو نخػاز اغػت؟ آیػا در ذػال آغػیبرغػاىصن ةػً او
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ىیػِیص؟ ةٍلی اْطاد ىهیتَاىيص ایو چیظٌا را رٌا کييص و ةً آنٌػا
واةػًِاىص ،گػَیی اغػٍِصادٌایی دارىػص .آیػا ایػو یػک واةػػِگی
ىیػت؟ ةًٌالوه ،ذِی اگط ذٖیٖت را ةصاىیص ،ىتایص اغػطار آغػهاىی
را ٌهیونَری ةطای ؽشفی ٌادی ْاش کيیػص .تهػطیوکييػصگان
ةایص سَیؾِودار ةاؽيص .اـَل آن ایو اغت .ةصون تَحً ةً ایيکػً
کػی چگَىً ةا اغِٓاده از کِاب تِییطات چیظٌػایی را دیؾػگَیی
نیکيص ،ةٍلػی از آنٌػا ٌماکيػَن دیگػط ذٖیٖػی ىیػػِيص .ایػو
نایًةیيی کً ةً ایو یا آن ؽکل و ةًگَىًای دیؾگَیی نیکيص کػً
ةطسی از آنٌا درغت و ةطسی ُلم ةاؽػيص ،احػازه دارد در حانٍػ
نػػطدم ٌػػادی وحػػَد داؽػػًِ ةاؽػػص .چػػَن گَى ػ

وإٍػػی داریػػص،

نیگَیم تهطیوکييصهای وإٍی ةایص از اغِاىصارد ةػاهتطی دیػطوی
کيص .انا ةٍلی از تهطیوکييصگان اْطاد دیگط را دیػصا نػیکييػص تػا
آیيصهؽان را ةگَیيص و نیدطغيص« :آیا نایً نطا نیةیيی کً اوكاع
نو و تظکیًام چگَىً اغت؟ آیا درد و رىخی دارم؟» آنٌا دیگطان
را دیصا نیکييص تا ایو چیظٌا را دیؾگَیی کييػص .اگػط آن غػشِی
ؽها دیؾگَیی ؽَد ،چگَىً نیتَاىیص سَد را رؽص دٌیػص؟ زنػاىی
کً تهطیوکييصه ؽصیص زىصگیتان دوةاره ىيػم و تطتیػب داده ؽػص.
ةياةطایو انالٌاتی کً ایگَی کّ دغتتان ،چٍطهتان ،روز تَیػصتان
و ةصنتان ةا سَد دارد تِییط کطده و آن چیظی ىیػت کً در اةِػصا
ةَد .اگط ىظد نایًةیو ةطویص ،ذطؼ او را ةاور نیکيیص .وگطىػً ةػطای
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چً نیرویص؟ آىچً او نیتَاىص ةً ؽها ةگَیػص ةٍلػی از چیظٌػای
غهری درةارۀ گضؽِ ؽهاغت .انا حػٌَط و ذات آنٌػا در ذػال
ذاكط تِییط کطده اغت .دع ٌهگی درةارۀ ایػو ةیيصیؾػیص :اگػط
ىظد ْالةیو ةطویص ،آیا ةػً ذطؼٌػای او گػَش ىهیدٌیػص و آن را
ةاور ىهیکيیص؟ دع آیا ایو نػئلً ةار رواىی ةطای ؽها ةػً وحػَد
ىهیآورد؟ اگط ةا ْکطکطدن درةارۀ آن سَدتان را ىاراذت کيیػص ،آیػا
یک واةػِگی ىیػت؟ دع ایو واةػِگی چگَىً نیتَاىص از ةػیو
ةطود؟ آیا سَد را در نٍطض غػشِی دیگػطی ٕػطار ىصادهایػص؟ آیػا
نختَر ىیػِیص غشِی ةیؾِطی را ةػطای رٌػاکطدن ایػو واةػػِگی
ترهل کيیص؟ ةا ٌط آزنایؼ و ٌط غشِی ،ایو نَكَع وحػَد دارد
کػػً آی ػا در تظکی ػً ـػػٍَد ن ػیکيی ػص ی ػا دػػاییو نػیرویػص .تظکیػً
ةًسَدیسَد غشت اغػت ،انػا سَدتػان غػشِی دیگػطی ةػً آن
اكاًْ نیکيیص .چگَىً نیتَاىیص ةط آن ُلتً کيیػص؟ نهکػو اغػت
درىِیخ آن ،ةا غشِیٌا و دؽَاریٌایی نَاحػً ؽػَیص .دیگػطان
نخاز ىیػِيص نػیط تِییطیاِْ زىصگیتان را ةتیييػص .اگػط دیگػطان
آن را ةتیييص و ةً ؽػها ةگَیيػص چػً زنػاىی درد و رىخػی سَاٌیػص
داؽت ،چگَىً نیتَاىیػص تظکیػً کيیػص؟ ةيػاةطایو دیػصن آن اـػالً
نخاز ىیػتٌ .یچکػی از غایط نصارس تظکیً ىیظ احازه ىػصارد آن
را ةتیيص .ذِی نطیصان ٌهطاه در ٌهػان نصرغػ تظکیػً ىیػظ احػازه
ىصارىص آن را ةتیييصٌ .یچکػی ىهیتَاىػص آن را ةػًدرغػِی ةگَیػص،
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زیطا آن ىٌَی از زىػصگی اغػت کػً تِییػط کػطده ،زىػصگیای ةػطای
تظکیً.
کػی از نو دطغیص آیا نیتَاىص غػایط کِابٌػای نػضٌتی و
غایط کِابٌای چیگَى

را نهایًٍ کيص .گًِٓایم کً کِػابٌػای

ً
نشفَـا ةَدیػِیٌ ،هگی ةً نػطدم آنػَزش نػیدٌيػص
نضٌتی،
چگَىً ؽیوؽیي

سَد را تظکیً کييص .نا ىیظ ةً نصرغ ةَدا تٍلٔ

داریم ،دع ىتایص نؾکلی وحَد داؽًِ ةاؽص .انا ىکِػًای را ةایػص
ةیان کطد :ةػیاری از نػائل در آن نَِن در روىػص تطحهػً ةػًنػَر
اؽِتاه تطحهً ؽصهاىص .ةًٌالوه ،ةػػیاری از تٓػػیطٌای آن نِػَن
ىیظ از دیصگاه غهَح نشِلّ اىخام ؽصه و ةًنَر غطغػطی نٍيػی
ؽصهاىص .آن ىاةَدکطدن دارنا اغت .اْطادی کً ةًنػَر غطغػطی آن
نَِن را تٓػیط کطدهاىص از ٕلهطو ةَدا ةػیار دور ةَدىػص و نرِػَای
وإٍی آنٌا را ىٍٓهیصىص .ازایورو آنٌا ىیظ درکٌػای نشِلٓػی از
نَكٌَات داؽًِاىص .ةطای ؽها آغان ىیػػت کػً آنٌػا را ةػًنَر
کانل ةٍٓهیص و ىهیتَاىیص سَدتػان آنٌػا را درک کيیػص .انػا اگػط

ً
ـطْا ٌالًٕنيصم آنٌا را نهایًٍ کيم» و ٌهیؾً آنٌا را
ةگَییص« :
نهایًٍ کيیص ،در روش آن نصرغً تظکیػً نػیکيیػص .نؾػکل ایػو
اغت کً در ٌط نِو نضٌتی ،گَىػ

و ْػای آن گيخاىػصه ؽػصه و

وِٕی آنٌا را نهایًٍ کيیص در آن روش در ذال تهػطیو ٌػػِیص.
اگػػط آنٌػػا را ةػػًنَر ٌهی ػٔ نهایٍػػً کيی ػص و از روش آن نصرغػػً
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دیطوی کيیص ،نهکو اغت در ٌهل ،آن نصرغً را ةطگظیصه ةاؽیص و
دیگط نٍِلٔ ةً نصرغ تظکی نا ىتاؽیص .در غطاغػط تػاریز از ْػطد
سَاغًِ ؽصه کً در تظکیً ،دو نصرغ تظکیً را ٌمزنان ةطىگظیيػص.
اگػػط نػػیسَاٌیػص روش ایػو نصرغػػً را تظکیػً کيیػص ،ةایػص ْٖػػم
ىَؽًٌِای ایو نصرغ تظکیً را نهایًٍ کيیص.
اگط نیسَاٌیص در روش نا تظکیً کيیص ذِی ىتایص کِابٌای
چیگَى

را ةشَاىیص .ةًویژه ىتایص کِابٌای چیگَىگی را ةشَاىیص

کً ایو روزٌا نيِؾط نػیؽػَىصٌ .هػیو نػَر ،کِابٌػایی ناىيػص

ٌَآى دی ىیحیي  ،ؽیي نیي

گَییحی و دائَ َذىػ

 .گطچػً

چیظٌای ةصی را در سَد ىصارىص ،انا آنٌا ىیظ اىطژیٌایی از غهَح
نشِلّ در سَد دارىص و سَدؽان راهٌایی از تظکیً ٌػِيص .وِٕػی
آنٌػػا را ةشَاىی ػص ،ةػػً ؽػػها چی ػظی نیدٌيػػص و ةػػا ؽػػها تػػصاسل
نیکييص .اگط یکی از حهلًٌای آنٌا در ىيطتان ٕاةلدضیطش ةاؽص،
آىگاه چیظی از آنٌػا ةػًنطؼ ؽػها آنػصه و ةػً گَى

تػان اكػاًْ

نیؽَد .اگطچً آن چیظ ةصی ىیػت ،انا وِٕػی چیػظ دیگػطی ةػً
ؽها داده ؽَد چگَىً تظکیً نیکيیص؟ آیا ایو ىیظ نؾکالتی را ةػً
وحَد ىهیآورد؟ اگط یک ٕهٍ ایکِطوىیکی اكػاْی را ةػً ٕهٍػات
داسلی تلَیظیَن اكاًْ کيیػصْ ،کػط نػیکيیػص چػً اتٓػإی ةػطای

ً
ْػَرا از کػار نػیاِْػص .اـػَل آن ایػو اغػت.
تلَیظیَن نیاِْص؟
ةًٌالوه ،ایو روزٌا ةػػیاری از کِابٌػای چػیگَىػ
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 ،راٌيهػایی

وإٍی ارائً ىهیدٌيص و اىَاعوإػػام چیظٌػای ىادػاک را در سػَد
دارىص .وِٕی یکی از ؽاگطدان نا ـٓرات کِاب چیگَىگی را ورؽ
نیزد نار ةظرگی از آن ةیطون دطیص .ایتًِ ىهیسَاٌم ةػً حظئیػات
آن ةپطدازم .آىچً ا کيَن ةً آنٌا اؽاره کطدم نؾکالتی ٌػِيص کػً
سَد تهطیوکييصگان ةطای سَدؽان ایخاد نیکييص ،زیطا ىهیتَاىيػص
سَد را ةًسَةی اداره کييص .ةًةیان دیگط ،ایػو نؾػکالت ةًوغػیل
اْکاری ىادرغت ةً وحَد نیآیيص .ةً ایو نػائل اؽػاره نػیکػيم
زیطا ةطای ٌه ؽها سَب اغت کً ةصاىیص .کهک نػیکػيم ةصاىیػص
چًکار کيیص و چگَىػً آنٌػا را تؾػشیؿ دٌیػص تػا نؾػکالتی در
آیيصه روی ىصٌيص .اگطچً ةً آىچػً ٌما کيػَن گٓػِم ةػیؼ از ذػص
تثکیص ىکطدمٌ ،هً ةایص نههئو ةاؽیص ةً آن تَحً نیکيیػص؛ زیػطا
نٍهَه ً ٌلت نؾکالت ایو نَكَع اغت و نؾکالت نٍهَه ً ایيخػا
سَد را ىؾان نیدٌيص .تظکیًکطدن ةیىٍایت نإتْطغػا و ةػػیار
حصی اغت .اگط ذِی ذرهای ةیتَحً ةاؽیص ،نهکو اغت ةلِظیػص
و در یک یريً ىاةَد ؽَیص .ازایورو اْکارتان ةایص درغت ةاؽص.

ِ
گَنگ ينريا ی رزنی
چی
ٌالوه ةط روشٌای تظکی دروىی ،روشٌای چػیگَىػ
رزنی ىیظ وحَد دارىص .در ذایی کً درةارۀ چیگَى
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ٌيطٌػای

ٌيطٌای رزنی

ـػػرتت ن ػیکيػػیم ،اةِػػصا نیسػػَاٌم نهلتػػی درةػػارۀ اغػػانی و
اـهالذاتی ةگَیم کً ایو روزٌا در چیو رایػج ٌػػِيص و ٌهگػی
ٌتارت «چیگَى

» را در سَد دارىص.

در ذػػال ذاكػػط ةًاـػػهالح چیگَى ػ ِ ىٖاؽ ػی ،چ ػیگَى ػ ِ
نَغیٖی ،چػیگَىػ ِ سهػانی و چػیگَىػ ِ رٕػؿ وحػَد دارد.
اىَاعوإػام ایو چیظٌا وحَد دارىص .آیػا ٌهػ آنٌػا چػیگَىػ
ٌػِيص؟ ةً ىيطم ٌخیب اغت .نیگَیم اگط در ذػال ویطانکػطدن
چیگَى

ىتاؽيص ذػصإل در ذػال آؽػًِٓکطدن نػػائل ٌػػِيص.

نتيای ىيطی آنٌا چیػت؟ گًِٓ نیؽَد وِٕی ؽشفی ىٖاؽػی
نیکيص ،آواز نیسَاىص ،نیرٕفص یا نػیىَیػػص ،ةایػص در وكػٍیت
سلػً یا ةًاـهالح در وكٍیت چیگَى
ؽکل ،تتصیل ةً چػیگَىػ

ةاؽػص .آیػا آن ةػً ایػو

نیؽػَد؟ ىتایػص آن را ایوگَىػً درک

کطد .آیا آن ىاةَدکطدن چیگَى

ىیػت؟ چیگَى

داىؾی ژرؼ و

حانً ةطای تظکی ةصن ةؾطی اغت .اوه ،چگَىً نیتَان ةػَدن در
وكٍیت سلػً را چیگَى

ىانیص؟ دع اگػط در وكػٍیت سلػػً

ةً تَایػت ةػطویم آن چػً ىانیػصه نػیؽػَد؟ آیػا ایػو ىػاةَدکطدن
چیگَى

ىیػت؟ نیگَیم ایػو ىػاةَدکطدن چیگَىػ

اغػت .دو

غال دیؼ در ىهایؾگاه تيصرغِی آغیایی ،چیظی آىخا ةَد کً آن
را «چیگَى
چیگَىػ

سهػانی» نیىانیصىػص .ةػً ُطًْؽػان رْػِم ةتیػيم
سهػػانی چیػػػت .ؽشفػی را آىخػػا در ذػػال ىَؽػػِو
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ی سػَد را روی ٌػط کلهػً
دیصم .دع از ىَؽِو ،ةا دغػِاىؼ چػ ِ
چی غانًؽصه غیاه ةَد .ذٌو او نؾَِل دػَل و
غانً نیکطد.
ِ

ؽٍطت ةَد .چگَىً نیتَاىػت گَى

چػی او ىیػظ
داؽػًِ ةاؽػص؟
ِ

ىهیتَاىػت سػَب ةاؽػص .ىَؽػًٌِای او آویػظان ةَدىػص و ٕیهػت

گظاْی روی آنٌا گضاؽًِ ؽصه ةَد؛ گطچً ْٖم سارحیٌا آنٌػا را
نیسطیصىص .نیتَاىم ةگَیم ٌطکػی کً آنٌػا را نػیسطیػص و ةػً
چی غیاه نیتَاىػص سػَب
ساىً نیةطد ةصؽاىػی نیآورد .چگَىً
ِ
ةاؽص؟ ـَرت آن ؽشؿ ،غیاه ةً ىيط نیآنص .ذٌػو او نؾػَِل
دَل ةَد و ْٖم ةً دَل ْکط نیکػطد .چگَىػً نػیتَاىػػت گَىػ
داؽًِ ةاؽص؟ انا کارت او ؽانل ةػیاری از ٌياویو و ایٖػاب ةػَد،
از ٕتیل ةًاـهالح سهاط ةیوایهللی چیگَى
چيیو چیظی نیتَاىص چیگَى

 .نػیگػَیم چگَىػً

ىانیصه ؽَد؟

ٌهگی درةػارۀ ایػو ةیيصیؾػیص :دػع از دایػان ایػو کػالس،
ٌؾِاد تا ىَددرـص از اْطاد ىًتيٍػا ةیهاریٌایؽػان ؽػٓا سَاٌػص
یاْت ،ةلکً گَى

را ىیظ رؽص نیدٌيص؛ گَى

وإٍػی .آىچػً ةػصن

ً
ؽشفػا سَدتػان تظکیػً
ؽها ةا سَد دارد َْؽنتیٍی اغػت .اگػط

نػػیکطدیػػص ،ذِػػی اگػػط تهػػام ٌهطتػػان ٌػػم تظکیػػً نػػیکطدیػػص
ىهیتَاىػِیص ایو را رؽص دٌیص .ذِی اگط ْطدی حػَان ،از ٌهػیو
اهن تظکیً را ؽطوع نیکطد و تهام ٌهطش تظکیً نیکطد ٌيَز ٌم
ىهیتَاىػت چیظٌایی را کً ةً ؽػها دادم رؽػص دٌػص و ٌيػَز ةػً
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وإٍی سػَةی ىیػاز نیداؽػت .چيػص ىػػل نػَل
راٌيهایی اغِاد
ِ

کؾیصه تا ایو ْایَن و ایو نکاىیظم را ؽػکل دٌػیم .ایػو چیظٌػا
ٌهگی ةا ٌم در ةصنتان ىفب ؽصهاىص .ازایورو ،ةً ؽها نیگَیم،
ةًسانط ایيکً آنٌا را ةًراذِی ةً دغت آوردیص ةًآغاىی از دغػت
ىصٌیص .آنٌا ةػیىٍایػت ةػاارزش و ىٓػیع ٌػػِيص .ةٍػص از ایػو
کالس ،آىچً ةا سَد داریص گَى

وإٍی ،نادۀ ةا اىطژی ةاه اغػت.

وِٕی ةً ساىً نیرویص و چيص کلهًای نیىَیػیص ،ةصون تَحػً ةػً
ایيکً چً دغِشهی داؽًِ ةاؽیص ،ذاوی گَى

اغػت! دػع آیػا

ٌهً در ایو کالس ةایص ٌيػَان «اغػِاد» را کػػب کييػص و اغػِاد
چیگَى

سهانی ؽَىص؟ نیگَیم ىهیتَاىیص ایوگَىً ةً آن ىگػاه

کيیص .ناىيص ٌػط ْػطدی کػً گَىػ

و اىػطژی ذٖیٖػی دارد ،ىیػازی

ىیػت ةا ٕفص آن را غانً کيیػصٌ .طچػً را یهػع کيیػص روی آن
اىطژی ةًحا نیگضاریص و ةًنَر روؽو نیدرسؾص.
ٌهچيیو در نخلًای ستطی را دیصم کً ىَؽًِ ةَد ٕطار اغػت
یک کالس چیگَى

سهانی ةطگظار ؽَد .آن را ةػًنػَر نشِفػط

سَاىصم تا ةتیػيم چگَىػً آن دوره آنػَزش داده نػیؽػَد .چيػیو
ىَؽًِ ؽصه ةَد :اول تيٓع را تييػیم و دم و ةازدمتػان را کيِػطل
کيیص .غپع داىظده تا غی دٕیًٖ ةيؾیيیص و ذٌوتان را روی چی
در ٕػهت دنتیان نِهطکظ کيیص و تفَر کيیص کً چی از ٕػػهت
دنتیان ةليص نیؽَد و ةً غاٌص نیرود .غپع ٕلم را ةطداریػص و
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در حٌَط ْطو کيیص .دع از آن ،چی را ةً ىَک ٕلػم نيِٖػل کيیػص.
وِٕی ىیت ذٌيیتان ةً آىخا رغیص ،ؽطوع کيیص ةيَیػیص .آیا ایػو
ْطیبدادن نطدم ىیػت؟ اوه ،اگط کػی ةَِاىػص چػی را ةػً حػایی
نرػَب نیؽَد؟ در ایو ـَرتٕ ،تل

اىِٖال دٌص ،آیا چیگَى

از سَردن ُضا ةایص نصتی در نصیِیؾػو ةيؾػیيیم .غػپع چػَب
ُضاسَری را ةطداریم و چی را ةًنطؼ ىَک چَب ُضاسَری ذطکت
دٌیم و ُضا ةشَریم .آن چػیگَىػ ِ ُػضاسَردن ىانیػصه نیؽػص،
نگطىً؟ ةا ایو نيهٌٔ ،طچً نیسَردیم ىیظ اىطژی نیةَد .ایػو را
تلٍیّ چیگَى

نیىانم ،زیطا ْکط نیکييص چػیگَىػ

چیػظی

ایوٕصر غهری اغت .دع ىتایص آن را ایوگَىً درک کيیص.
انا روشٌای چیگَى
چیگَى

ٌيطٌای رزنی نیتَاىيص روشٌػای

نػِٖل نرػَب ؽَىص .چطا؟ زیطا ٕصنِی ٌظارانغػایً

دارىص و نخهٌَ کانلی از ىيطیػًٌای تظکیػً و روشٌػای تظکیػً
دارىص و نیتَاىيص غیػِهی کانل نرػَب ؽَىص .انا ةا ایو ذال
ٌم ،روشٌای چیگَى

ٌيطٌای رزنی ىػتت ةً روشٌایی کػً

کانالً ةطای تظکیً اغِٓاده نیؽَىص در غهد دػاییوتطی ٌػػِيص.
چیگَى ِ غشت ،ؽکلی از سَؽًای اىطژی اغت کً ْٖػم ةػطای
كػػطةًزدن و نتػػارزه ةػػً کػػار نػػیرود .ةگضاریػػص نثػػایی ةػػظىم.
تهطیوکييصهای در دکو ةٍص از ؽطکت در کالس ْایَن داْػای نػا،
ىهیتَاىػت ةػا دغػِاىؼ چیػظی را ْؾػار دٌػص .وِٕػی در ذػال
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سطیص کایػػک ةچػً ةػَد و نػیسَاغػت نٖاونػت کایػػکً را ةػا
دغِؼ ةطرغی کيص ،آن از ٌم داؽیص و او ؽگٓتزده ؽػص .وِٕػی
ةػػً ساىػػً رْػػت و روی ـػػيصیی ىؾػػػت ،ىه ػیتَاىػػػت آن را ةػػا
دغِؼ ْؾار دٌص .اگط ْؾار نیداد ـيصیی نػیؽکػػتٌ .لػت
ایو نػئلً را از نو دطغیص .ةً او چیظی ىگِٓم زیطا ىهیسَاغػِم
یک واةػِگی رؽص دٌصْٖ .م گِٓم ایو چیظٌػا نتیٍػی ٌػػِيص،
ةگضار ةاؽص و آن را ىادیػصه ةگیػط چطاکػً ٌهگػی چیظٌػای سػَةی
ٌػِيص .اگط ایو تَاىایی َْؽنتیٍی ةًسَةی اغِٓاده ؽػَد ،یػک
غي

ةا ْؾار دغت نیتَاىص ةًـَرت دَدر درآیص .آیا ایو ٌهػان

چیگَى

غشت ىیػت؟ انا او ٌطگظ چیگَى

غشت را تهػطیو

ىکػػطده ةػػَد .در تهطیوٌػػای تظکیػػ دروىػػی ،ایػػو تَاىػػاییٌػػای
َْؽنتیٍی نٍهَه ً نیتَاىيص رؽص کييص .انا چَن اْطاد ىهػیتَاىيػص
ؽیوؽیي

سَد را ذٓو کييص ،دع از ایيکً ایو تَاىاییٌا ىػاٌط

ؽصىص نٍهَه ً احازه داده ىهیؽَد کً از آنٌا اغِٓاده کييص .ةًویژه
در غهد داییو تظکیػً ،ؽیوؽػیي

ؽػشؿ ٌيػَز رؽػص ىکػطده

اغت ،ةياةطایو تَاىاییٌای َْؽنتیٍی کػً در غػهد دػاییو رؽػص
نیکييص اـالً ىهیتَاىيص ةً ىٍَر ةطغيص .ةػا گضؽػت زنػان ،غػهد
ؽها رؽص نیکيص و ایو چیظٌا دیگط ْایصهای ىصارىػص و اذِیػاحی
ىیػت ةً ىٍَر ةطغيص.
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چیگَى
تهطیو چیگَى

ٌيطٌای رزنی دٕی ً
ٖا چگَىً تهطیو نػیؽػَد؟ در
ٌيطٌای رزنی ،ؽشؿ ةایص چی را تييیم کيػص،

انا در اةِصا تييیم آن آغان ىیػت .اگطچً ؽشؿ نیسَاٌص چی
را تييیم کيص ،انا نهکو اغت ىَِاىص .دع ةایص چً کار کيص؟ ةایػص
دغتٌإٓ ،ػ غػیيً ،داٌػا ،رانٌػا ،ةػازوان و غػطش را تهػطیو
دٌص .چگَىً آنٌا را تهطیو نیدٌص؟ ةٍلی اْطاد ةا دغتؽان یا
کّ دغتؽان ةً درست نیزىيص و ةٍلػیٌػا ةػا دغتؽػان ةػً
غي

نیکَةيص .نیتَاىیص تفَر کيیص کً وِٕػی دغػت ةػً غػي

ةطسػػَرد نیکيػػص چٖػػصر ن ػیتَاىػػص اغػػِشَاىؼ درد ةگیػػطد و اگػػط
نرکمتػػط زده ؽػػَد دچػػار سػػَىطیظی ن ػیؽػػَد! چ ػی ٌيػػَز ٌػػم
ىهیتَاىص تييیم ؽَد .ةایص چًکار کطد؟ ؽشؿ ةازواىؼ را ىَغان
نیدٌص و نیگضارد سَن ةً ٌٖب و ةػً ةػازوان ةػطود و در ىِیخػً

ً
وإٍا نِػَرم نػیؽػَىص.
ةازوان و دغِاىؼ نَِرم نیؽَىص .آنٌا

دػػػع از آن ،وِٕػػػی ؽػػػشؿ نرکػػػم ةػػػً غػػػي
اغِشَانٌایؼ دَؽؾی ىطم دارىص و ةا غي

نػػػیکَةػػػص،

ارتتػاط نػػِٖیهی

ةطٕطار ىهیکييص و دغتٌا آنٕصر ٌم دردی را اذػػاس ىهیکييػص.
ٌهاننَر کً ؽشؿ ةً تهطیو ادانً نیدٌص ،اغِاد ةً ایػو ْػطد
آنَزش نیدٌص .ةا گضؽت زنان ،یاد نیگیطد چی را تييػیم کيػص.
انا تَاىایی تييیم چی کاْی ىیػت ،زیػطا در ىتػطد وإٍػی ،نػطؼ
نٖاةػػل نيِيػػط او ىهیؽػػَد .ایتِػػً وِٕػی ؽػػشؿ ةَِاىػػص چػی را
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ٌصایت کيص ،نیتَاىص در نٖاةل ذهلًٌا نٖاونت کيص و ذِی وِٕی
ةا چَةی ةػیار كشیم كطةً نیسَرد ،دردی را اذػاس ىهیکيػص.
ةٍص از ٌصایت چی ةً ةازوان ،آنٌا نَِرم نیؽَىص .انا در نطذلػ
ؽطوع ،چی اةِصاییتطیو چیظ اغت و ٌهػاننَر کػً ؽػشؿ ةػً
تهطیو ادانً نیدٌص ،چی نیتَاىص ةً نادۀ ةا اىػطژی ةػاه تتػصیل
ؽَد .وِٕی چی ةً نادۀ ةا اىطژی ةاه تتصیل ؽَد ،ةًتصریج سَؽ
اىطژی ةا چگایی زیػادی را ؽػکل نیدٌػص و ایػو سَؽػ اىػطژی
دارای ٌَش اغت .ازایورو ،آن ىیظ یک سَؽ تَاىایی َْؽنتیٍی
یا ةًٌتارت دیگط ىٌَی تَاىایی َْؽنتیٍی اغت .انا ایػو تَاىػایی

ً
ـػػطْا ةػػطای كػػطةًزدن و دْػػاع از سػػَد در ةطاةػػط
ْػػَؽنتیٍی

كػػطةًسػػَردن اغػػت .اگػػط ایػو تَاىػػایی ةػػطای ؽػػٓای ةیهاریٌػػا
اغِٓاده ؽَد ،نؤ ط ىیػت .چَن ایو نادۀ ةا اىطژی ةاه در ُةٍػصی
دیگط وحَد دارد و در ُةٍص نا ٌتَر ىهیکيػص ،زنػان آن غػطیًتػط از
زنان نا گضر نیکيص .وِٕی ةا نؾت ةً کػػی كػطةًای نػیزىیػص،
اذِیاحی ىصاریص چی را ٌصایت کيیػص یػا ةػً آن ْکػط کيیػص ،زیػطا
گَى

دیؾادیؼ در آىخا سَاٌص ةَد .وِٕی غٍی نیکيیص ذهلػ

کػی را دًْ کيیص ىیظ گَى

دیؾادیؼ در آىخا سَاٌص ةَد .ةػصون

تَحً ةً ایيکً ةا چً غطٌِی ةا نؾت كطةً نیزىیص ،آن غطیًتػط
از ؽها ٌتَر نػیکيػص زیػطا در آن دو ةٍُػص ،نٍٓػَم زنػان نِٓػاوت
اغت .از نطیٔ تهطیو چیگَى

ٌيطٌای رزنی ،ؽشؿ نیتَاىص
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تَاىاییٌایی نثل دغت غي

آٌو ،دغت ؽيگطؼ ،دای واحػطا و

دای آرٌات را رؽص دٌص .ایوٌا نٍارتٌای نػطدم ٌػادی ٌػػِيص.
ْطدی ٌادی نیتَاىص از نطیٔ تهطیو ةً ایو غهد ةطغص.
ةظراتطیو اسِالؼ ةیو روشٌای چیگَى

ٌيطٌای رزنػی

و روشٌای تظکی دروىی ایو اغت کً در روشٌای چػیگَىػ
ٌيطٌای رزنی هزم اغت تهطیو ةا ذطکت اىخام ؽػَد ،در ىِیخػً
چی در زیط دَغت ذطکت نیکيص .چَن ىیاز ةً تهطیو ةػا ذطکػت
چی ؽػشؿ ىیػظ
دارد ،ؽشؿ ىهیتَاىص ةً نطذل غکَن ةطغص و
ِ

چی ؽشؿ ،زیط دَغت و از نیان
ىهیتَاىص داسل دنتیان ؽَد.
ِ

ناٌیچًٌا ذطکت نیکيص .ةً ٌهیو ٌلتْ ،طد ىً نیتَاىص ةػصن را

تظکیً کيص و ىً نیتَاىص تَاىاییٌای غهد ةاه را تظکیً کيص .تظکی
دروىی نا هزم نیداىص کً تهطیو در وكٍیت غکَن اىخػام ؽػَد.
روشٌای نطغَم هزم نیداىيص کً چی وارد دنتػیان در ٕػػهت
زیطیو ؽکم ؽَد .آنٌا تهطیو در وكٍیت غکَن و تتػصیل ةػصن
نادرزادی را كطوری نیداىيص .آنٌا نیتَاىيص ةصن را تظکیً کييص و
تا غهَح ةاهتط تظکیً کييص.
نهکو اغت در رنانٌای ٌيطٌای رزنی درةارۀ تکيیکٌػایی
ؽيیصه ةاؽیص ،ناىيػص ىػإَس نالیػی ،یتػاس آٌيػیو و ؽػکاِْو
درست غپیصار از ْاـل ـصٕصنی ةا تیط و کهان .ةطسی اْػطادی را
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ةً تفَیط نیکؾيص کً نیتَاىيص ةیوزن ؽَىص و تػا ارتٓػاع ةليػصی
در ٌَا ةً ایونطؼ و آننطؼ ةطوىص و ذِی ةطسی نػیتَاىيػص وارد
ُةٍصٌای دیگط ؽَىص .آیا ایػو ٌيطٌػای رزنػی وحػَد دارىػص؟ ةلػً،
ً
ذِها وحَد دارىص .ویػی در ةػیو نػطدم ٌػادی یاْػت ىهػیؽػَىص.

کػاىی کػً چيػیو ٌيطٌػای رزنػی ةاؽػکٌَی را تظکیػً کطدهاىػص،
ىهیتَاىيص آنٌا را ةً ٌهَم نطدم ىؾان دٌيص .زیطا چيیو ؽشفی
ْٖم ٌيطٌای رزنی را تهطیو ىهیکيص ،ةلکً ْطاغَی غهد نػطدم
ٌادی اغت .او ةایص ةا دیطوی از روش تظکیػ دروىػی تظکیػً کيػص.
ایو ؽشؿ ةایص ةطای ؽیوؽیي

سَد ارزش ٕائل ؽػَد و آن را

ارتٖا دٌص .او ةایص ةً چیظٌایی نثػل نيػاًْ نػادی اٌهیػت کهػی
ةصٌصٌ .طچيص کً نیتَاىص چيیو ٌيطٌای رزنی را تظکیً کيػص ،انػا
از آن ةً ةٍص دیگط ىهیتَاىص در ةیو نطدم ٌادی ةًنَر غطغطی از
آنٌا اغِٓاده کيص .اگط در سلَت کػػی او را ىتیيػص ،احػازه دارد از
آنٌا اغِٓاده کيص .ةا سَاىصن ةٍلی رنانٌا ،نهکو اغت ةتیيیػص
ؽشفیت داغِان ةػطای چیظٌػای دىیػَی ناىيػص کِاةچػ نٍػارت
ؽهؾػػیطزىی ،گػػيج ی ػا زن ساـػػی نتػػارزه ن ػیکيػػص ی ػا کػ ػی را

نػػیکُؾػػصٌ .طیػػک ةًـػػَرتی ةػػً تفػػَیط کؾػػیصه ؽػػصهاىص کػػً
تَاىاییٌای سارؽایٍادهای دارىص و ناىيص غایً نیآیيص و نیروىػص.

ً
وإٍا ایو تَاىاییٌػای
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیا اْطادی کً
ٌيطٌای رزنی را دارىص ىتایص آنٌا را از نطیٔ تظکی دروىػی تظکیػً
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کطده ةاؽيص؟ آن تَاىاییٌػا را ْٖػم از نطیػٔ تظکیػ ؽیوؽػیي
سَد کػب کطدهاىص و ةایص ٌالٕػًای ةػً ؽػٍطت ،نيٍٓػت و انیػال
نشِلّ ىصاؽًِ ةاؽيص .چگَىً نیتَاىيص دیگطان را ةکؾيص؟ چگَىً
نیتَاىيص آنٌهً ةً دَل و طوت اٌهیت ةصٌيص؟ ُیطنهکو اغت.
آنٌا ْٖم نتایِػ ٌيػطی ٌػػِيص .نػطدم ْٖػم ةػًدىتال ٌیخػان
ٌػِيص و ٌط کاری ةطای چيیو نیلی اىخام نیدٌيص .ىَیػػيصگان
از ایو نػئلً ةٍطهةطداری کطده و غٍی نیکييص تا درةارۀ ٌطچً در
حػِخَیؼ ٌػِیص یا ؽها را سؾيَد نػیکيػص ةيَیػػيصٌ .طچػً
ىَؽًٌِا ةاورىادضیطتط ةاؽيص ،ةیؾِط ٌالًٕ داریص آنٌػا را ةشَاىیػص.

ً
وإٍا چيػیو
آنٌا ْٖم نتایًِ و اُطاؽ ٌيطی ٌػِيص .آنٌایی کً
تَاىاییٌای ٌيطٌای رزنی را دارىص آنگَىً رِْار ىهیکييػص و ذِػی
آنٌا را ةطای ٌهَم نطدم ىیظ ةً ىهایؼ ىهیگضارىص.

خَدنهایی
ةًسانط تظکیً در ةیو نطدم ٌػادی ،سیلػی از تهػطیوکييػصگان نػا
ىهیتَاىيص ةػیاری از واةػِگیٌایؽان را رٌػا کييػص .ةػػیاری از
واةػِگیٌا ةطایؽان ٌادی ؽصه و ىهیتَاىيص آنٌػا را تؾػشیؿ
دٌيص .ذٌيیت سَدىهایی نیتَاىػص در ٌػط نػٍَٕیِی حلػَه کيػص و
نیتَاىص ٌيگام اىخام کارٌای سَب ىیظ سَد را ىؾان دٌص .ةطسػی
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اْطاد ةطای کػب ؽٍطت ،نياًْ ؽشفی و کهػی غػَد ،اُلػب ةػً
سَد نیةایيص و سَدىهایی نیکييص« :نو ةػیار ةااغٍِصادم ،ةٍِػط
از دیگطاىم ».نا ىیظ چيیو نَاردی داریم .نثالً وِٕی کػی ةٍِػط از
دیگطان تهطیو نیکيص ،چؾػم غػَنؼ دیػص واكػدتطی دارد یػا
ذطکات تهطیو را زیتاتط از دیگطان اىخام نیدٌػص ،او ىیػظ دوغػت
دارد سَدىهایی کيص.
ةطسی اْطاد نیگَیيص« :نو نهلتی را از نٍلم یی ؽػيیصهام».
غایطیو ةً دور او حهػً نیؽػَىص و ةػً ٌطچػً نػیگَیػص گػَش
نیکييص .او ةا درک سَد ةً آن ؽيیصهٌا ؽاخوةطا نیدٌػص و ةػً
دیگطان نيِٖل نیکيص .اىگیظۀ او چیػت؟ سَدىهایی .اْطادی ٌػم
ٌػِيص کً ةا ٌالٕ واْط ؽایًٍ را ةیو دیگػطان دشػؼ نػیکييػص،
گَیی ةػیار نهلًاىص و اىگار ةػیاری از تهطیوکييصگان نا ةً اىصازۀ
آنٌا درک ىهیکييص یػا آگػاٌی ىصارىػص .ایػو نػػئلً ةػطای آنٌػا
ةػػًـػػَرت نتیٍػػی درآنػػصه و ؽػػایص سَدؽػػان آن را تؾػػشیؿ
ىهیدٌيص .ةًنَر ىاسَدآگاه ایػو ذٌيیػت سَدىهػایی را دارىػص .در
ُیط ایو ـَرتٌ ،صؼ از دشػؼ ؽػایًٍ چیػػت؟ ةطسػی درةػارۀ
ایيکً در چيیووچيان تاریشی نٍلم آنػَزش را نَِٕػّ نیکيػص و
«ةً کيج ٌظیػت نػیرود» ؽػایٍات ةیاغػاس نیگَیيػص .نػو از
«کػيج ٌظیػت» ىیانػصم ،چػطا ةایػص ةػً اىػظوا ةػطوم؟ ٌػصهای ٌػػم
نیگَیيص در چيیووچيان روزی نو ةً ایو یا آن ؽػشؿ چیػظی
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گِٓم یا ةػطای کػػی کػار ساـػی اىخػام دادم .دشؼکػطدن ایػو
چیظٌا چً ْایصهای دارد؟ ایو چیظٌا اـالً ىِیخ نٓیػصی ىصارىػص.
ةً ٌط ذال نؾاٌصه کطدهایم کً ایػو ىػٌَی واةػػِگی ةػطای ایػو
اؽشاص اغت؛ نیل سَدىهایی.
ةطسی اْطاد ىظد نو نیآیيص و انلای نطا نیسَاٌيص .نييػَر
چیػت؟ ایو ٌادت نطدم ٌادی اغت کً انلػای کػػی را ةػطای
یادگاری ىگً نیدارىص .اگط تظکیً ىکيیص ،انلای نو ةػً ٌػیچ درد
ؽها ىهیسَردٌ .ط کلهػًای کػً در کِػاةم ىَؽػًِ ؽػصهْ ،ػایَن و
تفَیط نطا ةا سَد داردٌ .ط حهل کِاب را نو گِٓم .چطا ٌيػَز ةػً
انلای نو ىیاز داریص؟ ةٍلی اؽشاص ْکط نیکييص« :ةا داؽػِو
انلای نٍلم ،اىطژیٌای نٍلم ذاْو نو سَاٌص ةَدٌ ».يػَز ٌػم
ةً چيیو «اىطژیٌػایی» اٌِٖػاد دارىػص .نػا ةػً چيػیو چیظٌػایی
اٌهیِی ىهیدٌیم .ایو کِاب گطانةٍا و ارزؽػهيص اغػت .ةػًدىتال
چًچیظ دیگطی ٌػِیص؟ تهام ایو نػائل ةازتاب آن واةػِگیٌػا
ٌػِيصٌ .هچيیو ،ةطسی ةٍص از نالذي رِْار آن تهطیوکييػصگاىی
کً ةا نو غٓط نیکييص ،از آنٌا تٖلیص نیکييص ةصون ایيکً نَِحً
ةاؽيص ایو کارؽان سَب اغت یا ىً .ىتایص کػی را ةًٌيَان ایگَی
سَد در ىيط ةگیطیصٌ .یچکػی ىهیتَاىص حایگظیو ْا ؽػَدْٖ .ػم
داْا نیتَاىص در ىٖؼ راٌيهایتان ةاؽص .اؽشاـی کً ةا نو غٓط
نیکييص ٌیچگَىً آنَزش ساـی دریاْت ىکطدهاىص و نثل دیگطان
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ٌػِيصْٖ ،م ایونَر اغت کً ةطای اىخهو نا کار نیکييص .چيػیو
واةػِگیٌایی را رؽص ىصٌیص .ةٍلی نَإً ةػا ؽػکلدادن چيػیو
واةػِگیٌایی نهکو اغت ةصون ٕفػص ،در ىٖػؼ تلػٍیّکييصۀ
داْا ٌهل کيیص .ؽایٍ ٌیخاناىگیظی کً از سَد درآوردهایص نهکو
اغت ةاٌث تلادٌا یا ةطاىگیشِو واةػِگی تهطیوکييػصهای ؽػَد
کً ةً نٍلم ىظدیکتط ؽَد تا ةَِاىػص چیظٌػای ةیؾػِطی ةؾػيَد و
ناىيص آن .آیا ٌه ایو چیظٌا ةً ایو نؾکل ةطىهیگطدد؟
نؾکالت نطةَط ةً سَدىهایی نٍهَه ً ْطاتط از آىچػً تَـػیّ
کطدم نیرود .ذصود دو غال اغت کً تظکیً را آنَزش نػیدٌػم.
ةٍلی از تهطیوکييصگان ٕصیهی ْایَن داْا نهکو اغػت ةػًزودی
ةً وكٍیت ةازؽصن ٕٓل گَى

ةطغيص .ةطسی ىاگٍػان وارد نطذلػ

روؽوةیيی تصریخی نیؽَىص .چطا ایو تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی را
زودتط از ایو ىصاؽِيص؟ زیطا اگطچً ؽها را یکةاره ةً نطذل ةػیار
ةاهیی ٌل دادم ،انا اىخام آن نخاز ىهیةَد ،چطاکً واةػِگیٌػای
ةؾػػطیتان ة ػًـػػَرت کانػػل از ة ػیو ىطِْػػً ةَدىػػص .ةػػًنَر ذػػِم
ؽیوؽیي

تان ةًنَر ٕاةلنالذيًای رؽص کطده ةَد ،انا ةػػیاری

از واةػِگیٌا رٌا ىؾصه ةَدىص .ازایورو آن تَاىاییٌای َْؽنتیٍی
ةً ؽها داده ىؾصىص .ةٍص از ایيکً ایو نطذلً ةگضرد و دایصار ؽَیص،
ةًیکةاره در نطذل روؽوةیيی تصریخی ٕػطار نػیگیطیػص .در ایػو
نطذل روؽوةیيی تصریخی ،چؾم غَمتان در غهری ةػیار ةػاه
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ةاز نیؽَد و ةػیاری از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را رؽص نیدٌیص.
ةگضاریص ةً ؽها ةگَیم کً در تظکیػ وإٍػی ،از ٌهػان زنػان آُػاز
تظکیً ،رؽص ةػیاری از تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را ؽطوع نیکيیػص.
ةطسی از ؽها ٌما کيَن ةً غهد ةػیار ةاهیی رغیصهایص و ةػیاری
از تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی را دارا ٌػػِیص .نهکػو اغػت تخطةػ

ً
اسیػطا
چیظٌایی را کػً تَـػیّ نیکػطدم ةػطای ةػػیاری از ؽػها

ؽطوع ؽصه ةاؽص .اْطادی ىیظ ٌػِيص کً ىهیتَاىيػص در تظکیػً ةػً
غهد ةاهیی ةطغيص و در غهری داییو ةً روؽوةیيی و ةازؽػصن
ٕٓل گَىػ

نیرغػيص ،نييػَرم روؽػوةیيی کانػل اغػت .چيػیو

چیظی روی نیدٌص ،زیطا آىچً ةصن ایو ؽاگطدان دارد و ىطْیػت
آنٌا ةطای رىج و غشِی ،ةً ٌم نػطتتم ٌػػِيص و ایوٌػا تِییػط
ىهیکييص چطاکً از دیؼ تٍییو ؽصهاىص.
ٌلت ایيکً ایو را سانطىؾان نیکيم ایػو اغػت کػً ةگػَیم
اگط ةا چيیو ْطدی نَاحػً ؽػصیص ،ةایػص نههػئو ةاؽػیص کػً او را
ةًٌيَان نَحَد روؽوةیو سارؽایٍادهای در ىيط ىهیگیطیص .ایػو
نػئلًای ةػیار حصی در تظکیً اغتْٖ .م وِٕی ةط نتٔ ایو داْا
ً
ـػطْا
رِْار کيیص نیتَاىیص کارٌا را ةًدرغِی اىخام دٌیص .کػی را

ةًسانط ایيکً تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دارد یا نیتَاىص چیظٌایی را
ةتیيػػص ،دىتػػال ىکيیػػص و ؽػػيَىصۀ ذطؼٌػػای او ىتاؽػػیص .ىػػًتيٍا ةػػً
سَدتان آغیب نیرغاىیص ةلکً ةً او ىیظ ـػصنً نیزىیػص ،چطاکػً
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ی ازسَدراكیةَدن را رؽص نیدٌص و ٌطچیػظی را کػً دارد
واةػِگ ِ
در اىٍِا از دغت سَاٌص دادٌ .ه تَاىاییٌایؼ از کػار نیاِْػص و

در ىٍایت غَٖط نیکيص .کػی کً ةً نطذل ةازؽػصن ٕٓػل گَىػ
رغیصه ىیظ نیتَاىص غَٖط کيص .اگط ؽشؿ ىَِاىص سَد را ةًسػَةی
اداره کيص ،ذِی اگط روؽػوةیو ٌػم ؽػصه ةاؽػص غػَٖط نیکيػص.
ذِی یک ةَدا ٌم وِٕی ىَِاىص سَد را ةًسَةی اداره کيص نیتَاىػص
غَٖط کيص ،چً رغص ةً اْطادی ناىيص ؽها کً در ةیو نطدم ٌػادی
تظکیً نیکيیص! ازایورو ،ةصون تَحً ةً ایيکػً چػً تٍػصاد تَاىػایی
َْؽنتیٍی را رؽص داده ةاؽیص یا آنٌا چٖصر ٌایی ةاؽيص یا ایيکػً

ً
وإٍا ةایػص سػَد را
تَاىاییٌای سصایی ؽها چٖصر ٕصرتهيص ةاؽيص،

ةًسَةی اداره کيیص .اسی ً
طا کػی را ایيخا داؽِیم کً نیتَاىػت در

یک یريً ىادصیص و یريًای دیگػط ىهایػان ؽػَد .چيػیو چیػظی
وحَد دارد .نهکو اغت ذِی ٕصرتٌای َْؽنتیٍی ةاؽػکَهتطی
ىاٌط ؽَىص .آىگاه چگَىً نػیسَاٌیػص آن را اداره کيیػص؟ ةػًٌيَان
ؽاگطدان یا نطیصاننان ،سَاه در آیيصه ایو چیظٌا ةػطای ؽػها یػا
دیگطان دصیصار ؽَىص ،ىتایص از آنٌا ةت ةػػازیص یػا در حػػِخَی
ایو چیظٌا ةاؽػیص .اگػط ترػتتػث یط ٕػطار ةگیطیػص ،دچػار نؾػکل
نیؽَیص و غَٖط نیکيیص .ؽایص در غهری ةاهتط از آنٌا ةاؽػیص
ً
ـطْا ایوگَىً اغت کً تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان ٌيَز ىهایان
انا

ىؾصهاىص .ذصإل در ایو نَكَع ساص غػَٖط کطدهایػص .ةيػاةطایو
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ٌهً ةایص ةًنَر ساص ةً ایو نػئلً تَحً داؽًِ ةاؽػیص .نػا ةػط
ایو نَكَع ةػیار تثکیص کطدهایم زیػطا چيػیو نػػئلًای ةػًزودی
روی نیدٌص .وِٕی ایو نػئلً اتٓاؽ ةیِٓػص اگػط ىَِاىیػص سػَد را
ةًسَةی اداره کيیص ،دردغط سَاٌص ةَد.
تظکیًکييػػصهای کػػً گَىػػ
ةازؽصن ٕٓل گَى

رؽػػص داده اغػػت و ةػػً وكػػٍیت

ً
وإٍا روؽوةیو ؽصه ىتایػص سػَد را
رغیصه یا

ْطد ةشفَـی ةصاىص .آىچً او نیةیيص چیظٌایی ٌػِيص کً نرصود
ةً غهرؼ ٌػِيص .تظکی او ةً ایو درحػً رغػیصه زیػطا تَاىػایی
روؽوةیيی او ،اغػِاىصارد ؽیوؽػیي

و سػطد او ةػً ایػو غػهد

رغیصه اغت .ةياةطایو نهکو اغت نػائل در غهَح ةاهتط را ةػاور

ىکيص .دٕی ً
ٖا ةًسانط ایيکً آنٌا را ةاور ىهیکيصْ ،کط نیکيص ٌطچػً
را کً نیةیيص نهلٔ اغت و ْٖم ٌهػیو چیظٌػا وحػَد دارىػص .در

ً
ـػطْا در ٌهػیو
ذٖیٖت ةػیار ةا آن ْاـلً دارد ،چطاکً غهد او
ذص اغت.
ةٍلی اْطاد گَى

ؽان در آن غهد ةػاز نیؽػَد زیػطا دیگػط

ً
ـػطْا در آن غػهد
ىهیتَاىيص در تظکیً دیؼتط ةطوىص .در ىِیخػً،
نیتَاىيص ةازؽػصن ٕٓػل گَىػ

را تخطةػً کييػص و ةػً روؽػوةیيی

ً
ةٍصا در تظکیً نَْٔ سَاٌيص ؽص ،ةطسػی
ةطغيص .در ةیو اْطادی کً
در نػیطٌای غهد داییوتط دىیَی روؽوةیو نیؽَىص ،ةطسی در
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غهَح ةػاهتطی روؽػوةیو نیؽػَىص و ةطسػی ةػً هػطۀ ذٖیٖػی
نیرغيصْٖ .م اْطاد روؽوةیوؽصه ةا هطۀ ذٖیٖػی ةػً ةػاهتطیو
غهد سػَد رغػیصهاىص و نیتَاىيػص در تهػام غػهَح چیظٌػایی را
ةتیييص و سَد را در آن غهَح نِخلی کييػص .ذِػی اْػطادی کػً در
نػػػیطٌای دىیػػَی در دػػاییوتطیو غػػهد روؽػػوةیو نیؽػػَىص
نیتَاىيص ةٍلی از ُةٍصٌا و ةطسی نَحَدات روؽوةیو را ةتیييص و
نیتَاىيص ةا آنٌػا ارتتػاط ةطٕػطار کييػص .در آن یريػً ازسَدراكػی
ىؾَیص زیطا آنٌایی کػً در نػػیطٌای کَچػک دىیػَی در غػهَح
داییوتط روؽوةیو نیؽػَىص ىهػیتَاىيػص ةػً هػطۀ ذٖیٖػی ىائػل
ً
نههئيا ایوگَىػً اغػت .غػپع چػً نیؽػَد؟ ْػطد ْٖػم
ؽَىص؛

نیتَاىص در آن غهد ةإی ةهاىص .تظکیًکطدن ةًغَی غهَح ةاهتط
نَكٌَی نطةَط ةً آیيصه سَاٌص ةَد .چَن تظکیًاش ْٖم تا ایػو
ذص نیتَاىص دیؾطْت کيص ،چػً ىِیخػًای دارد گَىػ

ؽػشؿ را

ةػًِ ىگً داؽت؟ اگط ةً تظکیًاش ةػً ایػو ـػَرت ادانػً دٌػص،
ىهیتَاىص ةاهتط ةطود .ةياةطایو ةً ةازؽصن ٕٓل گَى

سَاٌص رغػیص

چطاکً ةً اىٍِای تظکیًاش رغیصه اغت .تٍصاد زیادی از ایو اْطاد
وحػػَد سَاٌيػػص داؽػػت .ةػػصون تَحػػً ةػػً ایيکػػً چػػًچیظی روی
نیدٌصْ ،طد ةایص ؽیوؽیي

سَد را ذٓػو کيػص و تيٍػا راه ةػطای

ایيکً نػائل ةًدرغِی دیؼ ةطود ایو اغػت کػً از داْػا دیػطوی
کيیص .سَاه ایوٌا تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ؽها ةاؽيص یا ةازؽػصن
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ٕٓل گَى

یا ٌطچیظ دیگط ،از نطیٔ تظکیػً در داْػا اغػت کػً ةػً

آنٌا ىائل ؽصهایص .اگط داْا را در نٖػام دوم ةگضاریػص و ىیطوٌػای
ْػػَؽنتیٍیتػػان را در نٖػػام اول ،یػػا ایيکػػً ةػػًٌيػػَان ؽشفػػی
روؽوةیوؽصهْ ،کط کيیص ٌطچً را ةً ایو یا آن ؽکل نػیٍْهیػص
ـرید اغت یا ذِػی ْکػط کيیػص کػً آنٕػصر ةػظرا ٌػػِیص کػً
ْطاغَی داْا رًِْایص ،نیتَاىم ةگَیم کً از ٌهیو ذاه ؽػطوع ةػً
غَٖط کطدهایص و ؽها در سهط ٌػِیص و ةصتط و ةصتط نیؽػَیص .در

ً
وإٍا ةً دردغط نیاِْیص و تظکیًتان ةیٍَده سَاٌص ؽػص.
آن زنان
اگط کارٌا ةًدرغِی اىخام ىؾَىص سَاٌیص یِظیص و تظکیػًتان ىػاةَد
سَاٌص ؽص.
ٌهچيیو ةگضاریص ةػً ؽػها ةگػَیم کػً نرِػَای ایػو کِػاب
تلٓیٖی اغت از ْایی کً در چيص دوره آنَزش دادهامٌ .هػًچیظ را
سَدم آنَزش دادم و ٌط حهلً را سَدم گٓػِمٌ .ػط کلهػً از روی
ىَارٌای كتمؽصه ةًـَرت نػِو ىَؽػِاری تتػصیل ؽػصه اغػت.
ؽاگطدان و نطیصاىم در تتصیل آنٌا از روی ىَارٌای كتمؽػصه ةػً
نِو ىَؽِاری ةً نو کهػک کطدهاىػص .غػپع آنٌػا را چيػص ةػار
ویطایؼ کطدمٌ .طچیظی در ایو کِاب ْای نو نرػَب نیؽَد
و آىچً آنَزش دادهام ْٖم ایو ْا اغت.
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سخنرانی يفتو

نَضَع کشتن
نَكَع کؾِو ةػیار ذػاس اغت .نا ةطای تهطیوکييصگان ایػو
ایظام حصی را نٖطر کطدهایم :ىتایص نَحَدات را ةکؾػيصٌ .ػط روش
تظکیػػ راغػػِیو ،سػػَاه نصرغػػ ةػػَدا ،نصرغػػ دائػػَ یػػا نصرغػػ
ُیطنٍهَیی ةاؽص یا ٌط نصرغً و روش تظکی راغِیو دیگط ،ایػو
نَكَع را نهلٔ در ىيط نیگیطد و کؾِو را نهيَع نیداىص .ةًنَر
ذِم ایونَر اغت .چَن تتٍػات ازةػیوةػطدن حػان یػک نَحػَد
ةػیار غيگیو اغت ،ةایص ةًتٓفػیل درةػارۀ آن ـػرتت کيػیم .در
ةَدیػم اوییً« ،کؾِو» ةًنَر ٌهصه ةً گطِْو حان اىػان اؽػاره
نیکطد ،کً وسیمتطیو ىَع ةَد .ةٍصٌا ،کؾِو نَحَداتی کً اىصازۀ
ً
ىػػتِا ةػظرا
ةظرگی داؽِيص ،ذیَاىات ةظرا ساىگی یػا ذیَاىػات
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ىیظ ةػیار نٍم در ىيط گطًِْ ؽص .چطا حانٍ تظکیًکييصگان کؾِو
را ایوٕصر نٍم نیداىص؟ در گضؽًِ ،در ةَدیػم ٌٖیصه ةط ایو ةػَد
اگط نَحَداتی کً ٕطار ىتَد ةهیطىص کؾًِ نیؽصىص ،ارواذی تيٍػا و
ؽتدٌایی ةیساىهان نیؽػصىص .در دوران ٕػصیم ،نطاغػهی ةػطای
آزادکطدن روح ایو اْطاد از درد و رىج اىخام نیؽص .ةػصون چيػیو
نطاغهی ،ایػو ارواح از گطغػيگی و تؾػيگی رىػج نػیةطدىػص و در
ؽطایم ةػیار نؾٖتةاری زىصگی نیکطدىص .ایو چیظی اغػت کػً
ةَدیػم در گضؽًِ ةیان کطده اغت.
نا نیگَییم وِٕی کػی ٌلیً ْػطد دیگػطی کػاری ىادرغػت
اىخام نیدٌص ،ةطای تاوان و حتطان آن ةایػص نٖػصار زیػادی ةػً او
تَٖا ةصٌص .در ایيخا ةًنَر نٍهَل ةػً کػػی اؽػاره نػیکيػیم کػً
چیظٌای نٍِلٔ ةً دیگطان را ةطداؽًِ اغت و ناىيػص آن .انػا اگػط
ىاگٍان حان کػی گطًِْ ؽَد ،سػَاه ذیػَان ةاؽػص یػا نَحػَدی
دیگط ،چيیو کاری کارنای ةػیار زیػادی را ةػً وحػَد نػیآورد .در
گضؽًِ« ،کؾػِو» ةػًنَر ٌهػصه ةػً گػطِْو حػان اىػػان اؽػاره
نیکطد ،کً کارنای ةػیار زیادی را ةً وحػَد نػیآورد .انػا کؾػِو
نَحَدات ٌادی دیگط ىیػظ گيػاه کهِػطی ىیػػت و آن ىیػظ ةػًنَر
نػِٖیم کارنای زیادی را ةػً وحػَد نػیآورد .ایػو نػػئلً نٍػم
اغت ،زیطا ةطای تهػطیوکييػصه ،در نػی تظکیػً ،غػشِیٌػایی در
غػػهَح نشِلػػّ ةطىانػػًریظی ن ػیؽػػَد .تهػػام آنٌػػا ىاؽػػی از
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کارنایتان و درد و رىج سَدتان ٌػػِيص کػً در غػهَح نشِلػّ
ةطای ؽها ٕطار داده نیؽػَىص تػا سػَد را رؽػص دٌیػص .تػا وِٕػی
ؽیوؽیي

سَد را رؽص دٌیص ،نیتَاىیص ةط آنٌا چیطه ؽَیص .انا

اگط ىاگٍان آن ٌهً کارنا ةً دغت آوریص ،چگَىً نیتَاىیػص ةػط آن
ُلتً کيیص؟ ةا غهد ؽیوؽیيگی کػً داریػص ،اـػالً ىهػیتَاىیػص از
ٌٍصۀ آن ةطآییص .نهکو اغت ةاٌث ؽَد دیگط ىَِاىیص تظکیً کيیص.
نا دریاًِْایم کً وِٕی ؽشفی نَِیص نیؽَد ،تٍصاد ةػیار
زیادی از او ىیػظ در گػػِطۀ ساـػی از ایػو ْلػای کیٍػان ةػًنَر
ٌمزنان نَِیص نیؽػَىصٌ .هػ آنٌػا ؽػتیً ٌػم ٌػػِيص ،اغػم
نؾاةٍی دارىص و کارٌای نؾاةٍی اىخام نیدٌيص .ازایورو نیتَان
آنٌا را ىیظ ٕػهِی از کل ٌػِی ؽشؿ ىانیص .ایو نػئلً ةاٌث
نؾکلی نیؽَد :اگط یکی از آنٌا (ٌهیو نَر در سفَص ذیات
ِ
نشِلػّ
غایط ذیَاىات ةظرا) ىاگٍان ةهیطد و ةٖی او در ةٍُصٌای
دیگط غٓط زىصگی ازدیؼتٍییوؽصهؽان را تهػام ىکػطده ةاؽػيص و
ِ
ؽػشؿ
ٌيَز غالٌای زیادی از ٌهطؽان ةإی ناىصه ةاؽػص ،ایػو
نطده در نٍَٕیت ةیساىهاىی و آوارگػی ةػً غػط سَاٌػص ةػطد و در
ْلای کیٍان غطگطدان سَاٌص ؽػص .در گضؽػًِ تَـػیّ ؽػص کػً
ارواح تيٍا و اؽتاح آواره ،از گطغيگی ،تؾيگی و غشِیٌای دیگط

ً
وإٍػا دیػصهایم کػً
رىج نیکؾيص .نهکو اغت ایوگَىً ةاؽص .انا
ایو ؽشؿ در وكٍیت وذؾِيا کی ٕطار نیگیطد و دیَغػًِ ةایػص
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نيِيط ةاؽص تا اْطاد نِياىط او در ٌط ةٍُصی نػیط زىصگیؽان را ةً
دایان ةطغاىيص و ْٖم در آن ٌيگام نیتَاىيص ةًغَی نٖفص ةٍػصی
رٌػپار ؽَىصٌ .طچً زنػان اىِيػار نػَهىیتػط ؽػَد ،ةیؾػِط زحػط
نیکؾصٌ .طچً ةیؾِط زحط ةکؾص ،کارنای ةیؾِطی ةً حػم ٕاتل
او اكػػاًْ ن ػیؽػػَد ،زیػػطا او نػػػتب ایػػو درد ةػػَد .درةػػارۀ ای ػو
ةیيصیؾیص :چً نٖصار کارنای ةیؾِطی ةً ؽػها اكػاًْ نػیؽػَد؟
ایو چیظی اغت کً از نطیٔ تَاىاییٌای َْؽنتیٍی دیصهایم.
ایو را ىیظ نؾاٌصه کطدهایم :وِٕػی ْػطدی نَِیػص نػیؽػَد،
تهام زىصگی او در ُةٍص ةشفَـی وحَد دارد .ةًةیان دیگػط ،ایيکػً
در زىصگیاش در چً نکاىی ةاؽص و چً کاری را ةایص اىخػام دٌػص،
ٌهگی آىخا ٌػِيص .چػً کػػی زىػصگی او را ىيػم و تطتیػب داده
اغت؟ نؾشؿ اغت کػً نَحػَدات واهتػط آن را ىيػم و تطتیػب
دادهاىص .ةًنَر نثال ،در حانٍ اىػاىی ٌادی نػا ،ؽػشؿ ةٍػص از
تَیص ةً ساىَادهای نٍیو ،نصرغًای نٍیو و ةٍص از ةظراؽصن ةػً
نرل کار نٍیيی تٍلٔ دارد و از نطیٔ کار او در حانًٍ ،تهاسٌای
نشِلٓی ةً وحَد نیآیص .ةًٌتارتی ،نطح کلی تهام حانًٍ ةً ایو
ـَرت تطتیب داده نیؽَد .انا اگط ایو نَحػَد ىاگٍػان ةهیػطد و
ىيم و تطتیبٌای ةشفَص اوییً را دىتال ىکيػص ،یػا ا گػط نػػائل
تِییط کطده ةاؽيص ،آن نَحَدات واهتط ىهیتَاىيػص کػػی را کػً در
ایو حطیان دسایت کطده ةتشؾيصٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :نا
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تهطیوکييصگان نیسَاٌیم ةًغَی غهَح ةاهتط تظکیً کيػیم ،انػا
اگط نَحَدات واهتط ؽػها را ىتشؾػيص چگَىػً نیتَاىیػص تػا آىخػا
تظکیً کيیص؟ در ةطسػی نػَارد ،اغػِاد ْػطد ٕاتػل ىیػظ ةػً زذهػت
نیاِْص ،چطاکً غهد آن اغِاد ْطاتط از غهد ایو نَحػَد واهتػط
[کػػً زىػػصگی ْػػطد کؾًِؽػػصه را ىيػػم و تطتیػػب دادهب ىیػػػت .در
ىِیخً ،او ىیظ ةًٌهطاه ٕاتل ةػً غػهد دػاییو ْطغػِاده نیؽػَد.
درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیا ایو نَكٌَی ٌادی اغت؟ دػع وِٕػی
کػػػی چيػیو کػػاری اىخػػام دٌػػص ،تظکیػػً ةػػطایؼ ةػػػیار غػػشت
نیؽَد.
در ةیو تهطیوکييصگان ْایَن داْا ،نهکػو اغػت اْػطادی در
حي

ؽطکت کطده ةاؽيص .حي

ٌػا اوكػاٌی ةَدىػص کػً تِییػطات

ةظراتط کیٍاىی آنٌػا را دصیػص آوردىػص و ؽػها ْٖػم حظئػی از آن
اوكاع ةَدیص .اگط وِٕی تِییػطات کیٍػاىی روی نػیداد اىػػانٌا
إػػصانی اىخػػام ىهیدادىػػص ،آن اوكػػاع در حانٍػ ةؾػػطی دصیػصار
ىهیؽص و تِییطات کیٍاىی ىیظ ىانیصه ىهػیؽػص .آن رویػصادٌا ةػط
نتٔ تِییطات ةظراتط دصیػصار ؽػصىص و ةػًنَر کلػی تٖفػیط ؽػها
ىتَد .آىچً در ایيخا درةارۀ آن نیگَییم کارنػایی اغػت ذاـػل از
اـػػطار ؽػػشؿ ةػػً اىخػػامدادن کارٌػػای ىادرغػػت ةػػطای اٌػػصاؼ
سَدسَاٌاىً ،نياًْ ؽشفی یػا ذٓاىػت از چیظٌػای نطةػَط ةػً
سَد .تا حایی کً آن نػػائل ؽػانل تِییطاتػی در غطاغػط ةٍُػصی
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ةظراتط و تِییطات ةظرگی در حانًٍ ةاؽيص ،ىهیتَان ؽها را ةػطای
آنٌا نٖفط داىػت.
کؾِو ،کارنای ٌيیهی را ةػً وحػَد نػیآورد .نهکػو اغػت
کػی ْکط کيص« :نا ىهیتَاىیم نَحػَدی را ةکؾػیم ،انػا نػو در
ساىً آؽپظی نیکيم .اگط ىَِاىم ذیَاىی را ةکؾػم سػاىَادهام چػً
ةشَرىػػص؟» ةػػً حظئیػػات ایػػو نػػػئلً ىهیدػػطدازم .نػػو ْػػا را ةػػً
تهطیوکييصگان آنَزش نیدٌم ىً ایيکً ةػً نػطدم ٌػادی ةگػَیم
چگَىً ةً انَر زىصگی سَد ةپطدازىص .در دطداسِو ةً نػائل ساص،
آنٌا را ةط نتٔ داْا ارزیاةی کيیػص و ٌػط نػَر کػً ْکػط نػیکيیػص
درغت اغت آنٌا را اداره کيیص .نطدم ٌادی نتٔ نیػل سػَد ٌػط
کاری را اىخام نیدٌيص و ةً سَدؽان نطةَط اغت .نهکو ىیػت
ٌهً ةًنَر ذٖیٖی تظکیً کييص .انا تهطیوکييصگان ةایػص اغػِاىصارد
ةاهتطی را دىتال کييص ،ازایورو ایظاناتی کػً ایيخػا نهػطح نػیکيم
ةطای تهطیوکييصگان اغت.
ةػػً ُی ػط از اىػ ػانٌا و ذیَاىػػات ،گیاٌػػان ىی ػظ دارای ذیػػات
ٌػِيص .در ُةٍصٌای دیگػطٌ ،طچیػظی زىػصه اغػت .وِٕػی چؾػم
غَمتان ةً غهد ةیيایی دارنا ةطغص ،دػی نیةطیػص کػً ـػشطهٌا،
دیَارٌا یا ٌطچیظ دیگطی نیتَاىص ةا ؽها ـرتت کيػص و ةػً ؽػها
درود ةٓطغِص .ؽایص کػی ْکط کيصُ« :الت ،گیاٌان و غػتظیخاتی
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کً نیسَریم زىصهاىص .دؾًٌا و نگعٌا ىیظ در ساىً ٌػِيص .ةایص
چًکار کيیم؟ در تاةػِان دؾًٌا نػا را ىػیؼ نػیزىيػص و نٍػضب
نیؽَیم ،آیا نختَریم ةصون ایيکػً کػاری اىخػام دٌػیم ىيػارهگط
ىیؼزدن آنٌا ةاؽیم؟ چَن ىهیتَاىیم نگعٌا را ةکؾیم ،ةایػص
ْٖم تهاؽا کيیم روی ُضا نیىؾػیييص و آن را آیػَده نػیکييػص؟»
ةگضاریص ةً ؽها ةگػَیم کػً ىتایػص از روی ٌػَس یػا ةػصون دییػل
نَحَدی را از ةیو ةتطیم ،انا ىتایػص ٌهیؾػً روی چيػیو نػػائل
کَچکی تهطکظ کيیص و ْطد ةیؼ از ذص نرِاط ؽطیٓی ؽػَیص کػً
ذِی ٌيگام راهرِْوٌ ،ط ٕصنی کً ةطنیداریص نَاىب ةاؽیص نتادا
روی نَرچػػًای دػػا ةگضاریػػص .ن ػیگػػَیم در ایػػو ـػػَرت زىػػصگی
سػًِکييصهای نیداؽِیص .آیا ایو ىیظ واةػِگی ىیػػت؟ ٌطچيػص
نهکو اغت ةا ایونطؼ و آننطؼ دطیصن نَرچًٌا را ىکؾیص ،انػا
نهکو اغت نَحَدات ذرهةیيی ةػیاری را از ةیو ةتطیص .در غهد
نیکطوغػػکَدی ،ةػػػیاری از نَحػػَدات ذِػػی کَچػػکتطی وحػػَد
دارىص ،ؽانل ٕارچٌا و ةا کِطیٌا؛ ؽایص روی آنٌػا دػا ةگضاریػص و
ةػیاری از آنٌا را از ةیو ةتطیص .در آن ـَرت ،چارهای ىیػت حظ
ایيکً ةً زىصگی ساتهً دٌیم .نا ىهیسَاٌیم نثل چيػیو اْػطادی
ةاؽیم ،زیطا تظکیً را ُیطنهکو نیکيص .ةایػص ةػً تفػَیطی ةػظرا
تَحً کيیم و ةًؽکل درغت و نَٕطاىًای تظکیً کيیم.
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ةًٌيَان نَحَدات ةؾطی ایو ذػٔ را داریػم کػً ةػً زىػصگی
ةؾطی ادانً دٌیم .در ىِیخػً ،نرػیم زىػصگی نػا ةایػص ةػط نتػٔ
ىیازٌای زىصگی ةؾطی تييیم ؽَد .نا ىهیتَاىیم از روی ٕفص ةػً
نَحَدات ـصنً ةظىیم یا آنٌا را ةکؾیم ،انا ىتایػص ةػیؼ از ذػص
سَد را نؾَِل نػائل ىػاچیظ کيػیم .ةػًنَر نثػال ،غػتظیخات و
ُالتی کً نفطؼ نیکيیم زىصهاىص .ىهیتَاىیم چیػظی ىشػَریم یػا
ىیاؽانیم ةًسانط ایيکً آن زىصه اغت ،زیػطا در آنـػَرت چگَىػً
نیتَاىیم تظکیً کيیم؟ ؽشؿ ةایػص ةػً ْطاتػط از آن ةيگػطد .ةػطای
نثال ،وِٕی ٕػصم نػیزىیػص ،نهکػو اغػت ةٍلػی از نَرچػًٌا و
ذؾطات زیط دایتان در ذطکت ةاؽيص و کؾًِ ؽػَىص .ؽػایص ٕػطار
ةَد آنٌا ةهیطىص زیػطا از روی ٕفػص آنٌػا را ىکؾػِیص .در دىیػای
ذیَاىات و نیکطوارگاىیػمٌا ،نَكَع تٍادل حهٍیت وحػَد دارد.
تٍصاد ةیؼ از ذص از ٌط گَىًای نؾکلآْػطیو اغػت .دػع ةایػص
ةًؽکل درغت و نَٕطاىًای تظکیً کيیم .وِٕی نگعٌا و دؾػًٌا
وارد ساىً نیؽَىص ،نیتَاىیم آنٌا را از ساىً ةیطون کيیم یا ةػطای
حلَگیطی از ورودؽان تَری ىفب کيػیم .گػاٌی اوٕػات ،آنٌػا را
ىهیتَان از ساىً ةیطون کػطد ،دػع دیگػط کؾػِو آنٌػا نؾػکلی
ىیػت .اگط آنٌا در نکاىی کػً اىػػان زىػصگی نػیکيػص ،در ذػال
ىیؼزدن و ـصنًرغاىصن ةً نطدم ةاؽيص ،ةصون ؽک ةایص آنٌا را
سارج کيیم .اگط ىَِان آنٌا را ةیطون کطد ،ىهیتػَان ْٖػم ؽػاٌص
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ىیؼزدن آنٌا ةً نطدم ةَد .ؽها تهطیوکييصهایص ،ةيػاةطایو ةػطای
ؽها نؾکلی ىیػت .در نٖاةل آنٌا ایهػو ٌػػِیص .انػا اٌلػای
ساىَادهتػػان تظکیػً ىهػیکييػػص و اْػػطادی ٌػػادی ٌػػػِيص و ىگػػطان
ةیهاریٌای واگیطدار .ىهیتَاىیم وِٕی دؾًای ـػَرت ةچػًای را
ىیؼ نیزىص تهاؽا کيیم و کاری اىخام ىصٌیم.
ةگضاریص داغِاىی از غالٌای اویی ةَدیػم را ةطایتػان ىٖػل
کيم .روزی ؽا کیانَىی نیسَاغت در حيگل اغػِرهام کيػص و از
نطیصش سَاغت ذَض نَرد اغِٓاده ةطای ایو کار را تهیظ کيػص.
نطیصش رْت تا آن را تهیظ کيص انا دیص کً ذَض دػط از ذؾػطاتی
اغت کً در آن نیسظىص .اگػط نػیسَاغػت ذػَض را تهیػظ کيػص
ذؾطات کؾًِ نیؽصىص .نطیص ىظد ؽا کیانَىی ةازگؾػت و گٓػت:
«ذَض دط از ذؾطه اغت ».ؽا کیانَىی ةً او ىگاه ىکػطد و داغػز
داد« :ةطو و ذَض را تهیظ کو ».نطیص ةًنطؼ ذَض ةازگؾت انا
ىهیداىػت چگَىً آن را تهیظ کيص ،زیػطا ةػا ىياْػت آن ،ذؾػطات
کؾًِ نیؽصىص .دوةاره ىظد ؽا کیانَىی ةازگؾت و گٓػت« :اغػِاد
نرِطم ،ذَض دط از ذؾطه اغت .اگػط آن را تهیػظ کػيم ،ذؾػطات
کؾًِ نیؽَىص ».ؽا کیانَىی ىگاٌی ةً او کطد و گٓػت« :آىچػً از
تَ سَاغِم اىخام دٌی ىياْت ذَض ةػَد ».نطیػص ىاگٍػان درک
کطد و رْت و ةالْاـلً ذَض را تهیظ کطد .ایو داغِان ،نَكػٌَی
را روؽو نیکيص :نا ىتایص نختَر ةاؽیم ةًسانط وحَد ذؾطات ،ةً
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ذهام ىطویم یا ةًسانط وحَد ذؾطات ،ةًدىتال حای دیگطی ةطای
زیػِو ةاؽیمٌ .هچيیو ىتایص ةًسانط ایيکػً ُػالت و غػتظیخات
زىصهاىص گلَینان را ةتيصیم و ىشَریم و ىیاؽػانیم .ىتایػص ةػً ایػو
ـَرت ةاؽص .ةایص ةًنَر سطدنيصاىًای ةػً ایػو نػػائل ةيگػطیم و
ةًنَر نَٕطاىًای تظکیً کيیم .تا آىخا کً ةا ٕفص ةً ٌیچ نَحػَدی
آغیب ىطغاىیم سَب اغت .در ٌیو ذال ،نطدم ةایص نکاىی ةػطای
زىصگی ةؾطی و نٍَٕیِی ةطای زیػِو داؽػًِ ةاؽػيص و اؽػکایی
ىصارد ایوٌا را ذٓو کيیم .نَحَدات ةؾطی ىیاز دارىص زىصگی سَد
را ذٓو کطده و ةًنَر نتیٍی زىصگی کييص.
در گضؽًِ ةطسی از اغِادان دروُیو چیگَىػ

نػیگِٓيػص:

«ْطد نیتَاىص نَحػَداتی را در اول یػا دػاىظدٌم ٌػط نػاه ٕهػطی
ةکؾص ».ذِی ةٍلی از آنٌا گِٓيص کؾِو ذیَاىػات دودػا نخػاز
اغت ،گَیا ذیَاىات دودا نَحَدات زىصه ىیػػِيص .آیػا کؾػِو در
اول یا داىظدٌم ،کؾِو ةً ذػاب ىهیآیص؟ آنٌػا غػٍی نیکييػص
کػػاری را کػػً اىخػػام نیدٌيػػص ةیاٌهیػػت حلػػَه دٌيػػص .ةطسػػی از
ةًاـػػهالح اغػػِادان چػػیگَىػػ

 ،تٖلتػػی ٌػػػِيص و از گِٓػػار و

کطدارؽان نیتَاىیص آنٌا را ةؾياغیص و ةتیيیص چً ىٖؾًای در غط
دارىصٌ .ط اغِاد چیگَىگی کً چيیو نهایتی نیگَیص نٍهػَه ً ةػً
تػػػشیط روح یػا ذیػَان درآنػػصه اغػػتْٖ .ػػم ىگػػاه کيیػص اغػػِاد
چیگَىگی کً روةاه او را تػشیط کطده چگَىً نطغ نیسَرد .وِٕی
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آن را ذطیفػػاىً نیسػػَرد ،ذِ ػی ذاكػػط ىیػػػت از اغػػِشَان آن
ـطؼىيط کيص.
کؾِو ىًتيٍا کارنای ةػیار زیادی ةً وحَد نیآورد ،ةلکً ةػً
نَكَع ىیکسَاٌی ىیظ نطةَط نػیؽػَد .آیػا نػا تهطیوکييػصگان
ىتایص ىیکسَاه ةاؽیم؟ زناىی کً ىیػکسػَاٌی نػا دصیػصار ؽػَد،
اذِهاه ً سَاٌیم دیص تهام نَحَدات در ذال رىجکؾیصن ٌػػِيص؛
ٌطکػی در ذال رىجکؾیصن اغت .ایو اتٓاؽ سَاٌص اِْاد.

نَضَع خَردن گَشت
سَردن گَؽت ىیظ نَكػَع ذػػاس دیگػطی اغػت ،انػا سػَردن
گَؽت ،کؾِو ىیػت .ؽها را نلػظم ىکػطدهایم کػً دیگػط گَؽػت
ىشَریص؛ ذِی دع از ایيکً نصتی روش نا را تهطیو کطده ةاؽیص.
ةًنرق ایيکً ٕػصم ةػً کػالس ةػػیاری از اغػِادان چػیگَىػ
ةگضاریص ةً ؽها نیگَیيص دیگط ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریص .نهکػو
اغت ْکط کيیص« :نو از یراظ ذٌيی آناده ىیػِم یکةاره سَردن
گَؽت را کيار ةگػضارم ».ؽػایص ُػضایی کػً انػطوز در ساىػً دشِػً
نیؽَد ناٌی یػا نػطغ ةاؽػص .ةػا ایيکػً ةػَی سػَةی ةػً نؾػام
نیرغػػص ،انػػا نخػػاز ىهػػیةَدیػػص آنٌػػا را ةشَریػػص .در ةطسػػی از
روشٌای تظکیً در نضاٌب ىیظ ٌهیو نػَر اغػت ،آنٌػا سػَردن
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گَؽت را نهيَع نیکييػص .در روشٌػای نطغػَم نصرغػ ةػَدا و
ةطسی از روشٌای نصرغػ دائػَ ىیػظ ایوگَىػً اغػت و ْػطد را از
سػػَردن گَؽػػت نيػػً نیکييػػص .ایيخػػا از ؽػػها چيػػیو چیػػظی
ىهیسػػَاٌیم ،گطچػػً نػػا ىیػػظ رویکػػطد سػػَد را داریػػم .ةػػطای درک
رویکطدی کً نا داریم ،ةایص ةً سانط داؽػًِ ةاؽػیص کػً روش نػا
روؽی اغت کً در آنْ ،ا تهطیوکييصگان را تظکیً نیکيػص .یٍيػی
ةطسی وكٍیتٌای حػهاىی ،از گَى

تان و ْػا ىاؽػی نیؽػَىص.

در دورۀ تظکیً ،غهَح نشِلّ وكٍیتٌای نشِلٓی را ةػً وحػَد
نیآورىص .ازایورو یک روز یا ةٍص از غشيطاىی انطوزم ،ةطسی اْػطاد
نهکو اغت در ایو نٍَٕیت ٕطار ةگیطىص :آنٌا دیگػط ىهػیتَاىيػص
گَؽت ةشَرىص و از ةَی گَؽت ذالؽان ةص نیؽَد و اگط گَؽت
ةشَرىص دچار ذایت تٍَع نیؽَىص .ایونَر ىیػت کً کػػی ؽػها
را نختَر کطده ةاؽص یا ایيکً سَدتان را نختَر کطده ةاؽیص گَؽػت
ىشَریص .ةلکً ایو ذایت از درون نػیآیػص .وِٕػی ةػً ایػو غػهد
ةطغیص گَى

ةً روؽػی تػث یط نػیگػضارد کػً ىهیتَاىیػص گَؽػت

ةشَریص .اگط گَؽت ةشَریص ،آن را ةاه نیآوریص.
تهطیوکييصگان ٕصیهی نا ٌهگی نیداىيص کػً ایػو نٍَٕیػت
در روش تظکی ْایَن داْا اتٓاؽ نیاِْص ،یٍيی در غهَح نشِلّ
ذایتٌای تظکی نشِلٓی ةطوز نیکيص .ةطسػی از تهػطیوکييػصگان

ً
ىػتِا ؽصیصی ةً سَردن گَؽت دارىص و نٍهػَه ً
نیل و واةػِگی
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نیتَاىيص نٖصار زیادی گَؽت ةشَرىص .ذِی وِٕػی ةػطای دیگػطان
گَؽت ةػیار ىاسَؽایيص نیؽَد ،آنٌا چيیو اذػاغی ىصارىػص و
ٌيَز ٌم نیتَاىيص گَؽت ةشَرىص .دع ةایص چً کار کطد کً از ایو
واةػِگی رٌایی یاةيص؟ دع از سَردن گَؽت ،دلدرد نیگیطىػص و
اگط ىشَرىص دردی ىشَاٌيص داؽت .ایو وكٍیت اتٓاؽ نػیاِْػص و
ىؾان نیدٌص کً ىتایص گَؽت ةشَرىص .آیا ةصیو نٍيی ىیػػت کػً
دػػع از آن ،روش نصرغ ػ نػػا ةػػا سػػَردن گَؽػػت ک ػاری ىػػصارد؟
ایونَر ىیػت .چگَىػً ةایػص ایػو نَكػَع را اداره کيػیم؟ وِٕػی

ً
وإٍا از درونتػان نػیآیػص.
ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریص ،ایو ذایت
ٌصؼ چیػت؟ نهيَعکطدن سَردن گَؽت در روشٌای تظکیً در
ِ
ذایت ةًوحَدآنصه در روش نا اغت ،ذایِی
نٍاةص ،نؾاةً ٌهیو
کً ةاٌث نیؽَد ىَِاىیص گَؽت ةشَریصٌ .صؼؽان نؾاةً اغػت:
ٌط دو در ىيط دارىص ایو نیل ةؾطی و واةػِگی ةً سَردن گَؽت
را از ةیو ةتطىص.
ةطسی اْطاد اگػط گَؽػِی در ىطؼؽػان ىتاؽػص ُضایؽػان را
ىهیسَرىص .ایو یک نیل ةؾطی اغت .یک روز ـتد وِٕػی از د ِر
دؾِی دارک دیطوزی در چاى

چَن رد نیؽصم ،غً ىٓػط را دیػصم

کً از د ِر دؾِی سارج نیؽصىص و ةا ـصای ةليص ـرتت نیکطدىص.
یکی از آنٌا گٓت« :ایو چػً ىػَع چػیگػَىگی اغػت کػً احػازه

ىهیدٌص گَؽت ةشَریم! تطحید نیدٌػم ده غػال از ٌهػطم را از
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دغػػت ةػػصٌم انػػا از سػػَردن گَؽػػت دغػػت ىکؾػػم!» چػػً نیػػل
ؽصیصیٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیا ىتایص ایػو نیػل از ةػیو
ةطود؟ ةًنَر ذِم ةایص از ةیو ةطود .در نَل تظکیًْ ،طد ةایص انیال
و واةػِگیٌای نشِلّ را رٌػا کيػص .روؽػوتط ةگػَیم ،اگػط نیػل
سَردن گَؽػت از ةػیو ىػطود ،آیػا ةػصیو نٍيػی ىیػػت کػً ایػو
واةػِگی رٌا ىؾصه اغت؟ چگَىً ْطد نیتَاىػص تظکیػً را تکهیػل
کيص؟ ةياةطایو تا وِٕی چیظی واةػِگی ةاؽص ،ةایػص از ةػیو ةػطود.
انا ةً ایو نٍيی ىیػت کً ْطد ٌطگظ دوةاره گَؽت ىشَاٌص سػَرد.
ٌصؼ ،ىشَردن گَؽت ىیػتٌ .صؼ ایو اغت کً آن واةػػِگی را
ىصاؽًِ ةاؽیص .اگط در نصتی کً ىهػیتَاىیػص گَؽػت ةشَریػص ایػو

ً
ةٍصا دوةاره گَؽت ةشَریػص .آىگػاه
واةػِگی را رٌا کيیص ،نیتَاىیص
گَؽت ةَی ىاسَؽایيص و نظۀ ةػیار ةػصی ىشَاٌػص داؽػت .در آن
زنان سَردن گَؽت اؽکال ىصارد.
وِٕی دوةػاره ةَِاىیػص گَؽػت ةشَریػص ،واةػػِگیتػان و ىیػظ
نیلتان ةً سَردن گَؽتٌ ،ط دو از ةیو رًِْاىص .انا تِییط ةظرگػی
اتٓاؽ نیاِْص :دیگط گَؽػت ةطایتػان سػَشنظه ىیػػت .وِٕػی
ساىَادهتان ُضای گَؽِی ةپظىص ٌهطاه ةػا آىػان نیسَریػص و اگػط
ُضای گَؽِی ىپظىص ٌَس ىهیکيیص .وِٕی آن را ةشَریص آنچيػان
سَشنظه ىیػت .ایو ذایت ىػاٌط نیؽػَد .انػا تظکیػً در ةػیو
نطدم ٌادی ةػیار دیچیصه اغت .اگط ساىَادهتان ٌهیؾػً گَؽػت
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ةشَرىص ،ةٍص از نصتی دوةاره ةطایتان سَشنظه نیؽَد .در آیيػصه
ایػػو ةطگؾػػت ةػػً ذایػػت اول روی نیدٌػػص و در نػػَل کػػل دورۀ
تظکیًتان ةارٌا تکطار نیؽَد .نهکو اغت ىاگٍػان دوةػاره ىَِاىیػص
گَؽت ةشَریص .وِٕی ىهیتَاىیص گَؽت ةشَریػص ،ىتایػص ةشَریػص.

ً
وإٍا ىهیتَاىیص ةشَریص و ةا سَردن آن ،ةاه نیآوریص .ـػتط کيیػص
تا وِٕی کً ةَِاىیص دوةػاره گَؽػت ةشَریػص و ةگضاریػص آن ةػًنَر
نتیٍی روی دٌص .سَردن یا ىشَردن گَؽت ةًسَدیسػَد ٌػصؼ
ىیػت .ىکِ کلیصی رٌاکطدن آن واةػِگی اغت.
در نصرغ ْایَن داْای نا ْطد ةًغطٌت دیؾطْت نیکيص .تػا
وِٕی ؽیوؽػیي

سػَد را رؽػص دٌیػص ،نیتَاىیػص ٌػط غػهد را

ةًغطٌت دؾت غػط ةگضاریػص .ةٍلػی اْػطاد از اول ٌػم زیػاد ةػً
سَردن گَؽت واةػًِ ىیػِيص و اٌهیِی ىهیدٌيص در ُضایؽػان
گَؽت وحَد دارد یا ىً .ةطای آنٌا چيص ًٌِٓ نَل نػیکؾػص کػً
ایو واةػِگی را از دغت ةصٌيص .ةطای ةٍلی اْػطاد نهکػو اغػت
یک ،دو یا غً نػاه یػا ؽػایص ىیهػػال نػَل ةکؾػص .ةًاغػِثيای
ةطسی نَارد ةػیار ُیطٌادی ،ةیؾِط از یک غال نَل ىهیکؾص کً
ْطد ةَِاىص دوةاره گَؽت ةشَرد .ایو روىص نصتی نَل نیکؾص زیطا
در ذال ذاكط گَؽت ةشؼ ٌهصهای از ُػضای نػطدم را تؾػکیل
نیدٌص .انا تهطیوکييصگاىی کً در نٍاةػص تهػطیو نیکييػص ىتایػص
گَؽت ةشَرىص.
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ةگضاریص درةارۀ ىگطش ةَدیػػم ةػً سػَردن گَؽػت ـػرتت
کيیم .ةَدیػم اوییً ،سػَردن گَؽػت را نهيػَع ىکػطد .زنػاىی کػً
ؽا کیانَىی ؽاگطدان سَد را ةً حيگل ةطد کً از نطیٔ غػشِیٌػا
تظکیً کييص ،چيیو ذکهػی وحػَد ىصاؽػت کػً سػَردن گَؽػت را
نهيَع کيص .چػطا چيػیو نهيػٌَیِی وحػَد ىصاؽػت؟ زیػطا وِٕػی
ؽا کیانَىی دارنای سَد را در دوٌظاروداىفص غال دػیؼ آنػَزش
داد ،حانٍ ػ ةؾػػطی ٌيػػَز تَغػػًٍیاًِْ ىتػػَد .ةٍل ػی از نيػػانٔ
کؾاورزی داؽِيص در ذػایی کػً نيػانٖی دیگػط ىصاؽػِيص .نػظارع
کؾتؽصه ةػیار کم ةَد و حيگلٌا ٌهًحا را دَؽاىصه ةَدُ .ػالت
کم ةَد و کهیاب .نطدم در حانًٍای در غهد تهصن آن دوران ،ةً
ؽکار نِکی ةَدىصُ .ضای اـػلی ةػػیاری از نيػانٔ گَؽػت ةػَد.
ؽا کیانَىی احازه ىصاد نطیصاىؼ ةً دَل ،چیظٌای نػادی و ُیػطه
دغِطغی داؽًِ ةاؽيص .نطیصان را ةا سَد نػیةُػطد کػً ةػطای ُػضا
گصایی کييص .زیطا نیسَاغت آنٌا تا ذػص انکػان واةػػِگیٌػای
ةؾػػطی را رٌػػا کييػػصٌ .طچػػً ةػػً آنٌػػا نیدادىػػص ن ػیسَردىػػص و
ىهیتَاىػِيص ُضای دادهؽػصه را اىِشػاب کييػص ،زیػطا تظکیًکييػصه
ةَدىصُ .ضایی کً ةً آنٌا داده نیؽص نهکو ةػَد ؽػانل گَؽػت
ةاؽص.
در ةَدیػػػم اویی ػً ةطس ػی از ُػػضاٌا وإٍػ ً
ػا ُػػضاٌای نهيٌَػػً
ىانیصه ؽصىص .ایو ُضاٌای نهيًٌَ نطةَط ةً ةَدیػم اوییً اغت،
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انا انطوزه نیگَیيص نييػَر از ُػضای نهيٌَػً گَؽػت اغػت .انػا
ذٖیٖت ایو اغت کً در گضؽًِ نييَر از ُػضای نهيٌَػً گَؽػت
ىتَد ،ةلکً چیظٌایی ناىيص دیاز ،زىختیل و غیط ةػَد .چػطا آنٌػا را
ُػضاٌای نهيٌَػػً ىانیصىػػص؟ ایػو روزٌػػا ،ةػػیاری از راٌتػػان ىیػػظ
ىهیتَاىيص آن را ةًنَر واكد تَكید دٌيص .زیطا ةػػیاری از آنٌػا
ةًنَر ذٖیٖی تظکیً ىهیکييص و چیظٌای زیادی وحػَد دارىػص کػً
آنٌا ىهیداىيص .آىچػً ؽػا کیانَىی آنػَزش داد «اذکػام ،تهطکػظ،
سطد» ةَد .اذکام درةارۀ ازدغتدادن تهام واةػِگیٌػای ةؾػطی
ةَد .نييَر از تهطکظ ایو ةَد کً ْطد تهطیو نصیِیؾو اىخام دٌػص
و ةً ذایت سلػػ کانػل ةطغػصٌ .طچیػظی کػً ةػط سلػػ ْػطد و
تظکی ػًاش تػػث یط ن ػیگضاؽػػت نػػاىٍی حػػصی نرػػػَب نیؽػػص.
ٌطکػی کً دیاز ،زىختیل یا غیط نیسَرد ةَی ؽػصیصی نػیداد.
در آن زنان راٌتان نٍهَه ً در حيگل یا ُػار ةَدىػص و در دایطهٌػای
ٌٓت یا ٌؾتىٓطه نصیِیؾو نیکطدىص .اگط کػی ایػو چیظٌػا را
نیسَرد ،ةَی تيص ىاؽی از ایو نَاد ،روی دیگػطان کػً در سلػػً
ىؾػًِ ةَدىص تث یط نیگضاؽت و ةًنَر حصی نػظاذم نصیِیؾػو
آنٌا نیؽص .ةياةطایو چيیو ذکهی نٖطر ؽص :چيػان ُػضاٌایی را
ُضاٌای نهيًٌَ در ىيط گطِْيص و نفػطؼ آنٌػا را نهيػَع کطدىػص.
ةػیاری از نَحَداتی کً از حػم ْطد تظکیً نیؽَىص ایو ةٌَػای
تيص را دوغت ىصارىص .دیاز ،زىختیل و غیط نیتَاىيص انیال ؽشؿ
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را ترطیک کييص و نفطؼ نصاوم آنٌا نػیتَاىػص ْػطد را ةػً آنٌػا
نٍِاد کيص .ةً ٌهیو ٌلت ،آنٌا ُػضاٌای نهيٌَػً در ىيػط گطِْػً
ؽصىص.
در گضؽًِ ،ةػیاری از راٌتان ةٍص از رغیصن ةً غػهد ةػػیار
ةػػاهیی در تظکی ػً و رغػػیصن ةػػً نطذل ػ ةازؽػػصن ٕٓػػل گَىػ
ىیهًةازؽصن ٕٓل گَى

ی ػا

نَِحً ؽصىص کً در نَل تظکیً ،آن َٕاٌص

سیلی نٍم ىیػِيص .اگط ْػطد ةَِاىػص سػَد را از واةػػِگی ساـػی
ةطٌاىص ،آن چیظ نادی کً ةً آن واةػًِ ةَد دیگػط روی او تػث یطی
ىصارد ،زیطا آىچً ةػًنَر وإٍػی روی ؽػها تػث یط نیگػضارد ٌهػان
واةػِگی اغت .ازایورو در نَل تاریز ،راٌتان غهد ةاه ىیػظ دػی
ةطدىص کً نَكػَع سػَردن یػا ىشػَردن گَؽػت نَكػٌَی ذیػاتی
ىیػت .نػئل کلیصی ایو اغت کً آیا واةػِگی نیتَاىػص از ةػیو
ً
تٖطیتػا
ةطود یا ىػً .اگػط ؽػشؿ ٌػیچ واةػػِگی ىصاؽػًِ ةاؽػص،
ٌطچیظی نیتَاىص ةطای دطکطدن نٍصه سػَب و نياغػب ةاؽػص .از
آىخا کً روشٌای تظکیً در نٍاةػص ةًؽػکل ساـػی ةػَده اغػت،
ً
ـػطْا
ةػیاری از نطدم ةً آن ٌادت کطدهاىص .ةًٌالوه ،ایو نَكَع

نهيٌَیِی غاده ىیػت ،ةلکػً ةًـػَرت ٕػاىَن رغػهی در نٍاةػص
درآنصه اغت :سَردن گَؽت اکیص ًا نهيػَع اغػت .آنٌػا ةػً ایػو

ؽیَۀ تظکیػً ٌػادت کطدهاىػص .ةگضاریػص درةػارۀ راٌػب حػیگَىػ
ـرتت کيیم کً در ةػیاری از آ ار ادةی ةً او اؽػاره ؽػصه اغػت.
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راٌتان ىتایص گَؽت نیسَردىص ،انػا او گَؽػت سػَرد و در ىِیخػً
ةػػػیار نؾػػٍَر ؽػػص .در ذٖیٖػػت ،دػػع از ایيکػػً او را از نٍتػػص
ییي

ییو اسطاج کطدىص ،تثنیو ُضا ةطای او نؾػکل نٍهػی ؽػص و

در سهط نطا ةَد .ةطای دطکطدن ؽػکم سػَدٌ ،طچػً را ةػً دغػت
نیآورد نیسَرد .او اـطار ةً ُضای ساـػی ىصاؽػت چطاکػً ْٖػم
ن ػیسَاغػػت ؽ ػکهؼ را دػػط کيػػص و واةػػػِگی ةػػً ٌ ػیچ ُػػضای
ةشفَـی ىصاؽت .در آن غهدِ تظکیً ،ایو اـػل را درک کػطد .در
وإً حیگَى

ْٖم چيص ةار گَؽت سَرد ،ؽایص یػک یػا دو ةػار.

ٌهیو کً ـرتت از گَؽتسَردن راٌتػان نػیؽػَد ،ىَیػػيصگان
ٌیخػػانزده نػػیؽػػَىصٌ .طچػػً نَكػػَع را ٌیخػػاناىگیظتط کييػػص،
سَاىيصگان ٌالًٕنيصتط نیؽَىص .آ ار ادةی ةط اغاس وٕایً زىصگی
ٌػِيص و غپع ورای آن نػیروىػص .ةيػاةطایو ةػًسانط کػاری کػً
حیگَى

اىخام داد ٌیاٌَی ةظرگی ةً راه اىصاسِيص .ذٖیٖت ایػو

ً
وإٍا رٌا ؽػَد ،اٌهیِػی ىػصارد ْػطد ةػطای
اغت کً اگط واةػِگی

دطکطدن ؽکم سَد چًچیظی نیسَرد.
ً
نشفَـػا در
در حيَبؽطٕی آغیا یا نيانٔ حيػَةی چػیو،
اغػػِانٌای گَاى ػ

دوى ػ

و گَاى

ؽ ػی ،ةطسػػی از ةَدیػػػتٌای

ُیطروذاىی ،در گِٓگَ سَد را تظکیًکييصۀ ةَدیػم ىهیىانيص ،اىگػار
ازنصاِْاده ةً ىيط نیرغػص .نػیگَیيػص کػً «گیػاهسَار» ٌػػِيص.
نييَرؽان ایو اغت کً چَن گیاهسَارىص دع در ذال دیػطوی از
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ً
ـطْا ةا دیػطوی از
ةَدیػم ٌػِيص؛ اىگار ةً ایو غادگی اغت .انا
غتک زىصگی گیاهسَاری ةًغشِی ةِػَان ةػً روؽػوةیيی رغػیص.
ٌهً نیداىيص کً سَردن گَؽت ْٖم یکی از واةػِگیٌػا و ْٖػم
یکی از انیال اغت .گیاهسَارةَدن ْٖم ایػو یػک واةػػِگی را از
ةػػیو نیةػػطدْ .ػػطد ٌيػػَز ٌػػم ةایػػص ذػػػادت ،ذٌيیػػت رٕاةػػت،
ؽَروٌیخان ةیؼ از ذػص ،ذٌيیػت سَدىهػایی و واةػػِگیٌػای
گَىاگَن دیگط را رٌا کيص .تٍػصاد ةػػیار زیػادی از واةػػِگیٌػای
ةؾطی وحَد داردْٖ .م ةا ازدغتدادن واةػِگیٌا و انیال اغػت
کً ؽشؿ نیتَاىص تظکیًاش را ةً کهال ةطغاىص .چگَىػً ؽػشؿ
نیتَاىص ْٖم ةا رٌاکطدن واةػِگی سَردن گَؽت ةػً روؽػوةیيی
ةطغص؟ ایو ىيط ىادرغت اغت.
نَكَع ُضا ْٖم ؽانل گَؽت ىهیؽَدْ .طد ىتایص ةػً ٌػیچ
ىَع ُضایی واةػًِ ةاؽػص .ایػو ةرػث درةػارۀ ُػضاٌای دیگػط ىیػظ
نفصاؽ دارد .ةطسی اْطاد نیگَیيص دوغت دارىص ُػضای ساـػی را
ةشَرىػػص .انػػا آن ىی ػظ یکػػی از انیػػال نرػػػَب نیؽػػَد .وِٕػػی
تظکیًکييػػصهای تػػا غػػهد ساـػػی از تظکی ػً دیؾػػطْت کيػػص ،ای ػو
واةػػػِگی را ىشَاٌػػص داؽػػت .ایتِػػً آنَزشٌػػای نػػا ةػػػیار
دیؾطًِْاىص و نطاذل نشِلّ تهطیو را ؽانل نیؽَىص .ىهیتػَان
اىِيار داؽت کً یکؽتً ةً ایو غهد ةطغیص .وِٕی تا نطذلػًای
دیؾطْت کيیص کً واةػِگی ةً ُػضای ساـػی ةایػص از ةػیو ةػطود،
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دیگػط ىهیتَاىیػص آن ُػضا را ةشَریػػصٌ ،طچٖػصر ٌػم آن را دوغػػت
داؽًِ ةاؽیص .اگط آن را ةشَریص ةطایتػان سػَشنٍػم ىیػػت یػا
نٍم ٌهیؾگی را ىهیدٌص .در گضؽًِ وِٕػی غػط کػار نػیرْػِم،
ػع
کاْػػًتطی ػای نرػػل ک ػار ٌهیؾػػً ةًغػػشِی نیتَاىػػػت از دػ ِ
ٌظیيًٌای سَد ةطآیص و در آسط ةػًِ ؽص .ةٍص از آىکً ةػػًِ ؽػص،
ٌطکػی ةا سَد ُضا ةً نرل کار نیآورد .آنادهکطدن ُضا ـػتدٌػا
ٕتل از رِْو ةً غط کار ،ةػػیار دطزذهػت و دطدردغػط ةػَد .گػاٌی
اوٕات دو ٌصد ىان ةشاردظ و یک ٕهًٍ تَْػَی آُؾػًِ ةػً غػع
غَیا نیسطیصم .ةًىاٌط ،چيان ُضای غتکی ةایص سػَب نیةػَد،
انا سَردن نکطر آن ٌيَز سَب ىتَد ،چطاکً آن واةػػِگی ةایػص از
ةیو ةطده نیؽصٌ .هیو کً دوةػاره تَْػَ را نػیدیػصم ،اذػػاس
ىاسَؽایيصی در نو ایخاد نیؽػص و ذِػی اگػط غػٍی نیکػطدم،
ىهیتَاىػِم آن را ةشَرم .ةً ایو نييَر ةَد کػً ةػً آن واةػػِگی
ىصاؽًِ ةاؽم .ایتًِ ْٖم وِٕی ؽشؿ ةً غهد نٍیيػی از تظکیػً
رغیصه ةاؽص آن اتٓاؽ سَاٌص اِْاد .در آُاز ةً ایو ـَرت ىیػت.
در نصرغ ةَدا ىَؽیصن ایکل نخاز ىیػت .آیا ٌطگظ یک ةػَدا
را دیصهایص کً حانی از ؽطاب در دغت داؽًِ ةاؽص؟ ىػً .گِٓػًام
کً اگط ىَِاىیص گَؽت ةشَریص ،دػع از ایيکػً از نطیػٔ تظکیػً در
ةیو نطدم ٌادی از آن واةػِگی رٌا ؽػصیص ،نؾػکلی ىیػػت کػً
دوةاره گَؽػت ةشَریػص .انػا ةٍػص از ایيکػً ىَؽػیصن ایکػل را کيػار
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گضاؽِیص ىتایص دوةػاره ةيَؽػیص .آیػا تهػطیوکييػصگان در ةصنؽػان
ىصارىػػص؟ ؽػػکلٌػػای نشِلٓػػی از گَىػػ

گَىػػ

و ةٍلػػی از

تَاىاییٌای َْؽنتیٍی در غهد ةصنتان نِخلی نیؽَىص و ٌه
آنٌا سایؿ ٌػِيص .ةًنرق ایيکػً ایکػل ةيَؽػیصٌ ،هػ آنٌػا
ةالْاـلً ةصن را تطک نیکييػص و در کػػطی از اىیػً ،در ةػصنتان
چیظی ةإی ىهیناىص ،زیطا ٌه آنٌا از ةَی ایکل وذؾت دارىػص.
ىَؽیصن ایکل ٌادت رٕتاىگیظی اغت ،زیطا نػیتَاىػص ؽػشؿ را
ىانٍَٖل کيص .چطا ةٍلی از روشٌای تظکی دائَئیػػِی ،سػَردن
ایکل را هزم نیداىيص؟ زیطا آنٌا روح اـلی را تظکیػً ىهػیکييػص و
نیسَاٌيص ةا ىَؽػیصن ایکػل روح اـػلی آگػاٌیاش را از دغػت
ةصٌص.
ةٍلی نطدم ایکل را ةً اىصازۀ حانؽان دوغت دارىػص .ةطسػی
اْطاد از ىَؽیصن ایکل یضت نیةطىص .ةٍلی اْطاد ةػً ایکػل نٍِػاد
ؽػػصهاىص و نختَرىػػص کػػً آن را ةيَؽػػيص .اگػػط ایک ػل ىتاؽػػص ذِ ػی
ىهیسَاٌيص ُضا ةشَرىص .نا تهطیوکييصگان ىتایص ایوگَىػً ةاؽػیم.
ىَؽیصن ایکل ةًنَر ذِم اٌِیاد نیآورد و اؽِیاؽ ةً آن یکػی از
انیال اغت .ایکل نصارٌای ٌفػتی نػطتتم ةػا اٌِیػاد را ترطیػک
نیکيصْ .طد ٌطچً ةیؾِط ةيَؽص ،ةیؾِط ةػً آن نٍِػاد نػیؽػَد.
ةیاییص درةارۀ ایو ةیيصیؾیم :آیػا نػا تهػطیوکييػصگان ىتایػص ایػو
واةػِگی را رٌا کيیم؟ ایو واةػِگی ىیظ ةایص از ةیو ةػطود .ؽػایص
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ةطسی ْکط کييص« :انکاندضیط ىیػت ،زیطا نػو نػػئَل غػطگطنی
نؾِطیان ٌػِم» یا «ٌهیؾً ةا اْطاد حلػً دارم و غشت اغػت

ً
كػطورتا
ةصون ىَؽیصن ایکل ةػً کػػبوکار دطداسػت ».نػیگػَیم
ً
نشفَـػا در
ایوگَىً ىیػت .نٍهَه ً در حلػات کػاری ةػا اْػطاد،
اىخام کػبوکار یا نٍانالت ةا سارحیٌاٌ ،یچکػی ؽها را نختَر

ىهیکيص ایکل ةيَؽیص و نیتَاىیص ٌػط اىػصازه از ٌػط ىَؽػیصىی کػً
اىِشاب نیکيیص ةيَؽػیص ،سػَاه ىَؽػاةً ةاؽػص یػا آبنٍػصىی یػا

ً
نشفَـا در ةیو روؽوْکطان ،چيیو وكػٍیِی ةػًىػصرت
آبحَ.
اتٓاؽ نیاِْص .نٍهَه ً ةصیو ـَرت اغت.
غیگارکؾػػیصن ىیػػظ واةػػػِگی اغػػت .ةطسػػی نػػیگَیيػػص
غیگارکؾیصن ةاٌث تخصیص َٕا و ؽاداةیؽان نیؽػَد ،انػا نػو
ایو را سَدْطیتی و ْطیب دیگطان نیىانم .ةطسی ٌيگػانی کػً از
کار یا ىَؽِو سػًِ نیؽَىص دوغػت دارىػص ةػا کؾػیصن غػیگار
کهػػی اغػػِطاذت کييػػصْ .کػػط نیکييػػص ةٍػػص از غیگارکؾػػیصن
دطاىطژیتط نیؽَىص .انا ایػو غیگارکؾػیصن ىیػػت کػً آنٌػا را
ؽادابتط نیکيص .ةلکً ایو اذػاس دع از کهی اغِطاذت دصیص
نیآیص .ذٌو نیتَاىص ةطداؽت و تٌَهی دروُػیو ةػً وحػَد آورد

ً
ً
وإٍا ىٌَی ٌٖیصه یا نٍَٓنی اؽِتاه ایخػاد کيػص
ةٍصا نیتَاىص
کً
کػػً غیگارکؾػیصن ؽػػشؿ را دطاىػػطژی و ؽػػادابتط نػیکيػػص؛ در
ـَرتی کً چيیو تث یطی ىصارد .غیگارکؾیصن ٌیچ ْایصهای ةػطای
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ةصن ىصارد .کایتصؽکاْیٌا ىؾان داده اغت کػً ىػای و ؽػؼٌای
اْطادی کً نصتی نَهىی غیگار نیکؾيص غیاهاىص.
آیػا نػػا تهػطیوکييػػصگان ىهػیسػَاٌیم ةػػصننان را تفػػٓیً و
داهیؼ کيیم؟ ةایص دیَغًِ ةصننان را تفٓیً و دیَغًِ ةػًغػَی
غهَح ةاهتط دیؾطْت کيیم .انا غیگارکؾػیصن ةػصنتان را آیػَده
نیکيص و سالؼ آىچً نیسَاٌیم ٌهل نیکيص .ةػًٌالوه ایػو ىیػظ
یکی دیگط از انیال َٕی اغت .ةطسی نیداىيص کػً غیگارکؾػیصن
سَب ىیػت ،انا ىهیتَاىيص آن را تطک کييص .ذٖیٖػت ایػو اغػت
کً آنٌا اْکار ـرید ٌصایِگط ىصارىص و ةطایؽان آغان ىیػت کً
ةػػصان ـػػَرت از غیگارکؾ ػیصن دغػػت ةکؾػػيص .ذػػاه کػػً تظکیػػً
نیکيیص ،آن را یک واةػِگی در ىيط ةگیطیص کػً ةایػص رٌػا ؽػَد و

ً
وإٍا نیسَاٌیػص تظکیػً
ةتیيیص آیا نیتَاىیص آن را تطک کيیص .اگط
کيیص ،تَـیً نیکيم از ٌهیو انطوز غیگار را تطک کيیص و تلهیو
نیکيم ةَِاىیص آن را تطک کيیص .در نیصان ایو کػالسٌ ،یچکػػی
ْکطی ةطای غیگارکؾیصن ىصارد .اگػط ةشَاٌیػص آن را تػطک کيیػص،
تلهیو نیکيم کً ةَِاىیص .وِٕی دوةاره غیگار ةکؾیص ،نػظۀ ةػصی
سَاٌص داؽت .اگط ایو غشيطاىی را در کِاب ةشَاىیصٌ ،هیو ا ط را
دارد .ایتًِ اگط ىهیسَاٌیص تظکیً کيیص ،کاری ةً غیگارکؾیصنتان
ىصاریم .انا اگط نیسَاٌیص تظکیً کيیص ةایص آن را تطک کيیص .زناىی
ایو نثال را نیزدم :آیا ٌطگظ یک ةَدا یا یک دائَ را دیصهایػص کػً
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ةػػا غ ػیگاری ةػػط یػػتؼ آىخػػا ىؾػػػًِ ةاؽػػص؟ چگَىػػً نیتَاىػػص
انکاندضیط ةاؽص؟ ةا تَحً ةً ٌصْی کً در تظکیً داریص ،ةایػص آن را
تطک کيیص .نیگَیم اگط ةشَاٌیص تظکیً کيیص ،ةایص غیگارکؾیصن را
تطک کيیص .غیگارکؾیصن ةً ةصنتان ـصنً نػیرغػاىص و یکػی از
انیال اغت .نشایّ ایظانػاتی اغػت کػً ةػطای تظکیًکييػصگاننان
داریم.

حسادت
وِٕی ْا را آنَزش نػیدٌػم ،اُلػب نَكػَع ذػػادت را نهػطح
نیکيم .چطا؟ زیػطا ذػػادت ةًـػَرت ةػػیار ؽػصیصی در چػیو
ىهایان نیؽَد .آنٕصر ؽصیص اغت کً انطی نتیٍی ؽصه و نطدم
ذِی آن را نَِحً ىهیؽَىص .چطا نطدم چیو ایو ذػادت ؽصیص
را دارىػػص؟ ریؾػػًٌای سػػَدش را دارد .نػػطدم چ ػیو در زنانٌػػای
گضؽػػًِ ةػػًنَر ؽػػصیصی ترتتػػث یط کيَٓغیَىیػػػم ةَدىػػص و
ؽشفػیِی درونگػػطا را ؽػػکل دادهاىػػص .وِٕػی ٌفػػتاىی یػا ؽػػاد
ٌػِيص ،آن را اةطاز ىهیکييص .آنٌا ةػً سَیؾػِوداری و ؽػکیتایی
اٌِٖاد دارىص .چَن نطدم چیو ةػً ایػو روش ٌػادت کطدهاىػص ،در
نخهَع ؽشفیِی درونگطا را ؽکل دادهاىص .ایتًِ نظایای سػَد را
دارد ،نثل ىتاییصن ةً ىیطوٌای دروىی سَد .انا ٌیبٌای سػَدش
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را ٌم دارد و نیتَاىص تث یطات نيٓی حاىتی را ٌهطاه داؽًِ ةاؽػص.
ةشفَص در ایو دورۀ دایػان دارنػا ،حيتػًٌای نيٓػی آن ةیؾػِط
چؾهگیط ؽصه و نیتَاىص ذػػادت ؽػشؿ را ذػادتط کيػص .اگػط
ستطٌای سَب کػی ٌليی ؽَد ،ةالْاـلً ةاٌث ذػادت دیگػطان
نیؽَد .اگط کػی از نرل کارش یا حایی دیگط داداؽی ةگیطد ،یا
اگط چیظ سَةی ةً دغت ةیاورد ،حطئت ىهیکيص کلهًای درةػارۀ آن
ةگَیص ،زیطا اْطاد دیگط وِٕی درةارۀ آن ةؾيَىص ىاراذت نػیؽػَىص.
ُطة ػیٌػػا ای ػو را «ذػػػادت ؽػػطٕی» ی ػا «ذػػػادت آغ ػیایی»
نیىانيص .تهام آغیا ترتتث یط کيَٓغیَىیػم چیيی ٕطار گطًِْ و
ایو ذػادت کموةیؼ ٌهًحا ٌػت انا ْٖػم در چػیو ایوٕػصر
ؽصیص اغت.
ایو ذػادت تػا اىػصازهای ةػًٌلت آنَزهٌػای نػػاواتنلتی
نهلٔ اغت کػً زنػان ىًچيػصان دوری در چػیو نهػطح ةػَد .ةػط
اغاس ایو نيهٔ ،اگط آغهان ْطو ةطیظد ٌهً ةایص ةا ٌم ةهیطىػص؛
اگط چیظی سَب وحَد داؽًِ ةاؽػص ٌهػً ةایػص غػٍهی نػػاوی
داؽًِ ةاؽيص؛ اگط اْظایؼ درآنصی ةاؽص ٌهً ةایص غٍم نؾػاةٍی
دریاْت کييص .ایو نطز تٓکط کً ةا ٌهً ةً نػاوات رِْار ؽػَد ةػً
ىيط نیرغص ٌادهىً ةاؽص .انا چگَىً نطدم نیتَاىيػص نؾػاةً ٌػم
ةاؽيص؟ ىَع کاری کً اىخام نیدٌيص نِٓاوت اغت و ایيکً چٖػصر
سَب کارؽان را اىخام نیدٌيص ىیظ نِٓاوت اغت؛ ایوگَىً ىیػت
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کً ٌطکػی نػئَهىً کار سػَد را اىخػام نیدٌػص .اـػلی در ایػو
حٍان وحَد دارد« :ةصون ازدغتدادن ،چیظی ةً دغت ىهیآیػص».
ةطای ةًدغتآوردن ،ؽشؿ ةایص از دغت ةصٌص .ذِی نطدم ٌادی
ىیظ نیگَیيص اگط ؽػشؿ کػاری اىخػام ىصٌػص چیػظی ةػً دغػت
ىهیآورد .کا ِر ةیؾِط ،غَد ةیؾِطی ةً ٌهطاه دارد ،کار کهِط ،غػَد
کهِطی دارد .ؽشفی کً ةیؾِط تالش نػیکيػص ،ةایػص ةیؾػِط ةػً
دغت آورد .نػاواتنلتی نهلٔ کػً در گضؽػًِ ؽػایً ةػَد ادٌػا
نیکطد کً ٌهً نػاوی ةً دىیا آنصهاىص و زىصگی ةٍص از تَیص اغت
کً ْطد را تِییط نیدٌص .نیگَیم ایو ایصه ةیؼ از اىػصازه نهلػٔ
اغت .وِٕی ٌطچیظی نهلٔ ؽَد ،ىادرغت نیؽػَد .چػطا ةطسػی
دػط و ةطسی دسِط ةً دىیا نیآیيص؟ چػطا چٍػطۀ اْػطاد ؽػتیً ٌػم
ىیػت؟ ةطسی از ٌهان ةصو تَیص نِٓاوتاىص چطاکً ةیهار یا نٍلَل
ةً دىیا نیآیيص .از غهَح ةاه نیتَاىیم ةتیيػیم کػً تهػام زىػصگی
اىػان در ُةٍصی دیگط ٕطار گطًِْ اغػت .چگَىػً آنٌػا نػیتَاىيػص
یکػان ةاؽيص؟ ؽایص نطدم سَاغِار ةطاةطی ةاؽيص ،انا اگط چیػظی
ٕػهِی از زىصگی کػی ىتاؽػص ،چگَىػً نػیتَاىيػص ةطاةػط ةاؽػيص؟
زىصگی نطدم نِٓاوت اغت.
ؽشفیت نطدم در کؾَرٌای ُطةػی ةػًنػَر ىػػتی ةطونگػطا
اغت .آنٌا سَؽرایی یا ُم سَد را اةػطاز نیکييػص .در ذػایی کػً
نظیتٌای سَد را داردٌ ،یبٌای سَدش را ٌم دارد؛ نثػل ٌػصم
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سَیؾِوداری .ایو دو سفلت نِٓاوتی کً ُطةیٌػا و آغػیاییٌا
دارىص ةاٌث ذٌيیتٌای نِٓاوت و تتٍات نشِلٓی نیؽػَد .اگػط
ؽشفی چیيی تَغػم غطدطغػت سػَد تٖػصیط ؽػَد یػا نظایػایی
ةگیطد ،دیگطان ةً ٌم نیریظىص .اگط داداش ةیؾِطی ةگیطد ،ةػصون
ایيکً ةگضارد دیگطان از آن ةػاستط ؽػَىص آن را در سٓػا در حیػتؼ
نیگضارد .ذِی ایو روزٌا کارنيصان ىهَىػً روزگػار غػشِی دارىػص،
چطاکً نطدم ةًنَر ُیطنيفٓاىًای از آنٌا اىِيار دارىص زودتػط غػط
کار ةیایيص و دیطتط ةً ساىً ةطگطدىص .نهکو اغت ٌهکاران ةا نٍيػً
و کيایً ةگَیيص ایو اْطاد چٖصر «ٌایی» ٌػِيص و کارٌا را غطؽػان
ةطیظىص .ایو روزٌا آغان ىیػت کً ْطدی سَب ةَد.
اگػط ایػو نػػاحطا در کؾػػَرٌای دیگػط اتٓػػاؽ ةیِٓػػص نِٓػػاوت
سَاٌص ةَد .اگط رئیع نَِحً ؽَد کػً کارنيػصی انػطوز کػارش را
ةًسَةی اىخام داده ،نهکو اغت داداش ةیؾِطی ةً او ةصٌػص .او
ةا سَؽرایی دَل را در نٖاةػل دیگػطان نػیؽػهطد« :وای رئػیع
انطوز ایو نتلَ دَل ةً نو داد ».او نیتَاىص ةا سَؽرایی درةػارۀ
آن ةا دیگطان ـرتت کيص ةصون ایيکً دیانصی داؽػًِ ةاؽػص .اگػط
ایػو نػػاحطا در چػیو اتٓػػاؽ ةیِٓػػص کػً کػػی از رئػیع دػػاداش
اكاًْای ةگیطد ،ذِػی رئػیع ةػً آن ؽػشؿ نیگَیػص کػً آن را
ديٍان ىگً دارد و ىگضارد دیگطان از آن ةػاستط ؽػَىص .در کؾػَرٌای
دیگط ،اگط ةچػًای در انِرػاىی ىهػطۀ ـػص ةگیػطد ،ةػا سَؽػرایی
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ةًغَی ساىً دویصهْ ،طیاد نیزىص« :نو انطوز ىهطۀ ـص گطِْػًام!
ىهطۀ ـص گطًِْام!» ٌهػایًای د ِر ساىً را ةاز نیکيص و نػیگَیػص:
«غالم تامٌ ،ػایی ةػَد دػػطم!» ٌهػػایًای دیگػط ديخػطه را ةػاز

نیکيص« :غالم حک ،آْطیو دػط سَب!» انا اگػط ایػو نػاحطا در
چیو اتٓاؽ ةیِٓصْ ،احًٍ سَاٌص ةَد .کػَدک از نصرغػً تػا ساىػً
نػیدود و ْطیػػاد نیزىػػص« :نػػو ىهػػطۀ ـػػص گطِْػػًام! ىهػػطۀ ـػػص
گطًِْام!» ٌهػایًای ذِی ٕتل از ایيکً د ِر ساىًاش را ةاز کيػص از

داسل ساىً ؽطوع نیکيص ةً ةصوةیطاه گِٓو« :نگط چً ؽػصه ذػاه

کً سَدىهایی نیکيص؟ ْٖػم ىهػطۀ ـػص اغػت دیگػط .چػً کػػی
تاةػػًذال ىهػػطۀ ـػػص ىگطِْػػً؟» ذٌيیتٌػػای نِٓػػاوت در ایػػو دو
ْطٌي

نيخط ةً ىِایج نِٓاوتی نیؽَد .در چیو ،نیتَاىص نيخط

ةً ذػادت و دیشَری ؽَد .ةػًحای ایيکػً نػطدم از سَؽػتشِی
دیگطان سَؽػرال ةاؽػيص ،از آن اذػػاس سػَةی ىصارىػص .چيػیو
نؾکالتی وحَد دارد.
آنَزهٌای نػاواتنلتی نهلٔ کً چيص غال دػیؼ در چػیو
تطویج نیؽص اْکار و ارزشٌػای نػطدم را آؽػًِٓ کػطد .ةگضاریػص
نثػػایی نؾػػشؿ ةػػظىم .در نرػػل کػػار ،ؽشفػػی نهکػػو اغػػت
اذػاس کيص کً دیگطان ةً اىػصازۀ او تَاىػا ىیػػِيصٌ .ػط کػاری را
ةًسَةی اىخام نیدٌصْ .کػط نػیکيػص ْػطدی ةطحػػًِ اغػت .ةػا
سَدش ْکط نیکيص« :نو ـالذیت دارم رئیع یا نصیط کارساىػً
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یا ذِػی نٖػانی ةػاهتط ؽػَمْ .کػط نػیکػيم ذِػی نیتَاىػػِم
ىشػتوزیط ٌم ةؾَم ».رئیع ٌم نهکو اغت ةگَیػص او ةػػیار
تَاىاغت و ٌط کاری را ةً اتهام نػیرغػاىصٌ .هکػاران ىیػظ نهکػو
اغت ةگَیيص او سیلی هیٔ و ةااغٍِصاد اغػت .انػا نهکػو اغػت
ؽشؿ دیگطی ةاؽص کً در ٌهان گػطوه یػا ٌهػان اداره ةػا او کػار
نیکيص و تَاىایی اىخام ٌیچ کاری را ىصارد یا ةػً درد ٌػیچ کػاری
ىهیسَرد .ویی یک روز ةًحای اوٌ ،هیو ؽشؿ ىاهیٔ ةً ِغػهت
نصیطیِی ارتٖا نییاةص و ذِی غطدطغت او نیؽَد .او اذػػاس
نیکيص سیلی ةیاىفاْی اغت و ةً رئیع و ٌهکػاراىؼ ؽػکایت
نیکيص .ةػیار آؽًِٓ نیؽَد و ذػادت نیکيص.
ایو اـل را کً نطدم ٌادی ىهیتَاىيص ةً آن دی ةتطىص ةً ؽها
نیگَیمٌ .طچٖصر ٌم ةً ىيط ةطغص غػظاوار چیػظی ٌػػِیص ،اگػط
آىچً نیسَاٌیص ،ةشؾی از زىصگیتان ىتاؽص ،ةػً دغػت ىشَاٌیػص
آورد .در ذایی کػً ْػطد دیگػطی کػً ىػاهیٔ اغػت اگػط ةشؾػی از
زىصگیاش ةاؽص ،نهکو اغت آن را ةً دغػت آورد .نػطدم ٌػادی
نهکو اغت ىيط سػَد را درایوةػاره داؽػًِ ةاؽػيص ،انػا آن ْٖػم
ىگطش نطدم ٌػادی اغػت .از دیػصگاه نَحػَدات واهتػط ،تَغػٍ
ِ
نؾشؿ تَغػًٍ ـػَرت نیگیػطد.
َٕاىیو
حانٍ اىػاىی ةط نتٔ
ِ

در ىِیخً ،آىچً ؽػشؿ در زىػصگیاش اىخػام نػیدٌػص ةػط نتػٔ
تَاىاییٌای او ىيم و تطتیب داده ىهػیؽػَد .آنَزهٌػای ةَدیػػم
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نتيی ةط داداش و نخازات کارنایی ةیان نیکيص کً زىصگی ؽشؿ
ةط نتٔ کارنای او ىيم و تطتیػب داده نػیؽػَد .ةػصون تَحػً ةػً
ایيکً چً اىصازه هیٔ ٌػِیص ،اگط تَٖا ىصاؽًِ ةاؽیص ،ؽایص چیظی
در ایو زىصگی ىصاؽًِ ةاؽیصْ .کط نػیکيیػص ْػطد دیگػطی ةػً درد
ٌیچ کاری ىهیسَرد ،انا نهکو اغت دارای تٖػَای ةػػیار ةاؽػص،
ةياةطایو ـاذبنيفتی ٌاییرتتً نیؽػَد یػا ػطوت ْطاواىػی ةػً
دغت نیآورد .نطدم ٌػادی ىهػیتَاىيػص ایػو نػػئلً را ةتیييػص و
نٍِٖصىص ةایص ٌط ِغهت یا ىٖؾی را کً درسَر آن ٌػِيص ةً دغػت
آورىص .در ىِیخً ،زىصگی سَد را ـطؼ رٕاةت ةا دیگػطان نیکييػص و
در ىٍایت ـصنً نیةیييصْ .کط نیکييص زىصگی تلز و سػػًِکييصه
اغت و ٌهیؾً ْکط نیکييص چیظٌا ُیطنيفٓاىًاىص .چيیو اْطادی
ىهیتَاىيص سَب ةشَرىص یا ةشَاةيص و ىاراذت و نثیَس نیؽػَىص.
زناىی کً نػو نیؽػَىص غػالنِی سػَد را ویػطان کطدهاىػص و ةػً
اىَاعوإػام ةیهاریٌا نتِال نیؽَىص.
ةياةطایو تظکیًکييصگان نا ىتایص ةػً ایػو ـػَرت رِْػار کييػص.
تظکیًکييصه ةایص روىص نتیٍی را دىتال کيص .ا گػط چیػظی نػال ؽػها
ةاؽص ،آن را از دغت ىشَاٌیص داد .اگط چیػظی نػال ؽػها ىتاؽػص،
ذِی اگط ةطایؼ نتارزه ٌم کيیػص آن را ةػً دغػت ىشَاٌیػص آورد.
ایتِػػً ایػو نهلػػٔ ىیػػػت .اگػػط ةػػً آن نهلٖػی نػیةػػَد ،نػػػئل
اىخامدادن کارٌای ىادرغت وحَد ىهیداؽت .ةًةیان دیگط ،ةطسی
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ٌَانل ىادایصار وحَد دارىص .انػا ؽػها تهػطیوکييػصه ٌػػِیص و در
ؽطایم نتیٍی تَغم ْاؽو نٍلمتان نطإتت نیؽػَیص .دیگػطان
ىهیتَاىيص آىچً را نٍِلٔ ةً ؽهاغت ةطدارىص ،ذِی اگػط ةشَاٌيػص.
ةً ٌهیو ٌلت اغت کً نٍِٖصیم ةایص روىص نتیٍی را دىتال کيػیم.
گاٌی اوٕات ةً ىيط نیرغص چیظی نٍِلٔ ةً ؽهاغت و دیگػطان
ىیظ ةً ؽها نػیگَیيػص آن نٍِلػٔ ةػً ؽهاغػت و ؽػها ىیػظ ْکػط
نیکيیص آن ةً ؽها تٍلٔ دارد ،در ـَرتی کً ایونػَر ىیػػت و در
ىٍایت ةً ْطد دیگطی تٍلٔ نیگیطد .از نطیٔ ایو حطیان نیتَان
دیص کً آیا نیتَاىیص آن را رٌا کيیص یا ىػً .اگػط ىَِاىیػص آن را رٌػا
کيیص ،یک واةػِگی اغت .ایو روش ةایص ةطای رٌاؽػصن ؽػها از
واةػِگی ةً نياًْ ؽشفی اغػِٓاده ؽػَد ،زیػطا ایػو نٍمتػطیو
چیظ اغت .چَن نطدم ٌادی ىهیتَاىيص ایو ذٖیٖت را دریاةيص ،ةط
غط نياًْ رٕاةت و نتارزه نیکييص.
در ةیو نػطدم ٌػادی ،ذػػادت ةػًنَر ةػػیار ةػصی سػَد را
ىهایان نیکيص .در احِهاع تظکیًکييصگان ىیظ سیلی چؾهگیط ةػَده
اغت .روشٌای چیگَى

نشِلّ ةً یکصیگط اذِطام ىهیگضارىص

و ةً ٌیبٌای یکصیگط نیچػتيص .انا ایو اْطاد غِیظهحَ و روش
آنٌا اُلب ةا غهد ؽػٓادٌی و ذٓػو تيصرغػِی نػطتتم ةػَده و
آؽًِٓاىص ،زیطا ةًواغه تػشیط ارواح یا ذیَاىات دصیػص آنصهاىػص.
تٍصاد کهی از آنٌا ةً ؽیوؽیي

تَحً نیکييص .در ىيط ةگیطیػص
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کً ؽشفی ةیؼ از ةیػت غال چیگَى

تهطیو کطده انا ٌػیچ

تَاىایی َْؽنتیٍی رؽص ىصاده ةاؽػص ،در ذػایی کػً ْػطد دیگػطی
ةالْاـلً دع از ایيکً تهطیو را ؽطوع کػطده آن تَاىػاییٌػا را ةػً
دغت آورده ةاؽصْ .کط نیکيص ایو ةیاىفاْی اغػت و ىهػیتَاىػص
آن را ترهل کيص« :نو ةیؼ از ةیػت غػال تهػطیو کػطدهام انػا
ٌیچ تَاىایی َْؽنتیٍی را رؽص ىصادهام ،ویی او آنٌا را ةً دغػت
آورده اغت .ایو چً ىَع تَاىایی َْؽنتیٍی اغت کً او ةً دغػت
آورده اغت؟» ایو ؽشؿ ةطآؽًِٓ نیؽَد« :او ةًوغیل روح یا
ذیَان تػشیط ؽصه و حيَن ذاـػل از تظکیػً گطِْػً اغػت!» یػا
وِٕی اغِاد چیگَىگی در کالغی آنَزش نیدٌص ،نهکػو اغػت
ؽشفی ىیظ آىخا ىؾػًِ ةاؽص و ةا ةیاذِطانی ةگَیػص« :اوه ،ایػو
چً ىَع اغِاد چیگَىگی اغت؟ ٌالًٕای ةً ؽيیصن چیظٌایی کً
نیگَیص ىصارم ».ؽػایص آن اغػِاد چػیگَىػ
ـرتت کيص ،انا آىچً آن اغِاد چیگَىػ

ىَِاىػص ةػًسَةی او
درةػارۀ آنٌػا ـػرتت

نیکيص چیظٌایی ْٖم از نصرغ تظکی سَدش اغت .ایو ؽشؿ
ٌهًچیظ را نهایًٍ نیکيص ،در ٌط کالس چیگَىگی ؽطکت نیکيص

ً
وإٍػا ةیؾػِط از آن اغػِاد
و یک سطوار نصرک دارد .ایو ؽػشؿ
چ ػیگَى ػ

ن ػیداىػػص .انػػا چػػً ْای ػصهای دارد؟ ٌهػػًاش درةػػارۀ

ؽٓادادن و ذٓػو غػالنِی اغػتٌ .طچػً ةیؾػِط سػَد را از ایػو
نهایب دط کيص ،اىطژیٌایؼ آؽًِٓتط و دیچیػصهتط ؽػصه و ةاٌػث
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نیؽَد تظکیًکطدن ةطایؼ نؾکلتط ؽَد .تظکی ذٖیٖی آنػَزش
نیدٌص کً ْطد ةطای دوری از نؾػکالت ةایػص ْٖػم یػک روش را
دىتال کيص .ذِی در ةػیو کػػاىی کػً تظکیًکييػصۀ وإٍػی ٌػػِيص
گاٌی اوٕات نیةیيیص کً اْطاد ةػً یکػصیگط ةیاذِطانػی نیکييػص.
اگط واةػػِگی رٕاةػت از ةػیو ىػطود ةػًراذِی نیتَاىػص نيخػط ةػً
ذػادت ؽَد.
ةگضاریص داغػِاىی ةگػَیم .در کِػاب اىِفػاب سػصایانِ ،ؽػو
گَى

ةائَ دی نیةطد کً حیاى

انا سصای اویی آغهان از حیاى
ةً سصایان اٌها کيصِ .ؽو گَى

زییا ةیـػالذیت و دیػط اغػت.
زییا نیسَاٌص کػً ٌيػاویيی را
ةػائَ ْکػط کػطد ایػو ُیطنيفػٓاىً

اغت« :چطا از او سَاغًِ ؽص ةػً سػصایان ٌيػاویو را اٌهػا کيػص؟
نیةیيیص چٖصر نو هیٔ ٌػِم .ةٍص از ایيکػً غػطم ةطیػصه ؽػَد،
نیتَاىم آن را دوةاره غط حایؼ ةگضارم .چطا از نو سَاغًِ ىؾػص
ةً سصایان ٌياویو را اٌها کيم؟» او آنٕػصر ذػػَدی نیکػطد کػً
ٌهیؾً ةطای حیاى

زییا نؾکالتی را ةً وحَد نیآورد.

تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی ةشؾػی از ةَدیػػم اوییػً در زنػان
ؽا کیانَىی ةَد .ایو روزٌا ٌیچکػی در ةَدیػم حطئت ىهػیکيػص
درةارۀ آنٌػا ـػرتت کيػص .اگػط درةػارۀ تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی
ـرتت کيیص ،نیگَیيص حيَن از تظکیً گطًِْایص .آنٌا را در کل ةً
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رغهیت ىهیؽياغيص .چطا ایونَر اغت؟ ایو روزٌا ذِی راٌتػان
ىهیداىيص آن تَاىاییٌا چًچیظٌایی ٌػِيص .ؽا کیانَىی ده نطیػص
ارؽص داؽت و گًِٓ نیؽص کً از ةػیو آىٍػا ،نػَحییویػییػو در
ٕصرتٌای سصایی اوییو ةَد .ؽا کیانَىی نطیصان ساىم ىیظ داؽت
و یکی از آىان ةًىام ییانٌَآغً در ٕصرتٌای سصایی ىٓط اول ةَد.
وِٕی ةَدیػم ةً چیو نٍطْی ؽص ةً ٌهان ـَرت ةَدٌ .ط ىػلی
راٌتان ْطٌیشِ ةػیاری داؽت .زناىی کً ةػَدیدارنػا ةػً چػیو
آنص ،غَار یک غإً ىی ؽص و از رودساىً گضؽت .انا ةا گضر زنان،
ٕصرتٌای سصایی ةًنَر ْظایيصهای کيار زده ؽصهاىصٌ .لػت اـػلی
ایو اغت کً اْطادی ناىيص راٌتان ارؽػص ،غطدطغػِان یػا سادنػان

ً
كطورتا از کیٓیت نادرزادی َْؽایٍادهای ةطسَردار ىیػػِيص.
نٍاةص
اگطچً سادم یا راٌب ارؽصىص ،ویی ایوٌػا ْٖػم نٖامٌػای نػطدم
ٌادیاىص .آنٌا ىیظ تهطیوکييصهاىص ،ةا ایو تٓاوت کػً تظکیػً ةػطای
آنٌا یک ذطًْ اغت .ؽها در احِهػاع و در زنانٌػای آزاد سػَد
تهطیو نیکيیص .ایيکً در تظکیً نَْٔ ؽَیص یا ىً ،ةًنَر کانل ةػً
تظکی ٕلب ةػِگی دارد .ایو ةطای ٌطکػی ـصؽ نیکيػص و ٌػیچ
راه دیگطی ىصارد .انا راٌتی ىَآنَز کً در نٍتػص ةػً کػار دشػتودػظ
نؾَِل اغت ؽایص کیٓیت نادرزادی ةصی ىصاؽػًِ ةاؽػصٌ .طچػً
راٌب ىَآنَز ةیؾِط زحط ةکؾص ،رغیصن ةػً نطذلػ ةازؽػصن ٕٓػل
گَى

ةطای او آغانتط سَاٌػص ةػَدٌ .طچػً زىػصگی راٌتػان ارؽػص
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راذتتط ةاؽص ةازؽصن ٕٓل گَىػ

ةػطای آنٌػا غػشتتػط اغػت،

چطاکً نػئل تتصیل کارنا وحَد دارد .راٌتی ىَآنَز زىصگی غػشت
و سػًِکييصهای را نیگضراىػص .ةػصٌی کارنػایی را غػطیًتػط دػع
نیدٌص و غطیًتط ةً روؽػوةیيی نػیرغػص .ؽػایص روزی ىاگٍػان
ٕٓل گَى

او ةاز ؽَد .ةا ةازؽصن ٕٓػل گَىػ

یػا روؽػوةیيی یػا

ىیهًروؽوةیيیٕ ،ػصرتٌای سػصایی او دصیػصار نیؽػَىص .راٌتػان
نٍتص ىظد او نیآیيػص و غػؤالٌایی از او نیدطغػيص و ٌهػً ةػً او
اذِطام نیگضارىػص .انػا راٌػب کػل ىهػیتَاىػص آن را ترهػل کيػص:
«چگَىً ٕطار اغت ٌيَز ٌم راٌب کل ةاؽم؟ کصام روؽوةیيی؟ او
دچار حيػَن ذاـػل از تظکیػً ؽػصه اغػت .او را از ایيخػا ةیػطون
ةیيصازیص ».راٌب ىَآنَز از نٍتص اسطاج نیؽَد .ةا گضؽػت زنػان،
ایو نػئلً ةػً حػایی رغػیصه کػً ٌیچکػػی در ةَدیػػم چیيػی
حطئت ىهیکيص درةارۀ تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ـػرتت کيػص .ىگػاه
کيیص ةطای راٌػب حػیگَىػ

چػً اتٓػإی اِْػاد .او ٕػصرتٌایی

داؽت کً نیتَاىػت کُيصهٌای چَب را از کَه اِنی ةػً چػاٌی در

نٍتص ییي

ییو نيِٖل کيص و غپع آنٌا را یکی ةٍػص از دیگػطی

از چاه ةً ةیطون دطتػاب کيػص .انػا [در ىِیخػ ذػػادت ةػً اوب در
ىٍایت او را از آن نٍتص ةیطون اىصاسِيص.
نَكَع ذػادت ةػیار حصی اغت ،زیطا ةًنَر نػػِٖیم ةػا
ایو نػئلً ارتتاط دارد کً آیػا نػیتَاىیػص در تظکیػًتان ةػً کهػال
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ةطغیص یػا ىػً .اگػط ىَِاىیػص سػَد را از ذػػادت رٌػا کيیػصٌ ،هػ
چیظٌایی کً تظکیً کطدهایص ةًوغیل آن تتاه نیؽَد .ایػو ٕػاىَن
وحَد دارد :اگط کػی در نػیط تظکیً ،سَد را از ذػادت رٌا ىکيص،
ىهیتَاىص ةً هطۀ ذٖیٖی ىائل ؽَدٌ .یچ اغِثيا ٌم ىصارد .ؽػایص
ؽيیصهایص کً نطدم نیگَیيص ةَدا آنیتاةػا از رْػِو ةػً ةٍؾػت ةػا
کارنا ـرتت کطد .انا ةصون رٌاکطدن ذػادت ایو اتٓاؽ ىهیاِْص.
نهکػػو اغػػت انکاندػػضیط ةاؽػػص کػػً ؽػػشؿ در ةطس ػی از دیگػػط
حيتًٌای ْطٌی کاغِی داؽًِ ةاؽص و ةطای تظکی ةیؾِط ،ةا کارنػا
ةػػً ةٍؾػػت ةػػطود .انػػا اگػػط ذػػػادت از ة ػیو ىػػطود ةًٌیچوحػػً
انکاندضیط ىیػت .انطوز ةً تهطیوکييصگان نیگَیم :چؾم سَد را
ةط نؾکلتان ىتيصیصٌ .صؼ ؽها تظکیً ةًغَی غهَح ةاهتط اغت،
ةياةطایو نختَریص از ؽط ذػادت رٌا ؽَیص .ةً ٌهػیو ٌلػت ایػو
نَكَع را ةًنَر ساص در ایو غشيطاىی نهطح کطدم.

نَضَع نداٍاکردن بیهاریيا
نهطحکطدن ایو نَكػَع ةػً ایػو نٍيػی ىیػػت کػً ٕػطار اغػت
نصاواکطدن ةیهاریٌا را ةً ؽها آنَزش دٌمٌ .یچیک از نطیػصان
وإٍ ػی ْػػایَن داْػػا ىتای ػص ةیهػػاریٌػػای دیگػػطان را نػػصاوا کييػػص.
ةًنرق ایيکً ایو کار را اىخام دٌیصْ ،اؽو نو تهػام چیظٌػایی
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را کً ْایَن داْا ةً ةصن ؽها داده دع نیگیطدٌ .لت ایيکػً ایػو
نَكَع را ایوٕصر حصی نیگیطیم ایو اغت کً ایو نػئلً داْا را
ىٖق نیکيص و ةً غالنِی سَدتان ىیظ آغیب نیرغاىص .ةًنرق
ایيکً ةطسی اْطاد ،ةیهػاری کػػی را نػصاوا نیکييػص ،ةػطای اىخػام
دوةارۀ آن ةیتاةی نیکييص و ٌطکػی را کً نػیةیييػص نػیسَاٌيػص
ةیهاریاش را نصاوا و سَدىهایی کييص .در ایو ـَرت واكد اغػت
کً ایػو یػک واةػػِگی اغػت و ةػًنَر حػصی نػاىً تظکیػ ْػطد
نیؽَد.
ةػیاری از اغِادان دروُیو چیگَى
دارىص ةٍص از یادگیطی چیگَى

از ایيکً نطدم تهایػل

ةیهاریٌا را نٍایخً کييص اغِٓاده

ةطدهاىص .آنٌا ایو چیظٌا را ةً ؽها یاد نیدٌيص و ادٌا نیکييص ةا
ةیطونْطغِادن چی ،ؽشؿ نیتَاىص ةیهاریٌا را درنان کيص .آیػا
ایو ؽَسی ىیػت؟ ؽها چی داریػص و دیگػطان ىیػظ چػی دارىػص.
ی او
ی سػَد درنػان کيیػص؟ ؽػایص چػ ِ
چگَىً نیتَاىیص او را ةا چػ ِ

ی ْػطد دیگػطی را
ی ْطد ىهیتَاىص چ ِ
ةیهاری ؽها را درنان کيص! چ ِ
نرصود کيص .وِٕی ؽشؿ گَى

را در غهد ةاهیی از تظکیً رؽػص

نیدٌص ،آىچً غانً نیکيص نادۀ ةا اىطژی ةاه اغت کً نػیتَاىػص
ةیهاری را ؽٓا دٌص و آن را غطکَب و کيِطل کيػص ،انػا ىهػیتَاىػص
ٌلت ریؾًای را ةطدارد .ازایػورو ةػطای ؽػٓای ذٖیٖػی ةیهػاری و
نٍایخ کانػل آن ،ؽػشؿ ةایػص دارای تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی
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ةاؽص .ةطای درنػان ٌػط ةیهػاری ،تَاىػایی ْػَؽنتیٍی نؾشفػی
وحَد دارد .در ارتتاط ةػا تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی ةػطای نٍایخػ
ةیهػػاریٌػػا ،نػػیگػػَیم ةػػیؼ از ٌػػظار ىػػَع از آن تَاىػػاییٌػػای
ْػػَؽنتیٍی وحػػَد دارد و ةػػً تٍػػصاد ةیهػػاریٌػػا ،تَاىػػاییٌػػای
َْؽنتیٍی وحَد دارد .اگط تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ىصاؽًِ ةاؽیص،
ةصون تَحً ةً ایيکً نصاوای ؽػها چٖػصر ناٌطاىػً ةاؽػص ،نٍایخػً
ةیْایصه سَاٌص ةَد.
در غالٌای اسیط ةطسی اْػطاد ،حانٍػ تظکیػًکييػصگان را ةػً
آؽِٓگی کؾاىصهاىص .در ةیو اغِادان وإٍی چػیگَىػ

کػً ةػطای

ؽٓادادن و ذٓو غالنِی ىظد ٌهَم آنصىص یا آنٌایی کػً در آُػاز
کار راه را ٌهَار کطدىص ،چً کػی ةً نطدم آنَزش داد ةیهاریٌا را
نصاوا کييص؟ آنٌا ٌهیؾً ةیهاریتان را نٍایخً نػیکطدىػص یػا ةػً
ؽها ىؾان نیدادىص چگَىً تظکیػً کيیػص و چگَىػً غػایم ةهاىیػص.
تهطیوٌایی را ةً ؽها آنَزش نیدادىػص و ةٍػص از آن ،سَدتػان از

ً
ةٍػصا
نطیٔ تهطیو نیتَاىػِیص ةیهاریٌایتػان را درنػان کيیػص.
اغِادان دروُیو چیگَى

ةً نیان نطدم آنصىص و ةػًٌمریشِگی

ایخاد کطدىصٌ .طکػی ةشَاٌص ةا چیگَى

ةیهاران را نٍایخً کيػص،

ةًنَر ذِم روح یا ذیَان تػشیطکييصه را ةً سَد حضب نػیکيػص.
در آن زنان و آن نٍَٕیت ،ةٍلی از اغِادان چیگَى

ةیهاران را

نصاوا کطدىص ،کً ٌهکاری ةا اوكػاع کیٍػاىی در آن زنػان ةػَد .انػا
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چیگَى

نٍارت نطدم ٌادی ىیػت و ایو دصیصه ىهیتَاىص ةػطای

اةص ادانً یاةص .آن ىِیخًای از تِییطات اوكاع کیٍاىی در آن زنػان
و ْٖم نرفَیی از آن دوره ةػَد .ةٍػصٌا ةطسػی اْػطاد در آنػَزش
دیگطان ةطای ؽٓای ةیهاریٌا نِشفػؿ ؽػصىص و ةػصیو وغػیلً
ىاةػاناىی ایخاد کطدىص .چگَىً ْطدی ٌادی نیتَاىص در ٌطض غً
یا ديج روز نػصاوای ةیهػاری را یػاد ةگیػطد؟ کػػی ادٌػا نیکيػص:
«نیتَاىم ایو یا آن ةیهػاری را درنػان کػيم ».ةگضاریػص ةػً ؽػها
ةگَیم کً ٌه ایو اْطاد روح یا ذیػَان تػػشیطکييصه دارىػص .آیػا
نیداىيص چًچیظی ةً دؾتؽان چػػتیصه اغػت؟ آنٌػا روح یػا
ذیَان تػشیطکييصه دارىص ،انا ىً آن را اذػاس نیکييػص و ىػً از
آن انالع دارىػصٌ .يػَز ةًاؽػِتاه ْکػط نیکييػص تَاىهيصىػص و ْکػط
نیکييص ایيکً نیتَاىيص درنان کييص چیظ سَةی اغت.
اغػػِادان وإٍ ػی چ ػیگَى ػ

ةای ػص از نی ػان غػػالٌا تظکی ػ

نإتْطغا ةگضرىص تا ةً ایو ٌصؼ ةطغيص .زناىی کً ْطدی ةیهار را
نصاوا نیکيیص ،آیا ٌطگظ درةارۀ ایو ْکط کطدهایص کً آیا تَاىاییٌای
ٕصرتهيص َْؽنتیٍی را ةطای ازةیوةطدن کارنػای ایػو ؽػشؿ دارا
ٌػِیص؟ آیا ٌطگػظ آنَزؽػی ذٖیٖػی را کػػب کطدهایػص؟ چگَىػً
نیتَاىیص در ٌطض غػً یػا دػيج روز ،نػصاوای ةیهػاریٌػا را یػاد
ةگیطیص؟ چگَىً نیتَاىیص ةا دغتٌای ْطدی ٌادی ةیهاری کػی
را درنان کيیص؟ انا چيیو اغِادان ٕالةی چیگَىگی از كٍّ ؽها
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و واةػِگیٌای نطدم اغِٓاده کطدهاىص .آیػا در حػػِخَی درنػان
ةیهاریٌا ىیػِیص؟ آنٌا ةػیار سَؽػرال نیؽػَىص کالسٌػایی
ةطگظار کييص و ؽػیَهٌایی ةػطای نػصاوای ةیهػاری آنػَزش دٌيػص،
ناىيص غَزن چی ،ىَردرناىی ،تشلی چی ،حتػطان چػی ،ةًاـػهالح
نب ْؾار و ةًاـهالح روش گطِْو ةًوغیل دغػت .روشٌػای
گَىػػاگَىی وحػػَد دارد و ٌصؼؽػػان ایػػو اغػػت کػػً دػػَل ؽػػها را
ةگیطىص.
ةگضاریػص درةػػارۀ روش گػػطِْو ةػػًوغػیل دغػػت ةػػطای ؽػػها
ـرتت کيم .ةط نتٔ نؾاٌصۀ نا ٌلت ریؾًای ةیهارؽػصن ْػطد و
تهام ةصةشِیٌایؼ کارنا اغت؛ نیصان کارنایی ایو نػادۀ غػیاه.
ایو چیػظی نيٓػی و ةػص اغػت .تهػام نَحػَدات اٌطیهيػی ىیػظ
نَحَداتی نيٓی و غیاه ٌػِيص و ٌيگانی کػً نرػیم ةطایؽػان
نياغب ةاؽص وارد نیؽَىص .ایػو ٌلػت اـػلی ةیهػارةَدن اغػت؛
نيؾث اـلی ةیهاری .ایتًِ ةیهػاری ةػً دو ؽػیَۀ دیگػط ىیػظ دصیػص
نیآیص .یکی از آنٌا ؽانل نَحَداتی ةػیار ذرهةیيػی ةػا چگػایی
ةاه اغت کً ناىيص سَؽًای از کارنػا ٌػػِيص .دیگػطی کػً کهِػط
ؽایً اغت انا وحَد دارد نثل ایو اغت کً از نیان یػک یَیػً و
از احصاد ؽشؿ نيِٖل نیؽَد.
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ةگضاریص درةارۀ ةیهاریٌایی ـرتت کيیم کً ةیؾػِط رایجاىػص.
کػی نهکو اغت در حایی از ةصىؼ ُصهٌَٓ ،ىت ،ةطآنصگی روی
اغِشَان و ُیطه داؽًِ ةاؽص .در ُةٍصی دیگػط کػً ژرؼتػط از ایػو
ةٍُص اغت ،در آن ٕػهت ةیهار ةصن ،نَحػَدی نيٓػی وحػَد دارد.
اکثػط اغػػِادان چػیگَىػ

ةػػا تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی نٍهػػَیی

چی غػیاه را
ىهیتَاىيص آن را ؽياغایی کييص .آنٌا ْٖم نیتَاىيص
ِ
چػی
در ةصن ؽشؿ ةتیييص .ایو درغت اغػت کػً ةگػَییم ٌطحػا
ِ

چػی غػیاه ٌلػت
غیاه نَحَد ةاؽص ،آىخا ةیهاری وحَد دارد .انا
ِ
اـلی ةیهاری ىیػت .زیطا نَحَدی در ُةٍػصی ژرؼتػط وحػَد دارد

چػی
کً ایو نیصان را ایخاد نیکيص .ةٍلی اْطاد درةارۀ ةطداؽػِو
ِ

غیاه و تشلی آن ـرتت نیکييص .ةطویص و آننَر کً نیسَاٌیػص

آن را تشلیً کيیص! زناىی کَتاه ةٍص از آن ،دوةاره ةً وحػَد نیآیػص،
زیطا در ةٍلی از ذاهت ،نَحَدی کً در ایو نػػئلً دسایػت دارد
ةػیار ٕصرتهيص اغت و نیتَاىص ةًنرق ایيکً چی ةطداؽًِ ؽػَد
آن را دػػع ةگی ػطد .نیتَاىػػص چ ػی را ةطگطداىػػص .ایػػو درنانٌػػای
غهری نؤ ط ىیػِيص.
ةط اغاس آىچً ْطدی ةػا تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍی نیةیيػص،
چی غیاه وحَد داؽػًِ ةاؽػص ،آن نکػان ایوگَىػً در ىيػط
ٌطحا
ِ

چی ةیهاریزا دارد .دکِط نب چیيی دی نیةػطد
گطًِْ نیؽَد کً
ِ

کً در آن نيهًٖ ،کاىالٌای اىطژی نػصودىص ،ةًنَری کػً چػی و
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سَن در گطدش ىیػِيص و کاىالٌای اىطژی گطًِْ و نػػصودىص .در
ىيط دکِط نب ُطةی ،آن نيهًٖ ٌالئهػی از زسػمُ ،ػصه ،ةطآنػصگی
روی اغِشَان ،ایٍِاب و ُیطه را ىؾان نیدٌص .وِٕی در ایو ُةٍص
ىاٌط نیؽَد ةً ایو ؽکل در نیآیص .ةٍػص از ایيکػً آن نَحػَد را
ةطنیداریص دی نیةطیص ةصن در ایو ُةٍص ٌیچ نؾکلی ىصارد .سػَاه
آن دیػک نٍطهٌا ةاؽص یا ةطآنصگی روی اغِشَان ،ةٍػص از ایيکػً
آن چیظ را ةطنیداریص و نیصان را دا ک نیکيیص ،دی نیةطیػص ةػصن
ةالْاـلً ؽٓا دیصا کطده اغت .نیتَاىیص ةا اؽػٍ ایکػع ٌکػع
دیگطی ةگیطیص و ةتیيیص کً ةطآنصگی روی اغِشَان ىادصیػص ؽػصه
اغتٌ .لت اـػلی ایػو اغػت کػً ایػو نَحػَد آن ا ػط را ایخػاد
نیکطد.
ةطسی ادٌا نیکييص دع از ایيکً در ٌػطض غػً یػا دػيج روز
روش گطِْو ةًوغیل دغت را ةً ؽها آنَزش دٌيػص ،نػیتَاىیػص
ِ
ةیهاریٌا را درنان کيیص .روش گطِْو ةًوغیل دغػت را ةػً نػو
ىؾان دٌیص! در نٖایػً ةا آن نَحَد نيٓػی ٌَیيػاک ،نَحػَدات
ةؾطی ةػیار كٍیّاىص .چيػان نَحػَدی نیتَاىػص ذٌػو ؽػها را
کيِطل کيص و ٌطنَر کً نیسَاٌص ةًراذِی کيِطل ؽها را در دغت
گیطد .ذِی نیتَاىص ةًراذِی ةً زىصگیتان ساتهً دٌص .نیگَییص
کً نػیتَاىیػص آن را ةػا دغػت ةگیطیػص .چگَىػً نػیتَاىیػص آن را
ةگیطیص؟ دغت نٍهَییتان ذِی ىهیتَاىص آن را یهع کيص .وِٕی
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دغت سَد را ةً انطاؼ ذطکت نیدٌیص ،ةً ؽها اٌِيایی ىهیکيػص
و ذِ ػی دؾػػت غػػطتان ةػػً ؽػػها ن ػیسيػػصد ،ذطکػػات ةیٕاٌػػصۀ
دغتتان ةطای گطِْو آن در ىيػطش ةػػیار سيػصهدار اغػت .اگػط

ً
وإٍا ةَِاىیص آن را یهػع کيیػص ،ةیدرىػ

ةػً دغػتتان آغػیب

نیرغاىص و یک زسم وإٍی نیؽَد! اْطادی را ٕتالً دیصهام کً ةػا
ٌط آزنایؾی ٌط دو دغتؽان نتیٍػی ةػً ىيػط نػیآنػص .ةػصن و
دغتؽان ٌیچ نؾکلی ىصاؽت ،انا ىهیتَاىػػِيص دغتؽػان را
کً آویظان ةَد ةليص کييص .چيیو اْطادی را دیصهام .آىچػً روی داده
ةَد آغیبدیصن ةصنؽان در ُةٍصی دیگط ةَد و ةً ایو نيخط ؽػصه

ً
وإٍا ْلج ةاؽيصٌ .هاننَر کً نیتَاىیص تفَر کيیػص،
ةَد کً ایيخا
آغیبدیصن آن ةصن اغت کً ةاٌث ْلجؽصن نیؽَد .اْطادی کػً
ترت ٌهل حطاذی ٌٖیمغازی ٕطار گطًِْاىص یا نی ٌهل حطاذی
ٕػهِی از ةصنؽان ةطداؽًِ ؽصه از نو دطغیصهاىص کػً آیػا ٌيػَز
نیتَاىيص چیگَى

را تهػطیو کييػصٌ .هیؾػً ةػً آنٌػا انهیيػان

نیدٌم کً نػئلًای ىیػت زیطا ةصنؽان در ُةٍصی دیگط حطاذػی
ىؾصه و در تهطیو چیگَى

 ،روی آن ةصن کار نیؽػَد .ةيػاةطایو

دیطو آىچً اهن نیگِٓم ،وِٕی غٍی نیکيیص آن نَحَد نيٓػی را
ةگیطیص ،اگط ىَِاىیص آن را یهع کيیص اٌهیِی ىهیدٌص ،انا اگط آن
را یهع نیکطدیص ةً دغتتان ـصنً نیزد.
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ةطای ذهایػت از رویػصاد نٍػم نلػی چػیگَىػ

 ،تٍػصادی از

نطیصان را ةػطای ؽػطکت در ىهایؾػگاهٌای تيصرغػِی آغػیایی در
دکوٌ ،هطاه سَد ةطدم .در ٌط دو ىهایؾگاه نا ةطحػًِتطیو روش
ةَدیم .در اوییو ىهایؾگاهْ ،ایَن داْای نػا «نصرغػ چػیگَىػ
غِاره» اٌالم ؽص .در ىهایؾگاه دوم ،در نرل نا ةًٕصری ازدذػام
ةػػَد ک ػً ىهػیتَاىػػػِیم از ٌٍػػصۀ آن ةػػطآییم .در غػػایط ُطْػػًٌای
ىهایؾگاه ،اْطاد چيصاىی ىتَدىص ،انا ُطْ نػا دػط از حهٍیػت ةػَد.
غً ـّ اىِيار ةَد :ـّ اول ةطای آنٌایی ةَد کً اول وٕت ةطای
نػػصاوای ـػػتد تتىػػام کػػطده ةَدىػػص .ـػػّ دوم ،ةػػطای نػػصاوای
ةٍصازىٍط نيِيط تتىام ةَدىص و ـّ غَم در اىِيار گطِْو انلػا
از نو ةَدىص .نا ةیهاریٌا را ؽٓا ىهیدٌیم .چطا ایو کار را اىخػام
دادیم؟ زیطا نیسَاغِیم از رویصاد نٍم نلی چیگَى

ذهایت و

در ایو زنیيً ٌهکاری کطده ةاؽیم.
گَى

سَد را ةیو نطیصاىی کً ةا نػو در آىخػا ةَدىػص تَزیػً

کطدمٌ .طیک از آنٌا تَدهای اىطژی دریاْت کطدىػص کػً ةػیؼ از
ـص تَاىایی ْػَؽنتیٍی آن را ؽػکل داده ةػَد .دغػت آىػان را ةػا
گَى

نٍطونَم کطدم ،انا ةا ایو ذال ٌم ،دغت ةٍلػی از آنٌػا

تا ذص سَىطیظی و تاولزدن گظیػصه ؽػص .ایػو ذِػی ةارٌػا اتٓػاؽ
اِْاد .آن نَحَدات کانالً درىصه ةَدىص .آیا ْکػط نػیکيیػص ةَِاىیػص
آنٌا را ةػا دغػت ةؾػطی سػَد یهػع کيیػص؟ ذِػی اگػط غػٍی
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نیکطدیص ،ةصون تَاىاییٌای َْؽنتیٍی نَردىیاز ىهیتَاىػِیص ةػً
آنٌا دغت یاةیص .زیطا از ةٍُصی دیگط نیداىيص ةً چً ْکط نیکيیص
و ذِی ٕتل از اوییو ذطکتتان ْطار نیکييص .دع از ایيکػً ةیهػار

ً
َْرا ةً آىخا ةازنیگطدىص و ةیهػاری
دایؼ را از در ةیطون نیگضارد،
دوةاره ىاٌط نیؽَد .ةطای ایيکً ةػط آن چیػطه ؽػَیص ةػً تَاىػایی
َْؽنتیٍی ساـی ىیػاز داریػص کػً دغػتتان را دراز کيیػص و آن را
ٌهان حا نیزکػَب کيیػص .دػع از آىکػً نیزکػَب ؽػص ،تَاىػایی
َْؽنتیٍی دیگطی داریم کػً «روش ٌػایی ةیطونکؾػیصن روح»
ىانیصه نیؽَد و آن تَاىایی َْؽنتیٍی ذِػی ىیطونيػصتط اغػت.
ن ػیتَاىػػص روح اـػػلی نَحػػَدی را ةی ػطون ةکؾػػص و ةالْاـػػلً آن
نَحَد ىهیتَاىص دیگط ذطکت کيص .ایو تَاىایی ْػَؽنتیٍی ةػطای
ٌصؼٌای ساـی اغػِٓاده نیؽػَد و نػا در آن ىهایؾػگاه از آن
اغِٓاده کطدیم .ؽایص ةا ایو داغِان آؽيا ةاؽیص کً گطچً دادؽػاه
نیهَن سیلی ةظرا ةَد ،انا تاتاگاتا کاغ در دغػِؼ را ةًغػهت
او ىؾاىً گطْت و او را ةػیار کَچک کطد .ایو تَاىایی ْػَؽنتیٍی
نیتَاىص چيیو ا طی داؽػًِ ةاؽػص .ةػصون تَحػً ةػً ایيکػً ایػو
نَحَد چٖصر ةظرا یا کَچک ةاؽػص ،ةالْاـػلً در دغػت گطِْػً و
ةػیار کَچک نیؽَد.
ةًٌالوه ،نخاز ىیػت کً دغت ؽشؿ در ةصن ْیظیکی ةیهار
ْطو رود و چیظی را سارج کيص .نیتَاىص در ذٌو نطدم در حانٍػ
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ٌادی اسِالل ةػً وحػَد آورد و نهلٖػ ًا نهيػَع اغػت .ذِػی اگػط
انکاندضیط ةاؽص ،ىهیتَاىیص ةً ایو ؽکل اىخام دٌیص .دغػِی کػً
ْطد ْطو نیةطد ،دغِی در ُةٍصی دیگط اغت .در ىيػط ةگیطیػص کػً
ؽشفی ةیهاری ٕلتی دارد .وِٕی ایو دغت ةًنطؼ ٕلب ذطکػت
نیکيص کً آن نَحَد را ةگیطد ،آن دغت کً در ُةٍػصی دیگػط ٕػطار

دارد ةػػًنطؼ درون ةػػصن ذطکػػت نػػیکيػػص و ْػ ً
ػَرا آن نَحػػَد را

نیٕادص .غپع دغت ةیطوىیتان آن را نیگیػطد و ٌػط دو دغػت
ةػًِ نیؽَىص و غپع آن نَحَد در دغت ؽهاغت .آن نَحَد
ةػػیار درىػػصه اغػػت ،گػػاٌی در دغػػتتان ذطکػت کػطده و غػػٍی
نیکيص آن را غَراخ کيص ،گػاٌی اوٕػات ىػیؼ نػیزىػص و ةٍلػی
اوٕػػات ذِػی ـػػصای گػػَشسطاش ایخػػاد نػیکيػػص .ةػػا آىکػً در
دغتتان کَچک ةً ىيط نیرغص ،انا اگط از دغتتان رٌا کيیص ةػً
اىصازۀ اول سَد ةطنیگطدد .ایو چیظی ىیػت کً ٌطکػی ةَِاىص از
ٌٍصۀ آن ةطآیص .ةصون تَاىایی َْؽنتیٍی هزم ةػطای آنٌ ،یچیػک
از ایوٌا انکاندضیط ىیػت .ایو ىَع نٍایخً ةًٌیچوحػً ةػً ایػو
غادگی ىیػت کً نطدم تفَر نیکييص.
ایتًِ ایو ىَع از نٍایخ چػیگَىػ

نهکػو اغػت در آیيػصه

نخاز ةاؽص کً وحَد داؽًِ ةاؽصٌ ،هاننَر کً در گضؽًِ ٌهیؾً
وحَد داؽت .انا ةایص ؽطنی وحَد داؽًِ ةاؽصْ :ػطدی کػً از آن
اغِٓاده نیکيص ةایص تظکیًکييصه ةاؽص و از روی ىیکسَاٌی آن را
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اىخام دٌصْٖ .م نیتَاىص ةطای تٍصادی از اْطاد سَب اىخام دٌػص.
انا ىهیتَاىص کارنای آنٌا را ةًنَر کانل از ةیو ةتطد چطاکً تَٖای
ٌيیم کاْی ىصارد .ازایورو رىجٌا ٌيَز ٌم وحَد سَاٌيػص داؽػت،
انا ةیهاریٌای ةشفَص ؽٓا سَاٌيص یاْت .یک اغِاد نٍهػَیی
چیگَى

کػی ىیػت کً در تظکیً ةً دائػَ ىائػل ؽػصه ةاؽػص .او

ْٖم نیتَاىص ةیهاریٌا را ةً آیيصه نَکَل کيص یا ؽایص آنٌا را ةػً
ةصةشِیٌای دیگطی تتصیل کيص .سَد او ىیظ نهکو اغت ایو روىصِ
ةًتٍَیٔاىصاسِو را ىصاىص .اگػط روش او سَدآگػاه کهکػی را تظکیػً
کيص ،ایو کػار را سَدآگػاه کهکػی او اىخػام نػیدٌػص .تٍػصادی از
اْطادی کً در ةطسی نصرغًٌای چیگَى

تهطیو نیکييػص ةػػیار

نٍطوؼ ةً ىيط نیرغيص .ةػیاری از اغِادان نؾػٍَر چػیگَىػ
گَى

ىصارىص زیطا گَى

،

ؽان در ةػصن سَدآگػاه کهکػیؽػان رؽػص

نیکيص .تيٍا ٌلِی کػً نیتَاىيػص در نػَل زىػصگی سػَد نٍایخػ
ةیهاران را اىخام دٌيص ایو اغت کً غالٌا یػا ذِػی دهٌػا غػال
ةػػصون دیؾػػطْت چيػػصاىی در تظکیًؽػػان ادانػػً نیدٌيػػص .آنٌػػا
نخازىص نٍایخ ةیهاران را اىخام دٌيص زیػطا تهطیوؽػان در ٌهػان
غهدِ نرصود نیناىص .نطیصان ْایَن داْا ةًٌیچوحً احازه ىصارىص

ةیهاران را نصاوا کييص .نیتَاىیص ایو کِاب را ةطای ةیهػار ةشَاىیػص.

اگط ةیهار ةَِاىص نرَِای کِاب را ٕتػَل کيػص ،نػیتَاىػص او را ؽػٓا
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دٌص ،انا ةطذػب نٖصار کارنای ٌط ؽشؿ ،ىِایج نِٓاوت سَاٌص
ةَد.

درنان بیهارستان ٍ درنان چیگَنگ
ةگضاریص درةارۀ راةه ةیو درنان ةیهارغػِان و درنػان چػیگَىػ
ـرتت کيػیم .ةطسػی از دظؽػکان نػب ُطةػی ،چػیگَىػ

را ةػً

رغهیت ىهیؽياغيص و نیتَان گٓت ا کثط آنٌا ایوگَىً ٌػػِيص.
ىيط آنٌا ایو اغت کً« :اگط چیگَى

نیتَاىص ةیهاریٌا را ؽٓا

دٌص ،دع چً ىیازی ةً ةیهارغِانٌاغت؟ چیگَى

تان نیتَاىص

ةػػا دغػػت سػػایی و ةػػصون تظریٖػػات ،دارو یػػا ةػِطیؽػػصن در
ةیهارغػػِان ،نػػطدم را ؽػػٓا دٌػػص .دػػع چػػطا ىهػػیآییػػص حػػای
ةیهارغِانٌای نا را ةگیطیػص؟» ایػو اىٍػارىيط نٍٖػَل و نيهٖػی
ىیػت .ةطسی اْطاد چیگَى

را درک ىهیکييص .در وإػً نٍایخػ

چیگَى

ىهیتَاىص نؾاةً درنانٌای نطدم ٌػادی ةاؽػص ،چطاکػً

چیگَى

نٍارت نطدم ٌادی ىیػػت ،ةلکػً چیػظی ْػَؽنتیٍػی

اغت .دع چيیو چیظی کً ایوگَىػً ْػَؽنتیٍی اغػت ،چگَىػً
نخاز اغت در گػِطۀ وغػیٍی ةػا حانٍػ ٌػادی ةؾػطی تػصاسل
ایخاد کيص؟ نَحَدات سصایی ةػیار تَاىهيصىص و نیتَاىيص ةػا یػک
ذطکت دغتؽان تهام ةیهاریٌای اىػانٌا را از ةیو ةتطىص .چػطا
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ٌیچیػک از آنٌػا ایػو کػار را اىخػام ىهػیدٌيػص؟ ةشفػَص کػً
نَحَدات سصایی ةػیار زیادی وحَد دارىص .چطا آنٌػا ةػا درنػان
ةیهاریتان ةشؾيصگیؽان را ىؾان ىهیدٌيص؟ زیطا حانٍػ ٌػادی
اىػاىی ٕطار اغت ةصیو ـَرت ةاؽص .تَیص ،دیطی ،ةیهاری و نطا

ً
ـطْا وإٍیت زىصگی ٌػِيصٌ .ه آنٌا ٌلتٌای کارنػایی دارىػص
و از ٌَٖةت کارنایی ىاؽی نیؽَىص .اگط ةصٌی داریص نختَریػص آن
را ةپطدازیص.
اگط ةیهاری کػی را درنان کيیص ،نثل ایو اغت کػً آن اـػل
را ىٖق نیکيیص ،چطاکً در ایو ـَرت ْطد نػیتَاىػػت کارٌػای
ىادرغِی اىخام دٌص ةصون ایيکً تاوان آنٌا را ةپطدازد .چگَىً ایو
نیتَاىػت نخاز ةاؽص؟ اْطادی کػً در ذػال تظکیػً ٌػػِيص اگػط
آنٕصر ٕصرت ىصاؽًِ ةاؽيص کً نؾکل را ةًنَر کانل ذػل کييػص و
اگط از روی ىیکسَاٌی ةاؽص نهکػو اغػت احػازه داؽػًِ ةاؽػيص
ْطدی ةیهار را درنان کييص .انا ةایص ةط اغػاس ىیػکسَاٌی ةاؽػص.
ویی آنٌایی کً ایو ٕصرت را دارىص کً ةًنَر وإٍػی ایػو نؾػکل
نطدم را ذل کييص نخاز ىیػِيص در گػِطۀ وغیٍی ایو کار را اىخام
دٌيص .زیطا در آن ـَرت ةًنَر حػصی ةػً وكػٍیت حانٍػ نػطدم
ٌادی آغیب نیرغاىصىص و ایو نخاز ىیػػت .ةيػاةطایو نیتػَاىیم
ةتیيػػیم چػػطا حػػایگظیوکطدن ةیهارغػػِانٌای نػػطدم ٌػػادی ةػػا
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چیگَى

 ،اـالً ٌهلی ىیػت ،چطاکً چیگَى

ْایی ْػَؽنتیٍی

اغت.
ةطسی اْطاد در چیو ؽایص چيیو تفػَری داؽػًِ ةاؽػيص کػً
ةیهارغِانٌایی تثغیع ؽَىص کً ةً چیگَى
و کارنيصان آنٌا اغِادان ناٌط چیگَى

اسِفاص داؽػًِ

ةاؽػيص .انػا اگػط از ىيػط

تخٍیػػظ و انکاىػػات ىیػػظ اىخامدػػضیط نیةػػَدٌ ،طگػػظ ا طةشؾػػی
ىهیداؽػػِيص .زیػطا نَحػػَدات واه در ذػػال نراْيػػت از وكػػٍیت
حانٍ ٌػادی ةؾػطی ٌػػِيص .اگػط ةیهارغػِانٌای چػیگَىػ
کلیيیػػػکٌػػػای چػػػیگَىػػػ

 ،نطاکػػػظ غػػػالنِی چػػػیگَىػػػ

اغِطاذتگاهٌای درناىی چیگَىػ
ؽٓادادن اغِادان چیگَى

،
و

تثغػیع ؽػَىص ،ا طةشؾػی

ةًنَر ٕاةلنالذيػًای اْػت سَاٌػص

کطد و ىِیخ درنانٌا ةًنَر کلی سَب ىشَاٌص ةَد .چطا؟ از آىخػا
کً ایو کار را در ةیو نطدم ٌادی اىخام نیدٌيصْ ،ای آنٌػا ةایػص
در ٌهان غهد نطدم ٌادی ةاؽص .آنٌا نختَرىص در ٌهان غػهد
وكٍیت نطدم ٌادی ةإی ةهاىيػص .ا طةشؾػی درنػان آنٌػا ةایػص
نؾاةً ا طةشؾی درنان ةیهارغِان ةاؽص .در ىِیخً ،درنػان آنٌػا
ةًسَةی ٌهل ىهیکيص و آنٌا ىیظ ةػطای ؽػٓای یػک ةیهػاری ،ةػً
چيص ةًاـهالح «حلػ درنان» ىیاز دارىص .نٍهػَه ً ةػصیو ـػَرت
اغت.
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ةا ةیهارغِانٌای چیگَى
چیگَى

یا ةصون آنٌا ،ىهیتَان تَاىػایی

در ؽٓای ةیهاریٌا را اىکار کػطد .چػیگَىػ

نػصتی در

ةیو نطدم نؾٍَر ةَده اغت .ةػػیاری از اؽػشاص تَاىػػًِاىص از
نطیٔ آنٌا ةً ؽٓای ةیهاریٌػا و ذٓػو غػالنِی دغػت یاةيػص.
سَاه ةیهاری تَغم اغِاد چیگَىگی ةً تٍَیٔ اِْاده ةاؽص یا ةػً
ٌط ؽکلی نٍایخً ؽصه ةاؽص ،ةً ٌػط ذػال ةیهػاری ىادصیػص ؽػصه
اغت .ىهیتَان اىکار کطد کً چػیگَىػ

نػیتَاىػص ةیهػاریٌػا را

نٍایخً کيص .ا کثط اؽشاـی کً غطاغ اغِادان چیگَىػ

رًِْاىػص

کػاىی ٌػِيص کً ةیهاریٌای دؽَار و دیچیػصهای داؽػًِاىص کػً
ةیهارغِانٌا ىَِاىػِيص آنٌا را درنان کييػص .ةيػاةطایو ىػظد اغػِاد
چیگَى

ناٌطی نیروىص تا ؽػاىع سػَد را انِرػان کييػص و در

کهال ؽگِٓی ،ةیهػاری در ىٍایػت درنػان نػیؽػَد .کػػاىی کػً
ةیهاریؽان در ةیهارغِان درنان نیؽَد ىظد اغِادان چیگَىػ
ىهیروىص .ةشفَص در آُاز ،نطدم ةً ایو ـَرت ْکػط نػیکطدىػص.
ةياةطایو چیگَى

نیتَاىص ةیهاریٌا را درنػان کيػصْٖ ،ػم ایيکػً

ىهیتَاىص نثل غایط ؽػیَهٌای نطغػَم حانٍػ ةؾػطی اغػِٓاده
ؽَد .در ذایی کػً تػصاسلی گػػِطده ةًٌیچوحػً نخػاز ىیػػت،
اىخام آن ةًؽػکلی ةیغطوـػصا و در گػػِطهای کَچػک و ةػصون
ایخاد تث یط زیادی در احِهاع ،حایظ اغت .انا ةیتطدیص ىهػیتَاىػص
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ةًنَر کانل ةیهاری را ؽٓا دٌص .ةٍِطیو راه ؽػٓای ةیهػاری ایػو
اغت کً سَد ْطد چیگَى

را تهطیو کيص.

اغِادان چیگَىگی ىیظ ٌػِيص کً ادٌا نیکييص ةیهارغِانٌا
ىه ػیتَاىيػػص ةیهػػاریٌػػا را درنػػان کييػػص و ا طةشؾ ػی درنانٌػػای
ةیهارغِان نرصود اغت .نا درةارۀ آن چً نیگَییم؟ ایتًِ دهیػل
زیادی وحػَد دارد .ةػً ىيػط نػو دییػل اـػلی ،اْػَل ارزشٌػای
اسالٕی اىػان اغػت کػً نيخػط ةػً اىػَاع گَىػاگَن ةیهػاریٌػای
ٌخیتی ؽصه کً ةیهارغػِانٌا ىهػیتَاىيػص آنٌػا را درنػان کييػص.
نفطؼ دارو ىیظ نؤ ط ىیػت .داروٌػای تٖلتػی زیػادی ىیػظ وحػَد
دارىص .تهام ایوٌا ةًسانط ْػاد حانٍ ةؾطی اغت کػً در ذػال
ذاكط ةً ایو ذص رغیصه اغتٌ .یچکػی ىتایص دیگطان را ةطای آن
غطزىؼ کيص ،زیطا ٌطکػی در آن غٍهی داؽًِ اغت .در ىِیخػً،
ٌطکػی در تظکیً ةا غشِیٌایی نَاحً نیؽَد.
ً
وإٍػا ةیهػار اغػت،
در ةطسی نَارد ،ذِی ةػا ایيکػً ؽػشؿ
دظؽکان ىهیتَاىيص ةیهاریاش را تؾشیؿ دٌيص .ةیهػاری ةطسػی
از اْطاد ىیظ تؾشیؿ داده نیؽَد انا اغػهی ةػطای آنٌػا وحػَد
ىصارد ،زیطا ٕتالً ٌطگظ دیػصه ىؾػصهاىص .ةیهارغػِانٌا ٌهػ آنٌػا را
«ةیهاریٌای انػطوزی» نػیىانيػص .آیػا ةیهارغػِانٌا نػیتَاىيػص
ةیهػػاریٌػػا را نٍایخػػً کييػػص؟ ةلػػً نػیتَاىيػػص .اگػػط ةیهارغػػِانٌا
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ىهیتَاىػِيص ةیهاریٌا را نٍایخً کييػص ،نػطدم ةػً آنٌػا اٌِهػاد
ىهیداؽػِيص و ةػطای نٍایخػً ةػً آىخػا ىهػیرِْيػص .ةیهارغػػِانٌا
نیتَاىيػص ةیهػاریٌػا را نٍایخػً کييػصْٖ ،ػم ایونػَر اغػت کػً
روشٌای نٍایخ آنٌا در غهد نػطدم ٌادیاىػص ،در ذػایی کػً
ةیهاریٌػای نػطدم ورای آن ٌػػِيص و ةطسػی ةیهػاریٌػا ةػػیار
وسیماىص .ةً ٌهیو ٌلػت اغػت کػً دظؽػکان تثکیػص نیکييػص در
نطاذل اویی ةیهاری درنػان اىخػام ؽػَد .وِٕػی ةیهػاری ْػطدی
ةػیار ذاد ؽَد ةیهارغِانٌا ىهیتَاىيص آن را درنان کييػص .نٖػصار
ةیؼ از ذص دارو ىیظ ْطد را نػػهَم نػیکيػص .غػهد درنانٌػای
دظؽکی انطوزه در ٌهان غهد ٌلم و ْياوری نا ٕطار داردٌ .هگػی
در غهد نطدم ٌادی ٌػِيص .ةياةطایو تث یط درناىگطی آنٌا ْٖػم
نیتَاىص ةً ایو ـَرت ةاؽص .ىکًِای ٌػت کً ةایص روؽػو کػيم:
کاری کً درنانٌای نٍهَل چیگَى

و درنانٌای ةیهارغػِانٌا

اىخام نیدٌيص ایو اغت کً غشِیٌا یػا ٌهػان ٌلػت ریؾػًای
ةیهاریٌا را ةً تٍَیٔ نیاىصازىص و حاةخػا نػیکييػص .آنٌػا را ةػً
غالٌای ةإیناىصۀ زىصگی ؽشؿ یا ةً آیيصه نَکَل نػیکييػص و
کارنا اـالً از ةیو ىهیرود.
ةگضاریص درةارۀ نب چیيی ـرتت کيیم .نب چیيی ةً درنان
چیگَى

ةػیار ىظدیک اغت .در چیو ةاغِان اکثط دظؽکان نب

چیيی تَاىاییٌای َْؽنتیٍی داؽِيص .ةًنَر نثال نتیتان ةظرگی
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نثػػل غػَن غػینیػائٌَ ،ػػَآ تَئػػَ ،یػی ؽػیحػػو و ةػیآن چػػً،
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی داؽِيص و ٌهگی در نَِن دظؽکی نػِيص
ؽصهاىص .انا ایو روزٌا از ٕصرتٌای سارؽایٍادهؽان اُلػب اىِٖػاد
نیؽَد .آىچً نب چیيی ةً ارث ةطده ْٖم ىػشًٌا یا تخطةیػاتی
اغت کً از غٍی و سها ةً دغت آنصه اغت .نب چیيی ةاغػِان
ةػیار دیؾطًِْ ةَد .دیؾطًِْتط از ٌلم دظؽکی انطوزه ةػَد .ؽػایص
ةطسی ْکط کييػصٌ« :لػم دظؽػکی کيػَىی ةػػیار دیؾػطًِْ اغػت،
غیتیاغػکوٌا نػیتَاىيػص درون ةػصن را ةطرغػی کييػص و انػَاج
ناورای ـَتٌ ،کعةطداری و اؽٍ ایکػع وحػَد دارد ».گطچػً
نهکو اغت تخٍیظات انطوزی دیؾطًِْ ةاؽػيص ،انػا در ىيػط نػو
ٌيَز ةًسَةی نب چیيی ةاغِان ىیػِيص.
ٌَآ تَئَ در نِظ انپطاتَر غائَ غائَ ُصهای را دیص و سَاغػت
آن را حطاذی کيص .غائَ غائَ تفَر کطد ٌَآ تَئَ ٕفص کؾِو او را
دارد ،در ىِیخً او را زىػصاىی کػطدٌ .ػَآ تَئػَ در زىػصان درگضؽػت.
وِٕی غائَ غائَ ةیهاریاش ٌَد کطدٌ ،ػَآ تَئػَ را ةػً یػاد آورد و
غطاغ او را گطْت ،انا ٌَآ تَئَ درگضؽًِ ةَد .ةٍص ًا غائَ غائَ ةا آن

ةیهاری درگضؽت .چطا ٌَآ تَئَ ةً آن ةیهاری آگػاٌی داؽػت؟ او
ةیهاری را دیص .ایو تَاىایی َْؽنتیٍی ةؾطی نا اغػت کػً ٌهػ
نتیتان ةظرا زنان گضؽًِ آن را داؽِيص .ةٍص از ایيکً چؾم غَم
ؽشؿ ةاز ؽَد او نیتَاىص از یػک نػطؼ ةػًنَر ٌػمزنػان چٍػار
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نطؼ ةصن اىػان را ةتیيص .از غهت حلَ نػیتَاىػص غػهت دؾػت،
غهت چ

و غهت راغت را ةتیيصْ .طد نیتَاىػص هیًهیػ ةػصن را

ةتیيص .نیتَاىص ورای ایو ةٍُصٌ ،لت ریؾًای ةیهاری را ةتیيػص .آیػا
اةظار دظؽکی ىَیو نیتَاىيػص ایوگَىػً ٌهػل کييػص؟ ةػػیار ْاـػلً
دارىص .ؽایص ٌظار غال دیگط! غیتیاغکوٌا ،انَاج ناورای ـَت
و اؽٍ ایکػع ىیػظ نػیتَاىيػص درون ةػصن اىػػان را ةتیييػص ،انػا
تخٍیظات ،ةػیار دطذخم و حاگیط ٌػػِيص و چيػان دغػِگاهٌػای
ةظرگی ٕاةلذهلوىٖل ىیػِيص و ةصون ةطؽ کار ىهیکييص .در ذػایی
کً ایو چؾم غَم نیتَاىص ٌطحا کً ؽشؿ ةطود ٌهطاه او ةاؽص
و اذِیاحی ةً ةطؽ ىصارد .چگَىً ایوٌا نیتَاىيص نٖایػً ؽَىص؟
ةٍلی از نطدم درةارۀ ؽگِٓی دظؽکی ىَیو ـرتت نیکييص.
نیگَیم نهکػو اغػت ایوگَىػً ىتاؽػص .گیاٌػان دارویػی چیيػی
ً
وإٍا نیتَاىػِيص ةًنَر نؤ طی ةیهاریٌا را از ةیو ةتطىص.
ةاغِان

ةػیاری از آن چیظٌا از ةیو رًِْاىص ،انا تٍصاد ٕاةلتَحٍی از آنٌا
ةإی ناىصه و ٌيَز ٌم ةیو نطدم اغِٓاده نیؽَىص .وِٕی کالغی
در ؽٍط چیچیٌار داؽِم ،ؽشفی را دیصم کً در سیاةػان ةػػاط
دغِٓطوؽی دٍو کطده ةَد و دىصان نطدم را نیکؾػیص .ةػًراذِػی
نیؽص ٍْهیص کً ایو ؽشؿ از حيَب چیو آنػصه زیػطا یتاغػؼ
ؽتیً نطدم ؽهالؽطؽ ىتَد .او ٌیچکػی را رد ىهیکطد و دىػصان
ٌطکػی را کً ىظدش نیآنص نیکؾیص .در آىخا تػَدهای از دىػصان
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حهً کطده ةػَد .نٖفػَدش کؾػیصن دىػصان ىتػَد ،ةلکػً ْػطوش
داروی نایً سَدش ةَد .آن داروی نػایً ،ةشػار ُلػیو زردرىگػی
ی دارو را
غانً نیکطد .در ذایی کً دىصاىی را نیکؾػیص ،د ِر ةهػط ِ

دىصان سػطاب ةػَد
ةاز نیکطد و آن را روی گَى ؽشؿ ،حایی کً
ِ
نیگضاؽت و از او نیسَاغت ةشار داروی نایً زردرى

را ةػا دم

سَد وارد دٌان کيص .نٖصار ةػیار کهی از نرلَل نفطؼ نػیؽػص.
د ِر آن را نیةػت و کيار نیگضاؽػت .غػپع چػَبکتطیِػی را از

حیتؼ ةیطون نیآورد .در ذایی کً درةارۀ داروی سَدش ـرتت

نیکطد ،ةا چَبکتطیت دىصان سطاب را نػیکؾػیص و آن را ةیػطون
نیآورد .کؾیصن دىصان دردی ةً ٌهطاه ىصاؽتْٖ .ػم چيػص ٕهػطه
سَن نیآنص ،انا سَىطیظی ىهیکطدٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص:
ةً یک چَبکتطیت اگط کهی ْؾار آورده ؽَد نیؽکيص ،انػا او از
آن اغِٓاده نیکطد تا ةا كطة کَچکی دىصان را ةکؾص.
گًِٓام کً در چیو ٌيَز چیظٌایی ٌػِيص کً از زنان گضؽًِ
در ةیو نطدم چیو اىِٖال یاًِْاىص و اةظارٌػای دٕیػٔ نػب ُطةػی
ىهیتَاىيص ةا آنٌا رٕاةت کييص .ةگضاریص ةتیيیم درنان کػصامیػک از
آنٌا ةٍِط اغت .چَبکتطیت او نیتَاىػص دىػصاىی را ةکؾػص .اگػط
دظؽکی در نب ُطةی ةشَاٌص دىصاىی را ةکؾص ،اول ایيخػا و آىخػا
داروی ةیذػی تظریٔ نیکيػص .تظریٖػات دردىا کاىػص و ؽػشؿ
ةایص ـتط کيص تا داروی ةیذػی ا ط کيص .غػپع وٕػت آن اغػت
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کً دظؽک ةا اىتطدغت دىصان را ةیطون ةکؾص .ةٍص از ـطؼ زنان و
غٍی و تالش ،اگط نَاىب ىتاؽػص نهکػو اغػت دىػصان ؽکػػًِ
ؽػػَد و ریؾػػً در درون یثػػً ةهاىػػص .غػػپع دظؽػػک از چکػؼ و
نًِای ةطای کيصن آن اغِٓاده نیکيص ،کً نیتَاىص ةً ةیهار تػپؼ
ٕلب ةصٌص و ةاٌث تطس و ىگطاىی او ؽَد .غپع وغیلًای دٕیٔ
ةػػطای غػػَراخکطدن ةػػً کػػار نػػیرود .ةٍلػػی اْػػطاد ةػػًٕػػصری از
غَراخکطدن دردؽان نیآیص کً اُلب از حایؽان نیدطىص .دىػصان
سَن زیادی تطاوش کطده و ؽشؿ نػصتی سػَن ةػً ةیػطون تػّ
نیکيص .نیگَییص نٍایخ کصامیک از آنٌا ةٍِط اغت؟ کػصامیػک
دیؾطًِْتط ٌػِيص؟ ىتایص ْٖم ةً ىاٌط اةظار و وغػایل ىگػاه کيػیم
ةلکً ةایص ةً هطةشؾی آنٌا ىگاه کيیم .نب چیيی ةاغِان ةػیار
دیؾطًِْ ةَد و نب ُطةی نٍاـط ىهیتَاىص ةػً ایػو زودی ةػً آن
ةطغص.
ٌلم چیو ةاغِان ةا ٌلم نٍاـطنان کػً از ُػطب آنَسِػًایم
تٓاوت دارد .آن راٌی دیگط را ةطگظیص و تَاىػت نٍَٕیت نِٓػاوت
دیگطی را ةً ةار آورد .ازایورو ىهیتَاىیم از نطیٔ روؽی کً انطوزه
چیظٌػػا را ن ػیٍْهػیم ةػػطای ٍْػػم ٌلػػم و ْيػػاوری چػیو ةاغػػِان
اغِٓاده کيیم .زیطا آن ةًنَر نػِٖیم روی ةصن اىػان ،زىػصگی و
حٍان تهطکظ نػیکػطد و درةػارۀ ایػو نَكػٌَات ةػًنَر نػػِٖیم
دژوٌؼ نیکطد .رویکػطد نِٓػاوتی را ةطگظیػصه ةػَد .در آن زنػان
29۲

وِٕی ؽاگطدان ةػً نصرغػً نػیرِْيػص ،ىؾػػِو در نصیِیؾػو را
تهطیو نیکطدىص و از آنٌا سَاغًِ نیؽص ذایت ىؾػِو سػَةی
داؽًِ ةاؽيص .وِٕی ٕلمؽان را ةطنیداؽِيص ،چی و تيٓعؽان را
تييیم نیکطدىػص .تهػام ذطْػًٌا اٌِٖػاد ةػً سػاییکطدن ذٌػو و
تييیم تيٓع داؽِيص ،وكٍیت تهام حانًٍ ایوگَىً ةَد.
ةطسی گًِٓاىص« :اگط ٌلم چیو ةاغِان را دىتال نیکطدیم آیػا
اتَنتیلٌػػا و ٕهارٌػػا را نیداؽػػِیم؟ آیػا ىَیوغػػازی انػػطوزی را
نیداؽِیم؟» نیگَیم ىهیتَاىیص وكٍیت دیگط را از دیصگاه ایػو
نریم درک کيیص .در تٓکطتان ةایػص ترػَیی ـػَرت گیػطد .ةػصون
دغِگاه تلَیظیَن ،نػطدم نػیتَاىػػِيص آن را روی دیؾػاىیؽػان
داؽًِ ةاؽيص و نػیتَاىػػِيص ٌطچػً را ةشَاٌيػص نؾػاٌصه کييػص.
ٌهچيیو نیتَاىػِيص تَاىػاییٌػای ْػَؽنتیٍػی داؽػًِ ةاؽػيص.
ةصون ٕهار و ٌَادیها ،نطدم نػیتَاىػػِيص از حػایی کػً ىؾػػِيص
دطواز کييص و ذِی ةً آغاىػػَر ىیػازی ىهیداؽػِيص .ؽػطایهی ةػً
ٌهطاه نیآورد کً در آن ،حانًٍ ةًنَر نِٓاوتی تَغًٍ نییاْت و
ً
كطورتا ةػً ایػو چػارچَب نرػصود ىهػیؽػص .ةؾػٖابدطىػصهٌای
ْطازنیيیٌا ةا غطٌت تفػَرىادضیطی غػٓط نػیکييػص و نػیتَاىيػص
ةظرا یا کَچػک ؽػَىص .آنٌػا ؽػیَۀ تَغػٍ ةػػیار نِٓػاوتی را
ةطگظیصهاىص کً رویکطد ٌلهی دیگطی اغت.
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سخنرانی يشتو

بیگَ
ةطسی اْطاد درةػارۀ نَكػَع ةیگػَ یػا «زیػػِو ةػصون سػَردن و
آؽانیصن» از نو دطغیصهاىص .ةیگَ وحَد دارد و ىػًتيٍا در حانٍػ
تظکیًکييصگان ،ةلکً در ةیو تٍصاد زیادی از نػطدم در غطاغػط دىیػا
ىیظ وحَد دارد .ةٍلی از نطدم چيص غػال یػا ةػیؼ از یػک دٌػً
ىهیسَرىص یا ىهیآؽانيص ،ةا ایو ذػال ةػًسَةی زىػصگی نیکييػص.
ٌصهای نیگَیيص ةیگَ ؽاسؿ غهد ةشفَـػی اغػت در ذػایی
کً دیگطان آن را ٌالنِػی ةػطای دػاهیؼ ةػصن در ىيػط نیگیطىػص.
اْطادی ىیظ نیگَیيص آن ٕػهِی از روىص تظکیً در غهَح ةاهغت.
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در ذٖیٖػػت ،ةیگػػَ ٌیچیػػک از نهایػػب ةػػاه ىیػػػت .دػػع
چیػت؟ ةیگَ ؽیَۀ ةشفَـی از تظکیً در ؽطایهی ساص اغت.
در چً ؽطایهی ةیگَ اغِٓاده نیؽَد؟ در چیو ةاغػِان ،ةػًویژه
ٕتػػػل از ؽػػػکلگیطی نػػػضاٌب ،ةػػػػیاری از تهطیوکييػػػصگان در
کٌَػِانٌای دوراِْاده یا ُارٌایی کً دور از اغکان ةؾػطی ةػَد
ةًـػػَرت نشٓػػی یػػا اىٓػػطادی تظکیػػً نیکطدىػػص .وِٕػػی اىِشػػاب
نیکطدىص ةً ایو ؽکل تظکیً کييص ،نؾکل تثنیو ُضا نهطح ةػَد.
اگط ْطد ؽیَۀ ةیگَ را ةً کار ىهیگطْت اـػالً ىهیتَاىػػت تظکیػً
کيص و از گطغيگی و تؾيگی در آىخا نینطد .وِٕی ةػطای آنػَزش
ْا از ؽٍط چَى

چیي

انِصاد رودساى یاى

ةً ؽٍط ووٌان رْػِم ،غػَار ةػط ٕػایٖی در
تِػً ةًنطؼ ؽطؽ غػٓط کػطدم و ُارٌػایی را

در دو نطؼ غًگطدىً در ٕػهت نیاىی کَهٌػا دیػصم .ةػػیاری از
کٌَػػػِانٌای نؾػػٍَر ىیػػظ دارای چيػػیو ُارٌػػایی ٌػػػِيص .در
گضؽًِ ،تظکیًکييصگان ةا کهک نيػاب ةػً داسػل ُػار نیرِْيػص و
غپع نياب را نیةطیصىص و سَد را نٍٍِػص نیکطدىػص کػً در ُػار
تظکیً کييص .اگط در تظکیً نَْٔ ىهیؽصىص ،در داسل ُار نینطدىص.
آب یا ُضایی ىتَد و ترت ایو ؽػطایم ةػػیار ویػژه ةػَد کػً ایػو
ؽیَۀ ساص تظکیً را ةً کار نیةطدىص.
ةػیاری از روشٌا ةً ایو ؽکل نيِٖل ؽصهاىص و در ىِیخػً،
روش آنٌا ؽانل ةیگػَ نیؽػَد .ةػػیاری از روشٌػا ةیگػَ را
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ىصارىص .انطوزه اکثطیت روشٌایی کً رایج ؽصهاىص ةیگَ را ىصارىص.

ً
ـػطْا
گًِٓایم کً ةایص ْٖم ةً یک روش نٖیص ةاؽػیص و کػاری را
ةطای ایيکً نهاةٔ نیلتان اغت اىخام ىصٌیص .نهکو اغػت ْکػط

کيیػػص ةیگػػَ سػػَب اغػػت و ةػػًدىتػػال آن ةاؽػػیص .چػػطا آن را
نیسَاٌیص؟ ةطسػی ْکػط نیکييػص ةیگػَ سػَب اغػت و کيخکػاو
نیؽَىص و ؽایص ْکط نیکييص نٍارتٌایؽان ةً ذص کاْی سػَب
اغت کً ةً دیگطان ىهایؼ دٌيص .اْطادی ةا ذٌيیتٌای نشِلػّ
وحَد دارىص .ذِی اگط نیؽص ایػو روش را در تظکیػًتان ةػً کػار
ةتطیصٌ ،يَز ةایص اىطژی سَد را ةطای ذٓػو ایػو ةػصن ْیظیکیتػان
نفطؼ نیکطدیص و ىهیارزیص کً آن را انِران کيیص .نیداىیػص کػً
ةٍص از دایًگضاری نضاٌب ،نَكَع ةیگَ دیگػط وحػَد ىػصارد .زیػطا
وِٕی ْطد نصیِیؾو نیکيص یا در نٍتصی ةًـَرت اىٓطادی تظکیػً
نیکيص ،اْطادی ٌػِيص کً ةطای او ُضا و ىَؽیصىی تثنیو نیکييص.
ةًویژه کً نا در ةیو حانٍػ نػطدم ٌػادی تظکیػً نػیکيیم .اـػالً
اذِیاحی ىصاریص ایو روش را ةػً کػار ةتطیػص .ةػًٌالوه ،اگػط ةیگػَ
ؽانل نصرغ تظکیً ؽها ىهیؽَد ،ىتایػص کػاری را ةػً نیػل سػَد

ً
وإٍػا نیسَاٌیػص ةیگػَ را تهػطیو
اىخام دٌیص .ةً ٌط ذال ،اگػط
کيیص ،ةطویص و آن را ةً کار ةتطیص .تا آىخا کً نیداىم ،نٍهَه ً وِٕی
اغِادی روؽی را در غهری ةاه آنَزش نیدٌص و ةػًنَر وإٍػی
نطیصی را ٌصایت نیکيص و اگط نصرغ تظکی ؽشؿ دارای روش
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ةیگَ ةاؽػص ،نهکػو اغػت ایػو دصیػصه روی دٌػص .انػا ؽػشؿ
ىهیتَاىص آن را در ةیو نطدم رایج کيص و نٍهَه ً نطیص را راٌيهػایی
نیکيص تا در سٓا یا ةًتيٍایی تظکیً کيص.
در ذال ذاكط اغِادان چیگَىگی ٌػِيص کً ةیگَ را آنَزش
نیدٌيص .آیا کػی در آن نَْػٔ ؽػصه اغػت؟ ىػًٌ .یچکػػی در
ىٍایت نَْٔ ىؾصه اغت .دیصهام ةػیاری از اْطاد در ةیهارغِانٌا
ةػِطی ؽصهاىص و زىػصگی تٍػصادی از اْػطاد در سهػط ٕػطار گطِْػً
اغت .ؽيیصن ایو نهکو اغت کهی ةطایتان گیجکييصه ةاؽص زیطا
ٌهیو اهن گِٓم ةیگَ وحَد دارد .انا ةایص ةً سانط داؽًِ ةاؽػیص
کً وكٍیت حانٍ ةؾطی ىتایػص سػطاب یػا ةػا آن نصاسلػً ؽػَد.
تفَر کيیص تٍصاد زیادی از نطدم غطاغط کؾَر یا ذِی ْٖم تهػام
غاکيیو ؽٍط ةظرگی ناىيص چاى

چَن ةًیهّ ةیگػَ دیگػط ىیػازی

ىصاؽػػِيص ةشَرىػػص یػػا ةیاؽػػانيص .ةػػًنَر ذػػِم زىػػصگی را آغػػانتط
نیکطد! ىیازی ىهیةَد ىگطان دشتودػظ ةاؽػیم .کؾػاورزان از کػار

ً
وإٍػا
زیاد در نظارع ٌطؽ نیریظىص و اگط کػی چیظی ىهیسػَرد،

آنٌػػا را از دردغػػطٌای زیػػادی ىخػػات نػػیداد .نػػطدم ْٖػػم کػػار
نیکطدىص و ىیازی ةً سَردن ىصاؽِيص .چگَىً ایو نیتَاىػص نخػاز

ً
ٕهٍا نهيَع اغت ،زیػطا
ةاؽص؟ آیا ایو حانًٍای اىػاىی نیةَد؟
نصاسل گػِطده ةا احِهاع ةؾطی نخاز ىیػت.
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وِٕی ةٍلی از اغِادان چیگَى

ةیگَ را آنَزش نیدٌيػص،

زىصگی ةػیاری از نػطدم در سهػط ٕػطار نیگیػطد .ةطسػی ةًؽػصت
دىتال ایو ٌػِيص کً ةیگَ را تخطةً کييص ،انا واةػِگیٌایؽان را
از دغت ىصادهاىصٌ ،يَز انیال ةؾطی ةػیاری دارىص .وِٕی ةیگَ را
ؽػػطوع نیکييػػص وكػػٍیت غػػشِی سَاٌيػػص داؽػػت .زیػػطا وِٕػػی
ُضاٌای سَشنظه را نیةیييص کً ىهیتَاىيص ةشَرىص دٌانؽان آب
نیاِْػػص .ىگػػطان نیؽػػَىص و نیسَاٌيػػص ةشَرىػػص .اگػػط ىشَرىػػص
اذػػػاس گطغػػيگی نیکييػػص .انػػا اگػػط غػػٍی کييػػص ةشَرىػػص ةػػاه
نیآورىص و دی نیةطىص چیظی در نٍصهؽان ةيػص ىهیؽػَد .چػَن
ىهیتَاىيص ةشَرىص ةػیار ٌفتی و وذؾتزده نیؽَىص .ةػیاری از
اْطاد در ةیهارغِانٌا ةػِطی نیؽَىص و زىصگی ةػیاری از نػطدم
در نٍطض سهط ٕطار نیگیطد .اْطادی ٌػِيص کً ىظد نو نیآیيص و
تٖاكا نیکييص ایو ىاةػاناىی را درغت کيم و نو نایل ةػً اىخػام
ایو کار ىیػِمٌ .یچکػی نایل ىیػت ٌطجونطحی را کً ةطسی از
اغِادان چیگَى

ةًنَر ُیطنػئَهىًای ایخاد کطدىص غطوغػانان

دٌص.
ٌالوه ةط ایو ،اگط در اىخام ةیگَ دچار نؾکل ؽَیص ،آیا ایػو
ىِیخ چیظی ىیػت کً نلب نیکطدیص؟ گًِٓایم کػً ایػو دصیػصه
وحَد دارد انا ىٌَی از ذایت «غهد ةاه» کً در نطاذل دیؾػطِْ
تهطیو ىاٌط نیؽَد ىیػتْٖ .م ؽیَهای از تظکیً اغػت کػً در
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نٍَٕیت ساـی اغِٓاده نیؽَد و ىهیتَاىص ةػًنَر وغػیً رایػج
ؽَد .اْطاد ةػیاری در حػِخَی ةیگَ ٌػِيص و آن را ةً ةیگػَ و
ىیهػػًةیگػػَ تٖػػػیم کطدهاىػػص .ذِػػی آن را ةػػً غػػهَح نشِلٓػػی
نتًٖةيصی کطدهاىص .ةٍلی اْطاد ادٌا نیکييص ْٖم ىیػاز دارىػص آب
ةيَؽيصٌ .صهای ادٌا نیکييص ْٖم ىیاز دارىػص نیػَه ةشَرىػصٌ .هػ
ایوٌا ةیگَی تٖلتػی ٌػػِيص و ةٍػص از نػصتی ةػًنَر ذػِم دوام
ىهیآورىص .کػی کً ةًنَر وإٍػی ةػا آن تظکیػً نیکيػص در ُػاری
نیناىص ةصون ایيکً چیظی ةشَرد یا ةیاؽانص .ةیگَی وإٍی ایػو
اغت.

دزدیدن چی
وِٕػػی از دزدیػػصن چػػی ـػػرتت نیؽػػَد ،ةطسػػی اْػػطاد رىػػ
ـَرتؽان نیدطد ،نثل ایيکً ةتطی را ةً آنٌػا ىؾػان دادهاىػص و
آنٕصر نیتطغػيص کػً ىهیسَاٌيػص چیگَىػ

را تهػطیو کييػص .در

حانٍ تظکیًکييصگان ةػػیاری از اْػطاد ةػًٌلػت ؽػایٍاتی درةػارۀ
دصیصهٌای حيَن ذاـل از تظکیً ،دزدیصن چی و ناىيص آن ،آنٕصر
نیتطغيص کً نایل ىیػػِيص چیگَىػ

را تهػطیو کييػص یػا ةػً آن

ىظدیک ؽَىص .اگط ةًسانط ایو ىگطشٌا ىتَد ،ؽایص اْطاد ةیؾِطی
چیگَىػػ

را تهػػطیو نیکطدىػػص .انػػا اغػػِادان چیگػػَىگی ةػػا
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ؽیوؽیي

غهد داییو ٌػِيص کً ایو چیظٌػا را ةػًنَر سػاص

آنَزش نیدٌيػص و حانٍػ تظکیًکييػصگان را آؽػًِٓ نیکييػص .در
وإً ،ةً آن وذؾِياکی ىیػت کً آنٌا تَـیّ کطدهاىص .گِٓػًایم
ػی ىشػػػِیو
کػػً چػػی ْٖػػم چػػی اغػػت ،ذِػػی اگػػط آن را «چػ ِ

نشلَطؽصه »،ایو چی یا آن چی ةيانیص .تػا وِٕػی در ةػصن ْػطد
ً
ـطْا در نطذل تهطیو ةػطای
ٌيَز چی وحَد داؽًِ ةاؽص ،ةصىؼ
غالنِی ةَده و ٌيَز در تظکیً دیؾطْت ىکطده اغػت .تػا وِٕػی او
چی داؽًِ ةاؽص ةً ایو نٍيی اغػت کػً ةػصىؼ ٌيػَز در غػهد
چػی ةیهػاریزا دارد.
ةاهیی دػاهیؼ ىؾػصه و ةػًنَر ذػِم ٌيػَز
ِ

چی نطدم را نیدزدد در غهد چی اغت .اگػط کػػی
ؽشفی کً
ِ
ً
وإٍا ةصاىص در ذال اىخام چً کاری اغت ٌطگظ ىهیسَاٌص از ْػطد
چی ىاسایؿ ةگیطد .چی در ةػصن ْػطدی ُیطتهطیوکييػصه
دیگطی
ِ
کصر و ىاسایؿ اغت .نهکػو اغػت از نطیػٔ تهػطیو چیگَىػ

تهیظتط ؽَد .وِٕی ایو اىطژی تهیظتط ؽَد نیتَان دیص در ىٖانی
کً او ةیهاری دارد تَدۀ ةظرگی از نادۀ غیاه ةا چگػایی ةػاه وحػَد

ً
وإٍا از ةیهاری ؽٓا یاِْػً و غػایم
دارد .ةا ادان تهطیو ،اگط ْطد

چی او ةًتصریج زرد نیؽَد .اگػط ةیؾػِط ةػً تهػطیو
ؽصه ةاؽص،
ِ
ی او ىیػظ ىادصیػص
ادانً دٌػص ،ةیهػاری ةػًنَر وإٍػی درنػان و چػ ِ

نیؽَد .او وارد نطذل ةصن غٓیص ؽیطی نیؽَد.

2۲۸

نیتَان گٓت اگط ْطدی چی دارد ٌيَز ٌم ةیهاریٌایی دارد.
نا تظکیًکييصه ٌػِیم ،چػطا در تهطیونػان ةػً چػی ىیػاز داؽػًِ
چی ىاسػایؿ ىیػاز
ةاؽیم؟ ةصن نا ةایص داهیؼ ؽَد .چطا ةایص ةً
ِ
ً
نهلٖا ىیاز ىصاریم .ؽشفی کً چی نیسَاٌص ٌيَز
داؽًِ ةاؽیم؟
چػی
در غهد چی ٕطار دارد .او کً در غهد چی اغت ،ىهیتَاىػص
ِ

چی ةص را از ٌم تؾشیؿ دٌص ،زیطا آن تَاىػایی را ىػصارد.
سَب و
ِ
چػی ذٖیٖػی در ٕػػهت دنتػیان ةػصنتان را
ایو ْطد ىهیتَاىص
ِ
ةطدارد ،زیطا ْٖم ؽشفی ةا تَاىاییٌایی در غهری ةػاه نیتَاىػص

چی ىشػِیو را ةطدارد .ةياةطایو اگط کػػی نیسَاٌػص ٌطگَىػً
آن
ِ
چی ىاسایؿ در ةصنتان را ةصزدد ،ةگضاریص ةػصزدد .نػػئل نٍهػی
ِ
ً
وإٍػا
ىیػت .در گضؽًِ وِٕی تهطیو نیکطدم دی ةطدم کً چػی
چیظ ساـی ىیػت ،زیطا اگط نیسَاغِم سَد را ةا چػی دػط کػيم،
ْٖم ةا ْکطکطدن درةارۀ آن ،نیتَاىػِم ؽػکم سػَد را ةػا آن دػط
کيم.
نصرغ دائػَ تهػطیو ایػػِادۀ تػیاِنزی حَآىػ

را آنػَزش

نیدٌص در ذایی کً نصرغ ةَدا حاریکطدن چی ةػً ةػاهی غػط را
چػػی ةػػػیاری در حٍػػان وحػػَد دارد و ؽػػها
آنػػَزش نیدٌػػص.
ِ
نیتَاىیص در تهام نصت روز ،سَد را ةا آن دط کيیص .ؽها ىٖه نب
غَزىی هئَگَى

را ةاز نیکيیص ،ىٖه نػب غػَزىی ةػایٌَیی در

ْطؽ غطتان را ةاز نیکيیػص و غػپع نیتَاىیػص چػی را ةػً درون
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حاری کيیص .ذٌوتان را روی دنتیان نِهطکظ نیکيیص و از نطیػٔ
دغتٌایتان سَد را ةا چی دط نیکيیص .در یک یريً از چػی دػط
نیؽَیص .ةصون تَحً ةً ایيکً ةا چً نٖصار از چی دط ؽػصهایص ،ةػً
چً دردی نیسَرد؟ وِٕی ةٍلی اْطاد چی را زیػاد تهػطیو کػطده
ةاؽيص ،اذػاس نیکييص اىگؾِانؽان نَِرم ؽصه و ةصنؽان ةػاد
کطده اغت .وِٕی دیگطان ىظدیک چيیو ْػطدی ٌػػِيص ،نیػصاىی
ً
وإٍا سَب تهطیو کطدهای».
دیطانَن او اذػاس نیکييص« ،وای،

نیگَیم آن چیظی ىیػت .گَى

تان کخاغػت؟ آن ْٖػم تهػطیو

چی اغت .چی ىهیتَاىص حایگظیو گَى

ؽَدٌ ،طچٖػصر ٌػم کػً

چػی
ْطد چی داؽًِ ةاؽصٌ .صؼ از تهػطیو چػی ایػو اغػت کػً
ِ

چػی درون ةػصن ْػطد ؽػَد و ةػصن را
سَب در ةیطون ،حػایگظیو
ِ
ً
ـطْا حهًکطدن چی ْایػصۀ چيػصاىی ىػصارد .در ایػو
داهیؼ کيص.
غهدِ چیْ ،ػطد ٌيػَز دغػِشَش تِییػط ةيیػادی ىؾػصه و ٌيػَز

گَىگی در نیان ىیػتْ .طد ٌطچٖصر ٌم کػً چػی دزدیػصه ةاؽػص،

ٌيػػَز چیػػظی ةػػًحظ کیػ ػ ةظرگػػی از چػػی ىیػػػت .ةػػً چػػً درد
نیسَرد؟ چی ٌيَز ةً نادۀ ةا اىطژی ةاه تتصیل ىؾصه اغت .دع
چی ؽها را نیدزدد.
ىتایص ةِطغیص و ىتایص ىگطان ةاؽیص کً کػی
ِ
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :اگط ةصنتان چی داؽػًِ ةاؽػص،
چی ؽها را ةصزدد ،آیػا او
ةیهاریٌایی ٌم دارد .دع اگط ؽشفی
ِ
ً
چی ةیهاریزای ؽها را ىیظ ىهیدزدد؟ او اـال ىهیتَاىػص ایوٌػا را
ِ
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از ٌم تهیظ دٌص ،زیطا ْطدی کً چی نیسَاٌص در غهد چی ٕػطار
داؽًِ و ٌیچ تَاىایی ةطای ایو کار ىصارد .ؽشفی کػً گَىػ

دارد

ً
نههئيا ایونَر اغت .اگط ةػاور ىهیکيیػص ،ةیاییػص
چی ىهیسَاٌص؛

ً
چػی ؽػها را ةػصزدد،
وإٍػا ةشَاٌػص
آزنایؼ کيیم .اگط ؽشفػی
ِ
نیتَاىیص آىخا ةایػِیص و ةگضاریص چػی را ةػصزدد .در ذػایی کػً او

چی ؽػها را نػیدزدد ،نیتَاىیػص ْکػط سػَد را روی
دؾت غطتان
ِ
چػی حٍػان نِهطکػظ کيیػص .سَاٌیػص دیػص چػً
دطکطدن ةصنتان ةا
ِ

نٍانلػ سػػَةی اغػػت ،زیػػطا او ْٖػػم دػػاهیؼ ةػػصنتان را تػػػطیً
نیکيص و نختَر ىیػِیص دغِانتان را ةاه ةتطیص و داییو ةیاوریص تا
ةصنتان را ةا چی دط و از آن سػایی کيیػص .ةػًسانط ایيکػً او ٕفػص
ةػػصی دارد و چیػػظی را از دیگػػطان نػػیدزدد ،ةػػا ایيکػػً آن چیػػظ
دزدیصهؽصه سَب ىیػت انا ٌيَز ٌم کاری را اىخػام نیدٌػص کػً
ةطایؼ ةً ٕیهت ازدغتدادن تَٖا تهام نیؽَد .ةياةطایو ةً ؽػها
تَٖا نیدٌص .ایو کارش نصاری ةیو ؽها دو ىٓط ؽػکل نیدٌػص.
چی ؽها را نیگیػطد ،در ةٍُػصی دیگػط ةػً ؽػها تٖػَا
در ذایی کً
ِ

نیدٌص .ؽشفی کً چی را نیدزدد ایػو ىکِػً را ىهیداىػص .اگػط
نیداىػت ،حطئت ىهیکطد ایو کار را اىخام دٌص!
چٍطۀ تهام اْطادی کً چی نیدزدىص رى

دطیصه و زرد اغػت.

ٌهگی ةً ایو ـَرت ٌػِيص .ةػیاری از اْطادی کً ةػطای تهػطیو
چیگَى

ةً دارک نیروىص آرزوی ازةیوةطدن ةیهاریٌا را دارىص و
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اىَاعوإػام ةیهاریٌا را دارىص .وِٕی کػی ةشَاٌص ةصىؼ غػایم
چی ةیهاریزا را تشلیً کيص .انػا ؽشفػی کػً
ؽَد ةایص غٍی کيص
ِ
چی ةیهاریزا را
چی نیدزدد چی را تشلیً ىهیکيص و اىَاعوإػام
ِ
در غطاغط ةصىؼ اىتػار نیکيػص .ذِػی درون ةػصىؼ ةػػیار تیػطه

نیؽَد .اگط ٌهیؾً تَٖا از دغت دٌص ،ىاٌط ةصىؼ ىیظ غیاه ةػً
ىيط نیرغػص .وِٕػی نیػصان کارنػای او ةػظرا نیؽػَد و نٖػصار
زیادی تَٖا از دغت نیدٌص درون و ةیطون ةصىؼ غیاه نیؽَد.
اگط اْطادی کً چی نیدزدىص از ایو تِییطاتی کً ةطایؽػان اتٓػاؽ
نیاِْاد آگاٌی نیداؽِيص یا نیداىػِيص ةً نطدم تٖػَا نیدٌيػص
و کاری ایوچيیو اذهٖاىً را اىخام نیدٌيص ،نصتٌا دػیؼ آن را
تطک نیکطدىص.
ةطسی اْػطاد درةػارۀ چػی اُػطاؽ نػی کييػص« :اگػط در آنطیکػا
ةاؽیص ،نیتَاىیص چی را کً ةیطون نیْطغِم دریاْت کيیص« ».آن
نطؼ دیَار نيِيط ةهاىیص ،چی را کً ةیطون نیْطغِم نیگیطیػص».
ةٍلی اْطاد ةػیار ذػاساىص و وِٕی چی ةیطون ْطغػِاده ؽػَد
نیتَاىيػػص آن را اذػػػاس کييػػص .انػػا چػػی در ایػػو ةٍُػػص حاةخػػا
ىهیؽَد .چػی در ةٍُػصی دیگػط کػً چيػیو دیػَاری وحػَد ىػصارد
ذطکت نیکيص .چطا وِٕی اغِاد چیگَىگی در نریهی ةاز چػی را
ةیطون نیْطغِص ىهیتَاىیػص چیػظی را اذػػاس کيیػص؟ زیػطا در
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ةٍُصی دیگط چیظی وحَد دارد کً غص راه آن نیؽَد .ةياةطایو چی
ةً آن اىصازه کً نطدم تَـیّ کطدهاىص ٕصرت ىَٓذ ىصارد.
ً
وإٍا ٕصرت دارد گَى
آىچً
گَى

اغت .وِٕی تظکیًکييػصه ةَِاىػص

غانً کيص ،او دیگط چی ىصارد و نیتَاىص نادۀ ةا اىطژی ةػاه

ةیطون ةٓطغِص .وِٕی ةا چؾم غَم ةً آن ىگاه کيیص ةً ؽػکلی از
ىػػَر دیػػصه نیؽػػَد .وِٕػػی ةػػً ؽػػشؿ دیگػػطی نیرغػػص ،ةاٌػػث
ً
نػػِٖیها ْػطدی
نیؽَد ؽشؿ گطنا اذػاس کيػص و نیتَاىػص

ٌادی را کيِطل کيص .انا ىهیتَاىص ؽشؿ را ةًنَر کانل ؽٓا دٌص،
ةلکً ْٖم تث یط غػطکَبکطدن نؾػکل را دارد .ةػطای ایيکػً ةػًنَر
ذٖیٖی ةیهاریٌا را ؽٓا داد ،ةایص تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی وحػَد
داؽًِ ةاؽص .ةػطای ٌػط ةیهػاری ،تَاىػایی ْػَؽنتیٍی ةشفَـػی
وحَد دارد .در غهری ةػیار نیکطوغکَدیٌ ،ط ذرۀ نیکطوغکَدی
از گَى

ٌ ،هان تفػَیط سَدتػان را دارد .نیتَاىػص اْػطاد را از ٌػم

ػطژی
تؾػػشیؿ دٌػػص و ٌػػَش سػػَد را دارد ،چطاکػػً ؽػػکلی از اىػ
ِ

ةاهغت .اگط کػی آن را ةصزدد ،چگَىً نیتَاىص آىخا ةإی ةهاىػص؟
در آىخا ةػإی ىهیناىػص و ىهیتَاىػص در آىخػا نػػِٖط ؽػَد ،زیػطا
نٍِلٔ ةً آن ؽشؿ ىیػػتٌ .طکػػی کػً ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
نیکيػص و گَىػ

دارد ،اغػِادی دارد کػً نطإػب اوغػت و ٌػیچ

اغِادی ٌطگظ ىهیگضارد کػی ةصیو ؽکل اىطژی را ةطدارد.
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جهعکردن چی
در آنَزش تظکیً در غهَح ةاهتط ،دزدیصن چی و حهًکػطدن چػی
نَكٌَاتی ىیػِيص کػً نٍهػَه ً ةػً آن نیدػطدازیم .درةػارۀ آنٌػا
ـرتت نیکيم زیطا نیسَاٌم ىیکيانی روشٌای تظکیػً را اذیػا
کيم ،کار سَةی اىخام دٌم و چيیو دصیصهٌای ةصی را ْاش کػيم.
ٌیچکػی در گضؽًِ ةػً آنٌػا اؽػاره ىکػطده اغػت .انیػصوارم ةػا
تؾطید ایو نَكَع ،نػطدم چيػیو کارٌػای ةػصی را دیگػط اىخػام
ىصٌيص و ٌهچيیو اْطادی کً از ایو نػػئلً آگػاه ىیػػِيص از ایػو
چیظٌا دیگط ىِطغيص.
نٖصار ةػیار زیادی چی در حٍان وحَد دارد .ةٍلی از نػطدم
چی آغهاىی یاى
درةارۀ
ِ

چی زنیيی ییو ـرتت نیکييص .ؽها
و
ِ

ىیظ ٕػهِی از ایو حٍان ٌػِیص ،دػع نیتَاىیػص ةطویػص و چػی

چػی حٍػان را حهػً ىهیکييػص ،ةلکػً
حهً کيیص .انا ةٍلی اْطاد
ِ
چػی گیاٌػان را حهػً کييػص.
ٌهیؾً ةً نطدم آنػَزش نیدٌيػص
ِ

چػی درسػت
یاًٌِْایؽان را ةا دیگطان ةػً اؽػِطاک نیگضارىػص:
ِ
غپیصار غٓیصرى

چی درست کاج زرد اغت .چگَىً و چػً
اغت،
ِ

زناىی چی را از آنٌا حهً کطد .ذِی کػی زناىی گٓت« :درسِػی
چػی آن را حهػً
روةطوی نيظل نا وحػَد داؽػت .دػع از ایيکػً
ِ

کطدم سؾک ؽص ».آیا ایو چیظی اغػت کػً ةایػص ةػً آن اِْشػار
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کطد؟ آیا ایو کاری ىادرغت ىیػت؟ ٌهً نیداىيػص وِٕػی ةػًنَر
ذٖیٖی تظکیً نػیکيیم ،چیظٌػای نثتػت و ٌهگػَىی ةػا غطؽػت
حٍػان را نیسػَاٌیم .آیػا ىتایػص ىیػکسَاٌی را دػطورش دٌیػػص؟
ؽشؿ ةطای ٌهگػَىی ةػا غطؽػت حٍػانِ ،حػوَ ،ؽػوِ ،رن ،ةایػص

ىیکسَاٌی را دطورش دٌص .اگط ٌهیؾً کارٌای ىادرغػِی اىخػام
دٌیػػص ،چگَىػػً نیتَاىیػػص گَىػػ

را اْػػظایؼ دٌیػػص؟ چگَىػػً

ةیهاریٌایتان نیتَاىيػص ؽػٓا یاةيػص؟ آیػا ایػو نشػایّ چیػظی
ىیػت کً تهطیوکييصگان نػا ةایػص اىخػام دٌيػص؟ آن ىیػظ کؾػِو
نَحػػَدات و اىخػػام کػػاری ىادرغػػت اغػػت! ؽػػایص کػػػی ةگَیػػص:
«ٌطچً ةیؾِط نیگَییص ،ةیؾِط تفَرىادضیط اغػت .گِٓیػص کؾػِو
ذیَاىات ،کؾِو اغت و ذػاه نیگَییػص ازةیوةػطدن گیاٌػان ىیػظ

کؾػػِو اغػػت ».انػػا وإٍػ ً
ػا ایونػػَر اغػػت .در ةَدیػػػم درةػػارۀ
ةازدیصایی ـػرتت نیکييػص ،درةػارۀ ایيکػً وِٕػی ةازدیػصا ؽػَیص
نیتَاىیص ةًـَرت گیاه درآییص .ایو چیظی اغػت کػً در ةَدیػػم
نیگَیيص .نا ایيخا ةػً ایػو نػػائل ىهیدػطدازیم ،انػا نیتػَاىیم
ةگػػَییم کػػً درسِػػان ىیػػظ زىصهاىػػص و ذِػػی تَاىػػاییٌػػای ادراکػػی
دیؾطًِْای دارىص.
ةًنَر نثال ،در آنطیکا ؽشفی ٌػػت کػً در دژوٌؼٌػای
ایکِطوىیک تشفؿ دارد و ةً دیگطان آنَزش نیدٌػص چگَىػً از
وغایل دروغغيج اغِٓاده کييص .روزی ىاگٍان ْکػطی ةػً ىيػطش
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رغیص .او دو اىٍِای دغِگاه دروغغيج را در ىطؼ گیاه اژدٌا ْػطو
کػػطد و ةػػً گیػػاه آب داد .ةالْاـػػلً نَِحػػً ؽػػص ٕلػػم دغػػِگاه
دروغغيج ةًغطٌت ىٌَی نيريی رغم کػطد .ایػو نيريػی ؽػتیً
ػان
ٌهػػان نيريػػی ةػػَد کػػً نِػػظ اىػػػان در زنػػان ؽػػادی و ٌیخػ ِ

یريًای ایخػاد نیکيػص .ؽػگٓتزده ؽػص .چگَىػً گیػاه نیتَاىػص
اذػاغات داؽًِ ةاؽص؟ ىظدیک ةَد ةً سیاةان ةطود و ْطیاد ةظىص:
«گیاٌان دارای اذػاغات ٌػِيص!» ایو رویصاد او را ةط آن داؽت
تا ةً دژوٌؼٌایؼ در ایو زنیيػً ادانػً و آزنایؼٌػای زیػادی
اىخام دٌص.
یکةار دو گیاه را کيار ٌػم ٕػطار داد و از ؽػاگطدش سَاغػت
یکی از آنٌا را در نٖاةل گیاه دیگط یگصکَب کيص تػا از ةػیو ةػطود.
غپع گیاه غایم را ةً اتاؽ دیگطی ةطد و دغِگاه دروغغيج را ةً
آن وـل کطد .از ديج ىٓط از ؽاگطداىؼ سَاغت ةًتطتیب وارد اتاؽ
ؽَىص .وِٕی کً چٍار ؽاگطد وارد اتاؽ ؽصىص گیػاه ٌػیچ واکيؾػی
ىؾان ىصاد .وِٕی ديخهیو ؽاگطدٌ ،هان کػی کً گیػاه را از ةػیو
ةطده ةَد وارد اتاؽ ؽص ،ذِی ٕتل از ایيکً ةًنطؼ گیاه ةػطودٕ ،لػم
دغِگاه ةًغطٌت ىٌَی نيريی رغم کػطد کػً ْٖػم زنػاىی ىػاٌط

ً
ً
وإٍا ؽگٓتزده ؽػص!
وإٍا تطغیصه ةاؽص .او
نیؽَد کً ؽشفی
ایو رویصاد ىکِ ةػػیار نٍهػی را ةػً نػا نیگَیػصٌ :هیؾػً ْکػط
نیکػػطدیم ْٖػػم گَىػػًٌای دیؾػػطِْ ذیػػات ،ناىيػػص اىػػػانٌا،
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نَحػػَداتی ٌػػػِيص کػً ةًواغػػه اٌلػػای ذػیؽػػان نیتَاىيػػص
چیظٌا را تؾشیؿ و تهیظ دٌيص و ْٖم آنٌا ٌػِيص کً ةًواغػه
نِظؽان نیتَاىيص تخظیًوترلیل کييص .چگَىػً گیاٌػان نیتَاىيػص
چیظٌا را تؾشیؿ دٌيص؟ آیا ةً ایو نٍيی ىیػت کػً آنٌػا ىیػظ
اٌلای ذػػی دارىػص؟ در گضؽػًِ ،اگػط کػػی نیگٓػت گیاٌػان
اٌلای ذػی ،تَاىایی ْکطکطدن و اذػاغػات دارىػص و نیتَاىيػص
نطدم را تؾشیؿ دٌيص ،نطدم نیگِٓيص او سطاْاتی اغػتٌ .ػالوه
ةط ایو ویژگیٌا ،ةً ىيط نیرغص گیاٌان در ةطسی حيتًٌا ْطاتػط از
نطدم انطوزی نا ٌػِيص.
روزی ایو دژوٌؾگط ،دغِگاه دروغغيج را ةً گیاٌی وـل و
ةا سَد ْکط کطد« :چً آزنایؼ دیگطی اىخام دٌم؟ ةطاٌای گیاه
را ةا آتؼ نیغَزاىم تا ةتیيیم چً واکيؾػی ىؾػان نیدٌػص ».ةػا
ایو ْکط ،ذِی ٕتل از ایيکً آن کار را اىخػام دٌػصٕ ،لػم دغػِگاه
ةػػًغػػطٌت ىػػٌَی نيريػػی رغػػم کػػطد کػػً وِٕػػی ؽشفػػی ةػػطای
کهکسَاغِو گطیً نیکيص و زىصگیاش در سهط اغت ایو ىَع را
نیةیيیص .ایػو تَاىػایی َْؽذػػی کػً در گضؽػًِ سَاىػصن ْکػط
ىانیصه نیؽص یک ٌهلکطد ىٍِٓ ةؾطی و یک تَاىایی نػادرزادی
اغت .ةا اَْل ةؾطیت ایو تَاىایی َْؽذػی از دغت رًِْ اغت.
ةطای ةازیاةی آن ،ةایص تظکیً کيیص و ةً سلَص اوییػًتان ةازگطدیػص.
انا گیاه ایػو تَاىاییٌػا را دارد و نیداىػص چػًچیظی در ذٌوتػان
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نیگضرد .نهکو اغت تفَرىادضیط ةاؽص ،انا ایو تخطةًای ٌلهی و
وإٍی ةَد .او آزنایؼٌػای نشِلٓػی اىخػام داد ،ؽػانل ةطرغػی
تَاىایی کيِطلازراهدور .اىِؾار ىَؽًٌِایؼ غطوـصای زیػادی در
غطاغط دىیا ایخاد کطد.
گیاهؽياغان در کؾَرٌای نشِلّ و آنٌایی کً در کؾَر نػا
ٌػػػِيص ىیػػظ ٌهگػػی دژوٌؼٌایؽػػان را در ایػػو زنیيػػً ؽػػطوع
کطدهاىص و ایو دیگط چیظی سطاْی نرػػَب ىهیؽػَد .چيػص روز
دیؼ گِٓم کً آىچً انطوزه اىػان تخطةً ،اسِػطاع و کؾػّ کػطده
آنٕصر ٌػت کً ةَِان کِابٌای درغی را تِییط داد .انا ةػًسانط
تث یط ذٌيیتٌای نطغَم ،نطدم تهایلی ىصارىص آنٌا را ةً رغهیت
ةؾياغيص و کػی ىیظ ایو چیظٌا را ةًنَر روؽهيصی غػازناندٌی
ىهیکيص.
در دارکی در ؽهالؽطؽ چیو نَِحً ؽصم گطوٌی از درسِان
کاج سؾک ؽصهاىص .گطوٌػی کػً آىخػا ىػٌَی چیگَىػ

تهػطیو

نیکطدىص ،روی زنػیو ُلػت نیسَردىػص و غػپع ةػا اغػِٓاده از
چی درسِػان را حهػً نیکطدىػص .نػصت کَتػاٌی
دغتودایؽان
ِ
دع از آن ،درسِان کػاج در آن نيهٖػً دژنػطده و سؾػک ؽػصىص.

آىچػػً آنٌػػا اىخػػام دادىػػص کػػار سػػَب یػػا ةػػصی ةػػَد؟ از دیػػصگاه
تهطیوکييػػصگان نػػا ایػػو کارؽػػان کؾػػِو نَحػػَدات ةػػَد .ؽػػها
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تهطیوکييػػصه ٌػػػِیص ،ةيػػاةطایو ةػػطای ٌهگَنؽػػصن تػػصریخی ةػػا
غطؽت حٍان و رٌایی از سفَـیات ةصتان ةایػص ؽػشؿ سػَةی
ةاؽیص .ذِی از دیصگاه ْطدی ٌػادی ىیػظ کارؽػان سػَب ىیػػت.
چيیو کاری آغیبرغاىصن ةً انَال ٌهَنی و سطابکػطدن ْلػای
غتظ و ةطٌمزدن تٍادل غیػِم نریمزیػت ةَد .از ٌط حٍت کػار
سَةی ىیػت .نٖصار زیادی چی در حٍان وحػَد دارد و نیتَاىیػص
ٌطٕػػصر کػػً ةشَاٌیػػص آن را حهػػً کيیػػص .وِٕػػی ةطسػػی اْػػطاد در
تهطیوؽان ةً نطذل ساـی نیرغيص نهکو اغت ٕصرتی داؽػًِ
چی نيهٖ وغیٍی از غػتظهزار
ةاؽيص کً ةا یک ذطکت دغتؽان
ِ

و درسِان را حهً کييص .انا ٌطچً دریاْت نیکييص چیظی حظ چی

ىیػت و ٌطٕصر ٌم حهً کييص ةً درد ىهیسػَرد .ةطسػی ْٖػم ةػً
ٕفص حهًکطدن چی ةً دارک نیروىص و ٌیچ کػار دیگػطی اىخػام
ىهیدٌيصْ .طدی ادٌا نیکيػص« :ىیػازی ىػصارم چیگَىػ

تهػطیو

کيمٌ .هیو کً ٕصم نیزىم و چػی حهػً نػیکيم سػَب اغػت و
دع از آن ،تهطیو نو اىخام ؽصه اغتٌ .هیو کً ْٖم چػی ةػً
دغت آورم کاْی اغت ».ةًاؽِتاه ْکط نیکييص چی ،گَى

اغػت.

وِٕی دیگطان ةً ایو ؽشؿ ىظدیک نیؽَىص اذػػاس نیکييػص
چی گیاٌان ،نتیٍت یػیو را ىػصارد؟
ةصىؼ سیلی غطد اغت .آیا
ِ

تهطیوکييصه ةایص تٍادل ییو و یاى
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را ذٓو کيص .اگطچً ةصن ایو

ؽشؿ ةَی روُو کاج نیدٌصٌ ،يَز نهکػو اغػت ْکػط کيػص در
تهطیيؼ ةًسَةی ٌهل نیکيص.

يرکسی کٌ تزکیٌ کند گَنگ را بٌ دست نیآٍرد
ایو نَكَع کً چً کػی تظکیً نیکيص و چً کػػی گَىػ

را ةػً

دغت نیآورد ةػیار نٍم اغت .وِٕی از نو درةارۀ نظایای ْػایَن
داْا نیدطغيص ،نیگَیم ْایَن داْا نیتَاىص نکاىیظمٌای اىطژی را
ٕادر کيص کً تهطیوکييصگان را داهیؼ کيص و ةياةطایو نٖػصار زنػان
هزم ةطای تهطیو را کاٌؼ دٌصْ .ایَن داْا نؾػکل کهتػَد وٕػت
ةطای اىخام تهطیوٌا را ذل نیکيص ،زیطا گَى

ةًنَر دیَغًِ ْطد

را تظکیً نیکيص .دیگط ایيکً ،روش نا روش تظکی وإٍی ذٌػو و
ةصن اغت .ةصن ْیظیکی نا دغِشَش تِییطات ةظرگػی نیؽػَد.
انا ْایَن داْا نظیت دیگطی دارد ،ةظراتطیو نظیِی کً تا انػطوز
آن را ىگِٓم .انطوز ةطای اوییو ةار از آن دطده ةط نیدارمٕ .تالً آن را
ىگِٓم زیطا نَكَع نٍهی را در ةط دارد و ةً گضؽػِ دور در تػاریز
ةطنیگػػطدد و حانٍ ػ تظکیًکييػػصگان را ةًؽػػصت ترتتػػث یط ٕػػطار
نیدٌص .در نَل تاریز ىً کػی ٌطگػظ حطئػت کػطده و ىػً احػازه
داؽًِ اغت کً آن را ْاش کيص .انا ٌیچ گظیي دیگطی ىصارم حػظ
ایيکً ةً ؽها ةگَیم.
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ةطسی از نطیصان گًِٓاىصٌ« :ط حهلًای کً اغِاد یی ٌيگخی
گًِٓ اغت یک راز آغهاىی و اْؾاکطدن اغطار آغهاىی اغت ».انا
ایونَر ىیػت کً ةًنَر غطغطی اغطار آغهان را اْؾا نیکيم .نا
ةًنَر وإٍی نطدم را ةًغَی غػهَح ةػاهتط راٌيهػایی نػیکيیم و
نطدم را ىخات نیدٌیم .نا ةایص نػئَل ؽها ةاؽػیم و نیتػَاىیم
آن نػئَییت را ةً ٌٍصه ةگیطیم .اگػط کػػی ُیطنػػئَهىً درةػارۀ
آنٌا ـرتت کيص ،اْؾاکطدن اغػطار آغػهاىی اغػت .آىچػً انػطوز
نیسَاٌم روؽو کيم ایو اغت :آن کػی کً تظکیً نیکيص ْطدی
اغت کً گَى

را کػب نیکيص .از ىيط نو ،تهام روشٌای تظکی

انطوزه ،ؽانل تظکیًٌای غطاغط تػاریز در نصرغػ ةػَدا ،نصرغػ
دائَ و نصرغ ُیطنٍهَیی ،روح کهکی ؽشؿ را تظکیً کطدهاىػص و
کػی کً گَى

را ةً دغت نیآورده روح کهکی ةػَده اغػت .روح

اـلی کً ایيخا ةیان نیکيیم ةً ذٌػو ٌؾػیارتان اؽػاره نیکيػص،
ذٌيی کً از نطیٔ آن ،از اْکار و اٌهالتان آگاه ٌػػِیص و ٌهػیو
ذٌو ٌؾیارتان نٍطؼ ؽهاغت .انا آىچػً روح کهکیتػان اىخػام
نیدٌص ٌهیؾً ةػطای ؽػها ىانؾػشؿ اغػت .اگطچػً او ةػًنَر
ٌمزنان ةا ؽها نَِیص ؽص و ٌهان اغم و ٌهان ؽکل ؽها را دارد
و او ىیظ ٌهیو ةصن را کيِطل نیکيص ،انػا دٕیػٔ ةگػَییم ،او سػَد
ؽها ىیػت.

2۸2

اـلی در حٍان وحَد دارد :آن کػی ةً دغت نػیآورد کػً از
دغت نیدٌص .آن کػی گَىػ

را ةػً دغػت نػیآورد کػً تظکیػً

نیکيص .در غطاغط تاریز ،تهام روشٌا ةػً نػطدم آنَسًِاىػص کػً
ْطد در نَل نصیِیؾو یا تٍهٔ نٍيَی ةایص ٌه آگػاٌی سػَد از
نریم و انطاْؼ را کيار ةگضارد ،ةً چیظی ْکط ىکيص و ةًنَر کانل
ةً ذایت سلػً رود و از سَد ةیسَد ؽَد .ةطسی غػً غػاٌت در
نصیِیؾو یا در ذایت تٍهٔ نیىؾیييص نثل ایيکً ْٖم یريػًای
کَتاه گضؽًِ اغت .دیگطان نهکػو اغػت تَاىػایی تهطکػظ چيػیو
اْطادی را ترػیو کييص .انا ایو اْطاد و دیگػطان نَِحػً ىؾػصهاىص
کً سَد ایو اْطاد کػاىی ىتَدىص کً تهطیو نیکطدىص .ةًنَر نثال،
نصرغ دائَ آنػَزش نیدٌػص کػً «روح آگػاه» نینیػطد و «روح
وإٍی» نَِیص نیؽَد .نييَرؽان از روح آگاه چیظی اغت کً نا
روح اـلی نیىانیم و نييَرؽان از روح وإٍی چیظی اغػت کػً
ً
وإٍػا ةهیػطد،
نا روح کهکی نیىانیم .اگط ٕطار ةػَد روح آگاهتػان

ىاةَد نیؽصیص زیطا روح اـلیتان نینطد .زنػاىی کػػی از روش
تظکی دیگطی ةً نو گٓت« :نٍلم ،وِٕی تهطیو نیکيم ذٌػيم را
رٌا نیکيم ،تػا ذػصی کػً ذِػی اٌلػای سػاىَادهام ةػطایم آؽػيا
ىیػِيص ».ؽشؿ دیگطی ةً نو گٓت« :نختَر ىیػِم ةًغػشِی
تهػػطیو کػػيم ،نثػػل ةٖیػػً کػػً ـػػتد زود و اىٍِػػای ؽػػب تهػػطیو
نیکييص .وِٕی ةً ساىً نیروم ،روی نتل دراز نیکؾم و از سَدم
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سارج نیؽَم تا تهطیو کػيم .در ذػایی کػً آىخػا دراز کؾػیصهام
سَدم را ىيػاره نػیکيم کػً تهػطیو نػیکيم ».تػا ذػصی ةػطایؼ
نِثغّ ؽصم.
انا چطا آنٌا روح کهکی را ىخات نیدٌيص؟ زناىی ْطزاىػًای
دائَئیػػػِی ةػػًىام یػػَ دوى ػ

ةیو گٓػػت« :نػػو تػػطحید نػػیدٌم

ذیَاىی را ىخات دٌم ةًحای ایيکً اىػاىی را ىخات دٌم ».ةػیار
غشت اغت نطدم از ىيط نٍيَی آگاه ؽَىص .زیطا نػطدم ٌػادی در
تٌَم حانٍ ٌادی ةؾػطی گػم ؽػصهاىص و ٌيگػام روةطوؽػصن ةػا
نياًْ ٌهلی ىهیتَاىيص واةػِگیٌایؽان را رٌػا کييػص .اگػط ةػاور
ىهیکيیصْٖ ،م ىگاه کيیص چگَىً ةطسی اْطاد وِٕػی ةٍػص از ساتهػ
غػػشيطاىی از ایػػو غػػایو سػػارج نیؽػػَىص دوةػػاره اْػػطادی ٌػػادی
نیؽَىص و اگط کػی آنٌا را ىاراذت یا ٌفتاىی کيص تاب ىشَاٌيص
آورد .ةٍص از گضؽت نصتی اـالً ناىيص تهطیوکييصه رِْار ىهیکييػص.
ةػیاری از دائَئیػتٌا در تػاریز ایػو ىکِػً را نَِحػً ؽػصهاىص:
ىخات اىػان ةػیار غشت اغت ،زیطا روح اـلی او ةػیؼ از ذػص
از دغت رًِْ اغت .ةٍلی اْطاد کیٓیت روؽوةیيی سَةی دارىص و
سطدی را کً در گِٓ کػی ىًٍِٓ اغػت تؾػشیؿ نیدٌيػص .انػا
ةطسػػی اْػػطاد ةػػصون تَحػػً ةػػً ایيکػػً چگَىػػً نػػػائل نٍيػػَی را
ةطایؽان تؾطید نیکيیص ةاور ىهیکييص و ْکط نیکييص ذطؼٌػای
ةینٍيی نیزىیص .نػا ایػوٌهػً ةػا او درةػارۀ تظکیػ ؽیوؽػیي
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ـرتت نیکيیم ،انا وِٕی در ةیو نطدم ٌػادی اغػت ةػازٌم ٌػط
کاری را کً نیسَاٌػص اىخػام نیدٌػصْ .کػط نیکيػص نظیتٌػای
نلهػػَس در دغػػِطس او ٌهلػػی ٌػػػِيص و در نلػػب
وإٍػػی و
ِ
آنٌاغت .ذِی اگط دی ةتطىػص آنَزشٌػایم ٕاةلدػضیطش اغػت،
ةطایؽان غشت اغت از آن دیطوی کييص .ىخات روح اـلی اىػان
ىػتت ةً روح کهکی کً نیتَاىص ـريًٌایی را در ةٍُصٌای دیگػط
نؾاٌصه کيص ،ةػیار غػشت اغػتٌ .هػیو انػط آنٌػا را ةػً ایػو
ىِیخً رغاىص کً« :چطا ةایػص روح اـػلی تػَ را ىخػات دٌػم؟ روح
کهکیات ىیظ سَد تَ اغػت .اگػط او را ىخػات دٌػم ،آیػا یکػػان
ىیػت؟ تا وِٕی یکی از روحٌا دغِاورد تظکیً را ةػً دغػت آورد،
ةً ىيط ىهیرغص نٍم ةاؽص ىفیب کػصامیک نیؽػَد ،زیػطا ةػصیو
نٍيی اغت کً تَ آن را ةً دغت نیآوری».
ً
دٕیٖا روشٌػای تظکیػ آنٌػا را ؽػطح دٌػم .اگػط
ةگضاریص
تَاىایی َْؽنتیٍی دیصنازراهدور را داؽًِ ةاؽیص ،اذِهػاه ً چیػظی
ؽتیً ایو را نؾاٌصه نیکيیػص :وِٕػی نصیِیؾػو نیکيیػص و وارد
ذایت سلػً ؽصه یا از سَد ةیسَد نیؽَیص ،نهکو اغت ةتیيیص
در آن یريً کػی ٌمؽکل ؽها از ةصنتان سػارج نیؽػَد .اگػط

ً
وإٍػا سػَد ؽهاغػت،
غٍی کيیص دی ةتطیػص کػصامیک از ایػو دو
اذػاس نیکيیص سَدتان کػی ٌػِیص کً ایيخػا ىؾػػًِایص .آن
ْطدِ ٌمؽکل ؽها ،ةصن را تطک نیکيص و غپع اغِاد او را ةػطای
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تظکیً ةً ةٍُص دیگطی نیةطد .ایو ةٍُص را اغِاد تتصیل کطده اغت و
نیتَاىص ؽکلی از احِهاع ٕصیهی ،احِهاع انطوزه یا احِهػاٌی در
ةٍُصی دیگط ةاؽص .ؽػشؿ در آىخػا روزاىػً نػصتی کػً دو یػا غػً
ِ
غاٌت ایيخا نَل نیکؾص ،تهطیوٌا را یاد نیگیطد و غشِیٌای
زیادی را ترهل نیکيص .وِٕی آن ْػطدِ ٌمؽػکل ؽػها تهػطیو را
تهام نیکيػص و ةػازنیگطدد ،ؽػها ىیػظ از سلػػً ةیػطون نیآییػص.
اْطادی کً تَاىایی دیصن داؽًِاىص تا ایو ذص نخاز ةَدهاىػص کػً از
آن آگاه ؽَىص.
اگط ؽشؿ ىَِاىص ةتیيص ،ىاراذتکييصهتط اغت .وِٕػی چيػیو
ؽشفػػی ةٍػػص از دو غػػاٌت ةػػَدن در ذایػػت سلػػػً یػػا تٍهػػٔ،
آگاٌیاش را ةازنییاةصٌ ،یچ ىهیداىص چً اتٓػإی اِْػاده اغػت.
اْطادی ىیظ ٌػِيص کً ةػًٌيَان روؽػی ةػطای تهػطیو ،دو یػا غػً
غاٌت ةً سَاب نیروىص و سَد را کانالً ةً دیگطان واگضار نیکييص.
ایوٌا ذایتٌایی ٌػِيص کً تهػطیو ةًـػَرت گػاهةػًگػاه اىخػام
نیؽَد و ٌػط روز نػصتی را ةػً نصیِیؾػو یػا تٍهػٔ اسِفػاص
نیدٌيص .ذایتٌای دیگطی از تهطیو وحَد دارد کً در یک نطتتً
تهام نیؽَد .ؽایص درةارۀ ةَدیدارنا ؽيیصه ةاؽیص کً ُىً غال رو

ةً دیَاری ىؾػت .در گضؽًِ راٌتان زیادی ةَدىص کً دهٌػا غػال
در نصیِیؾو ىؾػػِيص .در تػاریز ،نػَهىیتطیو نػصت تتؽػصۀ
ىؾػِو در نصیِیؾو ةیؼ از ىػَد غػال اغػت .ةٍلػیٌا ذِػی
2۸۱

ةیؾِط از ایو ىؾػِيص .ذِی ةػا هیػ كػشیهی از سػاک ىؾػػًِ
روی نژهٌایؽػػان و ٌلٌّػػای رؽػػصکطده روی ةصنؽػػان ،ةػػً
ىؾػِو در آىخا ادانً نیدادىص .ةطسػی در نصرغػ دائػَ ىیػظ ایػو
روشٌا را آنَزش نیدٌيػص .ةػًویژه ةٍلػی روشٌػا در نصرغػ
ُیطنٍهَیی ةػًسػَابرْػِو را ةػًٌيَان ؽػکلی از تظکیػً آنػَزش
نیدٌيص .ؽشؿ ةصون ایيکً از سلػً ةیػطون ةیایػص دهٌػا غػال
نیسَاةص و ذِی یکةار ٌم ةیصار ىهیؽَد .انػا در ایػو ذایتٌػا
ْطدی کً تهطیو نیکيص چػً کػػی اغػت؟ روح کهکػی ؽػشؿ.
اؽشاـی کً ٕصرت دیصن دارىػص نؾػاٌصه نیکييػص کػً [در نػَل
نَهىی ْطدب اغِادی روح کهکی ایو ْطد را ةطای تظکیً
نصیِیؾو
ِ
ِ
راٌيهایی نیکيص .روح کهکی ىیظ نیتَاىص کارنای زیػادی ةػصٌکار

ةاؽص و اغِاد ىهیتَاىص کارنا را ةًنَر کانل از ةیو ةتػطد .ةيػاةطایو
اغِاد ةً او نیگَیص« :تػَ ةایػص ایيخػا غػشت تهػطیو کيػی .نػو
نصتی دور سَاٌم ةَد و کهی ةٍص ةطنیگطدم .نيِيطم ةاش».
ً
دٕیٖا نیداىص ةٍص از رِْيؼ چً اتٓإی نیاِْػص ،انػا
اغِاد
ٌيَز ٌم ةایص ةً ایو ؽػکل ٌهػل کيػص .اغػِاد نػیرود و غػپع
اٌطیهوٌػػا ةػػطای تطغػػاىصن روح کهکػػی نیآیيػػص یػػا ةًؽػػکل
زیتاچٍطهٌایی تتصیل نیؽػَىص تػا او را وغَغػً کييػصٌ .طچیػظی
نهکو اغت روی دٌص .انا اٌطیهوٌػا نَِحػً نیؽػَىص کػً روح
کهکی ترتتث یط ٕطار ىهیگیطدٌ .لِؼ ایو اغػت کػً ةػطای روح
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ً
ىػتِا آغانتط اغت تظکیً کيػص ،زیػطا نیتَاىػص از ذٖیٖػت
کهکی
نػائل آگػاه ةاؽػص .غػپع ایػو اٌطیهوٌػا ىاانیػص نیؽػَىص و

ً
وإٍػػا او را
نیسَاٌيػػص ةػػطای اىِٖػػام او را ةػػً ِٕػػل ةطغػػاىيص و

نیکؾيص .وِٕی نینیطد ،ةػصٌی کارنػاییاش یػکةػاره دطداسػت
نیؽَد .ایو روح رٌا نیؽػَد و نثػل تػَدهای از دود در انػطاؼ
ؽياور ؽصه و ةازدیصا نیؽَد ،ؽػایص در سػاىَادهای ةػػیار ْٖیػط.
کَدک از اوایل زىصگی غشِی نیکؾػص .وِٕػی ةػظرا نیؽػَد و
نیتَاىػػص نػػػائل را درک کيػػص ،اغػػِادش ةطنیگػػطدد .ایتِػػً او
ىهیتَاىص در اةِصا اغػِاد را ةػً حػا ةیػاورد .اغػِاد از تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی سَد اغِٓاده نیکيػص تػا ةشؾػی از ذاْيػ ایػو روح
کهکی را کً ٕٓل ؽصه ةَد ةاز کيص .روح کهکی ،گضؽًِ را ةً یػاد و
اغِاد را ةً حا نیآورد .اغِاد ةً او نیگَیص« :ذػاه زنػان ؽػطوع
تهطیو اغت ».ةياةطایو ،ةٍص از غاییان ةػیار ،اغِاد آنَزشٌػا را
ةً روح کهکی نيِٖل نیکيص.
دع از اىِٖال آنَزشٌػا ،اغػِاد ةػً روح کهکػی نػیگَیػص:
«ٌيَز ٌم واةػِگیٌای ةػیاری داری کً ةایص از ةیو ةطوىص .ةایػص
ةً ةیطون ةطوی و دطغً ةظىی ».دطغًزدن در حانًٍ زحطآور اغػت،
زیطا ْطد ةایص از نرلی ةً نرل دیگط ةطود ،ةطای ُضا گصایی کيػص و
ةا اىَاع نشِلّ نطدنی کً ةً او نیسيصىص و تٌَیو نیکييص یػا از
او غَءاغِٓاده نیکييص نَاحً ؽػَد .نهکػو اغػت ةػا ٌطچیػظی
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نَاحً ؽَد .انا ایو روح کهکی در ٌهً ذال سَد را تهطیوکييػصه
در ىيط نیگیطد و رواةم سَد ةا دیگػطان را ةػًسَةی اداره نیکيػص.
ٌهیؾً نطإػب ؽیوؽػیي

سػَد اغػت و آن را ارتٖػا نیدٌػص.

ترتتث یط وغَغًٌای نادی نشِلّ در ةػیو نػطدم ٌػادی ٕػطار
ىهیگیطد .ایو روح کهکػی ةٍػص از غػالٌا دطغػًزدن ةػازنیگطدد.
اغِادش ةً او نیگَیص« :تػَ ٌماکيػَن ةػً دائػَ ىائػل ؽػصهای و
تظکیً را کانل کطدهای و ذاه زنان آن اغت [ةً ةصن ْیظیکی کً از
آن ؽطوع کطدیب ةازگطدی و ةطای رِْو ىٍایی آنػاده ؽػَی ،زیػطا
تهطیو تَ کانل ؽصه اغت .اگط ٌيَز ٌػم کػاری ةػإی ناىػصه کػً
اىخام دٌی ،نیتَاىی ةطوی و انػَر و نػػائل نػطدم ٌػادی را ةػً
دایان ةطغاىی ».ةٍػص از غػالٌا ،روح کهکػی ةطنیگػطدد .دػع از
ةازگؾت روح کهکی ،روح اـلی ایو ؽشؿ ىیظ از ذایػت سلػػً
ةیطون نیآیص و سَدآ گاه اـلی ةیصار نیؽَد.
انا ایو ؽشفی کً ایيخا ىؾػًِ کػػی ىیػػت کػً تظکیػً
کػػطده ،ةلکػػً روح کهکػػی او تظکیػػً کػػطده اغػػت و در ىِیخػػً ،روح
کهکی گَى

را ةً دغت نػیآورد .انػا روح اـػلی ىیػظ زحطٌػایی

کؾیصه اغت .ةً ٌط ذػال ،ؽػشؿ تهػام حػَاىی سػَد را ـػطؼ
ىؾػِو در آىخا کطده و ٌهط او ةًٌيَان اىػاىی نٍهَیی ةػً دایػان
رغیصه اغت .دػع چػً اتٓػإی نیاِْػص؟ ایػو ؽػشؿ ةٍػص از
ةیطونآنصن از سلػً ،اذػاس نیکيص از نطیٔ تهطیيؼ گَى
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را

رؽص داده و تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی ةػً دغػت آورده اغػت .اگػط
ةشَاٌص ةیهاری را درنان کيص یػا کػاری اىخػام دٌػص ،نیتَاىػص آن
کارٌا را ةً اىخام ةطغاىص .انا ٌلِؼ ایو اغت کً روح کهکػیاش
ِ
اذِطام روح اـلی ْطد کً ةػصن را
نیسَاٌص او را سؾيَد کيص و ةً
کيِطل نیکيػص و در ىٍایػت تفػهیمٌا را او نیگیػطد ،ایػو کػار را
اىخام نیدٌصٌ .لت ایيکً او را سؾيَد نیکيص ایو اغت کػً ایػو
ؽشؿ غالٌای ةػػیاری را ایيخػا در ذػال ىؾػػِو گضراىػصه و
ٌهطش غپطی ؽصه اغت .انا وِٕی ایو ؽشؿ نینیطدٌ ،طیک
از آنٌا راه حصاگاى سَد را نیروىص؛ روح کهکی او را تطک نیکيص.
ةط نتٔ ةَدیػم ،ایو ْػطد ٌيػَز ٌػم از نیػان ةازدیػصایی سَاٌػص
گضؽت .از آىخا کً نَحَد واهیی در ةصن او ةًنَر نَْٖیػتآنیظی
تظکیً کطده ،ایو ؽشؿ ىیظ تٖػَای ةػػیاری حهػً کػطده اغػت.
دع چً اتٓإی نیاِْص؟ نهکػو اغػت در زىػصگی ةٍػصیاش از
طوتی زیاد یا نٖانی ٌاییرتتً ةٍطهنيص ؽَدْٖ .م نیتَاىص ةػصیو
ـَرت ةاؽص .آیا تظکی ایو ؽشؿ در ىٍایت ةیٍَده ىتَده اغت؟
تالش ةػیاری ـطؼ کطدیم تا نَاْٖت ةطای اْؾاکطدن ایػو
نَكَع را کػب کيیم .نو رازی اةصی را ْاش کػطدهام ،راز اغػطار،

ً
نهلٖا ىهیتَاىػت ترت ٌیچ ؽػطایهی گِٓػً ؽػَد .نػاحطای
کً
درون تهام روشٌای نشِلػّ تظکیػً در غطاغػط تػاریز را ةػطنال
کطدهام .ذاه نیداىیص کً چطا گِٓم ایو نَكَع ةً گضؽػِ دور در
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تاریز ةطنیگطدد .درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :کصام روش یػا نصرغػًای
ةً ایو ؽکل تظکیً ىکطده اغت؟ ؽها ةً ایو یػا آن ؽػکل تظکیػً
نیکيیص ،انا ٌیچ گَىگی ةً دغت ىهیآوریص .آیا ُماىگیظ ىیػت؟
انا کػی را ىهیتَان غطزىؼ کطد .نَحَدات ةؾػطی ةًٕػصری در
تٌَم گم ؽصهاىص کً ةصون تَحً ةً ایيکً چگَىً آگاهؽان نیکيیص
ىهیتَاىيص ةً آن آگاه ؽَىص .اگط از دیصگاٌی ةاه ـرتت کيیصْ ،کط
نیکييص ةاورىکطدىی اغت .اگط از دیػصگاٌی دػاییو ـػرتت کيیػص،
ىهیتَاىيص ةً آىچً در غهری ةاهتط اغت آگاه ؽَىص .ذِی وِٕػی
ةً ایو روؽيی تَكید دادهام ،ةٍلی اْطاد ٌيَز از نو درسَاغت

ً
وإٍػا ىهػیداىم ةػً آنٌػا چػً
نیکييص ةیهاریؽان را ؽٓا دٌػم.
ةگَیم .نا تظکیً را آنَزش نیدٌیم و ْٖػم نیتػَاىیم از کػػاىی
نطإتت کيیم کً ةًغَی غهَح ةاهتط تظکیً نیکييص.
در نصرغ تظکی نا ،سَدآگاه اـلی ؽها گَىػ

را ةػً دغػت

ً
اىِشػاب آن ذاـػل
ـػطْا ةػا
نیآورد .انا ایو چیظی ىیػػت کػً
ِ
ؽَد .ؽطایم ساـی ةایص نرٖٔ ؽَد .ةػً یػاد داؽػًِ ةاؽػیص کػً
نصرغ نا غٍی ىهیکيص از حانٍ نطدم ٌادی دوری کيػص و ؽػها
ىیظ ىتایص از تلادٌا دوری یا ْػطار کيیػص .ةلکػً ةایػص در ذػایی کػً
ةشؾی از ایو دىیا ٌػِیص تظکیً کيیص و از تهام تلػًٌا و دامٌػای
انطاؼتان آگاه ةاؽیص؛ ةایص در ذایی کً آگاٌاىً كػطر نیکيیػص ةػً
آن ةیتٓاوت ةاؽیص؛ وِٕی دیگطان غٍی نیکييص چیظٌػایی را کػً
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نٍِلٔ ةً ؽهاغت ةطدارىص ةا آنٌا نتارزه و رٕاةػت ىکيیػص؛ وِٕػی
نطدم غٍی نیکييص کارٌای آزاردٌيصه اىخام دٌيص سَیؾػِوداری
سَد را ذٓو کيیص؛ در ایو نریم غشت و نإتْطغا ارادهتػان را
َٕی کيیص ،ؽیوؽیي

سَد را رؽص دٌیػص و از ٌهػ اىصیؾػًٌای

ةص و گطایؾات دىیَی کً در نٍطض آن ٕطار نیگیطیص ْطاتط رویص.
ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیػا ؽػها ىیػػِیص کػً آگاٌاىػً
غشِی را ترهل نیکيیص؟ آیا روح اـلی ؽها ىیػت کً ْصاکاری
نیکيص؟ آیا چیظٌای دىیَی را آگاٌاىً از دغت ىهیدٌیػص؟ دػع
گَى

ةایص ةً ؽها تٍلٔ داؽػًِ ةاؽػص ،زیػطا ٌهػان کػػی کػً از

دغت نیدٌص کػی اغت کً ةً دغت نیآورد .ةػً ٌهػیو ٌلػت
اغت کً نصرغ نا از تظکیً در ایو نریم دیچیصه در ةػیو نػطدم
ٌادی احِياب ىهیکيػص .نػا نیسػَاٌیم در ایػو حٍػان دىیػَی و
تهام نؾکالتؼ تظکیً کيیم ،زیطا نیسَاٌیم ٌهان کػی ةاؽػیم
کػػػً گَىػػػ

را ةػػػً دغػػػت نػػػیآورد .ذِػػػی وِٕػػػی در آیيػػػصه

تهطیوکييصگاىی کً در نٍتص تظکیً نیکييص ةشؾی از نا ؽَىص ،ةایص
ةیطون ةطوىص و در حانٍ ةؾطی دطغً ةظىيص.
ةطسی از نو دطغػیصهاىص چػطا روشٌػای دیگػطی کػً نػطدم
تهطیو نیکييص نيخط ةً ایو ىهیؽَد کً روح اـلی گَىػ

را ةػً

دغت آوردٌ .لِؼ ایو اغت کً آن روشٌا ْٖػم ةػً غػالنِی و
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تيصرغِی نیدطدازىص .روشٌای راغػِیيی کػً ْػطد را ةػً غػهَح
ةاهتط نیةطىص ٌهیؾً ْٖم ةً یک نطیص نيٓطد آنَزش دادهاىص ىػً
ةً ٌهَم نطدم .آنٌا ؽاگطد سَد را ةً حػای دیگػطی نیةطىػص تػا
تهطیو کيص و در اىظوا ةً او آنَزش نیدٌيص .در تهام ایو غالٌا،
ٌیچکػی چيیو چیظی را ةً ٌهَم نطدم آنَزش ىصاده اغت .نػا
ایو کار را اىخام نیدٌیم زیطا ایوگَىً تظکیً نػیکيیم و ایوگَىػً
گَى

ةً دغت نیآوریم .در ٌیو ذال ،نصرغ تظکی نا ـصٌا و

ٌظاران چیظ را ةً روح اـلیتان نیدٌص تا سَد ؽها کػػی ةاؽػص
کً هطۀ تظکیً را کػب نیکيص .نیتَاىم ةگَیم کً کاری ةیغػاةًٖ
اىخام دادهام و ایو روش را تا ةیؾِطیو ذص نهکػو در دغػِطس
ٌهً ٕطار دادهام .ةطسی ایو کلهات نطا درک کطدهاىص ،چطاکً آىچػً
گًِٓام ُیطٕاةلدرک ىیػتٌ .ػادتی دارم :اگػط یػک یػارد داؽػًِ
ةاؽم و ْٖم از یک ایػيچ ـػرتت کػيم ٌيػَز ٌػم نهکػو اغػت
ةگَییص ُلَ نیکيم ،انا در ذٖیٖت ایيخا ْٖم ةشؾی از آىچً را کً
نیداىم ةً ؽها گًِٓام .در ایو زنان ىهیتَاىم ٌیچ حيت ةاهتط یا
ژرؼتط داْا را ةً ؽها ةگَیم ،چطاکً ةیؼ از ذص دیؾطًِْ ٌػِيص.
نصرغ نا ةػصیو ـػَرت تظکیػً نیکيػص ،سػَد ؽػها را ٕػادر
نیکيص ةًنَر وإٍی گَىػ

را ةػً دغػت آورد .از زنػان دیػصایؼ

زنیو و آغهان اوییو ةار اغت .نیتَاىیص تػاریز را ةطرغػی کيیػص.
در ذایی کً ایػو نظیػت را دارد کػً سَدتػان گَىػ
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را ةػً دغػت

نیآوریػػص ،غػػشِیٌای سػػَدش را ٌػػم دارد .در نیػػان حانٍػػ
دیچیصۀ نطدم ٌادی و اـهکاک ؽیوؽیي

ةیو اْطاد آن ،ةػیار

غشت اغت ْطاتط از آن ـٍَد کيیص .غشِی آن در ایو اغػت کػً
وِٕی آگاٌاىً نياًْتان را در نیان نطدم از دغت نیدٌیص ،وِٕی
چیظی کً ةطایتان سیلی نٍم اغت در نٍطض سهط ٕطار نیگیطد،
وِٕی اْطاد دیطانَن ؽها ةطای چیظٌایی رٕاةت و نتػارزه نیکييػص
یا وِٕی ٌظیظانتان رىج نیکؾيص ،ىتایص ترتتػث یط ٕػطار ةگیطیػص.
ةایػػص یػػاد ةگیطیػػص ةػػًؽػػکل ـػػریری ةػػً ایػػو نػػػائل ةيگطیػػص.
تظکیًکييصهةَدن اـالً راذت ىیػت! زنػاىی کػػی ةػً نػو گٓػت:
«نٍلم ،آیا کاْی ىیػػت ْٖػم اىػػان سػَةی ةػیو نػطدم ٌػادی
ةاؽیم؟ چً کػی نیتَاىص در تظکیً نَْٔ ؽػَد؟» از ؽػيیصن آن
سیلی نِثغػّ ؽػصم! ةػً او یػک کلهػً ٌػم ىگٓػِمٌ .هػً ىػَع
ؽیوؽیيگی وحػَد داردٌ .طکػػی تػا ذػصی دػیؼ نػیرود کػً
تَاىایی ةاورش او را نیةطد .کػی کً درک کيص ةً دغت نیآورد.
زناىی هئَزی ىَؽت« :دائَ راٌی اغت کً درةارهاش ـرتت
نیکييص ،انا راٌی ٌادی ىیػت ».اگػط دائػَ چیػظی ةػَد کػً روی
زنیو ریشًِ ةػَد و ْػطد نیتَاىػػت ٌطحػایی آن را ةػطدارد و در
تظکی آن نَْٔ ؽَد ،ةػاارزش ىهیةػَد .در روش تظکیػ نػا ؽػها
ْطدی ٌػِیص کً ةػا گػضر از غػشِیٌا گَىػ

را کػػب نیکيیػص.

ةياةطایو ةایص تا حایی کً انکاىؼ ٌػت نيهتػٔ ةػا نػطدم ٌػادی
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ةاؽیم .ىیازی ىصاریص ْٖیط و تٍیصغت ؽَیص .ةلکػً ةایػص در ذػایی
کً ةشؾی از ایو دىیای نػادی ٌػػِیص ؽیوؽػیي

تان را رؽػص

دٌیص .از ایو ىيط ،ایو روش راذت اغت ،راذتتطیو روش .زیػطا
نیتَاىیص در ةیو نطدم ٌادی تظکیً کيیص و ىیازی ىیػت کً راٌتً
یا راٌب ؽَیص .انا غشتتطیو حيت آن ىیظ ٌهیو اغػت ،چطاکػً
در نریم ةػیار دیچیصۀ نطدم ٌادی تظکیً نیکيیص .انا سػَةی آن
ىیظ در ٌهیو اغت ،زیطا ةاٌث نیؽَد سَدِ وإٍیتان گَى

را ةً

دغت آورد .ایو ذیاتیتطیو حيت نصرغ تظکی نا اغت و انػطوز
آن را ْاش کطدم .ایتًِ وِٕی روح اـلی گَى

ةً دغت نػیآورد،

روح کهکی ىیظ آن را ةً دغػت نػیآورد .چػطا؟ زیػطا وِٕػی تهػام
حيتًٌای دیگط ةصنتان و ىیظ نَحَدات زىصه و غػلَلٌا گَىػ

را

ةً دغت نیآورىص ،روح کهکػی ىیػظ ةػًنَر ذػِم آن را ةػً دغػت
نیآورد .انا غهد گَى

روح کهکی ٌطگظ ةً اىصازۀ غػهد گَىػ

ؽها ةاه ىشَاٌص ةَد ،زیطا ؽها نَحَد اـلی ٌػػِیص و او نَحػَد
ىگٍتان اغت.
در ادان غشو نیسَاٌم نػئلًای را اكػاًْ کػيم .در نیػان
حانٍػ تظکیًکييػػصگان اْػػطاد زیػػادی ٌػػػِيص کػػً ٌهیؾػػً غػػٍی
کطدهاىص ةًغَی غهَح ةاهتط تظکیً کييصٌ .هًحا غٓط کطده و دَل
زیادی ٌظیيً کطدهاىص ةً ایو انیص کً ؽایص اغِادی نٍطوؼ راٌػی
نؾػٍَرةَدن ؽػشؿ
را ةً آنٌا ىؾان دٌػص؛ انػا نَْػٔ ىؾػصىص.
ِ
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تلهیو ىهیکيص کً او ةیيؼ سَةی داؽًِ ةاؽص .ةياةطایو ةا وحَد
ٌه غٓطٌا و دَلٌایی کً ٌظیيً کطدىص ٌیچ ىِیخًای ةػً دغػت
ىیاوردهاىص .انػطوز ایػو روش ةػػیار ٌػایی را ةػطای ٌهػً ٌهػَنی
ً
تٖطیتػا آن را دم د ِر ساىػًتان ةػً ؽػها ارائػً کػطدهایم.
غاسًِایم،
ةياةطایو از ایو یريً ةً ةٍص کػی کً تٍییو نیکيص آیا نیتَاىیػص
تظکیً کيیص و نَْٔ ؽَیص سَد ؽها ٌػِیص .آىٍایی کً ةَِاىيػص آن
را اىخام دٌيص ،دیؾطْت سَاٌيػص کػطد .آىٍػایی کػً ىَِاىيػص تظکیػً
کييص ،از ذاه ةً ةٍص ةایص تظکیً را ْطانػَش کييػص .از ایػو ةػً ةٍػص
ةًحظ نَحَداتی کً ؽها را ْطیػب نیدٌيػصٌ ،یچکػػی ةػً ؽػها
آنَزش ىهیدٌص و در آیيصه ىهیتَاىیص تظکیً کيیص .اگط نو ىِػَاىم
ؽها را ىخات دٌمٌ ،یچ ْطد دیگطی ىهیتَاىص .ذٖیٖت ایو اغت
کً ایو روزٌا ،اگط ةشَاٌیص اغِادی وإٍی از راٌی درغت را دیػصا
کيیص تا ةً ؽػها آنػَزش دٌػص ،ذِػی از ـػٍَد ةػً آغػهان ٌػم
غشتتط اغت ،زیطا دیگط ٌیچکػی در ذػال اىخػام چيػیو کػاری
ىیػت .ذِی ٕلهطوٌای ةاه ىیظ اکيَن در دوران دایػاىی یػا «آسػط
زنان» ٌػِيص و نَحَدات آىخا در ذػال نطإتػت از نػطدم ٌػادی
ىیػِيص .نصرغػ نػا ىػًتيٍا در دغػِطستطیو روش اغػت ،ةلکػً

ً
دٕیٖا ةط دای غطؽت حٍان تهػطیو نیؽػَد .ایػو غػطیًتطیو و
نػِٖیمتطیو نػیط اغت ،زیطا ٌهًاش درةارۀ ذٌو و ٕلػب ْػطد
اغت.
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ندار آسهانی
در نصرغػػ دائػػَ ،نػػصار آغػػهاىی کَچػػک و ةػػظرا آنػػَزش داده
نیؽَد .تؾطید نیکيیم نصار آغهاىی چیػت .نصار آغهاىی کػً
نطدم نٍهَه ً درةارۀ آن ـرتت نیکييص نصاری اغت کً ةا اتفػال
دو کاىال اىطژی « ِرن» و «دو» آن را ؽکل نیدٌیص .انا ایو نػصار

آغهاىی ،ةػیار غهری اغت و چیظی حظ ةطای غػالنِی و ذٓػو
تيصرغِی ىیػت .ایو چیظی اغت کً نصار آغهاىی کَچک ىانیصه

نیؽَد .نصار آغهاىی دیگػطی کػً َىػً «نػصار آغػهاىی کَچػک»

ىانیصه نیؽَد و ىً «نصار آغهاىی ةظرا »،ؽکلی از نصار آغهاىی
ةطای تظکیً در نصیِیؾو اغت .آن درون ةصن ْطد ذطکت نیکيص،
ةا چطسؼ دیطانَن ىیَان ؽطوع نیؽػَد ،غػپع در درون ةػصن
ةًنطؼ داییو ذطکت نیکيص ،ةً دنتیان نیرغػص و دیطانػَن آن
نیچطسص و غپع ةًغهت ةاه ذطکػت نیکيػص .چػطسؼ آن در
درون ةصن ـَرت نیگیطد و ٌهان نصار آغهاىی وإٍی اغػت کػً
از نطیٔ تظکیً در نصیِیؾو ؽػکل نیگیػطد .ایػو نػصار آغػهاىی
دع از ؽکلگیطیاش حطیان اىطژی ةػیار ٕصرتهيصی نیؽَد کً
ـصٌا کاىال اىطژی ةصن را ةػً ذطکػت درنػیآورد و کهػک نیکيػص
تهام کاىالٌای دیگط اىطژی ةاز ؽَد .روشٌای دائَئیػػِی نػصار
آغهاىی را آنَزش نیدٌيص ،انا روشٌای ةَدیػِی نٍهَه ً آن را
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آنػػَزش ىهیدٌيػػص .روشٌػػای ةَدیػػػِی چػػًچیظی را آنػػَزش
نیدٌيػػص؟ ؽػػاکیانَىی در حطیػػان آنَزشٌػػای سػػَد ،ىػػً روی
ذطکتٌای تهطیيی تثکیص نیکطد و ىً آنٌا را آنَزش نیداد .انا
روشٌای ةَدیػِی ىیظ ؽیَۀ سَد را ةطای تتػصیل ةػصن از نطیػٔ
تظکیً دارىص .در ایو روشٌا یک نخطای اىطژی وحػَد دارد کػً از
غَزىی کػانالً ةازؽػصۀ ةػایٌَیی در ْػطؽ غػط ؽػطوع
ىٖه نب
ِ
نیؽَد و ةًؽکل ناردیچ ةًغهت ٕػهتٌای داییو ةصن نیرود

و در ىٍایت تهام کاىالٌای اىطژی ةصن را ٍْال نیکيص.
روش ةَدیػػػِی تاىِطیػػػم از نطیػػٔ چیػػظی کػػً «نخػػطای
نطکظی» ىانیصه نیؽَد ةً ایو ٌصؼ دغت نییاةص .ؽایص ةطسی
ةپطغيص« :چيیو نخطایی ةًنَر نٍهَل در ةصن وحَد ىصارد .چهَر
نهکو اغت آن را داؽًِ ةاؽػيص؟» ةگضاریػص ةتیيػیم چگَىػً آن را
ایخاد نیکييص .وِٕی تهام کاىالٌػای اىػطژی در ةػصن کػػی را در
ىيط ةگیطیػص ،تٍصادؽػان ةػً ـػصٌا یػا دهٌػاٌظار نیرغػص .نثػل
راٌای ةصن یکصیگط را ةػًنَر ٌهػَدی و اْٖػی ٕهػً نیکييػص و
ذِی تٍصادؽان ةیؾػِط از راٌػای ةػصن اغػت .در ْلػای ةػیو
اٌلای دروىی ٌیچ رگی وحَد ىصارد ،انا کاىال اىطژی وحػَد دارد.
از ْطؽ غط تا داییو ةصن ،ؽتکًای از کاىالٌای اىطژی در غطاغػط
ةصن گػِطده ؽػصهاىص و ةػًنَر ٌهػَدی و اْٖػی یکػصیگط را ٕهػً
نیکييص[ .در ایو روشٌای ةَدیػِیب وِٕی ایو کاىالٌػا ؽػطوع
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نیکييص ةً یکصیگط نِفل ؽَىصٌ ،يَز نخطای نػِٖیهی را ؽػکل
ىصادهاىص و نهکو اغت ٌتَر اىطژی از نیان آنٌا نػػِلظم تػالش
ةاؽص .ةا گضؽػت زنػان ،آنٌػا ةًتػصریج دٍوتػط و ةػًٌػم نِفػل
نیؽَىص تا نخطای ٌهَدی نػِٖیهی را ؽکل دٌيػص .ایػو نخػطا
غپع در ىٖؼ یک نرَر ٌهل نیکيص کً نیچطسص و چطخٌایی
را کً ةا ىیت ذٌيی ةًنَر اْٖی نیچطسيص ةػً ذطکػت درنػیآورد.
در ایيخا ىیظ نٖفَد ،ةازکطدن تهام کاىالٌای اىطژی ةصن اغت.
تظکی ْایَن داْای نا ایػو رویکػطد را ةطىهیگظیيػص کػً یػک
نخطا تهام کاىالٌای اىطژی ةػصن را ةػاز کيػص .از ٌهػان آُػاز ،هزم
نیداىیم کً تهام کاىالٌای اىطژی ةًٌػم نِفػل ؽػَىص و ةػًنَر
ٌمزنان در گػطدش ةاؽػيص .تهطیونػان را از نطذلػ دیؾػطًِْای
ؽطوع نیکيیم و نطاذل اةِصاییتط را کيػار نیگػضاریم .ةػا رویکػطد
دیگطان کً از یک نخطا ةػطای ةػازکطدن کاىالٌػای ةػصن اغػِٓاده
نیؽَد ،نهکو اغت ذِی تهام ٌهط ْطد ىیظ ةطای ةازکطدن کانػل
آنٌا کاْی ىتاؽص .نهکو اغت هزم ةاؽػص دهٌػا غػال ةًغػشِی
تهطیو کييص .ةياةطایو ةػػیاری از روشٌػا گًِٓاىػص کػً یػک دورۀ
زىصگی ةطای نَْٖیػت در تظکیػً کػاْی ىیػػت .ةػً ٌهػیو ٌلػت،
ةػیاری از روشٌای دؽَار و دیؾطًِْتط غٍی نیکييص ٌهط ْػطد
را نَهىی کييص و ةػػیاری از دیطوانؽػان ایػو را تخطةػً کطدهاىػص.
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ٌهط ْطد نَهىی نیؽَد تا ةَِاىص نصتی نَهىی ةً تهطیيؼ ادانً
دٌص.
نصار آغهاىی کَچک اـَه ً ةطای غالنِی اغت ،در ذػایی کػً
نصار آغهاىی ةظرا ةطای تظکی وإٍی اغت .نصار آغػهاىی ةػظرا
کً نصرغ دائَ ةً آن اؽاره نیکيص ةػً ٕصرتهيػصی نػصار آغػهاىی
ةظرا در نصرغ نا ىیػت کً تهام کاىالٌای ةصن را ةًٌم نِفػل
نیکيص و ٌهگی ةا ٌم در چطسؼ ٌػِيص .نييَر از چطسؼ نصار
آغهاىی ةظرا در نصرغ دائَ چطسؼ اىطژی از نیان چيػص کاىػال
اغت ،از ٕتیل کاىالٌای غً ییو و غً یاى

 ،کػً از دغػتٌا تػا

کّ داٌا و غپع از داٌا ةًغهت ةػاه تػا نٌَػای روی غػط ،دور
ةصن یک دور نیزىيص .ةطای آىٍا ،ایو ةًنيظیػ چػطسؼ اىػطژی از
نیان نصار آغهاىی ةظرا اغت .نصار آغهاىی ةظرا کً ؽػطوع ةػً
چطسؼ کيص ،تظکی غهد ةاه را در دی سَاٌص داؽت .ةػً ٌهػیو
ٌلت ،ةطسی از اغِادان چیگَى

وِٕی ةػً نػصار آغػهاىی ةػظرا

نیرغيص آنَزش را نَِّٕ نیکييػص .آنَزشٌایؽػان را نرػصود
نیکييص ةً ذَزۀ غالنِی .ةطسی ىیظ غٍی نیکييػص آن را آنػَزش
دٌيص ،انا چیظٌایی را کً ةػطای آن ىیػاز اغػت در ةػصن ؽػاگطدان
ىفب ىهیکييص .ایو ؽاگطدان ىهیتَاىيص نَْٔ ؽػَىص ،زیػطا آىچػً
ىیاز دارىص ةً آنٌا داده ىؾصه اغت .ؽایص سَدؽان غٍی کييص ةػا
اغػػِٓاده از ٕػػصرت ذٌوؽػػان آن را ؽػػکل دٌيػػص انػػا انکاندػػضیط
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ىیػت .نثل ایو اغت کً ةا اىخام ورزشٌای ٌَازی ةشَاٌیص آن
را ؽکل دٌیص .تظکیً ةً تالش سَد ْطد ةػػِگی دارد انػا تتػصیل
گَى

را اغِاد اىخام نیدٌػص .ؽػکلگیطی نػصار آغػهاىی ةػظرا

ْٖم وِٕی ؽطوع نیؽَد کً ٌه نکاىیظمٌػای دروىػی ةػطای آن
در ؽها ىفب ؽصه ةاؽص.
در نَل تاریز ،نصرغ دائَ ةصن اىػان را حٍػاىی کَچػک در
ىيط گطًِْ اغت .اٌِٖاد دارد کً ایو حٍان دروىی ةً ةظرگی حٍان
ةیطوىی اغت و ؽتیً آن ةً ىيػط نیآیػص .ةػاورکطدن ایػو ىگػطش
غشت اغت و ةًآغاىی ٕاةلٍْم ىیػت .ایو حٍان ةػػیار ةػظرا
اغت ،چگَىً نیتَاىص ةا حػم اىػان نٖایػً ؽَد؟ انػا نيهٖػی
ةطای آن وحػَد دارد و نیتػَان آن را تَكػید دادْ .یظیػک ٌفػط
ذاكط روی احظای ناده دژوٌؼ نیکيص و از نَیکَلٌا ةً اتمٌػا،
ایکِطونٌا ،دطوتَنٌا و کَارکٌا تا ىَتطیيٌَا رغیصه اغت .انا در
ایػػو غػػهَح ،نیکطوغػػکَپ ىهیتَاىػػص ةتیيػػص ریظتػػط از ایػػو ذرات
چػػًچیظی وحػػَد دارد و اىػػصازۀ آنٌػػا چٖػػصر اغػػت .دژوٌؾػػگطان
ىهیداىيص در غهَح ذِی نیکطوغکَدیتط چػًچیظی وحػَد دارد.
آىچػػػً انػػػطوزه ْیظیػػػک درک نیکيػػػص ةػػػا کَچػػػکتطیو ذرات
نیکطوغکَدی حٍان ةػیار ْاـػلً دارد .وِٕػی ؽشفػی ْطاتػط از
ؽکل ْیظیکی ٌادی نیرود ،نیتَاىص آن ٕلهطوٌای ریظ و ىانطئی
ذرات را درک کيػػص ،زیػػطا ةػػا ةیيػػایی ةظرگيهاییؽػػصه دىیاٌػػای
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نیکطوغکَدی را نیةیيصٌ .طچػً غػهد ْػطد ةػاهتط ةاؽػص ،غػهد
نیکطوغکَدی وغیًتطی را نیةیيص.
ؽاکیانَىی ةظرگی حٍان را دع از دیصن آن از دیصگاه غػهد
سَد ،تَـیّ کطد .آنَزهٌایؼ ةیان نیکطد کً نَحَدات دیگػطی
ىیظ ةا ةصن ْیظیکی ؽتیً نا اىػانٌا در کٍکؾان راه ؽیطی وحَد
دارىص و ذِی ْٖم در یک داى ِؽو غًٌظار دىیا وحػَد دارد .ایػو
ةا درک ْیظیک ىَیو نا غازگار اغت .چً ْطٕی اغت ةیو ایگػَی
گطدش ایکِطونٌا کً در نصار ٌػِ اتم ذطکت نیکييص و ایگػَی
گػػطدش زنػػیو کػػً در نػػصار سَرؽػػیص ذطکػػت نیکيػػص؟ ازایػػورو
ؽاکیانَىی ةیان کػطد کػً در غػهد نیکطوغػکَدی ،داىػًای ؽػو
ؽانل غًٌظار دىیا اغت .درغت نثل حٍاىی اغت کً نَحػَدات
و ناده در آن وحَد دارىص .اگط ذٖیٖت داؽػًِ ةاؽػص ،درةػارۀ ایػو
ةیيصیؾیص :در دىیاٌای آن داى ؽو ،آیا ؽو وحَد ىػصارد؟ آیػا در
ٌطیک از ؽوٌایی کً درون آن داى ؽو ٌػِيص ،غًٌظار دىیػای
دیگط وحَد ىصارد؟ دع آیا در غًٌظار دىیای ٌطیػک از ؽػوٌایی
کً درون ؽو دیگطی اغت ،ؽيی وحػَد ىػصارد؟ اگػط ةطرغػی ةػً
ٌهیو ؽکل ةً داییو ادانً یاةػص ،ةیاىٍِػا سَاٌػص ةػَد .ةيػاةطایو
ذِی در غهد تاتاگاتا ىیظ ؽاکیانَىی ةیان کػطد کػً حٍػان «ٌػم
ةیىٍایت ةظرا و ٌم ةیىٍایت کَچک اغت ».آنٕصر ةظرا اغػت
کً او ىَِاىػػت دیطانػَن و دورتػادور آن را ةتیيػص ،در ٌػیو ذػال
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آنٕػصر کَچػک اغػت کػً ىَِاىػػت ریظتػطیو ذرۀ نيؾػث نػػاده را
تؾشیؿ دٌص.
اغِاداىی ٌػِيص کً گًِٓاىػص« :در یػک نيٓػض ٌػطؽ دَغػت،
ؽٍطی کانل را نیتَان دیص ،ةا ٕهارٌػا و اتَنتیلٌػایی کػً در آن
ذطکت نیکييص ».ةاورىادضیط ةً ىيط نیرغص .انا اگط ایو گًِٓ را از

ً
وإٍا ٕفص داؽًِ ةاؽیم درک کيػیم،
دیصگاه ٌلهی ةطرغی کيیم و

نيهٖی ةً ىيط نیآیص .وِٕی درةارۀ ةازؽصن چؾػم غػَم ـػرتت
نیکطدم ،ةػیاری از اْطاد در نَل ةازؽصن چؾػم غَمؽػان ایػو
وكٍیت را تخطةً کطدىػص :آنٌػا در نػػیط تػَىلی در دیؾاىیؽػان
نیدویصىػػص اىگػػار ىهػػیتَاىػػػِيص ةػػً اىٍِػػای آن ةطغػػيص .در نػػی
تهطیوٌای روزاىًؽان ،اذػاس نیکطدىص در نَل حادهای ةظرا،
ةا کَهٌا و رودساىًٌایی در دو نطؼ حاده در ذال دویصن ٌػػِيص
و در ذایی کً نیدوىص ،از نیان ؽٍطٌا ٌتَر کطده و اْطاد زیادی را
نؾاٌصه نیکييص .نهکو اغت ْکط کييص تٌَم اغت .چطا ایونػَر
اغت؟ آىچً نیةیييص واكد و روؽو اغت و تػٌَم ىیػػت .اگػط
دىیای درون ةصن اىػان ةً آن ةظرگی ةاؽص کً اغػِادان ةػا چؾػم
غَمؽان دیصهاىص ،دع آن را ىتایص تٌَم در ىيػط گطْػت .نصرغػ
دائَ ٌهیؾً نٍِٖص ةَده اغت کً ةصن اىػان ةػًسَدیسػَد یػک

ً
وإٍا یک حٍان ةاؽصْ ،اـػل ةػیو دیؾػاىی تػا
حٍان اغت .اگط
ُػػصۀ ـػػيَةطی [کػػً چؾػػم غػػَم در آىخػػا وإػػً اغػػتب ةػػیؼ از
232

ٌ۸۲۱ظار «یی» اغت .چيػیو اذػاغػی ایخػاد نیکيػص کػً راٌػی
ةػیار نَهىی اغت.
اگط نصار آغهاىی ةظرا در نػَل تظکیػً ةػًنَر کانػل ؽػکل
ةگیطد ،ىیطویی َْؽنتیٍی ةطای تهطیوکييصگان ةً ٌهطاه نػیآورد.
انا ٕتل از ایيکً ةً آن ةپطدازیم ةایص یادآور ؽَیم کً نصار آغػهاىی
ةظرا اغانی گَىاگَن دیگطی ىیظ دارد :نصار آغػهاىی ىفػّایيٍار،
چطسؼ زنیو و آغهان و چطسؼ کاىال رودساىً .چطسؼ نػصار
آغهاىی ةظرا ذِی در غهد دػاییو تظکیػً حطیػاىی از اىػطژی را
ؽکل نیدٌص کً ةا گضؽت زنان نِطاکمتط نیؽَد ،ةػً چیػظی از
غهَح ةاهتط تِییط ؽػکل نیدٌػص و کهطةيػص نِطاکهػی از اىػطژی
نیؽَد کً نیچطسص .اگط کػی چؾم غَنؼ در غهری داییو
ةػػاز ؽػػصه ةاؽػػص نهکػػو اغػػت ةتیيػػص در ذػػایی کػػً ایػػو کهطةيػػص
چی گَىاگَن ةصن را از نکاىی ةػً نکػان دیگػط
نیچطسص نیتَاىص
ِ
چی ٕلب نهکو اغت ةً رودهٌا ةػطود یػا
حاةخا کيص .ةًنَر نثال
ِ

ػی کتػػص ةػػًنطؼ نٍػػصه ةػػطود .اْػػطادی کػػً نیتَاىيػػص دىیػػای
چػ ِ
نیکطوغػػکَدی را درک کييػػص نهکػػو اغػػت ةتیييػػص آىچػػً حاةخػػا

نیؽَد ةػیار ٌيیم اغت .اگط ایو کهطةيص اىطژی ةً ةیػطون ةػصن
آورده ؽَد ،چیظی نیؽَد کً نطدم تَاىػایی ذطکػتدادنازراهدور
نیىانيص .اْطادی ةا گَىػ

ٕػَیتط نیتَاىيػص چیظٌػای ةظرگػی را

ذطکت دٌيص و آن «ذطکتدادنازراهدور ةظرا» اغػت .اْػطادی ةػا
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گَى

كٍیّتط نیتَاىيص چیظٌای کَچکی را ذطکػت دٌيػص و آن

«ذطکتدادنازراهدور کَچک» اغت .تَاىػایی ذطکػتدادنازراهدور
ؽتیً ایو اغت و ایوگَىً ؽکل نیگیطد.
ةًنرق ایيکً نػصار آغػهاىی ةػظرا ؽػکل ةگیػطد ْػطد وارد
تظکی ػ وإٍػػی نیؽػػَد .نیتَاىػػص ذایتٌػػای نشِلػػّ تظکیػػً و
ؽکلٌای نشِلّ گَى

را ٌهطاه ةیاورد .اگػط کِابٌػای ٕػصیهی

َ
دائَذى
ناىيص ؽطحذال ْياىادضیطٌا ،دنحیي ،

یا ؽػیي نیي

گَییحی را سَاىصه ةاؽیص ،نهکو اغت یکی از ایو وكٍیتٌایی
کً ىاٌط نیؽَد ةطایتػان آؽػيا ةاؽػص .ایػو کِابٌػا از اْػطادی
نیگَیيص کً اذػاس ةليصؽصن از زنیو و دطواز را تخطةً کطدىػص و
درةارۀ ایو ـرتت نیکييص کً اْطادی در روز روؽو دطواز نیکييػص
یا ةًٌتارت دیگػط در نٖاةػل دیػصگان در ٌػَا ؽػياور نیؽػَىص .در
ذٖیٖت ،ةگضاریص ةً ؽها ةگػَیم کػً وِٕػی نػصار آغػهاىی ةػظرا
کػی ؽکل ةگیطد ،او نیتَاىص دطواز کيص .ةً ٌهیو غادگی اغػت.
نهکو اغت ةطسی ْکط کييص« :ـصٌا غال اغت کً اْطادی تظکیً
کطدهاىص ،دع ةایص تٍػصاد زیػادی ةػَده ةاؽػيص کػً نػصار آغػهاىی
ةظراؽان ؽکل گطًِْ اغػت ».نیگػَیم ُیطوإٍػی ىیػػت اگػط
ةگَییم دهٌاٌظار ىٓط ةً ایو نطذلً رغیصهاىص ،زیػطا نػصار آغػهاىی
ً
ـطْا نطذل ؽطوع در تظکیً اغت.
ةظرا
232

دع چطا کػی ایو اْطاد را در ذال دطواز یا ةليصؽصن از روی
زنیو ىصیصه اغت؟ زیطا وكٍیت حانٍ ةؾطی ٕطار ىیػت آؽًِٓ
ؽَد و ؽکل حانٍ ةؾطی ىیظ ىتایص ةصون دییل نشِػل ؽػَد یػا
تِییط کيص .چگَىً نیتَاىػػت نخػاز ةاؽػص دطوازکػطدن ٌهػ آن
اْطاد دیصه ؽَد؟ آیا آن حانٍ ةؾطی نیةَد؟ ٌلػت اـػلی ایػو
اغتٌ .لت دیگط ایو اغت کً زىصگی اىػان در ةػیو نػطدم ةػطای
ایو ىیػت کً نَحَدی ةؾطی ةاؽص ،ةلکً زىصگیاش ةًسانط ایو
اغت کً دوةاره سایؿ ؽَد و ةً ساى وإٍی آغهاىیاش ةازگطدد.
دع نػئل ایهان در نیان اغت .اگط کػی نیدیص کً ةػیاری از

ً
وإٍا نیتَاىيص ةً دطواز درآیيص ،او ىیظ نیسَاغت تظکیً کيػص
اْطاد
و دیگط نػئل ایهان وحَد ىهیداؽت .ةياةطایو اگط در نَل تظکیً
ةَِاىیص ةً دطواز درآییػص ،ىتایػص ةػًنَر غطغػطی آن را ةػً دیگػطان
ىؾان دٌیص ،زیطا آنٌا ىیظ ىیاز دارىص تظکیً کييص .در ىِیخً ،ةٍص از
ایيکً نػصار آغػهاىی ةظراتػان ؽػکل ةگیػطد ،اگػط ىػَک اىگؾػت
دغتتان ،ىَک اىگؾت دایتان یا ٕػػهت ةشفَـػی از ةػصنتان
ةػًِ ةاؽص ٕادر ةً دطواز ىشَاٌیص ةَد.
زناىی کً نصار آغهاىی ةظرا در آغػِاى ؽػکلگطِْو اغػت،
ةطسی اْطاد دی نیةطىص کً ٌيگام اىخام نصیِیؾػو ةصنؽػان ةػً
حلَ سم نیؽَدٌ .لِؼ ایو اغت کً اىطژی دؾت ةصن ةػًسَةی
حطیان دارد و ةياةطایو دؾػت ةػصن غػتک اذػػاس نیؽػَد در
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ذایی کً حلَی ةصن غيگیو اذػاس نیؽَد .ةطسی اْطاد ىیظ ةً
ٌٖب نِهایل نیؽَىص و دؾت ةصن غيگیو و حلَی ةػصن غػتک
اذػاس نیؽَد .اگط در غطاغط ةصن اىػطژی ةػًسَةی در حطیػان
ةاؽص ،نهکو اغت ةًغهت ةاه ةخٍیػص و اذػػاس کيیػص اىگػار از
زنیو حصا نیؽَیص و ةػاه نیرویػص .انػا ایػو دصیػصه در نػَاردی
اغِثيایی نخاز اغت کً روی دٌص .اْػطادی کػً ایػو تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی را تخطةً نیکييص نٍهَه ً در دو اىٍِای نیّ غيی ٕطار

ً
نشفَـا ساىمٌای نػو .ایو دو گطوه
دارىص :ةچًٌا و نػوٌا و

نٍهَه ً واةػػِگیٌای کهػی دارىػص و اذِهػال آن زیػاد اغػت کػً
تَاىاییٌایی ناىيص ةليصؽصن از زنیو را تخطةً کييص و ةَِاىيص آن را
ً
نشفَـا إٓایان حَان ،وِٕی تَاىاییٌایی ةػً
ذٓو کييص .إٓایان،

دغت نیآورىص ةًغشِی نیتَاىيص سَدىهایی ىکييص .ذِی نهکػو
اغت از ایو تَاىاییٌا ةًنييَر رٕاةت در ةیو نطدم ٌادی اغِٓاده
کييص .ةياةطایو نخاز ىیػِيص آنٌا را داؽًِ ةاؽػيص و ذِػی اگػط از
نطیٔ تظکیً ؽکل ةگیطىص ةایص ٕٓل ؽَىص .اگػط ذِػی ٕػػهِی از
ةصن ٌم ٕٓل ةاؽصْ ،طد ىهیتَاىص از زنیو ةليص ؽَد .انػا ایونػَر

ً
نهلٖا نهيَع ةاؽػص .نهکػو
ىیػت کً تخطة ایو ذایت ةطایتان
اغت ةً ؽها احازه داده ؽَد کهی آن را انِران کيیص و ةٍلی از
اْطاد احازه دارىص ةً تخطة آن ادانً دٌيص.
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ٌطحا کً غػشيطاىی نػیکيم ىهَىػًٌایی از ةليصؽػصن از روی
زنیو اتٓاؽ اِْػاده اغػت .وِٕػی کالغػی در اغػِان ؽػاندوى
داؽِم ،تهطیوکييصگاىی از ؽٍطٌای دکو و حیىان در آىخا ةَدىػص.
کػی دطغیص« :نٍلم ،چً اتٓإی ةطای نو اِْاده اغت؟ در ذایی
کً ٕصم نیزىم ،اذػاس نیکيم در ذال ةليصؽصن از روی زنػیو
ٌػِمٌ .هچيیو وِٕی در ساىً دراز نیکؾػم کػً ةشػَاةم چيػیو
ذػی دارم ،ذِی وِٕی دَِیی روی نػو اِْػاده ةاؽػصٌ .هیؾػً
نثػػل ةادکيػػک ةػػً ٌػػَا ةليػػص نیؽػػَم ».وِٕػػی کالغػػی در ؽػػٍط
گَیییاى ػ

داؽػػِم ،تهطیوکييػػصهای ٕػػصیهی از اغػػِان گَییحػػَ

ذلَر داؽت کً ساىهی نػو ةَد .او دو تشت در اتإؼ داؽػت
کً یک تشت ىظدیک یک دیَار و تشت دیگط ىظدیک دیػَار دیگػط
ةَد .وِٕی روی یکی از ایو تشتٌا در ذایت نصیِیؾػو ىؾػػًِ
ةػػَد اذػػػاس کػػطد در ذػػال ةليصؽػػصن از روی زنػػیو اغػػت.
چؾمٌایؼ را ةاز کطد و دی ةطد در ٌػَا ؽػياور ؽػصه و ةػً تشػت
دیگط آنصه اغت .ةا سَدش ْکط کطد« :ةایص ةً حای اول ةطگػطدم»
و غپع دوةاره ةً حای اول ةطگؾت.
تهطیوکييػصهای در ؽػػٍط چیيػ

دائَ ةػَد کػػً در وٕػػت ىاٌػػار

نٍَٕی کً کػی در دِْػط کػارش ىتػَد روی کاىادػًای نصیِیؾػو
اىخام نیداد .وِٕی ایو إٓا در ذال اىخام نصیِیؾو ةػَد در ٌػَا
ؽياور ؽص و ةً اىصازۀ یک نِط از زنیو حصا ؽػص و غػپع دػاییو
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اِْاد .چيص ةار از زنیو ةليص ؽص و ْطود آنص .دَِیی کً کيػارش تػا
ؽصه ةَد ىیظ روی زنیو اِْاد .کهػی ٌیخػانزده و کهػی تطغػیصه
ةَد .ایو ةاهرِْو و داییواِْادن در نَل وٕت ىاٌار ادانً داؽػت.
در ىٍایت زى

کار زده ؽص و او ةا سَد ْکػط کػطد« :ىتایػص ةگػضارم

دیگطان ایو را ةتیييص ،تٍخػب نیکييػص ایيخػا چػً اتٓػإی اِْػاده
اغػػت .ةٍِػػط اغػػت ْػ ً
ػَرا تهػػام کػػيم ».او تهػػطیو را ساتهػػً داد.

نیتَاىیص ةتیيیص اْطاد نػو نیتَاىيػص ةٍِػط سَیؾػِودار ةاؽػيص.
اگط ایو ناحطا ةطای ؽشؿ حَاىی اتٓاؽ اِْاده ةَد ،وِٕػی زىػ
کار زده نیؽص اذِهاه ً ایونَر ْکط نیکػطدٌ« :هػً ةیاییػص و نػطا
ةتیيیص .در ذال ةليصؽصن از روی زنیو ٌػِم ».ایوگَىً اغت کً
ؽشؿ ىهیتَاىص ةًراذِی ذٌيیت سَدىهایی سَد را کيِػطل کيػص:
«ىگاه کيیص چٖصر سَب تظکیً کطدهام .نیتَاىم دطواز کيم ».وِٕػی
ةا ایو تَاىاییٌا سَدىهایی کيیص ،از دغت نیروىص ،زیطا نييػَر از
وحَدؽان چيیو چیظی ىیػتٌ .هًحا ىهَىًٌای نؾاةٍی ناىيػص
ایوٌا در ةیو تهطیوکييصگان وحَد دارد.
نا هزم نیداىیم کً ـػصٌا کاىػال اىػطژی از ٌهػان اةِػصا ةػاز
ؽَىصٌ .ؾِاد تا ىَددرـص از ؽها دی نیةطیص کػً اکيػَن ةػصنتان
غتک و رٌا از ةیهاریٌا ؽصه اغت .انا در ایو کػالس کػاری کػً

ً
ـطْا ةػصنتان را تػا نطذلػ
اىخام نیدٌیم ةیؼ از ایو اغت کً

داهیؼ کانل ارتٖا دٌیم .نا ةػیاری از چیظٌػا را ىیػظ در ةػصنتان
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ىفب نیکيیم ةًنَری کً در نَل ایو کالسٌا ةَِاىیػص گَىػ

را

رؽص دٌیص .کاری کً اىخام نیدٌم نثل ایو اغت کً ؽػها را ةػً
ةاه نیکؾاىم و غپع ةػیار حلَتط ٕطار نیدٌمٌ .مزنان کػً در
ایو کالسٌػا ْػا را آنػَزش نػیدٌم ،ؽیوؽػیي

ؽػها ةػًنَر

دیَغًِ در ذػال تِییػط اغػت .ةٍػص از تهامؽػصن ایػو کالسٌػا
ةػیاری از ؽها اذػاس نیکيیص اىگار ْطد ىػَ و تػازهای ٌػػِیص.
تلهیو نیکيم ذِی ىگطش ؽها درةارۀ دىیا گػػِطش نییاةػص و
نیداىیص نييَر از ْطدی سَبةَدن چیػػت و دیگػط در سفػَص
زىصگی غطدرگم ىیػِیص .از ایو نػػئلً انهیيػان دارم .نٍيػیاش
ایو اغت کً ؽیوؽػیي

ؽػها [ٌمدػای تِییػطات ـػَرتگطِْ

ْیظیکیب رؽص نیکيص.
دیطو نَكَع نصار آغهاىی ةظرا ،گطچً نخاز ىیػػِیص دػطواز
کيیص ،انػا اذػػاس نیکيیػص ةػصنتان غػتک اغػت و وِٕػی راه
نیرویص اىگار روی ٌَا گام ةطنیداریص .اگط در گضؽًِ ةٍص از کهػی
ٕصمزدن سػًِ نیؽصیص ،اهن ةصون تَحً ةً ایيکً چػً نػػاِْی
را نیدیهاییػػص ةػػًراذِی راه نیرویػػصٌ .يگػػام دوچطسًغػػَاری
اذػاس نیکيیص اىگار ؽها را ةً حلَ ٌل نیدٌيص و از ٌط تٍػصاد
دلً ةاه ةطویص سػًِ ىهیؽَیص .تلهیو نیؽَد ةػً ایػو ـػَرت
ةاؽص .اْطادی کً ىهیتَاىيص در کالس ؽطکت کييص انا ایو روش را
از نطیٔ سَاىػصن کِػاب یػاد نیگیطىػص ىیػظ ةػًنَر نؾػاةً تهػام
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ذایتٌایی را کً ٕطار اغت تخطةً کييص ،تخطةً نیکييص .نو کػی
ٌػِم کً آىچً ىهیسَاٌم ةگػَیم ىهیگػَیم ،انػا آىچػً نیگػَیم
ةایص ذٖیٖت ةاؽص .اگط ذاه کػً ٕػطار اغػت ْػا را آنػَزش دٌػم،
ذٖیٖػػت را ىهػػیگِٓم ،چیظٌػػای ةیاغػػاس نػػیگِٓم یػػا نػػتٍم و
ةیٌصؼ ـرتت نیکطدم ،از دیصگاه سَدم در ذال آنػَزش ْػایی
اٌطیهيی نیةَدم .کاری کػً اىخػام نػیدٌم راذػت ىیػػت .کػل
حٍان در ذال ىياره اغػت .اگػط ؽػها را گهػطاه نیکػطدم تتٍػاتی
نیداؽت.
اْطادی کً تظکیً نیکييص ةًنَر نٍهَل چیظی ةػیؼ از ایػو
نصار آغهاىی ةظرگی را کً تَـیّ کطدهام تخطةً ىهیکييص .انا اگػط
ةشَاٌیص ةصن ٌطچً غطیًتط ةًوغیل نادۀ ةا اىطژی ةاه حػایگظیو
و ةًنَر کانل ةً آن تتصیل ؽَد ،ایو نصار کاْی ىیػت .ةطای ایو
کار ،ةایص چطسؼ نصار آغهاىی دیگطی ةاؽص کػً ٌهػ کاىالٌػای
اىػػطژی در ةػػصنتان را ةػػً ذطکػػت درآورد .آن را «نػػصار آغػػهاىی
نائَیَ» نیىانيص و اْطاد نٍػصودی درةػارۀ آن نیداىيػص .ایػو ىػام
گاهوةیگاه در کِابٌا آنصه اغت ،انا حایی ْاش یا تؾطید ىؾصه
اغتْٖ .م ةًـَرت ىيطی درةارۀ آن ـرتت کطدهاىص ،چطاکً رازی
غطةًنٍط ةَده اغت .انا ایيخا ةطایتان آؽکار نػیکيم .ایػو نػصار
نیتَاىص از ىٖه ةایٌَیی در ْطؽ غػط یػا از ىٖهػ ٌػَییییو در
نیاندوراه ؽطوع ؽَد .ةا ْطض ایيکً از ْطؽ غط ؽطوع ؽػَد ،در
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انِصاد سهی کً غهت ییو (حلَ) و یاى

(دؾػت) ةػصن را حػصا

نیکيص ذطکت نیکيص و از غهت گَش داییو نیآیػص .غػپع در
انِصاد ؽاىًٌا داییو نیآیص و در انِصاد یکیک اىگؾِان ذطکػت
نیکيص .غپع در انِصاد دٍلَی ةصن ذطکت نیکيص ،زیط دا رِْػً،
در انِصاد داسل ران ةاه نیرود ،در انِصاد داسل ران دیگػط دػاییو
رًِْ ،زیط دای دیگط نیرود ،در انِصاد دٍلَی ةصن ةػاه نػیرود ،در
انِصاد یکیک اىگؾِان ذطکت نیکيص و ةا رغیصن ةً ْػطؽ غػط،
یک دور کانل را ؽکل نیدٌص .ایو ٌهػان نػصار آغػهاىی نػائَیَ
اغت .دیگطان نیتَاىيص کِاةی درةارۀ آن ةيَیػيص انا آن را در چيص
حهلً سالـً کطدهامْ .کط ىهیکيم راز آغهاىی نرػَب ؽَد ،انػا
دیگطان ْکػط نیکييػص سیلػی ةػاارزش اغػت و درةػارۀ آن چیػظی
ىهیگَیيصْٖ .ػم ٌيگػانی درةػارۀ نػصار آغػهاىی نػائَیَ ـػرتت
نیکييص کً ةًنَر وإٍی در ذال آنَزش ةً نطیصانؽان ٌػػِيص.
اگطچً ایو را آؽػکار کػطدهام ،انػا ٌیچیػک از ؽػها ىتایػص وِٕػی
تهطیو نیکيیص آن را ةا ذٌوتان حٍػتدٌی یػا کيِػطل کيیػص .در
ْایَن داْا ایوگَىً ةً انػَر ىهیدػطدازیم .وِٕػی تظکیػًای وإٍػی
اىخام نیدٌیص کً ؽها را ةًغَی غهَح ةاهتط راٌيهػایی نیکيػص
ةایص در ذایت ةصون ٕفص و آزاد از ٌط ىػَع ٍْاییػت ْکػطی تظکیػً
کيیصٌ .طچیظی کً ىیاز داریص ،در ةصنتان ىفػب نیؽػَد و آنػاده
ةطای اغِٓاده اغت .ایػو نػصار را نکاىیظمٌػای درونتػان ةػًنَر
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سَدکار ایخاد نیکيص ،نکاىیظمٌایی کً دیَغًِ کار نیکييص تا ؽها
را تتصیل کييػص .وِٕػی زنػاىؼ ةطغػص ،ایػو نػصار ةػًنَر نتیٍػی
سَدش نیچطسص .ؽایص روزی در ذیو تهطیو نَِحً ؽػَیص کػً
غطتان ةً یک نطؼ در ذال ىَغان اغت .ةصیو نٍيػی اغػت کػً
نصار آغهاىی نػائَیَ در آن حٍػت در ذطکػت اغػت .اگػط غػطتان
ةًنطؼ دیگط ىَغان کيص ةصیو نٍيػی اغػت کػً ایػو نػصار در آن
حٍت دیگط در ذطکت اغت .در ٌط دو حٍت ذطکت نیکيص.
وِٕی نصار آغهاىی ةظرا یا کَچک در ْطدی ؽػکل ةگیطىػص،
نهکو اغت غط او در ذیو نصیِیؾو [ناىيص ذایػت دػاییوآنػصن
غط ةً ٌالنت نَاْٖتب تکان ةشَرد و ایو ٌالنِػی از گػضر اىػطژی
اغت .تهطیو چٍارم کً اىخػام نػیدٌیم و نػصار آغػهاىی ْػایَن
ىانیصه نیؽَد ،ةً ؽیَۀ ٌهیو نصارٌا اىطژی را در ةصن ةً گطدش
در نیآورد .در وإً ذِػی دػع از ایيکػً اىخػام تهػطیو را تهػام
کطدیص ىیظ سَدش ةً چطسؼ ادانً نیدٌص .کاری کً ایو تهطیو
اىخام نیدٌص ایو اغت کً نکاىیظمٌای درون ةصنتان را تَٖیػت
نیکيص و ایو ٌهان چیظی اغػت کػً ةاٌػث نیؽػَد ایػو نػصار
ةًنَر دیَغًِ ةچطسص .آیا ىگًِٓایم کً ْا ،تهطیوکييصگان را تظکیػً
نیکيص؟ ةًنَر نتیٍی دی نیةطیص کً نصار آغهاىیتان ةیوًٕٓ در
ذال چطسؼ اغت .ذِی وِٕی در ذال تهطیو ىیػِیص ،ایو هی
نکاىیظمٌای چی کػً در ةػصنتان ىفػب ؽػصه نٍػادل هیػًای از
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ةیطوىی اىطژی اغت و ةصنتان را ٌػصایت نیکيػص
کاىالٌای ةظرا
ِ
تا ایو کار را ةًنَر سَدکػار اىخػام دٌػص .ایػو کاىالٌػای ةیطوىػی

نیتَاىيص ةطٌکع ىیظ ةچطسيص ،چطاکػً ةػً دو نػطؼ نیچطسيػص و
ةًنَر دیَغًِ حطیان اىطژی در کاىالٌایتان را تَٖیت نیکييص.
دػػع ٌػػصؼ اـػػلی ؽػػکلدادن نػػصار آغػػهاىی چیػػػت؟

ً
ـطْا داؽِو
ؽکلدادن نصار آغهاىی ،ةًسَدیسَد ٌصؼ ىیػت.

نصار نِفلؽصه ىیظ آنٕصر ساص ىیػػتٌ .ػصؼ ایػو اغػت کػً،
ٌمزنان ةا دیؾطْت ْطد در تظکیً ،تهام کاىالٌای اىطژی ةػصن ،از
نطیٔ یک نصار ،ةًنَر کانل ةاز ؽَد و نصار آغهاىی کهک نیکيص
ةً ایو ٌصؼ ةطغیص .انا [ةازکطدن کاىالٌاب چیظی اغت کً اىخػام
آن را دیؾادیؼ ةطایتان ؽطوع کطدهایم .وِٕػی در تظکیػً دػیؼ
نیرویص ؽایص ةطسی از ؽها دػی ةتطیػص کػً وِٕػی نػصار آغػهاىی
ةظرا در ذال چطسؼ اغت ،کاىالٌایتان در درون گػػِطدهتط و
وغیًتط نیؽَىص .ؽایص ةً ٌطض یک اىگؾت ،دٍوتط ؽَىص .ایػو
اتٓاؽ نیاِْص زیػطا حطیػان ٕػَی اىػطژی ةػً کاىالٌػای دٍوتػط و
روؽوتط نيخط نیؽَد .انا ٌيَز ٌم چیظ ساـی ىیػت .دع تػا
کخا ةایػص تهػطیو کيیػص؟ تهػام کاىالٌػای اىػطژی ةایػص ةًتػصریج
ٌطیقتط ؽػَىص و اىػطژیٕ ،ػَیتط و روؽػوتط ؽػَد تػا ایيکػً در
ىٍایتٌ ،ظاران کاىال اىطژی در ٌػم ادُػام ؽػَىص .در ایػو نطذلػً،
دیگط ةصن ْطد ٌیچ کاىال اىطژی یا ىٖه نب غَزىی ىػصارد .زیػطا
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آنٌا ةػً یکػصیگط نلرػٔ نیؽػَىص تػا ةػصىی واذػص و یکتکػً را
ةػازىصٌ .صؼ ىٍایی ةازکطدن کانل کاىالٌای اىػطژی ایػو اغػت:
تتصیل کل ةصنتان ةً نادۀ ةا اىطژی ةاه.
اگط در تهطیوتان ةً ایو نطذلً رغیصه ةاؽػیص ةػصیو نٍيػی

ً
اغاغا ةا نادۀ ةا اىطژی ةاه دوةاره غػاسًِ ؽػصه
اغت کً ةصنتان

اغت .ةصیو نٍيی اغت کً ةً ةاهتطیو غهد تظکیػ ْػای ٕلهػطو
ةؾطی رغیصهایص و ةصن ْیظیکی ةؾطی تا اوج سػَد تظکیػً کػطده
اغت .ةصنتان وكٍیت حصیصی را تخطةً نیکيص کػً چيػص یريػً
ةٍص تَكید نیدٌم .در ایو نطذلً ،نٖصار زیادی گَىػ

سَاٌیػص

داؽت و در ذایی کً در نَل تظکی ْای ٕلهطو ةؾطی ةػصنتان را
تظکیػػً کطدهایػػص ،تهػػام تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی (تَاىػػاییٌػػای
نادرزادی) نهکو ةطای ةصن ةؾطی را تَغًٍ دادهایص .انا چَن در
ِ
نیان نطدم ٌادی تهطیو نیکيیم ،اکثط آنٌا ٕٓل نیؽػَىص و در

دغِطستان ٕطار ىهیگیطىصٌ .هچيیو غَِن گَى

تػان تػا ارتٓػاع

سیلی ةليصی رؽص کطده و ؽکلٌای نشِلٓی کػً گَىػ
گطًِْ ةًوغیل گَى

ةػً سػَد

ىیطونيصتان ةًؽصت تَٖیت ؽصه اغت .انػا

تَاىاییٌای َْؽنتیٍی کً در ایو نطذلً داریص ْٖم نیتَاىيػص در
ایو ةٍُص نا تث یط داؽًِ ةاؽيص و ٌیچ تػث یطی در ةٍُػصٌای دیگػط
ىصارىص؛ زیطا آنٌا از ةصن ةؾطی ْیظیکی نا تظکیً ؽصهاىص .انػا ةػً
ٌط ذال ةػیار ٕاةلتَحًاىص .ایو تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی ةشؾػی
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از ةصنتان در ةٍُصٌای نشِلػّ ٌػػِيص و ةػً ؽػیَهٌای ؽػگطْی
تِییط ناٌیت دادهاىص .ةػیار ْطاوان و نِيَع سَاٌيص ةػَد و ذِػی
نهکو اغػت تکاندٌيػصه ةػً ىيػط ةطغػيص .ةطسػی اْػطاد غطاغػط
ةصنؽان ةا چؾم دَؽیصه نیؽَد و ایو چؾمٌا تکتػک نياْػض
دَغت و ىیظ ةٍُصٌای نطتتم ةا ةصنؽان را دط نیکييص .چػَن ایػو
گَىگی از نصرغػ ةػَدا اغػت ،ةٍلػی اْػطاد در غطاغػط ةصنؽػان
تفػػَیط ةَدیػػػاتَا یػػا ةػػَدا سَاٌيػػص داؽػػت .گػػَىگی کػػً داریػػص
ؽکلٌای نشِلّ ةً سػَد سَاٌػص گطْػت و ةاٌػث نِخلیؽػصن
ةػیاری از نَحَدات زىصه سَاٌص ؽص.
در ایو نطذلً ،نٍَٕیِی ىاٌط نیؽَد ةًىام «غػً گػل روی
غط گطد ٌم نیآیيص ».ایو ذایِی ةػیار آؽکار و چؾهگیط اغػت.
ذِی ْطدی کً چؾم غَنؼ در غهری ةاه ىیػت نیتَاىػص آن
را ةتیيص .غً گل ةاهی غط ىػاٌط نیؽػَد .یکػی گػل ىیلػَْط آةػی
اغت ،انا از ىَع گل ىیلَْط آةی ةٍُػص ْیظیکػی نػا ىیػػت .دو گػل
دیگط ىیظ از ُةٍصٌای دیگط و ةػیار زیتا ٌػػِيص .ایػو گلٌػا ةػاهی
غط ؽشؿ در چطسؼ ٌػِيص .آنٌا در حٍت گطدش ٌٖطةػًٌای
غاٌت یا سالؼ حٍػت گػطدش ٌٖطةػًٌای غػاٌت نیچطسيػص و
ٌطیک از گلٌا ىیظ نیتَاىيػص ةػًنَر نػػِٖل ةچطسيػصٌ .ػط گػل
غَِن ةظرگی دارد کً ٕهط ایو غَِن نٍادل ٕهط گل اغػت .ایػو
غً غَِن تا ةليصای آغهان نیروىص ،انا آنٌا غػَِنٌای گَىػ
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ىیػػػِيص ،ةلکػػً ـػ ً
ػطْا ایػػو ؽػػکل را ةػػً سػػَد نیگیطىػػص و ةػػػیار
ؽگٓتاىگیظىص .اگط آنٌا را ةتیيیص ،ؽَکً نیؽَیص .وِٕی تػا ایػو
نطذلً تظکیً کطده ةاؽیص ةصنتان روؽو و داک و دَغتتان ىػطم
و یهیّ نیؽَد .در ایو نطذلً ةً ةاهتطیو ؽػکل از تظکیػ ْػای
ٕلهطو ةؾطی رغیصهایص ،انا دایان تظکیًتان ىیػتٌ .يَز ٌم ةایػص
ةً تظکیً ادانً دٌیص و ةً دیؼ ةطویص.
ٌهاننَر کػً ْػطد دیؾػطْت نیکيػص وارد نطذلػ گػضار ةػیو
غهد ْای ٕلهطو ةؾػطی و غػهد ْطاغػَی ْػای ٕلهػطو ةؾػطی
نیؽَد کً ذایت ةصن غٓیص سایؿ ىانیصه نیؽَد (ةصن ؽػٓاؼ
ىیظ ىانیصه نیؽَد) .وِٕی تظکی ةصن ْیظیکی ةً ةػاهتطیو ؽػکل
در ْای ٕلهطو ةؾطی رغیصه ةاؽصْٖ ،ػم ایونػَر اغػت کػً ةػصن
ْیظیکی تا ةاهتطیو ؽکل سَد تتصیل ؽصه اغت .وِٕی کػل ةػصن
ةً ایو ؽکل ةاؽص ،ةًنَر کانل از نادۀ ةا اىطژی ةاه تؾکیل ؽصه
اغت .چطا ةصن غٓیص سایؿ ىانیصه نیؽَد؟ زیطا ایػو ةػصن ةػً
ةاهتطیو درح سلَص رغیصه اغت .اگط کػی ةا چؾػم غػَم ةػً
آن ىگاه کيص ،کل ةصن ؽٓاؼ اغت ،نثل ؽیؾ ؽٓاؼ اغت .اىگار
چیظی آىخا ىیػت .ةصیو نٍيی اغت کً ایو ةصن ،ةػصىی سػصایی
اغت .زیطا ةصىی اغت کً از نػادۀ ةػا اىػطژی ةػاه غػاسًِ ؽػصه و
ؽػػتیً ةػػصن ْیظیکػػی اوییػػًنان ىیػػػت .در ایػػو نطذلػػً ،تهػػام
تَاىاییٌػػا و نٍارتٌػػای ْػػَؽنتیٍی ةػػًیکةػػاره کيػػار گضاؽػػًِ
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نیؽَىص .آنٌا در ةٍُصی ةػیار ٌهیٔ ٕطار داده نیؽػَىص ،چطاکػً
اغِٓادۀ ةیؾِطی ىصارىص و از آن نطذلً ةً ةٍص دیگط نٓیص ىیػِيص.
تيٍا اغِٓادهؽان نهکو اغت ایو ةاؽص کً روزی در آیيصه وِٕػی
در تظکیً نَْٔ ؽصیص و سَاغِیص غػٓط تظکیػًتان را نػطور کيیػص،
ىگاٌی ةً آنٌا ةیيصازیص .در ایو زنػان ْٖػم دو چیػظ ٌيػَز ةػإی
ناىصه اغت :غَِن گَى

و کَدک حاودان تظکیًؽصه کً ةً اىػصازۀ

ةظرگی رؽص کطده اغت .انا ٌط دو در ةٍُصی ٌهیػٔ وحػَد دارىػص و
اْطادی ةا چؾم غػَنی در غػهری نَِغػم ىهیتَاىيػص آنٌػا را
ةتیييص ،زیطا دیصؽان نٍهَه ً نرصود اغتْٖ .ػم نیتَاىيػص ةتیييػص
کً ةصنتان ؽٓاؼ اغت.
چَن نطذل ةصن غٓیص سایؿ ْٖم نطذلًای نَِٕی اغػت،
ةا تهطیو ةیؾِط ،تظکیػ ْطاغػَی ْػای ٕلهػطو ةؾػطی را ؽػطوع
نیکيیص کً تظکی ةصن سػصایی ىیػظ ىانیػصه نیؽػَد .ایػو ةػصىی
سَاٌص ةَد کً ْٖم نِؾکل از گَى

اغتٌ .هچيیو ؽیوؽیي

ؽػػها دایػػصار نیؽػػَد .در ایػػو نطذلػػً از تظکیػػً ،تَاىاییٌػػای
ْػػَؽنتیٍی حصیػػصی را ؽػػکل نیدٌیػػص کػػً آنٌػػا را دیگػػط ةایػػص
«ٕػػصرتٌای سػػصایی ْػػای ةػػَدا» ىانیػػص .ةیىٍایػػت ٕصرتهيصىػػص و
نیتَاىيص در ٌط ةٍُصی ٌهل کييص .ةػا ادانػ تظکیػً ،سَدتػان آگػاه
سَاٌیػػص ؽػػص کػػً تظکیػػً در غػػهَح ةػػاهتط چگَىػػً سَاٌػػص ةػػَد و
چًچیظی را ةایص اىِيار داؽت.
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ٍابستگی شَرٍيیجان بیش از حد
ةگضاریص درةارۀ نَكٌَی ـرتت کيم کً ةً واةػِگی ؽَروٌیخان
ةیؼ از ذص نطةَط نیؽَد .ةػیاری از اْطاد نصتٌا چیگَى

را

تهػػطیو کطدهاىػػص .اْػػطادی ىیػػظ ٌػػػِيص کػػً ٌطگػػظ آن را تهػػطیو
ىکطدهاىص ،انا در نلب ذٖیٖت و نٍيی زىصگی اىػان ةَده و درةارۀ
آن تٍهٔ کطدهاىص .وِٕی ْایَن داْای نا را یػاد نیگیطىػص ىاگٍػان
داغػػز ةػػػیاری از دطغػػؼٌایی را درک نیکييػػص کػػً در زىػػصگی
آرزوی درک آنٌػػا را داؽػػِيص انػػا ىَِاىػػػِيص .نتیٍػػی اغػػت کػػً
ةًسانط ىگطشٌای حصیصی کً کػب نیکييص ٌیخػانزده ؽػَىص.
نیداىم تهطیوکييصگان وإٍی ةً ارزش ایو آنَزهٌا دػی نیةطىػص
و آن را گطانی نیدارىص .انا ایو نؾکل اُلب روی نیدٌص :اْػطاد
از ْطط سَؽرایی دچار ؽَروٌیخان نیؽَىص و ٌيگام تٍانػل ةػا
نطدمُ ،یطٌادی رِْار نیکييص یا در نٖایػً ةا دیگطان ٌخیػب ةػً
ىيط نیرغيص .نیگَیم ىتایص ایوگَىً ةاؽص.
اکثط ؽها در حانٍػ نػطدم ٌػادی تظکیػً نیکيیػص ،ةيػاةطایو
ىتایص از حانٍ نطدم ٌادی ْاـلً ةگیطیص و ةایص ةا ْکػطی روؽػو
تظکیً کيیص .رواةم ةیو ٌهصیگط ةایص ةػًنَر نتیٍػی ةػإی ةهاىػص.
ایتًِ ؽها ؽیوؽػیيگی در غػهری ةػػیار ةػاه و ذٌيػی درغػت
داریص .ؽها ؽیوؽیي

و غهد سَد را رؽػص نیدٌیػص ،کارٌػای
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ىادرغت اىخام ىهیدٌیص و ٌهیؾً غٍی نیکيیص کارٌػای سػَب
اىخام دٌیص .ةٍلی اْطاد نَری رِْار نیکييػص کػً اىگػار از یرػاظ
ذٌيػی ُیطٌادیاىػص یػػا ایيکػً از ایػو حٍػػان دىیػَی غػػطسَرده و
دیػطد ٌػِيص .چیظٌایی نیگَیيص کً نطدم ىهیٍْهيص .نيخػط ةػً
ایو نیؽَد کً نطدم ةًاؽِتاه ةگَیيص« :چطا ْطدی کً ْایَن داْػا
ً
ىاٌطا نؾکل رواىی دارد ».آنٌػا
را یاد نیگیطد ایونَر نیؽَد؟

ً
ـطْا ةیؼ از ذص ٌیخػانزده ؽػصه ةَدیػص و
نَِحً ىهیؽَىص کً
نيهٖػی ىتَدیػص و نتیٍػػی رِْػار ىهیکطدیػصٌ .هگػػی درةػارۀ ایػػو
ةیيصیؾیص :ایونَر رِْارکطدن ىیظ اؽِتاه اغت و ةً اْطانػی دیگػط
رًِْایص و ایو ىیظ واةػِگی دیگطی اغت .ةایص ایو را رٌػا کيیػص و
در ذایی کً ةًنَر نٍهَل نثل ٌهً در ةیو نػطدم ٌػادی زىػصگی
نیکيیص ،تظکیً کيیص .اگط در ةیو نطدم ٌػادی دیگػطان ْکػط کييػص
ؽیِٓ اْطانی ْایَن داْا ؽصهایص ةا ؽها تٍانل ىشَاٌيص داؽت و
از ؽػها ْاـػلً نیگیطىػصٌ .یچکػػی ْطـػتٌایی را ةػطای رؽػػص
ؽیوؽیي

در اسِیارتان ىهیگػضارد .نػطدم ْکػط نیکييػص ْػطدی

نتیٍی ىیػِیص و ایو سػَب ىیػػت .ةيػاةطایو آىچػً را گٓػِم ةػً
سانط داؽًِ ةاؽیص و نههئو ؽَیص کً رِْار درغِی داریص.
روش تظکی نا نثل روشٌای نطغَم ىیػت کً ةاٌث ؽػَد
ؽشؿ ذلَر ذٌو ىصاؽًِ ةاؽػص ،در سلػػً ةاؽػص یػا ؽػیًِٓ و
ؽیصا ؽَد .روش تظکی نػا از ؽػها نیسَاٌػص ةػا آگػاٌی کانػل
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تظکیً کيیص .ةطسی اْطاد ٌهیؾً نیگَیيص« :نٍلم ،ةًنرق ایيکػً
چؾهاىم را نیةيػصم ةػصىم ةػً ىَغػان درنیآیػص ».نیگػَیم هزم
ىیػت ایونَر ةاؽػص .نؾػکل ایػو اغػت کػً ٌػادتی را دػطورش
دادهایػػص کػػً سَدآگػػاه اـػػلی را رٌػػا نیکيیػػص .ةػػًنرق ایيکػػً
چؾهانتان را نیةيصیص ،سَدآگاه اـػلی را اغػِطاذت نیدٌیػص و
غپع ىادصیص نیؽَد .چيػیو ٌػادتی را ؽػکل دادهایػص .چػطا در
ذایی کً ایيخا ىؾػًِایص ةصنتان ةً ىَغػان درىهیآیػص؟ اگػط آن
ِ
ذایػػت ٌيگػػام ةػػازةَدن چؾػػهانتان را ذٓػػو کيیػػص و اىػػصکی
چؾهانتان را ةتيصیص ،آیا ةصنتان ةً ىَغان درنیآیص؟ ةًنَر ذِم
ىً .نؾکل ایو اغت کً ْکط نیکيیص چیگَى

ةایص ةً ایو نطیٔ

تهطیو ؽَد و چيیو ةطداؽِی را ؽػکل دادهایػص .ةػًنرق ایيکػً
چؾهانتان را نیةيصیص ،ةصون ایيکً ةصاىیػص کخػا ٌػػِیص ىادصیػص
نیؽَیص .گًِٓایم کً سَدآگاه اـلیتان ةایص ٌؾػیار ةاؽػص ،زیػطا
ایو روش ،سَد ؽها را تظکیً نیکيص .ةایص ةا ذٌيی آگاه دیؾطْت
کيیص .نا تهطیو نصیِیؾو ىیظ داریم .چگَىً نصیِیؾو را تهػطیو
نػیکيیم؟ هزم نػػیداىیم کػػً ٌهػ ؽػها ،ةػػصون تَحػػً ةػػً ایيکػػً
نصیِیؾوتان چٖصر ٌهیٔ اغت ،آگػاه ةاؽػیص کػً ایيخػا در ذػال

ً
نهلٖا احازه ىصاریص ةػً نطذلػ سلػػً ةطویػص ،ةػً
تهطیو ٌػِیص.
ً
دٕیٖػا چػً ذػایِی روی
ذایِی کً از ٌیچچیظ آگاه ىتاؽیص .دػع

نیدٌص؟ وِٕی آىخػا ةيؾػیيیص اذػػاس سػَب و ةػػیار راذِػی
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سَاٌیص داؽت ،نثل ایيکً درون دَغػِ تشػمنطُػی ىؾػػًِایص،
آگاٌیص کً در ذال اىخام تهطیو ٌػِیص ،انا اذػاس نیکيیص کل
ةصنتان ىهیتَاىص ذطکت کيص .ایػو آن چیػظی اغػت کػً ةایػص در
تظکی نا اتٓاؽ ةیِٓص .ذایت دیگطی وحَد دارد کػً وِٕػی نػصتی
نیىؾیيیص ،دی نیةطیػص کػً داٌػا ىادصیػص نیؽػَىص و ىهیتَاىیػص
ةٍٓهیص کخا رًِْاىص .ةصن ىیظ ىادصیػص نیؽػَد .ةازوٌػا و دغػتٌا
ىیظ ىادصیص نیؽَىصْٖ .م غػط ةػإی نػیناىػصٌ .هػاننَر کػً ةػً
نصیِیؾو ادانً نیدٌیص نَِحً نیؽَیص کً غطتان ىادصیص ؽػصه
و ْٖم ذٌوتان ةإی نیناىصْٖ ،م کهی آگاٌی از ایيکً ایيخػا در
ذال تهطیو ٌػِیص .اگط ةَِاىیص ةً ایو نطذلً ةطغػیص ،ةػً اىػصازۀ
کاْی سَب اغػت .چػطا؟ وِٕػی ؽػشؿ در ایػو ذایػت تهػطیو
نیکيص ،ةصن ةًنَر کانل در ذال تتصیلؽصن اغت و ایو ةٍِػطیو
ذایت اغػت .ةيػاةطایو از ؽػها نیسػَاٌیم ةػً چيػیو ذػایِی از
غکَن ةطغیص .انا ىتایص ةً سَاب ةطویص یا آگاٌیتػان را از دغػت
ةصٌیػػص ،زیػػطا در ایػػو ذایػػت نهکػػو اغػػت ْػػطد دیگػػطی هػػطۀ
تالشٌایتان را ةً دغت آورد.
ٌه تهطیوکييصگان نا ةایص نههئو ةاؽيص کػً ٌطگػظ در ةػیو
نطدم ٌادی ةًنَر ُیطنتیٍی رِْار ىهیکييػص .اگػط ىٖػؼ ةػصی را
ةیو نطدم ایٓا کيیص و کاری کيیص کػً دیگػطان ةگَیيػص ْػایَن داْػا
اْػػطاد را ٌخیػػبُطیػػب نیکيػػص ،ةاٌػػث ةصىامؽػػصن ْػػایَن داْػػا
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ً
وإٍا نیسَاٌم ایو ىکًِ را ةً سانط داؽًِ ةاؽػیص .در
نیؽَیص.
روىػػص تظکیػػً و در زنیيػػًٌای دیگػػط ىیػػظ ةایػػص نطإػػب ةاؽػػیص کػػً
واةػػِگی ؽػَروٌیخان ةػیؼ از ذػػص را رؽػص ىصٌیػص .اٌطیهيػػان
ةًراذِی نیتَاىيص از ایو ذٌيیت اغِٓاده کييص.

تزکیۀ گفتار
غيتٌای نضٌتی گَىاگَن غکَت را تهػطیو نیکطدهاىػص .ةشػؼ
ساـی از حانٍ نضٌتی کً ایػو کػار را اىخػام نیدٌيػص اْػطادی
ٌػِيص کً تارک دىیا نیؽػَىص و در نٍاةػص یػا ـػَنًٌٍا زىػصگی
نیکييص .هزن تظکی ایػو اْػطاد ایػو اغػت کػً کػالً از ذػطؼزدن
سَدداری کييص .آنٌا سَد را ةً زىصگی رٌتاىی اسِفاص نیدٌيص
و تفهیم نیگیطىص تػا ذػص نهکػو از ٌهػًچیظ ْاـػلً ةگیطىػص و
ٌٖیصه دارىص ذِی یک ْکط ةص نهکو اغت کارنا ایخاد کيص یا گياه
نرػَب ؽَد .نضاٌب کارنا را ةػً «کارنػای سػَب» و «کارنػای
ةص» تٖػیمةيصی کطدهاىص .ةصون تَحً ةً ایيکً آن کارنای سَب یا
کارنای ةص ةاؽص ،ةا تَحً ةػً سػاییةػَدىی کػً نصرغػ ةػَدا از آن
ـرتت نیکيص یا ٌیچةَدىی کػً نصرغػ دائػَ آنػَزش نیدٌػص،
کارنػػا ىتایػػص ةػػً وحػػَد آیػػص .تهطیوکييػػصگان روشٌػػای تظکیػػ
ـَنًٍای ساـی ذِی غٍی نیکطدىص ٌیچ کاری اىخػام ىصٌيػص،
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زیػػطا ىهیتَاىػػػِيص راةه ػ کارنػػایی دؾػػت نػػػائل را ةتیييػػص یػػا
ىهیداىػِيص آیا اىخام کاری سَب اغت یا ةص یػا ایيکػً چػً ىػَع
راةه کارنایی وحَد دارد .تهطیوکييصهای نٍهػَیی کػً ةػً چيػیو
غهد ةاهیی ىطغػیصه ىهیتَاىػص ایػو نػػائل را ةتیيػص ،در ىِیخػً
ىگطان اغت اگط کاری را کً در ىاٌط سَب ةػً ىيػط نیآیػص اىخػام
دٌص ،ةً چیظ ةصی تتصیل ؽَد .راهذلؽػان ایػو ةػَد کػً تػا ذػص
انکان ٌیچ دسایِی ىکييص ةً ایو انیص کً ةا سَدداری از کارٌا یػا
ٍْاییتٌای ُیطهزم ،از ایخاد کارنا احِياب کييص .نیداىػػِيص کػً
وِٕی کارنا ةً وحَد آیص ،نختَر نیؽَىص آن را ةا زحط و غشِی از
ةیو ةتطىص .ةػطای تظکیًکييػصگان ،زنػان رغػیصن ةػً روؽػوةیيی و
کهال چیظی اغت کً از ٕتل تٍیػیو ؽػصه و ٌػط کارنػایی کػً در
نَل نػیط اكاًْ ؽَد کل غٓط را دؽَارتط نیکيػص .ةيػاةطایو ْػطد
ةیٕفصی را تهطیو نیکيص.
در نصرغ ةَدا تظکی گِٓار ةط نتيای ایو ىيط اغت کً ٌطچػً
ْطد ةط زةان نیآورد چیظی اغت کً اْکار او دیکًِ کػطده و دؾػت
آن اْکار ىیظ ةًنَر ذِم ٕفص و ىیِی ىًٍِٓ اغت و ةػیار نرِهل
اغت کً وِٕی سَدآگاه ْطد ةاٌث ؽَد کً او ْکطی ؽػکل دٌػص،
ىيطی ةصٌص ،کاری اىخام دٌص یا ذعٌا و اىصامٌایؼ را ةػً کػار
ةتطد ،ةًىٌَی دػای واةػػِگی در نیػان ةاؽػص .ةػطای روؽوؽػصن
نَكَع ،نػائلی را کً اْطاد گاٌی اوٕات ةیو سَد دارىػص در ىيػط
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ةگیطیص :از سػَةی کػػی نیگَیيػص در ذػایی کػً از ةػصی دیگػطی
نیگَیيص یا ىيط نیدٌيص کً کػی در نٖایػً ةا دیگػطی ةػًسَةی
تهطیو کطده اغت .چيیو ىيطاتی ةازتاب نػائلی ةیو اْطاد اغت.
یا نَكَع رایج دیگطی را در ىيػط ةگیطیػص :نیگَییػص نیسَاٌیػص
کاری اىخام دٌیص یا نیسَاٌیص کػاری ةػً ؽػیَۀ ساـػی اىخػام
ؽَد .آىچً نیگَییص نهکو اغت نيخط ةػً ایػو ؽػَد کػً کػػی
ةًنَر ىاسَاغًِ آغیب ةتیيص یا تلٍیّ ؽَد .ةً ایو ؽکل ،کػالم
یا ٌهلتان نهکػو اغػت ىاسَدآگػاه ةطایتػان کارنػا ایخػاد کيػص،
چطاکً نػائل ةیو اْطاد ،ةػیار دیچیػصه اغػت .ةػً ٌهػیو ٌلػت
اغت کً ةطسی نٍاةص و ـَنًٌٍا درةارۀ ایيکً ْطد در کل ـػرتت
ىکيص ةػیار حصی ةَدهاىص .ةياةطایو تظکی گِٓار یا تهػطیو غػکَت
ٌهیؾً در روشٌای نضٌتی حایگاه نٍهی داؽًِ و نهایب ْػَؽ
را ةطای تؾطید رویکطدٌایی کً اسِیار نیکطدىص ةیان کطدم.
اکثط تظکیًکييصگان ْایَن داْای نا در ةیو نطدم ٌادی تظکیً
نیکييص (ةًحظ آنٌایی کً از ٕتل تظکی ـَنًٍای یا رٌتاىی را در
دیؼ گطًِْ ةَدىص) .ةياةطایو ىهیتَاىيص از زىصگی ٌادی در حانٍػ
نٍهَیی اىػاىی و تهاس ةا حانًٍ احِياب کييصٌ .طکػی ؽػِلی
دارد و ةایػػص آن را ةػػًسَةی اىخػػام دٌػػص .ةطسػػی اْػػطاد ؽِلؽػػان
ةًگَىًای اغت کً نختَرىص ـرتت کييص و نهکو اغت در تيإق
ةا تظکی گِٓار ةً ىيط ةطغص .انا در تلاد ةػا آن ىیػػت ،زیػطا ىػَع
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تظکی گِٓار کً نا تهطیو نیکيیم ةا ؽیَهٌای گضؽًِ کً غػکَت
نیکطدىص نِٓاوت اغت .ؽػیَۀ تظکیػ نػا ةػا ؽػیَهٌای گضؽػًِ
نِٓاوت اغت و آىچً از ؽها نیسَاٌیم ىیظ نِٓاوت اغت .وِٕی
ـػػرتت نػػیکيیم ةایػػص ةًؽػػیَهای ـػػرتت کيػػیم کػػً درسػػَر
تهطیوکييصه اغػت و ٌػیچچیػظ ةػص یػا تٓطٕػًآنیظی ىگػَییم .نػا
تهطیوکييػػصه ٌػػػِیم و ةایػػص آىچػػً را ٕفػػص داریػػم ةگػػَییم ةػػا
اغِاىصاردٌای ْا ةػيخیم و ةتیيیم آیا نياغب اغػت یػا ىػً .اگػط
ایوگَىً ةاؽص دع نؾػکلی ىیػػت کػً ـػرتت کيػیم .از غػَی
دیگط ،اگط ٌهیؾً غاکت ةاؽیم ةًغشِی نیتَاىیم ایو روش را
ةً نطدم نٍطْی کيیم و آن را ةا غایطیو در نیان ةگػضاریم .تظکیػ
گِٓار کً نا آنَزش نیدٌیم اؽاره دارد ةً تهطیو سَیؾِوداری
در نَإٍی کً از روی واةػِگیٌا ـرتت نیکيیص ،ناىيص ـػرتت
درةارۀ نَكٌَات دىیػَی کػً ْطاتػط از آن چیػظی اغػت کػً ةػطای
ؽِلتان هزم اغت؛ ـرتتٌای ةیٍَده ةػا غػایط تهطیوکييػصگان
درةارۀ نَكٌَات ةیٍػَده؛ ـػرتتٌایی کػً تٍطیّازسػَد اغػت؛
گِٓو ذطؼٌای ةیاغاغی کً ؽيیصهایص یا ـرتت درةارۀ نػائل
دىیَی کً ةً آنٌا ٌالًٕ داریص و ةطایتان ٌیخاناىگیظ اغتْ .کػط
نیکيم در ایو زنیيػًٌا ةایػص نطإػب ـػرتتنان ةاؽػیم و ىػَع
تهطیو غکَت نا ایوگَىً اغت .راٌتان در گضؽػًِ ةػط ایػو ةػاور
ةَدىص کً ذِی یک ْکط ىانياغب ىیظ نیتَاىص نيخػط ةػً کارنػا یػا
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گياه ؽَد و ایو نػائل را ةػیار حصی نیگطِْيص .ةً ٌهیو ٌلػت
درةارۀ نرػصودکطدن ٍْاییػت ْیظیکػی ،کالنػی و ذٌيػی آنػَزش
نیدادىصٍْ .اییت ْیظیکی را نرصود نیکطدىص تا از اىخام ٌط کػار
اؽِتاٌی سَدداری کييػص .تهػطیو غػکَت نیکطدىػص تػا ٍْاییػت
کالنی را نرصود کييصٍْ .اییت ذٌيی را نرصود نیکطدىص تا ذٌػو
را سػػایی از اْکػػار ىگػػً دارىػػص .ایػػو غػػشتگیطیٌا در ةطسػػی از
روشٌایی کً در ـَنًٌٍا یا نٍاةص تظکیػً نیکييػص ةػػیار نٍػم
ةَده اغت .نا ةایص ةط نتٔ ؽیوؽیي

تهطیوکييصه رِْار کيیم .تا

آىخا کً درک کيیص چًچیظی ةایص ةگَییص و چًچیظی ىتایص ةگَییص
کاْی سَاٌص ةَد.
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سخنرانی نًو

چیگَنگ ٍ ٍرزشيای نعهَلی
ةػیاری از نطدم ةًغادگی چیگَى

ً
ذاتا ىٌَی ورزش ْیظیکػی
را

در ىيط نیگیطىص .ایتًِ نتیٍی اغت کً ایوگَىً ْکط کطد ،زیػطا در
غػػهری دػػاییو ،چیگَى ػ

و ورزشٌػػای ْیظیکػػی در سفػػَص

دغِیاةی ةً ةصىی غایم ٕاةلنٖایػً ٌػِيص .انا روشٌػای ویػژۀ
تهطیو چیگَىػ

و رویکػطد آن ،اسػِالؼ زیػادی ةػا ورزشٌػای

ْیظیکی دارىص .ةطای دغِیاةی ةً ةصىی غایم از نطیٔ ورزشٌػای
ْیظیکػػی ،ؽػػشؿ ةایػػص ةیؾػػِط تهػػطیو کيػػص و ورزشٌػػایؼ را
اْظایؼ دٌص .انا تهطیو چیگَى

ً
دٕیٖا ةطٌکع اغت ،ةًنَری

کً از ؽشؿ سَاغًِ ىهیؽَد ذطکت کيص .اگػط ٌطگَىػً ذطکِػی
ةاؽص ،آٌػًِ ،ىطم و روان اغػت .ذِػی گػاٌی اوٕػات ْػطد کػانالً
25۸

غاکو و ةیذطکت اغت .ةياةطایو ةا تهطیوٌای ْیظیکػی تٓػاوت
زیادی دارد .از دیصگاه غهد ةاه ،چیگَىػ

ْٖػم ةػً ؽػٓادادن و

ذٓو غالنِی نرصود ىیػػت ،چطاکػً چیظٌػای غػهَح ةػاهتط و
نرِػػَای ژرْػػی را در ةػػط دارد .چیگَىػػ

ةػػیؼ از ایػػو اىػػصک

چیظٌػػای غػػهری اغػػت کػػً نػػطدم ةػػا آن آؽػػيا ٌػػػِيص .آن
َْؽنتیٍی اغت و ىهَدٌػای نشِلٓػی در غػهَح نشِلػّ دارد.
چیگَى

چیظی ورای نطدم ٌادی اغت.

آنٌا از ىيط ناٌیت تهطیوٌا ىیظ تٓاوت زیادی دارىػص .ةػطای

ً
نشفَـا ورزؽکاران انطوزی ،ةشَاٌيص ةصنؽان
ایيکً ورزؽکاران،
را آناده کييص و ةً غهد رٕاةتٌػای ورزؽػی کيػَىی ةطغػيص ،ةایػص
نٖصار تهطیوٌا را اْظایؼ دٌيص .ةياةطایو ةایص ٌهیؾػً ةػصن را در
ةٍِطیو ذایت ىگً دارىص .ةطای دغِیاةی ةً ایو ٌصؼ ،ةایص نٖػصار
تهطیوٌا را اْظایؼ دٌيص تا سَن ةً اىصازۀ کاْی در ةػصن حطیػان
یاةػص ،غَستوغػاز ةػصن را زیػاد کييػص و ٌهیؾػً آن را در ذایػػت
دیؾطْت ىگً دارىص .ورزؽکاران ٌهیؾً ةػًدىتال ایػو ٌػػِيص کػً
غَستوغاز ةصن را اْظایؼ دٌيص ،زیطا ةصنؽان ٌهیؾػً ةایػص در
ةٍِطیو ذایت رٕاةت ةاؽص .ةصن اىػػان از غػلَلٌای ةیؽػهاری
تؾکیل ؽصه اغتٌ .هػ آنٌػا ةػًنَر کلػی ایػو روىػص را دىتػال
نیکييص :زىصگی غلَیی کػً تػازه تٖػػیم ؽػصه ةػػیار ٕػَی و در
نٍَٕیت رؽص اغت .وِٕی ةً ىٍایت رؽص سَد نیرغص ،ىهیتَاىػص
25۲

ةیؼ از آن ةً رؽص ادانػً دٌػص و ْٖػم نیتَاىػص ةػً دػاییوتطیو
نطذل سَد ىظول کيص .غپع غلَل تازهای حػای آن را نیگیػطد.
نیتَاىیم ةطای تَكید آن ،دوازده غػاٌت از روز را ةػًٌيَان یػک
ٕیاس در ىيػط ةگیػطیم .غػلَل در غػاٌت ؽػؼ ـػتد تٖػػیم
نیؽَد و ةً رؽص سَد ادانً نیدٌػص .غػاٌت ٌؾػتُ ،ىػً یػا ده
ـتد ،زنانٌای سَةی ةطای آن اغػت .وِٕػی ىٍػط ْػطا نیرغػص،
دیگط ىهیتَاىص ةً ةاه ذطکت کيص و ْٖم نیتَاىص داییو ةیایػص .در
ایو زنان ،غلَل ٌيَز ىیهی از ٌهط سَد را ةإی دارد ،انا ایو ىیه
ٌهط ةإیناىصه ةطای وكٍیت رٕاةِی ورزؽکار ىانياغب اغت.
دع ةایص چًکار کطد؟ ورزؽکاران ةایص ةػا اْػظایؼ تهطیوٌػا
غػػطٌت گػػطدش سػػَن را زیػػاد کييػػص و دػػع از آن ،غػػلَلٌای
تٖػیمؽػصۀ حصیػص زودتػط از ذػص نٍهػَل حػایگظیو غػلَلٌای
ٕصیهی نیؽَىص .ةًٌتارت دیگطٕ ،تل از ایيکً چطس زىصگی غلَل
تهام ؽَد یػا وِٕػی ْٖػم ىیهػی از ٌهػط آن ةػإی اغػت ،غػلَل
دیگطی حایگظیو آن نیؽػَد .در ىِیخػً ةػصن ورزؽػکار ٌهیؾػً
ةإصرت ةإی نیناىص و دیؾطْت نیکيػص .انػا غػلَلٌای اىػػان
ىهیتَاىيص ةًنَر ىانرصود تٖػیم ؽَىص ،زیػطا تٍػصاد دٍْػاتی کػً
غلَل نیتَاىص تٖػیم ؽَد نرصود اغتْ .طض کيیص یک غػلَل
ْٖم ةَِاىص ـص ةار در زىصگی ؽشؿ تٖػیم ؽػَد (گطچػً تٍػصاد
وإٍی آن ةػیار ةیؾػِط از یػکنیلیَن ةػار اغػت) و ْػطض کيیػص
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وِٕی یک غلَل ـص ةار ةػطای ْػطدی نٍهػَیی تٖػػیم ؽػَد ،او
نیتَاىص ـص غال زىصگی کيص .انا ایو غلَل در ذال ذاكػط ْٖػم
ىیهی از ٌهط سَد را نی کػطده ،ةيػاةطایو او نیتَاىػص ْٖػم ديخػاه
غال زىصگی کيص .انا ىصیػصهایم کػً ٌػیچ نؾػکل ٌهػصهای ةػطای
ورزؽکاران ذطًْای اتٓاؽ ةیِٓص ،زیطا انطوزه ورزؽػکاران نختَرىػص

ً
نشفَـػا
ٕتل از ایيکً ةً غیغػایگی ةطغػيص ةازىؾػػًِ ؽػَىص.

انطوزه رٕاةت ةػیار ْؾطده اغت و تٍػصاد ورزؽػکاران ةازىؾػػًِ
ىیظ ةػیار زیاد اغت .ةػصیو نطیػٔ ورزؽػکاران نیتَاىيػص زىػصگی
نٍهػػَیی را از غػػط ةگیطىػػص و ةػػً ىيػػط ىهیآیػػص کػػً ةػػیؼ از ذػػص
ترتتث یط ٕطار گطًِْ ةاؽيص .از یراظ ىيطی اـػَه ً ةػصیو ـػَرت
اغت :تهطیوٌای ْیظیکی نیتَاىيص ةاٌث ؽَىص ْطد ةصن غػایهی
را ذٓو کيص ،انا در ٌػَضٌ ،هػط ْػطد کَتػاهتط نیؽػَد .از یرػاظ
ىاٌطی ،ورزؽکاران در دورۀ ىَحَاىی نثل ةیػتغػایًٌا ةػً ىيػط
نیآیيص ،در ذایی کً در ةیػتغایگی ؽػتیً غیغػایًٌا ةػً ىيػط
نیرغػػيص .ورزؽػػکاران نٍهػػَه ً ایػػو ةطداؽػػت را در نػػطدم ایخػػاد
نیکييص کً اىگار غطیًتط رؽص نیکييص و زودتط دیط نیؽػَىص .اگػط
نظیِی وحَد داؽًِ ةاؽص ٌیتی ىیػظ وحػَد دارد .ةایػص ةػً ٌػط دو
روی غکً ىگاه کيیم .آىچػً گٓػِم دیانػصٌای تهطیوٌػای ٌػادی
ٌػِيص.
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تهطیو چیگَى

ً
دٕیٖا ةطٌکع تهطیوٌای ْیظیکػی اغػت.

هزن آن ذطکات تَانْطغا ىیػػتٌ .ػط ذطکِػی کػً در آن وحػَد
دارد ،آرام ،روان و آٌػػػًِ اغػػت .تػػا ذػػصی کػػً گػػاٌی اوٕػػات
ةیذطکت یا غاکو نیؽَد .نیداىیص کً در نَل نصیِیؾو ،ةػصن
نیتَاىص آنٕصر ةیذطکت ؽَد کً ٌط حيتً از ْیظیَیَژی ةصن ْطد،
ناىيص كطةان ٕلب و گطدش سَن ،کُيص ؽَد .در ٌيػص ،ةػػیاری از

یَگیٌا نیتَاىيػص روزٌػا زیػط آب ةيؾػیييص یػا روزٌػا زیػط زنػیو
نصَْن ةهاىيص .آنٌا نیتَاىيص کانالً سَد را غػاکو کػطده و ذِػی
كطةان ٕلبؽان را کيِطل کييصْ .ػطض کيیػص غػلَلٌای ؽػشؿ
یک ةار در روز تٖػیم نیؽَىص .یػک تظکیًکييػصه نیتَاىػص کػاری
کيص کً غلَلٌای ةصىؼ ٌط دو روز یک ةار ،یک ةار در ٌط ٌِٓػً،
یک ةار در ٌط دو ًٌِٓ یا ذِی یک ةػار در نػصتزناىی نػَهىیتط
تٖػیم ؽَىص .یٍيی در ذال اْظایؼ نَل ٌهط سَد اغػت .ذِػی
ةا تهطیوٌایی کً ْٖػم ذٌػو را تظکیػً نیکييػص و ةػصن را تظکیػً
ىهیکييص ىیظ ایو نػئلً انکاندضیط اغت؛ ذِی آنٌا ىیظ نیتَاىيص
ةً ایو درحً ةطغيص و نػَل ٌهػط ْػطد را نػَهىیتط کييػص .نهکػو
اغت کػی ْکط کيص« :نگط زىصگی ْطد یػا نػَل ٌهػط او از دػیؼ
تٍییو ىؾصه اغت؟ چگَىً نیتَاىص ةصون ایيکً ةصن را تظکیً کيص،
نػػَهىیتط زىػػصگی کيػػص؟» ةلػػً درغػػت اغػػت ،انػػا اگػػط غػػهد
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تظکیًکييػػصهای ةػػً ْطاغػػَی غػػً ٕلهػػطو ةطغػػص ٌهػػطش نیتَاىػػص
نَهىیتط ؽَد ،انا در ىاٌط ةػیار دیط ةً ىيط سَاٌص رغیص.
روشٌای تظکیًای کً ةصن را تظکیً نیکييػص ةػًنَر دیَغػًِ
نادۀ ةا اىطژی ةاه را در غػلَلٌای ةػصن ؽػشؿ حهػً نیکييػص.
وِٕی چگایی اىطژی ذسیطهؽصه ةًنَر دیَغػًِ اْػظایؼ نییاةػص
ةًتصریج غلَلٌای ٌادی ؽػشؿ را وادػع نیزىػص و در ىٍایػت
حایگظیو آنٌا نیؽَد .در ایو زنػان تِییػطی کیٓػی ةػً وحػَد
نیآیص و ایو ؽشؿ تا اةص حَان ةإی نیناىص .ایتًِ روىص تظکیػً
روىػػصی ةػػػیار آٌػػػًِ و تػػصریخی اغػػت و ؽػػشؿ ةایػػص ةػػػیار
ْػػصاکاری کيػػص .ذٌػػو و ةػػصن ةایػػص آةصیػػصه ؽػػَىص و ایػػو کػػاری
نإتْطغػػا اغػػت .ةػػطای نثػػال ،وِٕػػی ةػػا دیگػػطان دچػػار تلػػاد
ؽیوؽیي

نیؽَیص آیا نیتَاىیػص در درون آرام ةهاىیػص؟ وِٕػی

نياًْ ؽشفیتان در سهط ٕطار نیگیطد آیا نیتَاىیص در درون آرام
ةهاىیص؟ رغیصن ةً ایو نطذلً ةػیار دؽَار اغت و ایونَر ىیػت

ً
ـطْا ةا سَاغِو آن ةَِاىیص ةً آن نطذلػً ةطغػیص .اةِػصا ةایػص
کً
ؽیوؽیي

و تَٖایتان ةً نطذل ساـی ةطغص.

ةػػػیاری از نػػطدم چیگَىػ

را ٌهػػان ورزشٌػػای ْیظیکػػی

نٍهَیی در ىيط گطًِْاىص ،در ذایی کً ایو دو سیلی ةػا ٌػم ْػطؽ
دارىص و اغاسؽان نِٓػاوت اغػت .روشٌػای چیگَىػ
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ْٖػم

ٌيگػػانی نؾػػاةً ورزشٌػػای ْیظیکػػی ٌػػػِيص کػػً آنٌػػا را در
اةِصاییتطیو غهد و ةطای غالنِی و تيصرغِی تهطیو نیکييػص و
اىطژی چی اغػت .انػا روشٌػای چیگَىػ
تهطکظ ةط
ِ

در نطاذػل

دیؾطًِْتط ةًکلػی نِٓػاوت ٌػػِيص .در دؾػت دػاهیؼ ةػصن در
چیگَى

ٌصؼ ةظراتطی ىًٍِٓ اغت و تهطیوکييصگاىؼ ةًحای

دیطوی از اـَل نطدم ٌادی ةایص از اـَل غػهد ةػاهتطی دیػطوی
کييص .در نٖاةل ،ورزشٌای ْیظیکی ْٖم چیظی ةطای نطدم ٌادی
ٌػِيص.

نیت ذينی
ـرتت درةارۀ ىیت ذٌيی ،ـرتت درةارۀ ٍْاییتٌػای ذٌيػی نػا
اغت .ىگطش حانٍ تظکیًکييصگان ةً ٍْاییتٌای ذٌيػی در نِػظ
چیػت؟ ؽکلٌای گَىاگَن تٓکط اىػان (ىیت ذٌيػی) را چگَىػً
در ىيط نیگیطد؟ ایو ؽکلٌا چگَىً نِخلػی نیؽػَىص؟ دظؽػکی
ىَیو در دژوٌؼٌایؼ در زنیي نِظ اىػان ٌيَز ٌم ىهیتَاىص ةً
آغػاىی درک
ةػیاری از دطغؼٌا داغز دٌص ،زیطا درک نِػظ ةػً
ِ

ىاٌط و غهد ةصن ىیػت .اْکػار ،در غػهَذی ٌهیػٔتطٌ ،ػػِی
دارىص و در ةٍُصٌای نشِلّ ؽکلٌای نِٓاوتی دارىص .انػا آننػَر
ٌم ىیػِيص کً اغِادان چیگَى

تفَر کطدىص .ةٍلی از اغػِادان
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چیگَى

ىهیتَاىيص ةًروؽيی تَكید دٌيص کً اْکار چگَىً ٌهػل

نیکييص ،زیطا ةًنَر کانل آن را درک ىهیکييصْ .کط نیکييص وِٕػی
از ذٌوؽان اغِٓاده نیکييص و ْکطی را ایخاد نیکييػص نیتَاىيػص
کاری را اىخام دٌيص و ةط ٌهیو اغاس ادٌػا نیکييػص آن کارٌػا را
ْکطؽان یا ذٌوؽان اىخام داد .در وإً ایوگَىً ىیػت.
ةگضاریص اول درةارۀ نيؾث اْکار ـرتت کيیم .در چیو ةاغِان
اـهالذی وحَد داؽتْ« :کطکطدن ةػا ٕلػب ».اـػهالح ٌخیتػی
اغت ،انا ٌلتٌایی در دؾت آن ىًٍِٓ اغتٌ .لم چػیو ةاغػِان
ةػیار دیؾطًِْ ةَد چطاکػً دژوٌؼٌػایؼ ةػط ارتتػاط ةػیو ةػصن
اىػان ،نَحَدات زىصه و کیٍان نِهطکػظ ةػَد .در گضؽػًِ اْػطادی

ً
وإٍا اذػػاس نیکطدىػص ٕلبؽػان در ذػال ْکطکػطدن
ةَدىص کً

اغت ،در ذایی کً دیگطان اذػػاس نیکطدىػص نِظؽػان در ذػال
ْکطکطدن اغت .چطا چيیو وكٍیِی وحَد دارد؟ کانالً ٕاةػلٕتػَل
اغت کً ةٍلی اْطاد درةارۀ ْکطکطدن ٕلب ـرتت نیکييصٌ .لػت
ایو اغت کً دریاًِْایم روح اـلی اىػان ٌػادی ةػػیار کَچػک
اغت و ایصهٌایی کً از نِظ غطچؾهً نیگیطد ٌهلکطد سػَد نِػظ
ىیػت .آنٌا ةًوغیل نِظ ایخاد ىهیؽَىص ،ةلکً روح اـػلی ْػطد
آنٌا را ایخاد نیکيص .روح اـلی ْطد ْٖم در کاخ ىیػَان نػػِٖط
ىیػت .کاخ ىیَان کً نصرغ دائَ درةػارۀ آن ـػرتت نیکيػص ،آن
چیظی اغت کً ٌلم دظؽکی ىَیو نا ُصۀ ـيَةطی نیىانػص .اگػط
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ً
وإٍا اذػػاس نیکيػص
روح اـلی ؽشؿ در کاخ ىیَان ةاؽص ،او
نِػػظش درةػػارۀ چیػػظی ْکػػط نیکيػػص یػػا دیامٌػػایی را ةػػً ةیػػطون
نیْطغِص .اگط روح اـلی ْطد در ٕلب ةاؽص او اذػػاس نیکيػص
ٕلتؼ درةارۀ نَكٌَی ْکط نیکيص.
ةصن اىػان ،حٍػاىی کَچػک اغػت .در ةػصن تهطیوکييػصگان
نَحَدات زىصۀ ةػیاری وحَد دارىص و ٌطیک از آنٌا نهکو اغت
نکان سَد را تِییط دٌيص .وِٕی روح اـلی نکػان سػَد را تِییػط

ً
وإٍػا ؽػکم
نیدٌص ،اگط ةً ؽکم ةطود ،ؽشؿ اذػاس نیکيص
درةارۀ چیظی ْکط نیکيص .اگط روح اـلی ةً ىطن غاؽ دا یا داؽي
دا ةطود ،او اذػاس نیکيػص ىطنػ غػاؽ دػا یػا داؽػي دػا درةػارۀ
نَكٌَی ْکط نیکيصٌ .طچيص نهکػو اغػت ةػاورىکطدىی ةػً ىيػط
ةیایص انا انکاندضیط اغت .ذِی وِٕی غهد تظکیػًتان زیػاد ةػاه
ىیػت ٌم نَِحً وحَد ایو دصیصه نیؽػَیص .اگػط ةػصن ؽػشؿ
روح اـلی ىصاؽًِ ةاؽص ،اگط چیظٌایی نثل سلػٔوسػَ ،ویژگػی و
ؽشفیت ىصاؽًِ ةاؽصْٖ ،م تکًای گَؽت اغت و اىػاىی کانػل
ةا سفَـیات ْطدی ىیػت .دع نِظ ةؾطی چً کػارکطدی دارد؟
در ىيط نو نِػظ ةؾػطی در ایػو ةٍُػص ْیظیکینػان ْٖػم کارساىػ
دطدازش اغت .اْکاری کً داریص در وإً از روح اـلیتان نیآیػص،
انػػا ىػػً ةًؽػػکل کػػالم .آىچػػً روی نیدٌػػص ایػػو اغػػت کػػً روح
اـلیتان ىٌَی دیام کیٍاىی ةً نِظ نيِٖل نیکيص کً ایصۀ ساـػی
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ٌهطاه سَد دارد .ةٍص از ایيکػً نِػظ نػا چيػیو دیػانی را دریاْػت
نیکيص ،آن را ةًؽکلی ٕاةلاةطاز تطحهً نیکيص؛ ناىيص زةػان گِٓػار،
ذایت دغت ،تهاس چؾهی یا ذطکػات ةػصن .نِػظ ْٖػم چيػیو
ىٖؾی دارد .اْکار و ْطنانٌای وإٍی از روح اـلی ْػطد نیآیيػص.
نطدم نٍهَه ً ةاور دارىص ایصهٌایی کً دارىص ىِیخ ٌهلکطد نػِٖیم
و نػِٖل نِظ اغت .انا ذٖیٖت ایو اغت کً روح اـلی در ایػو
نػئلً ىٖػؼ نٍهػی دارد و ٌيگػانی کػً در ٕلػب ٕػطار دارد ایػو
اذػاس را ةً وحَد نیآورد کً ةا ٕلبتان ْکط نیکيیص.
آنٌایی کً درةارۀ ةصن اىػان دژوٌؼ نیکييص ةط ایو ةاورىػص
کً آىچً نِظ اىػان ةیطون نیْطغِص چیظی ؽتیً نَج ایکِطیکی
اغػػتٍْ .ػػالً درةػػارۀ ایيکػػً ةػػًنَر وإٍػػی چػػًچیظی را ةیػػطون
نیْطغػػِص ـػػرتت ىهػػیکيیم ،انػػا نیتػػَاىیم ةگػػَییم کػػً آنٌػػا
تفصیٔ کطدهاىص آن نادی اغت .ةياةطایو چیظی کً اهن درةارهاش
ـرتت کطدم سطاْػات ىیػػت .نهکػو اغػت ةپطغػیم نِػظ چػً
تػػث یطی دارد .ةٍلػػی از اغػػِادان چیگَىػػ

ادٌػػا نیکييػػص کػػً

نیتَاىيص از ذٌوؽان اغِٓاده کييص تا کارٌػای َْؽةؾػطی اىخػام
دٌيص ،ناىيص حاةخػاکطدن اؽػیا ،ةػازکطدن چؾػم غػَم یػا ؽػٓای
ةیهاریٌا .آنٌا چيیو چیظٌایی را نیگَیيػص زیػطا ىهیداىيػص چػً
تَاىاییٌای َْؽنتیٍی را در اسِیار دارىصْٖ .م نیداىيص اگط کاری
را ةشَاٌيص اىخػام دٌيػص ،ةػا ْکطکػطدن درةػارهاش ،آن کػار اىخػام
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نیؽَد .آىچً در وإػً روی نیدٌػص ایػو اغػت کػً ٕػصرتٌای
َْؽنتیٍیؽان ترت ْطنان اْکارؽػان کارٌػای نٍیيػی را اىخػام
نیدٌيػػص ،انػػا سػػَد ذٌػػو ةػػًتيٍایی ةاٌػػث رویدادن چیػػظی
ىهیؽَد .ةط ٌهیو اغاس ،ةطسی از کارٌػایی کػً تهطیوکييػصگان
اىخػػام نیدٌيػػص در وإػػً ةًواغػػه آن تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی
ـَرت نیگیطد کً در اسِیار دارىص.
تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی ،تَاىاییٌػػای ةػػایَٖۀ ةػػصن اىػػػان
ٌػِيص .ةا تَغٍ حانٍ ةؾطی ،ذٌػو اىػػان ةػًنَر ْظایيػصهای
دیچیػػصه ؽػػصه اغػػت ،نػػطدم چیظٌػػای ٌهلػػی را نٍمتػػط در ىيػػط
نیگیطىػػص و ةػػً اةػػظار ىػػَیو ،ةیؾػػِط نِکػػی نیؽػػَىص .در ىِیخػػً،
تَاىاییٌای نادرزادی اىػان ةًتصریج ترلیل رًِْ اغػت .نصرغػ
دائَ ةازگؾت ةً سَد وإٍی اوییً را آنػَزش نیدٌػص .در حطیػان
تظکیً ،ةایص در حػِخَی ذٖیٖت ةاؽیص و در ىٍایػت ةػً سلػَص
اوییً و غطؽت اـلیتان ةطگطدیصْٖ .م ةٍص از آن نیتَاىیػص ایػو
تَاىاییٌػػػای نادرزادیتػػػان را ةازیاةیػػػص .ایػػػو روزٌػػػا آنٌػػػا را
«تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی» نیىػػانیم ،در ذػػایی کػػً ٌهػ آنٌػػا
تَاىاییٌای نادرزادی اىػان ٌػِيص .ةً ىيط نیآیص حانٍ ةؾطی
در ذال «دیؾطْت» ةاؽص ،انا در وإً در ذال دػطْت اغػت و از
غطؽت حٍان دورتط نیؽػَد .چيػص روز دػیؼ گٓػِم کػً حاىػ
گَئَهئَ روی اهغ رو ةًغهت ٌٖب نیىؾػت و آن را نیراىص .انا
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ؽایص نطدم ىَِاىػِيص نييػَر او را ةٍٓهيػص .او دػی ةػطد حلػَرِْو
ٌهان ٌٖبرِْو اغت و ایيکً ةؾػطیت از غطؽػت حٍػان دورتػط

ً
نشفَـػا انػطوزه
ؽصه اغت .در حطیان تِییط و ترػَل حٍػان و

ةٍص از دیَغِو ةً نَج ةػظرا تخػارتگطایی ،ةػػیاری از نػطدم از

ىيط اسالٕی ْاغص ؽصه و از غطؽت حٍانِ ،حوَ ،ؽػوِ ،رن دورتػط

ؽصهاىص .آنٌایی کً در انِصاد حطیان نطدم ٌادی ذطکت نیکييػص
ىهیتَاىيص ةً وغػٍت ْػػاد اسالٕػی ةؾػط دػی ةتطىػص .در ىِیخػً
ةٍلی اْطاد ذِی نیديصارىص کً اوكاع سَب اغتْٖ .م اْػطادی
کً از نطیٔ تظکیً ،ؽیوؽیي

ؽان رؽص کطده اغت ،ةا ىگاٌی ةػً

گػػِطدگی
ٌٖب دی نیةطىص کً ارزشٌای اسالٕی اىػان ةً ایػو
ِ
وذؾِياک اَْل کطده اغت.

ةٍلی از اغِادان چیگَىػ

ادٌػا کطدهاىػص« :نػو نیتػَاىم

تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی ؽػػها را رؽػػص دٌػػم ».چػػً تَاىػػایی
َْؽنتیٍی را نیتَاىيص رؽػص دٌيػص؟ ةػصون اىػطژی ،تَاىاییٌػای
َْؽنتیٍی ْطد ىهیتَاىيػص ٌهػل کييػص .چگَىػً نیتَاىیػص ةػصون
اىطژی ،آنٌا را رؽص دٌیص؟ وِٕی تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی ْػطدی
ةًوغیل اىػطژی سػَد او ؽػکل ىگطِْػً و تَٖیػت ىؾػصه ةاؽػيص،
ً
نهلٖا ُیطنهکو اغت .آىچً
چگَىً نیتَاىیص آنٌا را رؽص دٌیص؟

آنٌا درةارۀ رؽص تَاىاییٌای َْؽنتیٍی گًِٓاىػص چیػظی ىیػػت
حظ ایيکً تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان را کً دیؾادیؼ رؽص کطدهاىص
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ةً ذٌوتان نِفل نیکييص .آنٌا ةا دغَِر ذٌيیتان کار نیکييػص.
در سفَص رؽص تَاىاییٌای َْؽنتیٍی ،کػاری کػً آنٌػا اىخػام
نیدٌيص ایو اغتٌ .یچیک از تَاىاییٌای َْؽنتیٍیتان را رؽص
ىصادهاىص ،ةلکً ْٖم ایو کار کَچک را اىخام دادهاىص.
اْکػػار تهطیوکييػػصگان نیتَاىػػص ةػػً تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی
ْطنان دٌص کً کارٌایی را اىخام دٌيص ،در ذػایی کػً اْکػار ْػطدی
ٌادی ةً چٍار دغتودا و اٌلای ذػػیاش ْطنػان نیدٌػص کػً

ً
دٕیٖا ناىيص ةشؼ تَییص در کارساىً اغت:
کارٌایی را اىخام دٌيص.

رئیع ةشؼ ةطای ٌط ٕػهت ساص دغَِرٌایی ـادر نیکيص کً
وىایٓؼ را احطا کيصٌ .هچيیو نثل نطکظ ْطناىصٌی ارتؼ اغػت:
ادارۀ ْطناىػػصٌی دغػػَِر نیدٌػػص و تهػػام ارتػػؼ را ةػػطای اىخػػام
نثنَریػػػت ٌػػػصایت نیکيػػػص .زنػػػاىی کػػػً در ةیػػػطون از ؽػػػٍط
غشيطاىیٌایی داؽػِم ،اُلػب درةػارۀ ایػو نَكػَع ةػا نػػئَهن
اىخهوٌػػای نرلػػی چیگَىػػ

گِٓگػػَ نیکػػطدمٌ .هػػ آنٌػػا

ؽگٓتزده ةَدىص« :نا دژوٌؼ نیکطدیم کً ذٌػو اىػػان چٖػصر
اىطژی ةایَٖه و آگاٌی دارد ».در ذٖیٖت ةػً ایػو ـػَرت ىیػػت.
آنٌا از آُاز در اؽِتاه ةَدىػص .گِٓػًام کػً ةػطای دػژوٌؼ درةػارۀ
ٌهلکطدٌای ةطتط ةصن اىػان ،تٓکط ؽشؿ ةایص تِییػط کيػص .ةػطای
درک آن چیظٌای َْؽٌادیْ ،طد ىهیتَاىػص ؽػیَهٌای نيهػٔ یػا
درک نطدم ٌادی را ةً کار ةتطد.
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ؽکلٌای نشِلٓی از اْکار وحَد دارىص .ةػطای نثػال ،ةٍلػی
اْطاد ةً ىاسَدآگاه ،ىیهًسَدآگاه ،ایٍام و رؤیاٌا اؽاره نیکييص .در
سفَص رؤیاٌا ،اغِادان چیگَى

نایل ىیػِيص آنٌا را تؾطید

کييص .ایوٌا دصیػصهٌایی دیچیػصه ٌػػِيص ،زیػطا ٌيگػام تَیػصتان
سَدٌای نَازی دیگطی از ؽها ىیظ ةًنَر ٌمزنػان در ةػػیاری از
ةٍُػػصٌای حٍػػان نَِیػػص ؽػػصىص و آنٌػػا ةػػًٌهطاه ؽػػها وحػػَد
تطکیبؽصۀ کانلی را ؽکل نیدٌيص و از نطیٔ ذٌػو ةػً یکػصیگط
نِفػػل ٌػػػِيص .ةػػًٌالوه ،در ةػػصنتان روح اـػػلی ،روح کهکػػی و
گػِطۀ وغیٍی از نَحَدات َْؽنتیٍی داریػص کػً ٌطیػک ىػاٌط
سَد را دارىصٌ .ط غلَل و ٌه اٌلایتان ىػاٌط و اىطژیٌایتػان
در ةٍُػصٌای دیگػط را نػيٍکع نیکييػػص .در رؤیػا ،چیظٌػا در یػػک
یريً نهکو اغت ةً ایػو ـػَرت و یريػًای دیگػط ةػً ـػَرت
دیگطی ةاؽيص .ةً ٌط ذال ،آنٌا از کخا نیآیيص؟ ٌلم دظؽػکی آن
را ةً تِییطاتی در انَاج نِظ ىػتت نیدٌص .ایػو واکيؾػی اغػت
کً در ایو ؽکل ْیظیکی ىهایان نیؽَد .انا در ذٖیٖت آن انَاج
داغزٌایی ةً دیامٌایی از ةٍُصٌای دیگط ٌػِيص .ازایػورو ،وِٕػی
رؤیایی نیةیيیص اذػاس گیخی نیکيیص .انا ٌیچکػصام از ایوٌػا
ارتتانی ةً ؽها ىصارىص و ىیازی ىیػت ةً آنٌػا تَحػً کيیػص .انػا
ً
ـػطْا
یک ىَع رؤیػا وحػَد دارد کػً اٌهیػت دارد و ىتایػص آن را «

رؤیا» در ىيط ةگیطیص .سَدآگػاه اـػلی یػا روح اـػلیتان نهکػو
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اغت در رؤیایی ةتیيص کً ٌلَی از ساىَاده ىظد ؽها آنصه یا ایيکً

ً
وإٍا چیظی را تخطةً کطده ةاؽیص یا چیػظی را دیػصه
نهکو اغت
یا کاری را اىخام داده ةاؽیص .در ایو نَارد ،ایوگَىً اغت کػً روح

ً
وإٍا در ةٍُصی دیگػط کػاری را اىخػام داده یػا چیػظی را
اـلیتان

دیػػصه اغػػت .ایػػو ؽػػها ةَدیػػص کػػً آن کػػار را اىخػػام دادیػػص و
سَدآگاهتان روؽو ةَد و تخطةًای وإٍػی داؽػِیص .ایػو چیظٌػا

ً
وإٍا وحَد دارىصْٖ ،ػم ایوگَىػً اغػت کػً در ةٍُػصٌای دیگػطی

وحَد دارىص و در ْلازنانٌای دیگطی اىخػام نیؽػَىص .ةيػاةطایو

ً
ـطْا رؤیا ىانیص ،گطچً ةػصنتان ایيخػا در
چيیو چیظٌایی را ىتایص
ایو ةٍُص سَاةیصه ةَد و در ذال دیصن چیظی ةَد کػً رؤیػا در ىيػط
گطًِْ نیؽَد .انا ْٖم چيیو رؤیاٌایی نهلتی دارىػص کػً ةػًنَر
نػِٖیم ةً ؽها نطةَط اغت.

در سفَص ایٍام ،ىیهًسَدآگاه ،ىاسَدآگاه و ُیػطه ،نیگػَیم
کً ایو واژهٌا را داىؾهيصان ىػاسًِاىص .آنٌػا واژهٌػایی ٌػػِيص
ً
ـػطْا ةػط
کً ىَیػػيصگان غػاسًِاىص و ایػو اْػطاد ىيطاتؽػان را

اغاس دصیصهٌای ذٌيی رایخی کً ةطایؽان آؽيا ةَد دایًگػضاری
کطدىص .ةياةطایو سیلی ٌلهی ىیػِيص« .ىاسَدآگاه» کً نطدم ةً آن
اؽاره نیکييص چیػت؟ ایو اـهالح را ىهیتَان ةًآغاىی تَكػید
داد و ةػیار نتٍم اغت ،زیطا اىطژیٌا و انالٌاتی از ُةٍصٌای دیگط
کً روی نطدم تث یط نیگضارىص ةػیار دیچیصهاىص و ةً ٌهیو سػانط
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آنٌا اُلب ةا ردداٌای ذاْيً اؽػِتاه گطِْػً نیؽػَىص .از غػَی
دیگػػط ،ىیهػػًسَدآگاه را نیتػػَان ةػػًراذِی تَكػػید داد .ةػػط نتػػٔ
ِ
تٍطیّ ىیهًسَدآگاه ،آن ةً اىخام کاری اؽاره نیکيص کػً ؽػشؿ
ةًنَر ىاسَاغًِ آن را اىخام نیدٌص .دیگطان نٍهَه ً نیگَیيص کػً
ایو ؽشؿ ایو کار را ىیهًآگاٌاىػً و ةًـػَرت ُیطٌهػصی اىخػام

ً
دٕیٖا نثل سَدآگاه کهکی اغت کً درةػارۀ
داد .ایو ىیهًسَدآگاه

آن ـرتت کطدیم .وِٕی ؽشؿ ةً سَدآگاه اـلیاش اغػِطاذت
نیدٌص یػا نِػظش را کيِػطل ىهیکيػص ،ناىيػص وِٕػی کػً سػَاب
نیةیيص یا آگاٌیاش را از دغت نیدٌص ،سَدآگاه کهکی یػا روح
کهکی ةًراذِی ؽشؿ را کيِػطل نیکيػص .در ایػو نَإػً ،یٍيػی
وِٕػػی ْػػطد از ىيػػط ذٌيػػی ذلػػَر کانػػل ىػػصارد ،سَدآگػػاه کهکػػی
نیتَاىص از نطیٔ او کارٌای ةشفَـی را اىخام دٌػص .انػا نٍهػَه ً
آن کارٌا ةػًسَةی اىخػام نیؽػَىص ،زیػطا سَدآگػاه کهکػی ترػت
اْػَن حانٍ ةؾطی ىیػت و نیتَاىص ناٌیت وإٍی نَكػَع را
ةتیيص ،چطاکً ةً ٌط ذال در ُةٍػصی دیگػط ٕػطار دارد .ةٍػص از ایيکػً
ؽشؿ نَِحً نیؽَد چً کاری اىخام داده اغػت ْکػط نیکيػص:
«چگَىً تَاىػِم ایو کار را ةً ایو ةصی اىخػام دٌػم؟» یػا «اگػط
ذَاغم ةَد ایو کار را ةً ایػو ـػَرت اىخػام ىهػیدادم ».نهکػو
اغت اهن ةگَیص آن سَب ىیػت ،انا وِٕی چيص روز یا چيص ًٌِٓ
ةٍص ةً ٌٖب ةطگطدد و ىگاٌی ةً آن ةیيصازد تٍخب نیکيػص کػً آن
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را چٖصر سَب اداره کػطد یػا اىخػام داد .ایػو نػَارد اُلػب اتٓػاؽ
نیاِْيص .آن کار ،ةػیار ٌایی اىخام ؽص زیطا سَدآگػاه کهکػی ةػً
تث یط آىی و کَتاهنصت ْکط ىهیکػطد .نیداىػػت کػً در ةليصنػصت
تػػث یط سػػَةی سَاٌػػص داؽػػت .در غػػایط نػػَارد کػػً نَكػػَع تػػث یط
ةليصنػصت نهػطح ىیػػػت و ْٖػم زنػان ذػػال نٍػم اغػت ،آىچػػً
سَدآگاه کهکی ْطد اىخام نیدٌػص ةػً اذِهػال زیػاد ةػً ؽػکلی
اىخام نیؽَد کً ٌهان نًَٕ ٌایی ةاؽص.
ذٌيی [«ىیهػًسَدآگاه»ب وحػَد دارد
ؽکل دیگطی از ٍْاییت
ِ
کً نٍهَه ً در اْطادی یاْت نیؽَد کً کیٓیػت نػادرزادی سیلػی
سَةی دارىص .ایو زناىی اغت کً ؽشؿ کارٌایی را ترػت ْطنػان
نَحَدات واهتط اىخام نیدٌػص .ایتِػً ایػو کػالً نَكػَع دیگػطی

ً
ٌهػصتا از اْکػاری ـػرتت
اغت و در ایيخػا ةػً آن ىهیدػطدازیم.

نیکيیم کً از نطؼ سَدنان نیآیيص.
«ایٍام» ىیظ واژهای اغت کػً ىَیػػيصگان غػاسًِاىص .ةػًنَر
کلی ایو ةاور وحَد دارد کً ایٍام زناىی روی نیدٌػص کػً داىػؼ
حهًؽػػصۀ ؽػػشؿ در نػػَل زىػػصگیاش ةػػًنَر ُیطنيِيػػطه و در
کػطی از اىیً نثل حطًٕای ةیطون نیحٍص .نیگَیم کً ةط نتػٔ
دیصگاه ناتطیاییػم ،ؽشؿ ٌطچً ةیؾِط در زىصگی داىػؼ حهػً
کيص ،ةیؾِط از نِظ اغِٓاده نیکيػص و نِػظ ٍْػالتط نیؽػَد و در
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یريًای کً ؽشؿ نِظ سَد را ةً کػار نیگیػطد ،داىػؼ ؽػشؿ
ةایص ةًنَر دیَغًِ ةً ةیطون حاری ؽَد و ىتایػص ىیػاز ةػً چیػظی
ةاؽص کً نطدم ایٍام نیىانيص .ىهَىًٌای رایج ایٍام نهکػو اغػت
نَإٍی ةاؽيص کػً ْػطد آنٕػصر درةػارۀ چیػظی تٍهػٔ نیکيػص کػً
اذػاس نیکيػص داىػؼ او نفػطؼ ؽػصه و اىگػار درناىػصه ؽػصه
اغت .ىهیتَاىص ذِی در ذص یػک ـػٓرً ٌػم ةػً ىَؽػِو ادانػً
دٌص ،ةطای غاست ٕهًٍ آٌيگی ایػصه کػم نػیآورد یػا ىهیتَاىػص
دطوژۀ دژوٌؼ ٌلهی را کانل کيص .در ایو یريػً ؽػشؿ نٍهػَه ً
سػًِ اغت ،ةا نِظی ترلیلرًِْ و تًغیگارٌایی کً روی زنػیو
دشؼ ؽصهاىص .ىهیتَاىص دیگط ادانً دٌص ،غطدرد نیگیطد و ٌيػَز
ٌیچ ایصهای ةً ذٌيؼ ىهیرغص .در ىٍایػت در چػً ذػایِی ایٍػام
ىاٌط نیؽَد؟ اگط سػًِ ةاؽص ْکػط نیکيػصْ« :طانَؽػؼ کػو.
کهی اغػِطاذت نػیکيم ».زیػطا ٌطچػً سَدآگػاه اـػلی ذٌػو را
ةیؾِط کيِطل کيص ،غایط نَحػَدات کهِػط نیتَاىيػص دػا ةػً نیػان
ةگضارىص .ةا ایو اغِطاذت و آرامؽصن ذٌيؼ ،ىاگٍان ةػصون ٌػیچ
تالؽی راهذلی ةً ذٌيؼ نیرغص .اکثط ایٍامٌػا ةػً ایػو ـػَرت
ىاٌط نیؽَىص.
چطا ایٍام در ایو نًَٕ ىاٌط نیؽَد؟ زیػطا وِٕػی سَدآگػاه
اـلی ،نِظ ؽشؿ را کيِطل نیکيػصْ ،ػطد ٌطچػً از نِػظ ةیؾػِط
اغِٓاده کيػص ،سَدآگػاه اـػلی کيِػطل ةیؾػِطی دارد و سَدآگػاه
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کهکی کهِط نیتَاىص دا ةً نیان ةگضارد .سَدآگاه کهکػی ٕػػهِی
از ایو ةصن اغت و ٌمزنان از ةهو ٌهان نػادر نَِیػص ؽػصه و او
ىیظ ٕػهِی از ایو ةصن را کيِطل نیکيص .اگط ؽشؿ آنٕصر درةارۀ
چیظی ْکط کيص کػً غػطدرد ةگیػطد ،ایػصهای ةػً ذٌػيؼ ىطغػص و
ةطایؼ آزاردٌيصه ةاؽص ،سَدآگاه کهکی ىیظ رىػج نیةػطد و ترهػل
آن ةطایؼ غشت نیؽَد و او ىیػظ نهکػو اغػت غػطدرد داؽػًِ
ةاؽص .انا وِٕی سَدآگاه اـلی ؽشؿ اغػِطاذت کيػص و کيِػطل
سَد را کاٌؼ دٌػص ،سَدآگػاه کهکػی نیتَاىػص آىچػً درةػارۀ آن
نَكػػَع نیداىػػص در نِػػظ ْػػطد نػػيٍکع کيػػص .سَدآگػػاه کهکػػی
نیتَاىص غطؽت نَكَع را ةتیيص ،چطاکً در ُةٍصی دیگط ٕػطار دارد.
ةً ایو ؽکل ،کهکؼ ةاٌث نیؽػَد آن ا ػط کانػل ؽػَد ،نٖایػً
ىَؽًِ ؽَد یا آٌي

غاسًِ ؽَد.

ةٍلی اْطاد نیگَیيص« :در ایو ذایت ،نیتَاىیم از سَدآگػاه
کهکی اغِٓاده کيیم ».ناىيص چیظی اغت کػً ؽشفػی یريػًای
دیؼ در ةطگػًای دطغػیصه ةػَد« :چگَىػً نیتػَاىیم ةػا سَدآگػاه
کهکی تهاس ةطٕطار کيیم؟» ؽها ىهیتَاىیص ةا او در تهاس ةاؽیص
زیطا تظکیًتان ةًتازگی ؽطوع ؽصه و ةطای تهاسگطِْو ٌیچگَىػً
تَاىایی ىصاریص .ةٍِط اغت ٌیچ تهاغی ةا او ةطٕػطار ىکيیػص ،چطاکػً
ةً اذِهال زیاد اىگیظهتان واةػِگی اغت .ةٍلی اْطاد ؽایص ْکػط
کييص« :آیا نیتَاىیم سَدآگاه کهکینان را ةً کار ةتطیم تػا ػطوت
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ةیؾِطی ةطای سَدنان ایخاد کيػیم و تَغػٍ حانٍػً را غػطیًتط
کيیم؟» ىً! چطا ىً؟ زیطا آىچً سَدآگاه کهکیتػان نیداىػص ٌيػَز
ٌم ةػیار نرصود اغت .ةٍُصٌا ةػػیار دیچیصهاىػص ،تٍػصاد غػهَح
ةػیار زیاد و غاسِار حٍان ةػیار دیچیصه اغت .سَدآگػاه کهکػی
ْٖم ٕادر ةً داىػِو چیظی اغت کً در ةٍُص سَدش وحَد دارد و
در ْطاتط از ةٍُص سَدش چیظی ىهیداىص .ةًٌالوه ،ةٍُػصٌا و غػهَح
ٌهَدی نشِلّ ةػیار زیادی وحَد دارىص .تَغٍ ةؾطیت را ْٖػم
نَحَداتی واهتط در غهَذی ةػیار ةاه نیتَاىيص کيِطل کييص و آن
ٕاىَن تَغًٍ دیؼ نیرود.
ةط نتٔ
ِ
حانٍ اىػاىی نػا ةػط نتػٔ ٕػاىَن تَغػٍ تػاریز دیؾػطْت
نیکيص .نهکو اغت ةشَاٌیص در نػیط ساـی تَغػًٍ یاةػص و ةػً
اٌصاؼ ساـػی ةطغػص ،انػا نَحػَدات واه آن را ایوگَىػً در ىيػط
ىهیگیطىص .ةطای نثال ،ةً اذِهال زیاد ایػصهٌایی ناىيػص ٌَادیهػا،
ٕهار و دوچطس انطوزی ةً ذٌو نطدم ةاغِان ىیظ سهَر نیکػطده
انا ٌلت ایيکً ىهیتَاىػِيص آنٌا را اسِطاع کييص ایو ةَد کً ٌيػَز
یري نياغب آن در تاریز ْطا ىطغیصه ةػَد .انػا ةػطٌکع ،نػطدم
ةًنَر نطغَم ْکط نیکييص ةً ٌلت نرصودیت ٌلم در گضؽًِ ةػَد
کً ىهیتَاىػِيص آنٌا را اسِطاع کييص .انا ذٖیٖت ایػو اغػت کػً
چگَىگی تَغٍ ٌلم ةؾػطی ىیػظ ىيػم و تطتیػب تػاریز را دىتػال

ً
ایظانػا
نیکيص .نييَر از تهام ایو ـرتتٌا ایو اغت کً نػػائل
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آننَر کً ؽها نیسَاٌیص ،دیؼ ىهیرود .ایتِػً اْػطادی ٌػػِيص
کً سَدآگػاه کهکیؽػان نیتَاىػص ةػًراذِی ىٖؾػی را ایٓػا کيػص.
ىَیػيصهای ادٌا نیکيص« :نیتَاىم دهٌػاٌػظار کلهػً در روز ةػطای
کِاةم ةيَیػم ةصون ایيکً اـالً سػًِ ؽَم .اگط ةشَاٌم ،نیتَاىم
ةػیار غطیً ةيَیػم و وِٕی نػطدم آن را نیسَاىيػص ةػازٌم ْکػط
نیکييص سَب اغػت ».چػطا ایونػَر اغػت؟ ایػو ىِیخػ تػالش
نؾِطک سَدآگاه کهکی و سَدآگػاه اـػلی اوغػت ،ةػًنَری کػً
سَدآگاه کهکی او ىیظ نیتَاىػص ىیهػی از کػار را اىخػام دٌػص .انػا
چيیو چیظی ىادر اغت .در اکثط نَارد ،سَدآگاه کهکی ْػطد اـػالً
سَد را درگیط ىهیکيصٌ .ط تالش ؽها ةػطای درگیطکػطدن سَدآگػاه
کهکی ةًسَةی دػیؼ ىهػیرود و نهکػو اغػت ىِیخػ ةػطٌکع
ةگیطیص.

ذينی پاک ٍ شفاف
ذٌو ةػیاری از اْطاد ىهیتَاىص در نَل تهطیو ةػً ذایػت غػکَن
ةطغص و ایو اْطاد ةً ٌطحػایی نیروىػص تػا از اغػِادان چیگَىػ
ةپطغيص« :نٍلمٌ ،ط نَر ٌم کً تهطیو نیکيم ىهیتَاىم ةً غکَن
ةطغم .ةًنرق ایيکً آرام نیؽَم ،ةً ٌطچیػظی ْکػط نػیکيم ،از

ً
وإٍػا نٍػارىکطدىی اغػت،
حهلً اْکار و ایصهٌای ٌخیبُطیػب».
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ناىيص رودساىً و دریایی نِالنم اغت کً ٌطچیظی ىاٌط نیؽػَد
و ْطد ةًٌیچوحً ىهیتَاىص ةً غکَن ةطغص .چطا ْطد ىهیتَاىص ةػً
غکَن ةطغص؟ ةٍلی اْػطاد ىهیتَاىيػص ایػو را درک کييػص و ْکػط
نیکييص ةایص ةٍلی تطْيصٌای غطی وحَد داؽًِ ةاؽص .اغِاداىی
نٍػطوؼ را دیػصا نیکييػص« :سػَاٌؼ نػیکيم ةػً نػو ةٍلػػی از
تطْيصٌای دیؾطًِْ را آنَزش دٌیص تا ذٌيم ةَِاىص غاکو ؽَد».
از ىيط نو ،ایو اْطاد در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی ٌػػِيص .اگػط
نیسَاٌیص سَدتان را رؽص دٌیص ،ةایص درون سَد را حػِخَ کيیص
و غشت روی ٕلبتان کار کيیص .ایو تيٍا راٌی اغػت کػً ةَِاىیػص
دیؾطْت کيیص و در نصیِیؾو ةً غکَن ةطغػیص .ایيکػً ذٌوتػان
ةَِاىص ةً ذایت غػکَن ةطغػص یػک دغػِاورد و دیؾػطْت اغػت.
ٕصرت تهطکظتان ةازتاةی از غهد ؽهاغت.
چگَىً ْطد ٌادی نیتَاىص ةػً نیػل سػَد ذٌػيؼ را غػاکو
کيص؟ اـالً ىهیتَاىص ایػو کػار را اىخػام دٌػص نگػط ایيکػً کیٓیػت
نادرزادی ةػیار سَةی داؽًِ ةاؽصٌ .لت اـلی ایيکػً ىهیتَاىیػص
ةً غکَن ةطغیص ةً تکيیکتان رةهی ىػصارد و ةػً ایػو ٌلػت ٌػم
ىیػت کً رنظ نَْٖیت را ىیاًِْایص ،ةلکػً ٌلػِؼ ایػو اغػت کػً
ذٌوتان یا آىچً درون ٕلبتان اغت داک و سایؿ ىیػػت .اگػط
در زىصگی روزاىً و در تٍارض ةا دیگطان ،ةًسانط نياًْ ؽشفػی و
اذػاغات گَىاگَن ةؾطی و واةػِگیٌا و انیال در ذال رٕاةت و
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نتارزه ةاؽیص و ایو نػائل را رٌا ىکيیص و آنٌػا را غػتک ىگیطیػص
چگَىً نیتَاىیص ةًراذِی ةً غکَن ةطغیص؟ ةطسی اْطاد در ذػایی
کً چیگَى

را تهطیو نیکييص ادٌا نیکييص« :آن را ةاور ىهیکيم.

نو ذٌيم را آرام نػیکيم و ةػً چیػظی ْکػط ىهػیکيم ».ةػًنرق
ایيکً ایو ةیان نیؽَد ،تهام اْکارؽان دوةػاره دصیػصار نیؽػَىص.
ٌلت ایيکً ىهیتَاىیص ةً غکَن ةطغػیص ایػو اغػت کػً ذٌوتػان
داک و سایؿ ىیػت.
ؽایص یکی از دهیل نشایٓت اْطاد ةا ایو ىگطش ایو ةاؽص کً
ةطسی اغِادان چیگَىػ

تکيیکٌػایی را آنػَزش نیدٌيػص کػً

ةًىاٌط ذٌو را غاکو نیکيص ،ناىيػص نِهطکظؽػصن ،تخػػمکطدن،
تهطکظ ةط دنتیان ،دروىی ةً دنتیان ىگاهکطدن و تکطار ىػام ةػَدا.
ً
ـطْا تکيیک ىیػِيص .ةیؼ از تکيیک ةَده و ةازتاةی از
انا ایوٌا

درح نٍارت ْطد ىیظ ٌػِيص .ةػط ٌهػیو اغػاس ،ایػو تَاىاییٌػا

ً
نػِٖیها ةً تظکی ؽیوؽیي

و رؽص غهدنان ارتتاط دارىصْ .طد

ً
ـطْا ةا اغِٓاده از چيان تکيیکٌایی ةً غػکَن ةطغػص.
ىهیتَاىص
ةاور ىهیکيیص؟ انِرػان کيیػص .ةػا انیػال و واةػػِگیٌای ؽػصیص
گَىاگَىی کً رٌا ىکطدهایص ،انِران کيیص و ةتیيیص آیا نیتَاىیػص ةػً
غکَن ةطغیص .ةٍلی اْطاد نیگَیيص تکطار ىام ةَدا ،ذٌو را غاکو
نیکيص .آیا نیتَاىیص ةا تکطار ىام ةَدا ةػً غػکَن ةطغػیص؟ ةطسػی
اْطاد ادٌا نیکييص« :تظکی نصرغ ةَدا آنیتاةا آنٕصر آغان اغػت
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کً ْٖم هزم اغػت ىػام ةػَدا را تکػطار کيیػص ».آیػا آن را انِرػان
کطدهایػػص؟ نیگػػَیم غػػکَن ىؾػػاىًای از نٍػػارت ؽهاغػػت .ؽػػها
نیگَییص آغان اغت ،انا نو نیگَیم ةً ایو آغاىی ىیػت ،زیػطا
ٌیچ نصرغ تظکیًای آغان ىیػت.
ٌهً نیداىيص کً ؽاکیانَىی «تهطکظ» را آنػَزش داد .انػا او
ٕتػػػل از تهطکػػػظ چػػػًچیظی را آنػػػَزش داد؟ او «اذکػػػام» و
دغتکؾیصن از تهام انیػال و دلنؾػَِییٌا را آنػَزش داد ،تػا
نطذلًای کً ٌیچچیظ ةػإی ىهاىػصه ةاؽػص و ؽػشؿ ْٖػم در آن
ـَرت نیتَاىص ةً تهطکظ دغػت یاةػص .آیػا ایوگَىػً ىیػػت؟ انػا
«تهطکظ» ىیظ نٍارت اغت و از دیطوان او چيیو اىِياری ىتػَد کػً
در ٌهان روز اول ةًنَر کانل ةً «اذکام» ٌهػل کييػصٌ .هػاننَر
کً آنٌا ةًنَر تصریخی از ٌه چیظٌػای ةػص دغػت نیکؾػیصىص،
تَاىایی تهطکظؽان ٕصمةًٕصم رؽػص نیکػطد .تکػطار ىػام ةػَدا ىیػظ
ةًنَر نؾاةً ةً تَحٍی یکپارچً و ذٌيی سػایی ىیػاز دارد .وِٕػی
ؽشؿ ةًنَر دیَغًِ ىام ةَدا را تکطار نیکيػص تهػام ٕػػهتٌای
دیگط نِظش ةیذع نیؽَىص ،آگػاٌی ةػً ٌهػًچیظ را از دغػت
نیدٌص ،یک ْکط حایگظیو ٌظاران ْکط دیگط ؽصه و ٌط ذطؼ ىػام
ةَدا در نٖاةل چؾهاىؼ ىاٌط نیؽَد .آیا ایػو نٍػارت ىیػػت؟
ایو چیظی ىیػت کً ؽشؿ ةَِاىص از ٌهان روز اول ةً آن دغت

ً
نههئيػا ىهیتَاىػص ةػً غػکَن
یاةص .اگط ىَِاىص آن را اىخػام دٌػص،
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ةطغص .ةاور ىهیکيیص؟ انِران کيیص .در ذایی کً دٌان ْػطد ةػًنَر
دیَغًِ ىام ةَدا را تکطار نیکيص ،ذٌيؼ ةً ٌطچیظی ْکط نیکيػص:
«چطا رئیػم در نرل کار ایو اىصازه از نػو ةیػظار اغػت؟ دػاداش
ایو ناه نو سیلی کم اغتٌ ».طچً ةیؾِط درةارۀ آن ْکط نیکيص،
ٌفتاىیتط نیؽَد ،انا دٌاىؼ ٌيَز در ذال تکطار ىام ةَدا اغػت.
آیا ْکط نیکيیص ٌصؼ از تهطیو چیگَى

نیتَاىص ذاـل ؽػَد؟

آیا ایو نَكٌَی از نٍارت ىیػت؟ آیا ایو نَكٌَی از داکىتَدن
ذٌو ىیػت؟ ةطسی اْطاد چؾم غَمؽان ةػاز اغػت و نیتَاىيػص
ةًنَر دروىی ةً دنتیان ىگاه کييص .در سفَص دن کً در نيهٖػ
زیط ؽکم ؽشؿ حهً نیؽَدٌ ،طچً ایو اىطژی سایؿتط ةاؽص،
درسؾانتط اغت و ٌطچً ایو اىطژی کهِط سػایؿ ةاؽػص کػصرتط و
غیاهتط اغت .آیا ْطد نیتَاىص ْٖم ةا ىگاهکطدن دروىػی ةػً دن در
دنتیان ةً غکَن ةطغص؟ ىهیتَاىص ةػً آن دغػت یاةػص .ایػو ةػً
سَد تکيیک ةػِگی ىصارد .ىکِػ کلیػصی ایػو اغػت کػً ذٌػو و
اْکػػار ؽػػشؿ دػػاک و ؽػػٓاؼ ىیػػػت .وِٕػػی ةػػًنَر دروىػػی ةػػً
دنتػػیان ىگػػاه نیکيیػػص ،دن زیتػػا و درسؾػػان دیػػصه نیؽػػَد.
یريًای دیگط ،دن ةً آدارتهان تتصیل نیؽَد« :ایػو اتػاؽ ةػطای
دػطم سَاٌص ةَد وِٕی ازدواج کيص .آن اتاؽ ةطای دسِطم اغت .نا
زوج نػو ىیظ در اتاؽ دیگط زىصگی سَاٌیم کطد و اتاؽ وغم اتػاؽ
ىؾیهو سَاٌص ؽصَْ .ؽایٍاده اغت! آیػا ایػو آدارتهػان ةػً نػو
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تشفیؿ داده نیؽَد؟ ةایص ْکط کيم تػا راٌػی ةػطای گػطِْو آن
ً
ـطْا ةً ایو چیظٌا واةػػًِاىص.
دیصا کيم .ةایص چًکار کطد؟» نطدم

آیا ْکط نیکيیص ةَِاىیص ةصیو نطیٔ ةػً غػکَن ةطغػیص؟ گًِٓاىػص:
«آنصىم ةً ایو دىیا ناىيػص إانػت در ٌِػل اغػت .دػع از نػصت

کَتاٌی ةًغطٌت ایيخا را تطک نیکيم ».ةٍلی از نطدم ـطْ ًا ةػً

ایو نکان دل سَش کطدهاىص و ٌالٕػًای ةػً رْػِو ىصارىػص .آنٌػا
ساى وإٍی سَد را ْطانَش کطدهاىص.
در تظکی ذٖیٖیْ ،طد ةایص ٕلب و ذٌػو سػَد را تظکیػً کيػص.
ةایػػص درون سػػَد را تظکیػػً کيػػص و درون سػػَد را حػػػِخَ کيػػص.
ىهیتَاىص ةً ةیطون ىگاه کيص .ةٍلػی از نػصارس تظکیػً نیگَیيػص
ةَدا در ٕلب ْطد اغت و ایو ىیظ تا ذصی وإٍیت دارد .انا ةٍلی
اْػػطاد ایػػو گِٓػػً را ةػػًاؽػػِتاه درک کطدهاىػػص و نیگَیيػػص ةػػَدا در
ٕلبؽان اغت ،گَیا سَد آنٌا ةَدا ٌػِيص یا اىگػار در ٕلبؽػان
ةَدا وحَد دارد .آن را ةً ایو ؽػکل ٍْهیصهاىػص .آیػا ایػو اؽػِتاه
ىیػت؟ چگَىً نیتَاىص ةً ایو ـَرت ٍْهیصه ؽَد؟ نييػَر ایػو
اغت کً کلیص نَْٖیت در تظکیً ،تظکی ٕلب اغت .چگَىً نهکػو
اغت در ةصنتان ةَدا وحَد داؽًِ ةاؽص؟ اگػط نیسَاٌیػص نَْػٔ
ؽَیص ةایص تظکیً کيیص.

2۱5

ٌلت ایيکً ىهیتَاىیص ةً غکَن ةطغیص ایو اغت کً ذٌوتان
سایی ىیػت و ةػً چيػان غػهد ةػاهیی ىطغػیصهایص .رغػیصن ةػً
غکَن ْٖم نیتَاىص ٕصمةًٕصم ذاـل ؽَد و ارتتاط تيگاتيگی ةػا
رؽص غهدتان دارد .وِٕی واةػِگیٌا را رٌػا نیکيیػص ،غػهدتان
ارتٖا نییاةص و غکَنتان ٌهیٔتط نیؽَد .اگط ةشَاٌیص از نطیػٔ
ةٍلی تکيیکٌا و روشٌػا ةػً غػکَن ةطغػیص ،نیگػَیم کػً در

ً
دٕیٖا چیظی اغت کً اْطاد
حػِخَی کهک ةیطوىی ٌػِیص .ایو
را در نػیط تظکیً ةً ةیطاًٌ نیکؾاىص و نؾکالتی را دصیص نیآورد.

ةًویژه در ةَدیػػم ،اگػط در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی ةاؽػیص یػا
ؽطایم را نٖفط ةصاىیص ،نیگَیيص راٌی اٌطیهيی رًِْایص .در تظکی
ذٖیٖیْ ،طد ةایص ٕلب را تظکیً کيص و ْٖم وِٕی ؽیوؽیي

سَد

را رؽص دٌیص ذٌوتان نیتَاىص داک و ؽػٓاؼ ؽػَد و ةػً ذایػت
ةیٕفصی ةطغصْٖ .م وِٕی ؽیوؽیي

ؽها رؽص کيص نیتَاىیػص

ةا غطؽت حٍان ٌهگَن ؽَیص و از سَاغػًٌِا و انیػال نشِلػّ
ةؾطی ،واةػِگیٌا و غایط چیظٌای ةص سالص ؽَیصْٖ .م آىگػاه
نیتَاىیص چیظٌای ةص در ةصنتان را ةیطون ةطیظیص و ـٍَد کيیص .ةا
ایو تِییػطات ،غطؽػت حٍػان ؽػها را دیگػط نرػصود ىهیکيػص و
غپع نادۀ تَٖا نیتَاىص ةً گَى

تتصیل ؽَد .آیػا آنٌػا دغػت

ً
دٕیٖا ایوگَىً اغت!
در دغت ٌم ىصارىص؟ اـَل آن
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در سفَص ایيکً چطا ىهیتَاىیص غػاکو ؽػَیص ،ایػو ٌلِػی
اغت کً ةً سَد ْطد ارتتاط دارد ،چطاکً ىهیتَاىص نهاةٔ اغِاىصارد
تهطیوکييػػصه ةاؽػػص .در سفػػَص ٌَانػػل ةیطوىػػی ،ایػػو روزٌػػا
وكٍیِی وحَد دارد کً ةًنَر حصی ةا تظکیًتان نصاسلً نیکيص و

ً
وإٍػا
ناىٍی ةطای تظکیًتان ةًغَی غهَح ةاهتط نیؽَد و تػث یط
ةصی روی تهطیوکييصگان نیگػضارد .نیداىیػص کػً ةػا اـػالذات و
غیاغت درٌای ةاز ،إِفاد نيٍهّ ؽػصه و نٖػطرات کؾػَر ىیػظ
نرصودیت کهِطی دیصا کطده اغتْ .ياوریٌػای حصیػص ةػػیاری
وارد ؽصه و اغِاىصارد زىصگی نطدم ةٍتَد یاًِْ اغت .تهػام نػطدم
ٌادی ْکط نیکييص ایو چیظ سػَةی اغػت .انػا ٌطچیػظی نظایػا و
نٍایتی دارد و اگط ةً دو نطؼ غکً ىگاه کيیص ،سَاٌیص دیص کػً ةػا
اـػػالذات و گؾػػَدن درٌػػا ،اىَاعوإػػػام چیظٌػػای ةػػص ىیػػظ وارد
ؽصهاىص .اگط کِاب یا نخلًای نٖصاری نرِػَای حيػػی ىصاؽػًِ
ةاؽص ،ةً ىيط ىهیرغص ةَِاىص ةً ْطوش ةطغص و آنٌا ىگطان کهیت
ْطوش نیؽَىص .اگط ْیلمٌا و ةطىانًٌای تلَیظیَىی ـػريًٌایی
از اتاؽ سَاب را ىؾػان ىصٌيػص ،ةػً ىيػط ىهیرغػص کػػی آنٌػا را
تهاؽا کيص و آنٌػا ىگػطان آنػار ةیييػصگان نیؽػَىص .در سفػَص
ا طی «ٌيطیٌ »،یچکػی ىهیتَاىػص ةگَیػص کػً آن ا ػطی وإٍػی
اغت یا چیظی کً ٌهیونَری غط ٌم کطدهاىص .در ٌيطٌای غيِی
چیيی ةاغِان نا چيیو چیظٌایی وحَد ىصاؽػتٌ .ػالوه ةػط ایػو،
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غيتٌای ْطٌيگی چیو چیظٌایی ىیػِيص کً کػی اةصاع یػا غػط
ٌم کطده ةاؽصٌ .يگام اؽاره ةً ْطٌي

نإتل تاریز ،اؽاره کػطدم

کً ٌطچیظی نيؾػث سػَد را دارد .انػا اکيػَن ارزشٌػای اسالٕػی
اىػان تِییط کطده و تتاه ؽصهاىص .اغِاىصاردٌای غيخیصن سَةی و
ةصی ٌهگی تِییط کطدهاىص .انا در ذػایی کػً ةؾػطیت دغػِشَش
چيیو تِییطاتی ؽصه ،غطؽت و اغِاىصارد ایو حٍانِ ،حوَ ،ؽػو،

ِرن ،ةًٌيَان تيٍا نٍیار تهػایظ اىػػان سػَب از اىػػان ةػص ،تِییػط

ىکطده و ىشَاٌص کطد .ؽها کً تهطیوکييصه ٌػِیص اگط نیسَاٌیػص

ةً ةاه و ْطاغَی آن ةطویص ،ةایص از ایو نٍیار ةطای ارزیاةی نػائل
اغِٓاده کيیص .ىهیتَاىیص از اغِاىصارد نطدم ٌادی اغػِٓاده کيیػص.
ٌالوه ةط چیظٌایی کً اهن تَـیّ کطدم نصاسالت ةیطوىی دیگطی
ىیػظ وحػػَد دارىػص کػً ؽػػها را نٍهػ سػَد ٕػػطار نیدٌيػػص ،ناىيػػص
ٌمحيعگطایی ،آزادی حيػی ،نَاد نشصر و چیظٌػای ىاؽایػػت
دیگط.
وِٕی انطوزه حانٍ ةؾطی ةً ایو نطذلً رغیصه ،درةارۀ ایػو
ةیيصیؾیص :اگط ةً ٌهیو ؽکل ادانً یاةص چً اتٓإی نیاِْص؟ آیػا
نیتَان احازه داد ةطای اةص ةً ایػو ـػَرت ةهاىػص؟ اگػط اىػػانٌا
ةطای آن کاری اىخام ىصٌيص ،آغهان اىخام سَاٌػص دادٌ .ػط نَٕػً
ْخایٍی ةط غط نطدم ْطود آنصهٌ ،هیؾً در چيیو اوكػاٌی ةػَده
اغت .در کالسٌایم ٌطگظ درةػارۀ ْخػایً ةػظرا ةؾػطی ـػرتت
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ىکػػطدهام .نػػضاٌب و ةػ ػیاری از نػػطدم درةػػارۀ ایػػو نَكػػَعِ داغ
ً
ـطْا ایو نَكَع را ةطای ٌهگی نهطح نػیکيم،
ـرتت نیکييص.
دع ٌهگی درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص :در حانٍػ ٌػادی ةؾػطی نػا،
اغِاىصاردٌای اسالٕی اىػان تا چيیو ذػصی تِییػط کػطده اغػت!
تيؼٌای ةیو نطدم ةً ایو نطذلً رغیصه اغت! آیا ْکط ىهیکيیص
ةً نطذل َْؽایٍاده سهطىاکی رغیصه اغت؟ ةياةطایو در ذایی کً
ةًغَی غهَح ةاه تظکیً نیکيیم ،ایو نریهی کػً در آن زىػصگی
نیکيیم ىیػظ ةػًنَر حػصی ةػا نػا تهطیوکييػصگان تػصاسل ایخػاد
نیکيصٌ .کعٌػای ةطٌيػً در سیاةػان در نٍػطض دیػص ٕػطار داده
نیؽَىص و ةًنرق ایيکً غطتان را ةليص کيیص آنٌا را نیةیيیص.
زنػػاىی هئػػَزی ىَؽػػت« :وِٕػػی ؽشفػػی سطدنيػػص دائػػَ را
نیؽيَد ،آن را ةا حصیت تهطیو نیکيص ».وِٕی ؽشفی سطدنيص
دائَ را یاد نیگیطدْ ،کط نیکيص« :ةاهسطه راه راغِیو تظکیً را دیصا
کطدم .چطا نيِيط ةهاىم و از ٌهیو ذاه تظکیً را ؽطوع ىکيم؟» از
ىيط نو نریهی دیچیػصه و دؽػَار چیػظی سػَب اغػتٌ .طچػً
دیچیصهتط ةاؽص ،اْطاد واهتػطی را ةػً وحػَد نػیآورد .اگػط کػػی
ةَِاىص سَدش را ةً ةاه و ْطاغَی نرػیم ارتٖػا دٌػص ،تظکیػًاش
ةػیار نرکم سَاٌص ةَد.
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ً
وإٍا نفهم اغت تظکیً کيص ،نیگَیم
ةطای تظکیًکييصهای کً
نریهی دیچیصه چیظی سَب اغت .ةصون وحَد ىاغازگاریٌا یػا
ْطـتٌایی ةطای رؽص ؽیوؽیي

تان ىهیتَاىیص دیؾطْت کيیػص.

اگط ٌه نطدم ةا ٌهصیگط سَب ةاؽػيص ،چگَىػً تظکیػً نیکيیػص؟
هئَزی درةارۀ «ؽشفی نٍهَیی کً دائَ را نیؽيَد» ىیظ ىَؽػت.
او تظکیًکييصهای نٍهَیی اغت و ةطایؼ ْطٕی ىهیکيػص کػً آن را
تظکیً کيص یا ىکيص و چيػیو ؽشفػی ةػً اذِهػال زیػاد در تظکیػً
نَْٔ ىهیؽَد .ةطسی اْطاد کً ایيخا ذلػَر دارىػص ْکػط نیکييػص
آىچً آنَزش نیدٌم سَب و نيهٖی اغت .انا دػع از ةازگؾػت
ةً نریم نطدم ٌػادی نهکػو اغػت ةًؽػصت ترتتػث یط اُػَای
نػائل دىیَی ٕطار گیطىصٌ .طچٖصر ٌم آنٌا وإٍی ةً ىيط ةطغيص،
ذِػػی ةػػػیاری از نیلیَىطٌػػا و اْػػطاد ةػػػیار طوتهيػػص در اىٍِػػای
زىصگیؽان دی ةطدهاىص کً در وإً چیػظی ىصارىػص .آن طوتٌػای
نادی را ىهیتَاىیص دع از نػطا ٌهػطاه سػَد ةتطیػص و در ىٍایػت
دَچ ٌػِيص .انا در نٖاةل ،آىچً گَى

را ایوٕصر ةػاارزش نیکيػص

ایو اغػت کػً ٌيگػام نػطا ٌهطاهتػان سَاٌػص ةػَدٌ .هػطاه روح
اـلیتان اغت و ٌيگام ذیػات ةٍػصیتان ةػا ؽػها سَاٌػص ةػَد.
گًِٓایم کً روح اـلی از ةیو ىهیرود و ایو سطاْات ىیػت .ةٍػص
از نطا و دع از ایيکً غلَلٌای ةصن ْیظیکػی نػا ةطیػظد ،ذرات
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کَچکتط از غلَلٌا در غایط ةٍُصٌای ْیظیکػی از ةػیو ىهیروىػص.
ْٖم دَغًِای اغت کً ریشًِ نیؽَد.
ٌه آىچػً ٌماکيػَن درةػارهاش ـػرتت کػطدم ةػً نَكػَع
ؽیوؽیي

ْطد تٍلٔ دارد .ؽػاکیانَىی و ىیػظ ةَدیدارنػا زنػاىی

ایو را ةیان کطدىص« :ایو غطزنیو ؽطٕی چػیو نکػاىی اغػت کػً
ةاتَٖاتطیو اْطاد را نیغازد ».در غطاغط تاریز ،ةػیاری از راٌتػان
و نطدم چیو ةً ایو نَكَع سیلی اِْشار کطدهاىص .گهان کطدهاىػص
نييَر ایو اغت کً اغٍِصاد نٍيَی ساـػی ةػً آنٌػا داده ؽػصه
اغت .ازایورو ةػیاری از اؽشاص از ایو نَكَع راكی ٌػِيص و
اذػاس سطغيصی نیکييص« :سَؽا ةً ذال نا نطدم چیو! کؾَر
چیو نکاىی اغت کً اْػطادی ةػا کیٓیػت نػادرزادی َْؽایٍػاده و
تَٖای زیاد نیغازد ».در وإً ةػیاری از نطدم نٍيی دؾت آن را
درک ىهیکييص .چطا کؾَر چیو نکاىی اغت کً نیتَاىص اْطادی ةا
تَٖای زیاد ةً وحَد آورد؟ و چطا آىخا نطدم نیتَاىيػص تػا غػهَح
ةاه تظکیً کييص؟ ةػیاری از نطدم نييَر وإٍی گِٓار اْػطاد غػهد
ةاه را درک ىهیکييص و ٕلهطو یا ذٌيیػت اْػطادی را کػً در غػهَح
ةاهتط و ٕلهطوٌای ةاهتط ٌػِيص ،درک ىهیکييصْ .کط ىهیکيم ةطای
درک نٍيی آن ةً تَكید نو ىیػاز داؽػًِ ةاؽػیصْٖ :ػم در ةػیو
دیچیصهتطیو تَدۀ نطدم یا در دیچیصهتطیو نریم اغػت کػً ْػطد
نیتَاىص تا غهَح ةاه تظکیً کيص.
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کیفیت نادرزادی
نٖصار نادۀ تٖػَایی کػً در ةػصن ْػطد در ةٍُػصی دیگػط وحػَد دارد،
کیٓیت نادرزادیاش را نٍیو نیکيص .اگط ْطدی کهِط تَٖا داؽًِ
ةاؽص و ةیؾِط نادۀ غیاه ،کیٓیت نادرزادیاش كٍیّ اغػت .در
ایو ـَرت ،در نیصان او کارنای ةیؾِطی وحَد دارد .در ذایی کػً
اگط ْطدی تٖػَا یػا نػادۀ غػٓیص ةیؾػِطی داؽػًِ ةاؽػص کیٓیػت
نادرزادیاش سَب اغػت و در نیػصان او کارنػای کهِػطی وحػَد
دارد .ةياةطایو نطدم ایو دو ىَع ناده را ةػا سػَد دارىػص و ایػو دو
نادۀ غٓیص و غیاهؽان نیتَاىيص ةً یکصیگط تتصیل ؽَىص .چگَىػً
تتصیل نیؽَىص؟ اىخام کارٌػای سػَب نػادۀ غػٓیص را ةػً وحػَد
نیآورد .وِٕی غشِیٌا را ترهل کيیص ،زحػط ةکؾػیص یػا کارٌػای
سَب اىخام دٌیص ،نادۀ غٓیص ةً دغت نیآوریص .اىخػام کارٌػای
اؽِتاه و اٌهال ةص ،نػادۀ غػیاه را ةػً وحػَد نػیآورد و آن کارنػا
اغت .چيػیو ْطایيػص تتػصیلی وحػَد داردٌ .هچيػیو نیتَاىيػص از
زىصگیٌای گضؽًِ نيِٖل ؽَىص .چيیو چیظی انکاندػضیط اغػت،
زیطا ایػو دو نػاده در نػَل ذیاتٌایتػان حهػً نیؽػَىص و ةػً
گضؽًٌِای دور ةطنیگطدىص ،ةػًنَری کػً ٌهػطاه روحتػان از یػک
زىصگی ةً زىصگی دیگط نيِٖل نیؽػَىص .ةيػاةطایو ةػاور داریػم کػً
کارنا و تَٖا نیتَاىيص در نػَل زنػان حهػً ؽػَىص و نیتَاىيػص از
293

احصاد ؽشؿ ىیظ نيِٖل ؽَىص .گاٌی اوٕات ةً یػاد نػیآورم کػً
نطدنان چیو ةاغِان یا اْطاد کٍوغال کيػَىی درایوةػاره ـػرتت
نیکطدىص کً ىػلٌای گضؽِ ساىَاده تَٖا حهً کطدىص و ةً نػطدم
ً
وإٍا
یادآوری نیکطدىص کً تَٖا حهً کييص و آن را از دغت ىصٌيص.
گِٓ سطدنيصاىًای ةیان نیکطدىص .چٖصر درغت نیگِٓيص!
کیٓیػػت نػػادرزادی سػػَب یػػا كػػٍیّ ؽػػشؿ نیتَاىػػص
تٍییوکييػػصۀ تَاىػػایی ایهانداؽػػِو او ةاؽػػصْ .ػػطدی کػػً کیٓیػػت
نادرزادی سَةی دارد ةًسانط نادۀ غػٓیص ةػػیارش گػطایؼ دارد
ةیؾِط ایهان داؽًِ ةاؽص .ایو نادۀ غٓیص ،ةصون ٌیچ ذػائلی در

ٌهاٌيگی ةا حٍان و غطؽت ِحوَ ،ؽػوِ ،رن اغػت .ازایػورو ایػو

غطؽت حٍان نیتَاىص ةصون ٌیچ ناىٍی در ةصىؼ نِخلػی ؽػَد
و ةًنَر نػِٖیم ةا ةصىؼ در تهاس ةاؽص .انا ْػطدی ةػا کیٓیػت
نادرزادی كٍیّ گطایؼ دارد کهِط ایهان داؽًِ ةاؽص .زیطا ةػطای
نادۀ غػیاهٌ ،کػع آن نفػصاؽ دارد .ایػو نػادۀ غػیاه از اىخػام
کارٌای اؽِتاه ىاؽی نیؽَد و سالؼ غطؽت حٍػان اغػت و در
ىِیخً ْطد را از غطؽت حٍان حصا نیکيص .وِٕی نٖػصار زیػادی از
ایو نادۀ غیاه حهً ؽصه ةاؽص ،نیػصاىی دیطانػَن ةػصن ؽػشؿ
ؽکل نیدٌص و او را اذانً نیکيصٌ .طچػً ایػو نیػصان ةظراتػط
ةاؽػػص ،تػػطاکم و كػػشانت آن ةیؾػػِط اغػػت و ایهػػان ؽػػشؿ را
كٍیّتط نیکيص .زیطا نادۀ غیاٌی کػً ةػا اىخػام کارٌػای ةػص ةػً
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دغت آورده اغػت او را از غطؽػت کیٍػاىی ِحػوَ ،ؽػوِ ،رن حػصا
نیکيص .نٍهَه ً ةطای چيیو اْطادی غشتتط اغت ةػً تظکیػً ةػاور

داؽًِ ةاؽيص ،ایهانؽان ترتتث یط آن ٕطار نیگیطد و کارنػا نػاىً
ةظرگی ةطایؽان ایخاد نیکيصٌ .طچػً از درد و غػشِی ةیؾػِطی
رىج ةکؾػيص ،کهِػط ةػاور نیآورىػص و ةيػاةطایو تظکیػً ةػطای آنٌػا
غشتتط سَاٌص ةَد.
ةطای ؽشفی ةا نادۀ غٓیص ْطاوان تظکیً آغانتط اغت .زیػطا
در حطیان تظکیً ،تا آىخا کً ایو ْطد حضب غطؽت حٍػان ؽػَد و
ؽیوؽیي

او رؽص کيص ،تَٖایؼ ةًنَر نػِٖیم ةً گَى

تتصیل

نیؽَد .انا ةطای ؽشفی ةا نادۀ غػیاه ْػطاوانْ ،طایيػص دیگػطی
ىیظ وحَد دارد .ناىيص نرفَیی اغت کً در کارساىً تَییص نیؽَد:
دیگطان ةا نادۀ آناده ةطای تَییص نیآیيص ،در ذایی کً ایو ؽشؿ
ةا نادۀ سانی نیآیص کً ةً دطدازش ىیاز دارد .ةایػص از نیػان ایػو
روىص ةگضرد .ةياةطایو اةِصا ةایص غشِیٌایی را ترهل کيص و کارنا را
از ةیو ةتطد تا آن را ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيص و نادۀ تَٖا را ؽػکل
دٌصْٖ .م دع از آن نیتَاىػص گَىػ

را رؽػص دٌػص .انػا نٍهػَه ً

چيیو ؽشفی ایهان کهِطی دارد .اگط از او ةشَاٌیص ةیؾػِط رىػج
ةکؾص ،آن را کهِط ةاور نیکيص و ترهل آن ةطایؼ غشتتط سَاٌص
ةَد .ازایورو ةطای ؽشفی ةا نادۀ غػیاه زیػاد ،دؽػَار اغػت کػً
تظکیً کيص .در زنانٌای گضؽًِ ،در نصرغ دائَ یا نصرغ تظکیًای
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کً ْٖم ةً یک ؽاگطد آنَزش نػیداد ،نٍهػَه ً ایونػَر ةػَد کػً
ةًحای ایيکً ؽاگطد در حػِخَی اغػِاد ةاؽػص ،از اغػِاد اىِيػار
نیرْت در حػِخَی ؽاگطد ةاؽص .آنٌا نطیص را ةط ایػو اغػاس
اىِشاب نیکطدىص کً ةصىؼ چً نٖصار از ایو دو نادۀ کارنا و تٖػَا
را ةا سَد دارد.
ً
ٌهَنا تٍیػیوکييػصۀ درحػ ایهػان
کیٓیت نادرزادی ؽشؿ
اوغت ،انا ٌهیؾً ایوگَىً ىیػت .ةطسی اْطاد کیٓیت نػادرزادی
ةػیار سَةی ىصارىص ،انػا نرػیم ساىًؽػان ةػػیار سػَب اغػت و
ةػیاری از اٌلػای سػاىَاده ،اْػطادی نػضٌتی ٌػػِيص یػا تظکیػً
نیکييص و ةً نػائل نٍيَی ٌٖیػصه دارىػص .ایػو نرػیم نیتَاىػص
ایهان چيیو ؽشفی را تَٖیت کيص و اٌِٖادش را دػطورش دٌػص؛
ْطدی کً اگط در نریم دیگطی ةػَد اٌِٖػاد چيػصاىی ىهیداؽػت.
ةياةطایو ٌَانل دیگطی ُیط از کیٓیػت نػادرزادی ْػطد ىیػظ وحػَد
دارد .ةطٌکع ،اْطادی ىیػظ ٌػػِيص کػً کیٓیػت نػادرزادی ةػػیار
سَةی دارىص ،انا تَاىایی ایهانداؽِو آىان ةًؽصت تلٍیّ ؽػصه
اغت و ةارزتطیو ٌلت آن تٍلیهػات سػػًِکييصهای اغػت کػً در
ایو دىیای نادیگطا کػب کطدهاىص کً آنٌا را کَتػًْکػط نیکيػص و
ةاٌث نیؽَد ةً ٌطچیػظی ورای آىچػً ةػًنَر رغػهی آنَسًِاىػص
ؽک کييص .ایو نػئلً در دوران اسیط در چیو ةػارزتط ةػَده اغػت،
چطاکً نصارس ةً اْطاد آنَسًِاىص تٓکط غیاهوغٓیص داؽًِ ةاؽيص.
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ةًنَر نثال ،در روز دوم کالغی درةارۀ ةازؽػصن چؾػم غػَم
ـرتت نیکطدم .ؽشفی آىخا ةَد کػً کیٓیػت نػادرزادی ةػػیار
سَةی داؽت و چؾم غَنؼ را در غهری ةػیار ةاه ةػاز کػطدم.
او ـريًٌای ةیؽهاری را دیص کً غایطیو ىهیتَاىػػِيص ةتیييػص.
ةً دیگطان گٓت« :وای ،نو دیصم ْایَنٌا نثل داىػًٌای ةػطؼ در
غطاغط غایيی کً ْا در ذػال اؽػاًٌ ةػَد روی ةػصن ٌهػً دػاییو
نیآنص .دیصم ةصن ذٖیٖی نٍلم یی ةً چػً ؽػکلی اغػتٌ .ایػ
نٍلم یی را دیصم و ایيکً ْایَن چً ؽکلی اغػت و چٖػصر ْاؽػو
در آىخا وحَد دارد ».او دیػص کػً نٍلػم ْػا را در غػهَح نشِلػّ
آنَزش نیداد و ایيکً ْػایَن چگَىػً ةػصن ؽػاگطدان را نٍِػادل
نیکطد .او دیص کً در نَل غشيطاىی ،ایو «گَى

و» نٍلم ةػَد
ِؽ ِ

کػػً در ٌػػط غػػهد نشِلٓػػی غػػشيطاىی نیکػػطد .او دیػػص دسِػػطان
آغػػهاىی گلاْؾػػاىی نیکطدىػػص و ُیػػطه .او چیظٌػػایی ةػػً ایػػو
ؽگٓتاىگیظی دیص ،کً ىؾان نیدٌص کیٓیت نادرزادیاش سیلی
سَب ةَد .انا ةٍص از ایيکً درةارۀ ٌه آنٌا ـػرتت کػطد در اىٍِػا
گٓت« :نو ةً ایو چیظٌا ةاور ىصارم ».انا ٌماکيَن ٌلم ةطسػی از
ایػػو چیظٌػػا را تثییػػص کػػطده و ةػػػیاری از چیظٌػػای دیگػػط را ىیػػظ
نیتَان ةا ٌلػم ىػَیو تَكػید داد و نػا ةطسػی از آنٌػا را ایيخػا
تؾطید کػطدهایم .آىچػً چیگَىػ

درک نیکيػص ورای درک ٌلػم
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ىَیو اغت .از ایو ىيط ،کیٓیت نػادرزادی سػَب ْػطد را ٌهیؾػً
ىهیتَان نٍادل ایهان َٕی در ىيط گطْت.

رٍشنبینی
«روؽػوةیيی» چیػػت؟ «روؽػػوةیيی» واژهای اغػت کػً نيؾػػث
نضٌتی دارد .ایو واژه در ةَدیػػم ةػً درک و ٍْػم تظکیًکييػصه از
آنَزهٌای ةَدا اؽاره نیکيصٌ .م ةطای روؽوؽػصن او ةػً ذٖػایٔ
نشِلػػّ اغػػِٓاده نیؽػػَد و ٌػػم ةػػطای روؽػػوةیيی ىٍػػاییاش؛
ةياةطایو ةً سطد او ارتتاط دارد .انا ایو روزٌا در چیو ایػو واژه در
نریم دىیَی و ةطای اؽاره ةً کػی اغِٓاده نیؽػَد کػً زرىػ
اغت ،نیتَاىص ذٌو رئیع سَد را ةشَاىص و نیداىص چگَىػً ىيػط
ناَْؽ سَد را حلب کيػص .نػطدم آن را کیٓیػت روؽػوةیيی سػَب
نیىانيص زیطا نٍهَه ً آن را ةصیو ـَرت درک نیکييص .انػا اگػط از
غهری کهی ةاهتط از نطدم ٌادی ةيگطیص ،دػی نیةطیػص کػً آىچػً
نطدم ٌادی ةًٌيَان ذٖیٖت درک نیکييص نٍهَه ً اؽػِتاه اغػت.
وِٕی واژۀ «روؽػوةیيی» را اغػِٓاده نػیکيیم ،اـػالً نييَرنػان
ِ
زةػل ذٖػًةاز
ؽشؿ
نٍيی دىیَی آن ىیػت .کیٓیت روؽوةیيی
ِ
سَب ىیػت ،زیطا ؽشفی کً ةیؼ از ذص زرىػ

اغػت گػطایؼ

دارد ْٖم کاری غهری اىخام دٌص تا نػإَْؼ از او تٖػصیط کيػص.
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در ایو ذایت ،آیا کار وإٍی را ؽشؿ دیگػطی اىخػام ىهیدٌػص؟
دع ایو ؽشؿ ةً دیگطان ةصٌکار نیؽَد .از آىخا کػً او زرىػ
اغػػت و نیداىػػص چگَىػػً ركػػایت دیگػػطان را حلػػب کيػػص ،نيػػاًْ
ةیؾػػِطی کػػػب نیکيػػص ،در ذػػایی کػػً دیگػػطان ةیؾػػِط نِلػػطر
نیؽَىص .چَن زرى

اغتٌ ،یچ كػطری را نِرهػل ىهیؽػَد و

ٌیچچیظی را ٌم ةًآغاىی از دغت ىهیدٌػص .در ىِیخػً ،دیگػطان
ةایص نِرهل كطرٌایی ؽَىصٌ .طچً ةیؾِط ةً ایػو نيػاًْ ىػاچیظ
دىیَی اٌهیت دٌص ،کَتًْکطتط نیؽَد و اذػاس نیکيػص ىتایػص
ةًراذِی از کيار نياًْ نادی گضؽت .ةياةطایو ْکط نیکيص سػَدش
ةػیار وإًةیو و کػی اغت کً ٌیچ كطری را نِرهل ىهیؽَد.
ةطسی از اْطاد ذِی ةً ایو ؽشؿ رؽک نیةطىػص! ةػً ؽػها
نیگَیم ةً او رؽک ىتطیص .ىهیداىیص چً زىصگی سػػًِکييصهای را
نیگضراىص :ىهیتَاىص ةًسَةی ةشَرد یا ةشَاةص ،ذِی در رؤیاٌػایؼ
ىیظ از كطرکطدن و ازدغتدادن نياًْ ؽشفی در ٌػطاس اغػت و
ةطای کَچکتطیو ىًٓ ؽشفی ٌط کػاری اىخػام نیدٌػص .وِٕػی
تهام زىصگیاش ـطؼ ایػو چیظٌػا ؽػصه ،آیػا ىهیگَییػص زىػصگی
سػًِکييصهای را نیگضراىص؟ نیگَییم وِٕػی در یػک ىاغػازگاری
یک ٕصم ٌٖب ةطویص ،دػی نیةطیػص دریػا و آغػهان ةیکطاناىػص و
ةًنَر ذػِم وكػٍیت نِٓػاوت سَاٌػص ؽػص .انػا ْػطدی نثػل او
ىهیتَاىص کَتاه ةیایص و زىصگی ةػیار ناللآوری را نیگضراىص .ىتایػص
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از او یاد ةگیطیص .در حانٍ تظکیًکييصگان گًِٓاىص« :چيػیو ْػطدی
ةًنَر کانل از دغت رِْػً اغػت .زیػطا ةػًسانط نيػاًْ نػادی در
نیان نطدم ٌادی تتاه ؽصه اغت ».چٖصر غػشت اغػت کػً از او
درسَاغت کطد تَٖای سَد را ذٓو کيص! اگػط از او ةشَاٌیػص تظکیػً
کيص ،ؽها را ةاور ىهیکيػص« :تظکیػً؟ وِٕػی ؽػها تظکیًکييػصگان را
کِک نیزىيص یا ةً ؽها تٌَیو نیکييص تالْی ىهیکيیص .وِٕی ةػا
ؽها ةًىاذٔ رِْار نیکييص ،ةًحای ایيکً نٖاةلًةػًنثل کيیػص ،ةایػص
در ذٌوتان ذِی از آنٌا تؾکط کيیصٌ .هگی "آه کییَ" ؽػصهایص!
ٌهگیتان نؾکل رواىی داریص!» چيیو ؽشفی ىهیتَاىص تظکیً را
درک کيص .نیگَیص ؽها ةػاورىکطدىی و اذهػٔ ٌػػِیص .آیػا ٕتػَل
ىصاریص ىخاتدادن او دؽَار اغت؟
ً
نتیٍِا نا واژۀ «روؽوةیو» را ةطای تَـیّ چيیو ؽشفػی
ةً کار ىهیةطیم .ةلکً اْػطادی را کػً از ىيػط او «کػَدن» ٌػػِيص،
ً
وإٍػا
روؽوةیوتط از او در ىيط نیگیطیم .ایتًِ ایونَر ىیػت کػً

ً
ـطْا ةً نػائل دىیَی کً نطدم ىهیتَاىيص رٌا
کَدن ةاؽیم .ةلکً

کييص و آنٌا را نٍم در ىيط نیگیطىص ،اٌهیت کهِطی نیدٌیم .در
ـَرتی کً در زنیيًٌای دیگػط ةػػیار داىػا ٌػػِیم .در سفػَص
کارٌایی کً اىخام نیدٌیم ،سَاه دژوٌؼ ٌلهی ةاؽص یا کارٌایی
کً در نرل کار ةً نا غپطده نیؽَد ،ةػػیار ٌؾػیاریم و آنٌػا را
ةًسَةی اىخام نیدٌیمْٖ .م چیظٌػایی کماٌهیػت ناىيػص نيػاًْ
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دىیَی و تٍارض ةا اْطاد را غػتک نیگیػطیم .چػً کػػی ؽػها را

کػػَدن نیىانػػص؟ ٌیچکػػػی ىهیگَیػػص کػػَدن ٌػػػِیص ،نههئيػ ً
ػا
ایوگَىً اغت.
ً
وإٍا «کَدن» در ىيػط نیگیطىػص ،وِٕػی از
ذِی کػی را کً
غهَح ةاهتط ىگطیػػًِ ؽػَد ،ذٖیٖػت درةػارۀ او کػانالً نٍکػَس
نیؽَدْ .طد کَدن اذِهاه ً کار ةػص نٍهػی در نیػان نػطدم ٌػادی

اىخام ىهیدٌص و اذِهاه ً ٌلیً دیگطان ىٖؾً ىهیکؾص .او ةػًدىتال
ؽٍطت ىیػت و تَٖا از دغػت ىهیدٌػص .انػا دیگػطان ةػً او تٖػَا
نیدٌيص .وِٕی او را نیزىيص و ةً او تػٌَیو نیکييػص ،ةػً او تٖػَا
نیدٌيص و آن ناده ةػیار ةاارزش اغت .در حٍػان نػا ایػو اـػل
وحػػَد دارد« :ةػػصون ازدغػػتدادن ،چیػػظی ةػػً دغػػت ىهیآیػػص».
ؽشؿ ةطای ةًدغتآوردن ةایص از دغت ةصٌص .وِٕی دیگطان ایو
ؽػػشؿ کػػَدن را نیةیييػػص ،او را ترٖیػػط نیکييػػص« :چػػً اةلٍػػی
ٌػِی!» وِٕی دٌانؽان را ةاز نیکييػص تػا ةػً او تػٌَیو کييػص،
تکًای از تَٖا ةًغهت ْطد نٖاةل دطتاب نیؽَد .کػػی کػً ةػا او
ةصرِْاری کطده ،نطْی نرػَب نیؽَد کً چیػظی از او گطِْػً و
ةياةطایو ةایص چیظی از دغت ةصٌص .وِٕی کػی ةً او یگصی ةظىػص:
«چً اةلٍی ٌػِی!» ةًنَر نؾاةً تکًای دیگط از تٖػَا ةػًنطؼ او
دطتاب نیؽَد .وِٕی کػی ةػً او ىاغػظا نیگَیػص یػا ةػً او یگػص
نیزىص ،او ْٖم یتشيص نیزىػص و اىگػار نیگَیػص« :ادانػً ةػصه ،تػَ
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ایوگَىً ةً نو تَٖا نیدٌی و ٕفص ىصارم ذِی ذرهای از آن را رد
کيم!» درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :ةط نتػٔ ذٖػایٔ غػهَح ةػاهتط ،چػً
کػی زرى

تط ىیػػت؟ او زرىػ

تط اغت؟ آیا او زرى

تطیو ْػطد

اغت ،چطاکً ٌیچ تَٖایی از دغت ىهیدٌص .وِٕی ةًنطؼ او تَٖا
دطتاب نیکيیص ،ذرهای از آن را رد ىهیکيص .تهام آنٌا را ةطنیدارد
و ةػػا سَؽػػرایی آن را نیدػػضیطد .نهکػػو اغػػت در ایػػو زىػػصگی
«کػػَدن» ةاؽػػص ،انػػا ىػػً در زىػػصگی ةٍػػصی .روح اـػػلی او کػػَدن
ىیػت .در ةطسی از نضاٌب نیگَیيص کً اگط ؽشفی تَٖای ةػیار
زیادی داؽًِ ةاؽص ،در زىصگی ةٍصیاش ـاذبنيفػتی واهنٖػام
یا ةػیار طوتهيص نیؽَد .تَٖایؼ ةا ایو چیظٌا نتادیً نیؽَد.
گًِٓایم کً تَٖا نیتَاىص ةػًنَر نػػِٖیم ةػً گَىػ

تتػصیل

ؽَد .آیا ارتٓػاع غػهد تظکیػًتان از تتػصیل ایػو تٖػَا ةػً دغػت

ً
نػِٖیها ةً گَى
ىهیآیص؟ نیتَاىص
غهد یػا تػَان گَى

تتصیل ؽَد .آیػا گػَىگی کػً

تػان را نٍػیو نیکيػص از ایػو نػاده تتػصیل

ىهیؽَد؟ آیا ىهیگَییص کً آن ةػیار ةاارزش اغت؟ ْطد نیتَاىػص
ٌيگام تَیص آن را ٌهطاه سَد ةیػاورد و ٌيگػام نػطا ٌهػطاه سػَد
ةتطد .در ةَدیػم گًِٓاىص کً غهد تظکی ؽها هطۀ ؽهاغتٌ .ػط
اىصازه ازسَدگضؽِگی کيیص ةػً ٌهػان اىػصازه ةػً دغػت نیآوریػص،
اـَل آن ایوگَىً اغت .در ةطسی از نضاٌب نیگَیيص ؽشفی کً
تَٖا داؽًِ ةاؽػص نیتَاىػص در زىػصگی ةٍػصیاش ـاذبنيفػتی
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واهنٖام یا طوتهيػص ؽػَدْ .ػطدی کػً تٖػَای کهػی دارد ،زىػصگی
غشِی سَاٌص داؽت و ذِی ةطای ُضا گػصایی سَاٌػص کػطد ،زیػطا
تَٖایی ةطای نتادیً وحَد ىػصارد .ةػصون ازدغػتدادن ،چیػظی ةػً
دغت ىهیآیص! وِٕی ؽشؿ ٌیچ تَٖایی ىصاؽػًِ ةاؽػص ،ةػصن و
روح او ىاةَد نیؽَد و ةًنَر وإٍی نینیطد.
در گضؽًِ ،اغِاد چیگَىگی ةػَد کػً وِٕػی در اةِػصا ةػًنَر
ٌهَنی آنَزش نیداد غهد او ةػیار ةاه ةػَد .انػا ةٍػصٌا ذٌػو
ایو اغِاد چیگَى

ةا ؽٍطت و نياًْ ؽشفی نؾَِل ؽػص .در

ىِیخً ،نٍلهؼ روح کهکی او را از او دور کػطد ،زیػطا ایػو اغػِاد
چیگَى

ةً اْطادی تٍلٔ داؽت کً روح کهکی را تظکیً نیکييػص.

ٕتل از آن ،زناىی کػً روح کهکػیاش ٌيػَز ذلػَر داؽػت ،او در
کيِطل روح کهکیاش ةػَد .ةػًنَر نثػال ،روزی نرػل کػارش در
ذال تشفیؿ نػکو ةً کارکيان ةَد .غطدطغت گٓتٌ« :طکػػی
واذص نػکَىی ىیاز دارد ةً ایيخا ةیایػص و كػهو تؾػطید ؽػطایم
سَد تَكید دٌص چطا ةػً آن ىیػاز داردٌ ».طکػػی دهیػل سػَد را
ةیان کطد در ذایی کً ایو ؽشؿ کلهًای ةً زةان ىیاورد .در آسػط،
غطدطغت نَِحً ؽص کً ایو ؽشؿ ةیؾِط از دیگػطان ةػً واذػص
نػکَىی ىیاز دارد و او ةایص آن را ةگیػطد .دیگػطان گِٓيػص« :سیػط،
ىتایص ةً او داده ؽَد .ةایص ةً نو داده ؽَد زیػطا ةًؽػصت ةػً آن
ىیاز دارم ».ایو ؽشؿ گٓت« :دع یکی از ؽها آن را ةطدارد ».از
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ىيػػط نػػطدم ٌػػادی ایػػو ؽػػشؿ «اذهػػٔ» اغػػت .ةطسػػی اْػػطاد
نیداىػِيص کً او تهطیوکييصه اغػت و از او دطغػیصىص ذِػی اگػط
نػکو رایگان ىهیسَاٌص دػع چػًچیظی نیسَاٌػص .او داغػز
داد« :چیظی را نیسَاٌم کً دیگػطان ىهیسَاٌيػص ».داغػز او از
روی ذهإِؼ ىتَد ،ةلکً ةصیو ٌلت ةَد کً ةػً چیظٌػای دىیػَی
اٌهیت کهی نیداد و اٌِٖاد داؽػت کػً ةػا روىػص نتیٍػی دػیؼ
ةطود .او ةػیار ٌػم ةػاٌَش ةػَد .نػطدم از او سَاغػِيص ىهَىػًای
ةگَیػػص ،چطاکػػً ىهیتَاىػػػِيص چیػػظی را تفػػَر کييػػص کػػً نػػطدم
«ىهیسَاٌيػػص ».او داغػػز داد« :نػػو غػػي

ٌای روی زنػػیو را

نیسَاٌم ،کً ةا كطة دا ةً ایونطؼ و آننػطؼ دػطت نیکييػص و
ٌیچکػی آنٌػا را ىهیسَاٌػص ».نػطدم ٌػادی ْکػط نیکييػص آن
ةینٍيی اغت .آنٌا ىهیتَاىيص ایو را درک کييص ،زیطا نطتت آنٌا
یا غهد تٓکطؽان ةػیار دورتط از آن اغػت کػً نٍيػی آن را درک
کييص .ایتًِ او ٕفص ىصاؽت غيگی را ةطدارد ،ةلکً اـلی را نیگٓت
کػً نػػطدم ٌػادی ىهیتَاىيػػص آن را درک کييػص :ةػػًدىتال چیظٌػػای
دىیَی ىتَدن .ةگضاریص درةارۀ غػي

ـػرتت کيػیم .نیداىیػص در

نَِن ةَدیػِی ىَؽًِاىص« :در ةٍؾت غٍادت ُػایی ٌهػًچیظ از
نال غاسًِ ؽصه اغت ،از درسِان گطًِْ تا زنیو ،دطىصگان ،گلٌػا
و ساىًٌا و ذِی ةصن نَحَدات غهد ةاه در آىخػا ىیػظ نالیػی و
درسؾان اغت ».آىخا غي

ةػیار کهیاب اغت و گًِٓاىػص دػَیی
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کً آىخا اغِٓاده نیکييػص غػي

اغػت .ایتِػً آن ؽػشؿ ٕفػص

ةیػان
ىصاؽت غيگی ةً آىخا ةتطد ،ةلکػً نييػَرش از ایػو چیظٌػا
ِ

اـلی ةػَد کػً نػطدم ٌػادی ىهیتَاىيػص درک کييػص .ةػصون ؽػک

تظکیًکييصگان ذٌو سَد را ةا سَاغًٌِایی نؾػَِل ىهیکييػص کػً
نطدم ٌادی در حػػِخَی آنٌػا ٌػػِيص ،و تظکیًکييػصگان ةػطای
چیظٌای دىیَی ارزش کهی ٕائلاىػص .آىچػً آنٌػا در زىصگیؽػان
سَاٌيص داؽت چیظٌای واهتطی ٌػِيص کػً نػطدم ةػًنَر ٌػادی
ىهیتَاىيص داؽًِ ةاؽيص ،ذِی اگط درةػارۀ آنٌػا ةصاىيػص و آنٌػا را
ةشَاٌيص.
در وإً آىچػً اکيػَن گِٓػیم یکػی از نٍػاىی «روؽػوةیيی»
اغت و ایو در سفَص درکٌایی اغت کً اْطاد در تظکیًؽان ةً
آن نیرغيص .انا ایو واژه اکيَن در چیو ةً ؽیَۀ دىیَی اغِٓاده
ةطٌکع نَری کً نا اغِٓاده نیکيیم .انػا وإٍیتػطیو
نیؽَد،
ِ
نٍيی روؽػوةیيی ْطاتػط از چیػظی اغػت کػً تَـػیّ کػطدم .آن
درةارۀ ایو اغت کً وِٕی ْػطد تظکیػً نیکيػص ،در ٌػط روؽػی کػً
ةاؽص ،وِٕی ةا نؾکالت نَاحً نیؽػَد ،آیػا نیتَاىػص راٌيهػایی
نٍلػػم سػػَد را تيگاتيػ

دىتػػال کيػػص و ةػػً یػػاد داؽػػًِ ةاؽػػص کػػً

زىػػصگیاش یػػک زىػػصگی نٍيػػَی اغػػت و آیػػا نیتَاىػػص ناٌیػػت
نٍَٕیػت را درک کيػػص ،دػضیطای آن ةاؽػػص و آن را ةػًؽػػیَهای کػػً
روش او نٍیو کطده اداره کيص .ةطسی اْطاد ةصون تَحػً ةػً ایيکػً
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چگَىً آن را تَكید نیدٌیص ةً ایو چیظٌا ةاور ىصارىص و چیظٌای
ٌادی ٌيَز ةطایؽان وإٍیتط اغت .آىچً ةاورداؽِو را ةطایؽػان
غشت نیکيص ایو اغت کً نایل ىیػِيص ذٌو سػَد را ةػاز کييػص.
ةطای نثال ،ةٍلی اْطاد ْٖم ةطای ؽٓای ةیهاری ایيخا ٌػػِيص و
وِٕی نیگَیم چيیو روؽی ةطای ؽٓای ةیهاری ىیػت دلغطد و
ةیٌالًٕ نیؽَىص و از آن ةً ةٍص ٌطچً را نیگَیم ىهیدضیطىص.
ةٍلػػی اْػػطاد ىهیتَاىيػػص کیٓیػػت روؽػػوةیيی سػػَد را ةٍتػػَد
ةشؾيص .آنٌا ةًنَر غطغطی در کِاب یادداؽت یػا ٌالنتٌػایی
نیگضارىص .آن تهطیوکييصگان نا کػً چؾػم غَمؽػان ةػاز اغػت،
ٌطیػػک نیتَاىيػػص ةتیييػػص کػػً ایػػو کِػػاب ،رىگارى ػ

و نالیػػی و

درسؾان ةً ىيط نیرغصٌ .ط کلهً تفَیط ْاؽو نطا در ةطدارد .اگط
ةيا ةَد دروغ ةگَیم ،در ذال ْطیب ٌهً نیةَدم .آن ٌالنتٌػایی
کً در کِاب نیگضاریػص ةػػیار تیطهاىػص .چگَىػً حطئػت نیکيیػص
ٌهیو نَری روی آن ٌالنت ةگضاریص؟ آیا نیداىیص ایيخا در ذال
اىخام چً کاری ٌػِیم؟ آیا در ذال راٌيهػایی ؽػها ىیػػِیم تػا
ةًغَی غهَح ةاهتط تظکیً کيیص؟ ةایص درى

کيیص و درةارۀ ةٍلی

نػائل کهی ْکط کيیص .ایو کِاب نیتَاىػص راٌيهػای تظکیػ ؽػها
ةاؽص .آیا ْکط ىهیکيیص ایو کِاب ةاارزش اغت؟ آیا نیتَاىیػص ةػا
دطغػػِؼ ةػػَدا ،ةػػًنَر ذٖیٖػػی تظکیػػً کيیػػص؟ ؽػػها در نٖاةػػل
ىؾانٌای نضٌتی کػً در ساىػً داریػص ٌػط روز ٌتػادت نیکيیػص و
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آنٕصر نَِاكً و نؤدب ٌػِیص کً ذِی حطئت ىهیکيیص آنٌػا را
ةًآرانی یهع کيیص ،انا حطئت نیکيیص ةً ایو داْػا کػً نیتَاىػص
ةًنَر ذٖیٖی راٌيهای تظکیًتان ةاؽص ةیاذِطانی کيیص.
وِٕی درةارۀ کیٓیت روؽػوةیيی ؽػشؿ ـػرتت نػیکيیم،
درةارۀ ایو اغت کً نػائل نشِلٓی را کػً در حطیػان تظکیػً روی
نیدٌيص یا آنَزؽی را کػً اغػِاد ارائػً کػطده چٖػصر ٌهیػٔ درک
ةیيی کانل ایو ىیػت .روؽوةیيی
نیکيیص .انا نييَر نا از روؽو ِ
کانل کً درةارۀ آن ـرتت نیکيیم ةً ایو اؽاره نیکيص :ؽػشؿ

در نَل زىصگی سَد ،از زناىی کً تظکیً را ؽطوع نیکيص ةً ـػٍَد
ةً غهَح ةاهتط و ةػً ازدغػتدادن تهػام انیػال و واةػػِگیٌای
ةؾطی سَد ادانً نیدٌػص و گَىػ

او ىیػظ ةػً رؽػص سػَد ادانػً

نیدٌص تا ایيکً در نطذلًای ةً آسطیو ٕصم تظکیػًاش نیرغػص.
تَٖای او ،آن ناده ،ةًنَر کانل ةً گَى

تتصیل ؽصه اغت .او ةػً

اىٍِای نػیط تظکیًای رغػیصه کػً اغػِادش ىيػم و تطتیػب داد.
تهام چیظٌایی کً تا آن یريً در ةصىؼ ٕٓل ؽصه ةَدىص ةا اىٓخار
ةاز نیؽَىص .چؾم غَنؼ ةً ةاهتطیو ىٖه غهری کً او در آن
اغػػت نیرغػػص و در غػػهد سػػَد ،ذٖیٖػػت ةٍُػػصٌای گَىػػاگَن،
ؽکلٌای ٌػِی نَحَدات گَىػاگَن در ْلػازنانٌای نشِلػّ،
ؽػػکلٌای ٌػػػِی نػػاده در ْلػػازنانٌای نشِلػػّ و ذٖیٖػػت
حٍاننان را نیةیيص .تهام ٕصرتٌای سصاییاش ىهایان نیؽػَد
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و نیتَاىص ةا اىَاع نشِلّ نَحَدات تهاس ةطٕػطار کيػص .در ایػو
زنان ،آیا ایو ؽشؿ ،نَحَد روؽػوةیو ةظرگػی ىیػػت؟ آیػا او
ؽشفی ىیػت کً از نطیٔ تظکیً روؽوةیو ؽػصه اغػت؟ وِٕػی
ةً زةان ٌيصی ةاغِان تطحهً ؽَد ،او یک «ةَدا» اغت.
ایو ىَع روؽوةیيی کً اهن گِٓم ىٌَی از روؽػوةیيی کانػل
اغػػت کػػً ةػػً «روؽػػوةیيی ىاگٍػػاىی» نٍػػطوؼ اغػػت .در ایػػو
روؽوةیيی ىاگٍاىی ،ؽشؿ در تهام غالٌایی کً تظکیػً نیکيػص
ٕٓل اغت .او ىهیداىص گَىگؼ چػً ارتٓػاٌی دارد و از ؽػکلٌای
گَىگی کػً تظکیػً کػطده آگػاٌی ىػصاردٌ .ػیچچیػظی را اذػػاس
ىهیکيص و ذِی تهػام غػلَلٌای ةػصىؼ ٕٓػل و ةػػًِ ٌػػِيص.
تهام گَىگی کً تظکیً کطده ٕٓل اغت و تا آسطیو ٕصم تظکیػً ةػً
ٌهیو ؽکل ةإی نیناىص و غپع ةاز نیؽػَدْٖ .ػم ْػطدی ةػا
کیٓیت نادرزادی َْؽایٍاده نیتَاىص از ٌٍػصۀ ایػو ةطآیػص ،چطاکػً
ایو روىص تظکیً ةػیار نإتْطغا اغت .او ةا اىػان سػَةی ةػَدن
ؽطوع نیکيصٌ ،هیؾً ؽیوؽیي

را ةٍتػَد نیةشؾػصٌ ،هیؾػً

غشِیٌا را ترهل و ةًنَر دیَغًِ در تظکیػً دیؾػطْت نیکيػص و
ٌهیؾً ةًدىتال رؽص ؽیوؽیي

اغػت ،گطچػً ىهیتَاىػص گَىػ

سَد را ةتیيص .نػیط تظکی چيیو ْطدی ةػػیار غػشت اغػت و او
ةایص ْطدی ةا کیٓیت نادرزادی َْؽایٍػاده ةاؽػص .او ةػصون ایيکػً
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ذػی از دغِاوردٌای سَد داؽًِ ةاؽص غالٌای نػَهىی تظکیػً
نیکيص.
ؽػػکل دیگػػطی از روؽػػوةیيی وحػػَد دارد کػػً «روؽػػوةیيی
تصریخی» ىانیصه نیؽػَد .ةػػیاری از تهطیوکييػصگان نیتَاىيػص
چطسؼ ْایَن را از ٌهػان اةِػصا اذػػاس کييػص .در ٌػیو ذػال،
چؾم غَم ٌهً را ىیظ ةاز کطدهام .ذِی اگط ةطسی اْطاد ةً دهیػل
گَىاگَىی ىَِاىيص چیظٌایی را ٌماکيَن ةتیييص ،در آیيصه نیتَاىيػص.
ٌهان نَر کً در نَل زنان یػاد نیگیطىػص چگَىػً از ایػو چؾػم
اغِٓاده کييص و غهدؽان ةػًنَر دیَغػًِ ـػٍَد نػیکيػص ،دیػص
تارؽػػػان ةػػػًنَر ْظایيػػػصهای واكػػػدتط نیؽػػػَد .ةػػػا ةٍتػػػَد
ؽیوؽیي

تان و رٌاکطدن واةػِگیٌای نشِلّتان ،تَاىاییٌای

َْؽنتیٍی گَىاگَىی تَغًٍ نییاةيص .تهام تِییطاتی کً در نػیط
تظکیً از نیان آن نیگضریػص و ْطایيػص تتػصیل ةػصنتان ،ةػًؽػکلی
اىخام نیؽَىص کً نیتَاىیص آنٌا را ةتیيیص یا اذػاس کيیص .ایػو
تِییطات ادانً نییاةيص تا ةً نطذل دایاىی نیرغیص ،نطذلًای کً
نیتَاىیص ةًنَر کانل ذٖیٖت حٍان را درک کيیص و غػهدتان ةػً
ةاهتطیو ىٖهًای نیرغػص کػً ٕػطار ةػَد در تظکیػً ةػً آن ةطغػیص.
تتصیل ةػصن نػادرزادی و تَٖیػت تَاىاییٌػای َْؽنتیٍیتػان ةػً
ىٖه ةشفَـػی نیرغػص .تهػام ایوٌػا ةػًنَر تػصریخی ذاـػل
نیؽَد و ازایورو «روؽوةیيی تصریخی» در ىيط گطًِْ نیؽػَد.
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ایو روش تظکی روؽوةیيی تصریخی ىیػظ آغػان ىیػػت .ةٍلػی
اْػػطاد وِٕػػی تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی را ةػػً دغػػت نیآورىػػص
ىهیتَاىيص واةػِگیٌایؽان را رٌا کييص و اذِهال دارد آنٌا را ةً
ىهػػایؼ گضارىػػص یػػا کارٌػػای ةػػصی اىخػػام دٌيػػص .ةػػً ایػػو ؽػػکل
گَى

تان از دغت نیرود و تظکیًتان ةیٍػَده نیؽػَد و در اىٍِػا

ىػػاةَد نیؽػػَیص .ةٍلػػی اْػػطاد نیتَاىيػػص حلَهٌػػای نَحػػَدات
گَىاگَن در غهَح نشِلّ را ةتیييص .نهکو اغت آن نَحَدات از
ؽها ةشَاٌيص ایو یا آن کػار را اىخػام دٌیػص یػا از ؽػها ةشَاٌيػص
روش آنٌا را تظکیً کيیص و ؽها را ةًٌيَان نطیصؽػان ةتطىػص .انػا
آنٌا ىهیتَاىيص ةطای رغیصن ةً هطۀ ذٖیٖی ةً ؽها کهک کييػص،
چطاکً آنٌا ىیظ ىَِاىػًِاىص ةً هطۀ ذٖیٖی ىائل ؽَىص.
ٌالوه ةط ایػو ،تهػام نَحػَدات در ةٍُػصٌای ةػاهتط دغػتکم
ىیهًسصایی ٌػِيص و نیتَاىيص اىػصازۀ سػَد را گػػِطش دٌيػص و
تَاىاییٌای َْؽنتیٍیؽان را ةًنَر کانػل ةػً ىهػایؼ ةگضارىػص.
اگط ْکطتان درغت ىتاؽص ،نهکو اغػت در ىٍایػت آنٌػا را دىتػال
کيیص .انا اگط آنٌا را دىتال کيیص ،تظکیػًتان تتػاه نیؽػَد .ذِػی
اگػط آن نَحػَد ،ةػَدای ذٖیٖػی یػػا دائػَی ذٖیٖػی ةاؽػص ،ةایػػص
تظکیًتان را دوةاره از اول ؽػطوع کيیػص .آیػا نَحػَدات در غػهَح
آغهان [غً ٕلهطوبٌ ،هگی نَحَدات آغػهاىی ىیػػِيص؟
نشِلّ
ِ

آنٌا ةً ةاهتطیو غهد دغِیاةی یا ةً ٌػصؼ ىٍػایی ىطغػیصهاىص و
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ٌيَز ْطاتط از غً ٕلهطو ىطًِْاىص .انا ةطای ْطدی ٌادی ،آنٌا ةليص،
ٌيیم و ةػیار تَاىا ةً ىيط نیرغيص ،ذِی اگػط ةػً هػطۀ ذٖیٖػی
ىائل ىؾصه ةاؽيص .وِٕی اىَاعوإػام دیامٌػا و اىطژیٌػا ةػا ؽػها
تصاسل کييص و وِٕی ةا اىَاعوإػام ـريًٌا ترطیػک ؽػَیص ،آیػا
نیتَاىیص در درون ترتتث یط ٕطار ىگیطیص؟ ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت
کً نیگَییم تظکیًکطدن ةا چؾػم غػَم ةػاز ىیػظ غػشت اغػت و
کيِطلکػػطدن ؽیوؽػػیي

تان ذِػػی غػػشتتط .انػػا سَؽػػتشِاىً

تَاىاییٌای ْػَؽنتیٍی ةػػیاری از تهطیوکييػصگان نػا تػا ىیهػ
نػػػػیط تظکیًؽػػػان ةػػػػًِ نیناىػػػص و ةٍػػػص از آن ،وارد نطذلػػػ
روؽػػوةیيی تػػصریخی نیؽػػَىص .چؾػػم غػػَم ٌه ػ ؽػػها را ةػػاز
نیکيیم ،ویػی تَاىاییٌػای ْػَؽنتیٍی ةػػیاری از اْػطاد احػازه
ىصارىص ىاٌط ؽَىص .انا وِٕی ؽیوؽیي

ؽها ةًتصریج ةػً غػهد

ةشفَـی ةطغص ،وكٍیت ذٌيیتان دایصار ؽَد و ةَِاىیػص سػَد را
ةًسَةی اداره کيیص ،آنٌػا را ةطایتػان ةػاز سػَاٌیم کػطد .ةيػاةطایو
وِٕی ةً غهد ةشفَـی ةطغػیص ،احػازه سَاٌیػص داؽػت ذایػت
روؽػػوةیيی تػػصریخی را تخطةػػً کيیػػص ،چطاکػػً در آن زنػػان کهػػی
آغػػانتط اغػػت کػػً سػػَد را اداره کيیػػص .تَاىاییٌػػای ْػػَؽنتیٍی
نشِلٓی ىاٌط نیؽَد و ةً تظکیًکطدن ةًنطؼ ةاه ادانً نیدٌیص
تا ایيکً در ىٍایت ٌهًچیظ ةاز ؽَد .ةً ؽػها احػازه داده نیؽػَد
آنٌػػػا را در ىیهػػػ راه تظکیػػػًتان داؽػػػًِ ةاؽػػػیص .ةػػػػیاری از
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تهطیوکييصگان نا ةً ایو گطوه تٍلٔ دارىػص ،دػع نؾػِاؽ دیػصن
چیظٌا ىتاؽیص.
ِ
ةَدیػم ذن ىیظ از تٓاوتٌایی
نهکو اغت ؽيیصه ةاؽیص کً
ةیو روؽػوةیيی ىاگٍػاىی و روؽػوةیيی تػصریخی ـػرتت کػطده
اغتٌَ .یی ىِي

ِ
ةَدیػػم ذن ةػً
 ،ؽؾػهیو روذػاىی ةػظرا در

روؽوةیيی ىاگٍاىی اٌِٖػاد داؽػت در ذػایی کػً ِؽػو ؽػییَ از
ِ
ةَدیػم ذن ةً روؽوةیيی تصریخی اٌِٖاد داؽت.
نصرغ ؽهایی
در تاریز ،ةرثوحصل درةارۀ ایو دو رویکطد نصتٌاغت کً ادانػً
داؽًِ اغت .انا آننَر کً نیةیيم ایو ةینٍيی اغت .چطا؟ زیطا
آىچً آنٌا درةارۀ آن ـرتت نیکطدىص ٍْهیصن ذٖیِٖػی در روىػص
تظکیً ةَد .در راةهً ةا آن ذٖیٖػت ،ةٍلػیٌا نهکػو اغػت آن را
یکةاره ةٍٓهيص ،در ذایی کػً دیگػطان نهکػو اغػت ةًتػصریج ةػً
درکی از آن ةطغيص .آیا اٌهیِی دارد کً ؽشؿ چگَىً ةً آن آگػاه

ً
نتیٍِا ةٍِط اغت کً ْطد آن را یکةاره ةٍٓهص ،انػا ایػو
نیؽَد؟
ىیظ سَب اغت کً ةًتصریج ةً آن آگاه ؽَد .آیا در ٌػط دو ذایػت،
ْػػطد ةػػً درک حصیػػصی ىهیرغػػص؟ ٌػػط دو روؽػػوةیيی ٌػػػِيص و
ٌیچیک از آنٌا اؽِتاه ىیػت.
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شخصی با کیفیت نادرزادی فَقالعادى
چیػػظی ةػػیؼ از کیٓیػػت نػػادرزادی سػػَب هزم اغػػت تػػا ْػػطدی
ؽایػِگی آن را داؽًِ ةاؽص کً «ؽشفػی ةػا کیٓیػت نػادرزادی
َْؽایٍاده» ىانیصه ؽَدْ .ػطدی ةػا کیٓیػت نػادرزادی َْؽایٍػاده
ةػیار ىادر اغت و از ىيط تػاریشی ىیػظ زنػان ةػػیار زیػادی نػَل
نیکؾص تا چيیو ؽشفی نَِیػص ؽػَد .ایتِػً ْػطدی ةػا کیٓیػت
نادرزادی َْؽایٍاده ةایص اول از ٌهً نٖػصار ةػػیار زیػادی تٖػَا و
ً
نههئيػا ایػو
نیصان ةػیار ةظرگی از ایو نادۀ غٓیص را دارا ةاؽػص.

ْطد ةایص کػی ةاؽص کً ةَِاىص غشتتطیو غشِیٌا را ترهل کيص،
ةطدةػػاری ٌيیهػػی داؽػػًِ ةاؽػػصْ ،ػػصاکاری کيػػص ،از تٖػػَای سػػَد
ةًسَةی ذٓاىت کيص و کیٓیت روؽوةیيی سػَةی داؽػًِ ةاؽػص و
ناىيص آن.
غشتتطیو غشِیٌا چیػت؟ در ةَدیػػم اٌِٖػاد ةػط ایػو
اغت کً اىػانٌا ةطای رىجکؾیصن غاسًِ ؽصىص .تا وِٕػی کػػی
نَحَدی ةؾطی اغت ةایص رىج ةکؾص .آنٌا نیگَیيػص نَحػَدات
در ةٍُصٌای دیگط ایو ةصن ةؾطی نا را ىصارىص ،ةػًنَری کػً ةیهػار
ىهیؽػػَىص و نؾػػکالت تَیػػص ،دیػػطی ،ةیهػػاری و نػػطا را ىصارىػػص.
چيػػیو درد و رىجٌػػایی را ىصارىػػص .نَحػػَدات در ةٍُػػصٌای دیگػػط
نیتَاىيص دطواز کييص و ةیوزن ٌػِيص و ایػو ةػػیار ؽػگٓتاىگیظ
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ً
دٕیٖا ةًسانط ایو ةصىی کػً دارىػص ةػا ایػو
اغت .انا نطدم ٌادی
نؾکالت نَاحًاىص :غطنا ،گطنا ،تؾػيگی ،گطغػيگی و سػػِگی را
ىهیتَاىيص ترهل کييص و ٌالوه ةط آن ةایػص از چطسػ تَیػص ،دیػطی،
ةیهاری و نطا ةگضرىص .ةًٌتارتی ،راذت ىیػِيص.
در روزىانًای سَاىصم کً وِٕػی زیظیػًای در ؽػٍط تاى

ؽػان

اتٓاؽ اِْاد ،ةػػیاری از نػطدم در آن زیظیػً حانؽػان را از دغػت
دادىص ،انا ةطسی اْطاد کً تا آغػِاى نػطا رِْػً ةَدىػص دوةػاره ةػً
زىصگی ةازگؾِيص .ةطرغی ویژهای روی آن گطوه از اْطاد اىخام ؽص.
از آنٌا دطغیصه ؽص« :چً اذػاغی در آغػِاى نػطا داؽػِیص؟»
ةًنَر ؽگٓتاىگیظی ٌه آنٌا از ذایػت نؾػاةً نيرفػطةًْطدی
ـرتت کطدىص :آنٌػا در یريػ نػطا اذػػاس تػطس ىصاؽػِيص.
ةطٌکع ،ىاگٍان ذػػی از آرانػؼ و رٌػایی و اذػػاس ٌیخػان
داؽِيص .ةطسی اذػاس کطدىص کً ىاگٍان از ٕیصوةيص ةصنؽػان آزاد
ؽصىص و نیتَاىػػِيص ةػًنَر آزاد و ؽػگٓتاىگیظی دػطواز کييػص و
نیتَاىػِيص ٌيگام دطواز ،ةصن سَد را در آن داییو ةتیييص .ةطسػی
گِٓيص نَحَدات در ةٍُصٌای دیگط را دیصىص و ةطسی گِٓيص ذِی ةً
نکانٌای گَىاگَىی رًِْ ةَدىصٌ .هگی گِٓيص کً در اوییو یريػً،
اذػاغی از رٌایی و آرانؼ و ٌیخان داؽِيص و از درد و رىج رٌا
ؽصىص .چيیو چیظی ذػاکی از ایػو اغػت کػً ایػو ةػصن ةؾػطی
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وغػػیل رىجکؾػػیصن اغػػت ،انػػا آن را نَِحػػً ىهیؽػػَیم چطاکػػً
ٌهگی ایوگَىً ةً ایو دىیا آنصیم.
گًِٓام کً ؽشؿ ةایص غشتتطیو غشِیٌا را ترهػل کيػص.
ْلازنان اىػانٌا از ْلازنانٌای
چيص روز دیؼ گِٓم کً نٍَٓم
ِ

ةٍُصٌای ةظراتػ ِط دیگػط نِٓػاوت اغػت .ایيخػا یػک ؽػی ِچو دو
غاٌت اغت ،درـَرتی کً در ةٍُصی دیگط نهکو اغت یػک غػال

ً
وإٍػا
ةاؽص .اگػط کػػی در ایػو نرػیم نإتْطغػا تظکیػً کيػص،
َْؽایٍاده در ىيط گطًِْ نیؽَد .او نیسَاٌص دائػَ را دیػصا کيػص،

ً
وإٍا ؽػگٓتاىگیظ اغػت.
نیسَاٌص تظکیً کيص ،دع ایو ؽشؿ
او ایوچيیو غشِی نیکؾص ،انا غطؽت اـلی سػَد را از دغػت
ىصاده و ٌيَز نیسَاٌص تظکیً کيص و ةػً اـػل سػَد ةطگػطدد .چػطا
نیتَان ةً تظکیًکييصگان ةصون ٕیصوؽطط کهک کطد؟ ةً ایو ٌلت
اغػػت .وِٕػػی ای ػو ْػػطد در نػػَل ؽػػب در ةٍُػػص نػػطدم ٌػػادی در
نصیِیؾو نیىؾیيص ،دیگطان ةا نؾاٌصۀ ایو ؽشؿ نیگَیيػص او
وإٍػ ً
ػا ْػػطدی اغػػِثيایی اغػػت ،چطاکػػً ةًنػػصت ؽػػؼ غػػال در

چو نا نٍػادل یػک غػال
نصیِیؾو ىؾػًِ اغت .زیطا یک ؽی ِ

در آن ةٍُص اغت .ةٍُػص ةؾػطی نػا ةٍُػصی ةیىٍایػت نيرفػطةًْطد
اغت.
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ترهل غشتتطیو غشِیٌا چٖػصر نیتَاىػص دؽػَار ةاؽػص؟
ْطض کيیص ؽشفی روزی ةً نرل کار نػیرود و نیةیيػص اوكػاع
نایی آىخػا سػَب ىیػػت و تٍػصاد کارکيػان ةیؾػِط از ؽػِلٌای
نَردىیاز اغت .در نرل کار تٍػصیل ـػَرت نیگیػطد و از کارکيػان
ٕػػطاردادی اغػػِٓاده نیؽػػَد و ةيػػاةطایو کارکيػػان اكػػاْی اسػػطاج
نیؽَىص .ایو ؽشؿ یکػی از آنٌاغػت و ىاگٍػان ؽػِلؼ را از
دغت نیدٌص .چً اذػاغػی سَاٌػص داؽػت؟ ذػاه ٌػیچ نيتػً
درآنصی ىػصارد تػا انػَر سػاىَادۀ سػَد را ةگضراىػص و ٌػیچ نٍػارت
دیگطی ٌم ىصارد .در ىِیخً ةا ُموُفً ةً ساىً نیرود .ةػًنرق
ایيکً وارد ساىً نیؽَد ،نیةیيص دصر دیطش کً در ساى او زىػصگی
نیکيص نطیق اغت و در وكٍیت ةصی ٕػطار دارد .او ةػا ىگطاىػی و
ٌخلػػً نیسَاٌػػص دػػصر دیػػطش را ةػػً ةیهارغػػِان ةتػػطد .غػػشِی و
نؾٖت زیادی را ترهل نیکيص تا ةطای ةػِطیکطدن دػصرش دػَل
ٕطض کيص .غپع ةً ساىً ةطنیگطدد تا چیػظی را ةػطای دػصر دیػط
تٍیً کيص .ةػًنرق ایيکػً ةػً ساىػً نیرغػص ،یکػی از نٍلمٌػای
نصرغً نیآیص و نیگَیصْ« :طزىص ؽها در دٌَایی کػی را نخطوح
کطده و ةایص ٌخلً کيیص و ةیاییص ایو نػئلً را ذلوْفػل کيیػص».
دع از ایيکً ةً آن نػئلً رغیصگی نیکيص ،ةً ساىػً ةطنیگػطدد و
ةػػًنرق ایيکػػً نیىؾػػیيص تلٓػػو زى ػ

نیزىػػص و کػػػی ةػػً او

نیگَیصٌ« :هػطت ةا کػی راةهً دارد ».ایتِػً ةػا چيػیو چیػظی
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نَاحً ىهیؽَیصْ .طدی ٌػادی ىهیتَاىػص چيػیو غػشِیٌایی را
ترهل کيص و ْکط نیکيص« :چً دییلی دارد ةً زىصگی ادانػً دٌػم؟
نياةی دیصا نػیکيم و سػَدم را ذلػٔآویظ نػیکيم و ةػً ٌهػًچیظ
ساتهً نیدٌم!» ىکًِای کً نیگَیم ایو اغت کً ؽػایص نختػَر
ؽَیص از نیان ةطسی از غشتتطیو غػشِیٌای نهکػو ةگضریػص.
نهکو اغت ایو غػشِیٌا ؽػکلٌای نشِلٓػی داؽػًِ ةاؽػيص.
تلادٌا و اسِالؼٌای ةیو نطدم ،اـهکاکٌایی کً ؽیوؽػیي
ؽها را آزنایؼ نیکييص و رٕاةت ةطای نياًْ ؽشفػی ،چیظٌػایی
آغانتط از آن نؾکالتی کً تَـػیّ کػطدم ىیػػِيص .ةػطای نثػال،
ةطسی اْطاد آنٕصر درد ترهل ترٖیػط و تػٌَیو ةطایؽػان غػشت
اغت کً نیسَاٌيػص سػَد را دار ةظىيػص .ةيػاةطایو ةػطای تظکیػً در
چيػػیو نرػػیم دیچیػػصه و دؽػػَاری ةایػػص ةِػػَاىیم غػػشتتطیو
غشِیٌا را ترهل کيیم و ةایص ةطدةاری ٌيیهی داؽًِ ةاؽیم.
«ةطدةاری ٌيیم» چیػت؟ اوییو کاری کً تهطیوکييصه ةایػص
ةَِاىص اىخام دٌص ایو اغت کً وِٕی ةً او ذهلػً نیؽػَد تالْػی
ىکيص و ٌيگانی کً ةً او تٌَیو نیؽَد حَاب ىصٌص .ةایص ترهػل
کيص .در ُیط ایػو ـػَرت ،چگَىػً سػَد را تهطیوکييػصه نیىانػص؟

ً
وإٍػا غػشت اغػت کػً ةطدةػار ةػَد .نػو
ةطسی اْطاد نیگَیيص« :
سلٔوسَی ةصی دارم ».اگط سلٔوسَی سَةی ىصاریص ،آن را تِییػط
دٌیص ،چطاکً تهطیوکييصگان ةایص ةطدةار ةاؽيص .ةٍلی اْػطاد ذِػی
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ٌيگام تطةیت و نيلػتمکطدن ْطزىػصان از کػَره در نیروىػص ،غػط
آنٌا دادوْطیاد نیزىيص و حيخال ةً راه نیاىصازىص .ىتایص ةػً ایػو
ؽکل ْطزىصان سَد را تطةیت کيیص و سَدتػان ىیػظ ىتایػص ٌفػتاىی

ً
وإٍػا ةػً آنٌػا سػَب
ؽَیص .ةایص آرام و نٍَٖل ةاؽیص تا ةَِاىیص
آنَزش دٌیص .اگط ىَِاىیص ذِی از دع چیظٌای ةیارزش ةطآییػص

ً
وإٍا ةَِاىیص گَى
و ةًراذِی از کَره در ةطویص ،آیا ْکط نیکيیص

را

رؽص دٌیص؟ کػی نیگٓت« :اگط کػی در نألٌام ةً نػو تػٌَیو
کيص ،تا وِٕی کػی آىخا ىتاؽػص کػً نػطا ةؾياغػص ،نیتػَاىم آن را
ترهل کيم ».انا ایو ةً اىصازۀ کاْی سَب ىیػت .ؽػایص در آیيػصه
در نٖاةل کػی کً کهِط از ٌهً نیسَاغػِیص آةطویتػان دػیؼ او
ةطود ،ةً ـَرت ؽػها غػیلی زده ؽػَد و ؽطنػػار ؽػَیص .ایيکػً
چگَىً آن را اداره نیکيیص ىؾػان نیدٌػص چٖػصر نیتَاىیػص آن را
ترهل کيیص .اگػط ةَِاىیػص آن را ترهػل کيیػص انػا ىَِاىیػص آن را از
ذٌوتان سارج کيیصٌ ،يَز ةً اىصازۀ کاْی سَب ىیػت .ةػً سػانط
داؽًِ ةاؽیص کً وِٕػی کػػی ةػً غػهد آرٌػات نیرغػصٌ ،طگػظ
ىهیگضارد ٌیچچیظی از ىيط اذػاغی او را ترتتث یط ٕػطار دٌػص.
نػائل دىیَی ذٌو او را نؾَِل ىهیکيص و ٌطچٖصر ٌم ةػا او ةػص
رِْار ؽَد ٌهیؾً یتشيص نیزىص و غطزىصه اغت و ةً آن اٌهیِػی

ً
وإٍا ایوگَىً ةاؽیص ةػً غػهد نٖػصناتی
ىهیدٌص .وِٕی ةَِاىیص
هطۀ آرٌات رغیصهایص.
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ةطسی گًِٓاىص« :اگط تػا آن ذػص ترهػل کيػیم ،نػطدم ٌػادی
نیگَیيص نا ةیؼ از ذػص كػٍیّ ٌػػِیم و سیلػی راذػت از نػا
غَءاغِٓاده نیکييص ».نیگَیم ایو كٍیّةَدن ىیػت .ةگضاریػص
درةارۀ ایو ةیيصیؾػیم .ذِػی در ةػیو نػطدم ٌػادی ،نػػوتطٌا و
اْػػطادی کػػً غػػهد ْطٌيػػ

ةػػاهتطی دارىػػص ىیػػظ ٌهیؾػػً ةػػط

سَیؾِوداری تثکیص نیکييػص و ةػا دیگػطان حطوةرػث ىهیکييػص.
دع آیا تهطیوکييصگان نا ىتایص ةیؾِط ایوگَىً ةاؽيص؟ چگَىػً آن
نیتَاىص كػٍّ ةاؽػص؟ نیگػَیم ایػو ةازتػاةی از ترهػل ؽػها و
ىؾاىًای از ارادۀ َٕی ؽهاغت .چيػیو ترهػل ٌيیهػی ؽػاسؿ
یک تهطیوکييصه اغت .گًِٓای ٕصیهی وحَد داردْ« :طدی ٌػادی
تٌَیو را ةا ؽهؾیطش داغز نیدٌص ».ةطای ْػطدی ٌػادی ایػو
نتیٍی اغت کً اگط ةً نو تٌَیو کيی ،نػو ٌػم ةػً تػَ تػٌَیو

ً
ـطْا ْطدی ٌادی
نیکيم و اگط نطا ةظىی ،نو ٌم تَ را نیزىم .او

اغت ،آیا نیتَاىیص او را تهطیوکييصه ةيانیػص؟ ةػطای اىخػام آىچػً
تَـیّ کطدم ةایص ارادهای آٌيیو داؽًِ ةاؽیص و ةَِاىیػص سػَد را
کيِطل کيیص.
در دوران ٕصیم نػطدی ةػَد کػً او را ٌَػو ؽػیو نیىانیصىػص.
گًِٓاىص او در نٖام ژىطال ارؽص یییَ ةاى

ةػیار هیػٔ و ةاکٓایػت

ةَد و ىٖؼ نٍهی در ؽکلگیطی انپطاتَری او داؽػت .چػًچیظی
او را نِهایظ کطد؟ گًِٓاىص کً ٌو ؽیو ،ذِی از دوران حػَاىیاش
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نِٓػػاوت از دیگػػطان ةػػَد .داغػػِاىی درةػػارهاش ٌػػػت کػػً او ةػػا
سَاغت سَدش ترٖی ِط سظیصن از نیػان دػای ؽشفػی را ترهػل

کطد .ةط نتٔ ایو داغِان ،وِٕی ٌػو ؽػیو حػَان ةػَد ٌيطٌػای

رزنی را تهطیو نیکطد و رغم ةَد چيیو ؽشفػی ؽهؾػیطی ةػا
سَد داؽًِ ةاؽص .روزی وِٕػی در سیاةػان ٕػصم نػیزد ،یکػی از
اوةاش نرلً ةا دغِان ذلًٖزده ةً کهطش ،راه او را ةػت و گٓت:
«ةطای چً ةػا سػَد ؽهؾػیط داری؟ آیػا حطئػت کؾػِو کػػی را
داری؟ ةا ةطیصن غط نو اةت کو حطئت آن را داریٌ ».هػاننَر
کً ـرتت نیکطد ،غط و گطدىؼ را ةً حلَ کؾیصٌ .و ؽیو ْکػط
کطد« :ةطای چً ةایص غط تَ را ةتطم؟» در آن زنان ىیظ کؾِو کػی
را ةً ذکَنت گظارش نیدادىص و ؽشؿ نختَر ةَد حػان سػَد را
ةطای آن ةصٌص .چگَىً نیؽص ةًدیشَاه کػی را کؾػت؟ وِٕػی او
دیص کً ٌو ؽیو حطئػت ىکػطد او را ةکؾػص ،گٓػت« :اگػط حطئػت
کؾِو نطا ىصاری ،نختػَری از نیػان داٌػای نػو ةشػظیٌ ».ػو

ً
وإٍا از نیان داٌای او سظیص .ایو ىؾان داد کً ٌػو ؽػیو
ؽیو
ٕلتی غطؽار از ـتط و ترهل داؽت .از آىخا کً او ةا نػطدم ٌػادی
ْطؽ داؽت ،تَاىػت ةً چيان نَْٖیتٌػای ةظرگػی دغػت یاةػص.
ایو تٓکط کً ا تػات سػَد یػا ذٓػو آةػطو ارزش حيگیػصن را دارد،
ديصار دىیَی گهطاهکييصهای اغتٌ .هگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص :آیػا
در ایو ـَرت زىصگی سػًِکييصه و دردآور ىیػػت؟ آیػا ارزش آن
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را دارد؟ ةػػً ٌػػط ذػػالٌ ،ػػو ؽػػیو ؽشفػػی ٌػػادی ةػػَد .نػػا
تهطیوکييصگان ةایص ةًنطاتب ةٍِط از او ةاؽیمٌ .صؼ نا ایو اغػت
کً ةً غهری ْطاتط از نطدم ٌادی ةطغیم و ةًغَی غهَح ةػاهتط
ةً دیؼ رویم .گطچً ةا نٍَٕیِی کً ٌو ؽیو نَاحً ؽػص روةػطو
ىهیؽَیم ،انا در ذایی کً در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نػیکيیم ةػا
ً
ایظانػا راذػتتط از آن ىیػػت.
تٌَیو یا ترٖیط نَاحً نیؽَیم و

نیگػػَیم آن اـػػهکاکٌای ةػػا دیگػػطان کػػً تخطةػػً نیکيیػػص و
ؽیوؽیي

ؽها را آةصیصه نیکييص اـالً راذتتط از چیظی ىیػػت

کً ٌو ؽیو از نیان آن گضؽت و ذِی نیتَاىص ةصتط ٌم ةاؽص و
ادارهکطدن آنٌا ةػیار غشت اغت.
در ٌػػیو ذػػال ،تهطیوکييػػصه ةایػػص ةَِاىػػص ْػػصاکاری کيػػص،
اىَاعوإػام واةػِگیٌا و انیایی را کً نطدم ٌادی دارىص رٌا کيص.
ُیػػطنهکو اغػػت ةِػػَان ٌه ػ ایوٌػػا را یکةػػاره اىخػػام داد ،انػػا
نیتػػَاىیم آن را ةًتػػصریج اىخػػام دٌػػیم .اگػػط نیتَاىػػػِیص آن را
یکؽتً اىخام دٌیصٌ ،ماکيَن نَحػَدی سػصایی نیةَدیػص .انػا
ىتایص ةًسانط ایيکً نیداىیم تظکیً نػِلظم زنان اغت ،آٌػػًِ و
غػت ؽَیص .اگط ةگَییص« :نٍلم گًِٓ اغت تظکیً نػِلظم زنػان
اغت ،دع ةگضار ةًآٌػِگی اىخام دٌم »،ةصیو ـػَرت ىشَاٌػص
ةَد! ؽها ةایص ةا سَدتان غػشتگیط ةاؽػیص .در تظکیػ ْػای ةػَدا،
ةایص دطتَان و ةًنَر ٕانً ةً دیؼ ةطویص.
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ٌهچيػػیو ةایػػص ةَِاىیػػص تٖػػَای سػػَد را ذٓػػو کيیػػص ،ةایػػص
ؽیوؽیي

سَد را ذٓو کيیص و ىهیتَاىیص ىػيخیصه ٌهل کيیػص.

ىهػػیتَاىیػػص ٌػػط کػػاری را کػػً نیسَاٌیػػص ،اىخػػام دٌیػػص .ةایػػص
ؽیوؽیي

سَد را ذٓو کيیص .در ةػیو نػطدم ٌػادی ،ایػو گِٓػً

اُلب ؽيیصه نیؽَد« :ةا اىخام کارٌای سَب تَٖا حهػً کيیػص».
تهطیوکييصگان ةطای حهًکطدن تَٖا تظکیً ىهیکييص ،کػاری کػً نػا
اىخام نیدٌیم ذٓوکطدن تَٖا اغت .چطا ةػً ذٓػو تٖػَا اٌِٖػاد
داریم؟ زیطا ایو نٍَٕیت را دیصهایم :حهًکطدن تَٖا چیظی اغػت
کً نطدم ٌادی ةً آن اٌِٖاد دارىص ،چطاکً نیسَاٌيػص تٖػَا حهػً
کييص و کارٌای سَب اىخام دٌيص تا ةَِاىيص در زىصگی ةٍصی ،سَب
زىصگی کييص .انا نػا ایػو نػػئلً را ىػصاریم .اگػط در تظکیػً نَْػٔ
ؽَیص ،ةً دائَ ىائل نیؽَیص و نػئلًای ةًىام زىصگی ةٍصی وحَد
ىشَاٌص داؽت .وِٕی درةارۀ «ذٓو» تَٖا ـرتت نیکيیم ،نٍيی
دیگطی ىیػظ ةػطای آن وحػَد دارد .یٍيػی ایػو دو نػادهای کػً در
ةصننان ةا نا ذهل نیؽػَد ْٖػم در ایػو دورۀ زىػصگی اىصوسِػً
ىؾصهاىص ،آنٌا از زنػاىی ةػػیار دور رغػیصهاىص .اگػط تهػام ؽػٍط را
ةگطدیص نهکو اغت ةً ٌػیچ کػار سػَةی ةطىشَریػص کػً اىخػانؼ
دٌیص .ذِی اگط ٌط روز ایو کار را اىخام دٌیص ،نهکو اغت ٌيػَز
ةا چيیو ْطـِی نَاحً ىؾَیص.
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انا ٌيَز نٍيی دیگطی ىیظ وحَد دارد :کارٌایی کػً سػَب ةػً
ىيػػط نیرغػػيص و نػػطدم در تػػالش ةػػطای حهػػًکطدن تٖػػَا اىخػػام
نیدٌيص ،نهکػو اغػت نؾػشؿ ؽػَد کارٌػای ةػصی ةَدهاىػص و
ً
ىاٌطا ةصی کػً نیةیيیػص نػطدم اىخػام نیدٌيػص ،نهکػو
کارٌای
اغت نؾشؿ ؽَد کارٌای سَةی ةَدهاىص .زیطا در دؾت رویصادٌا
ٌلتٌایی ىٍِٓػً اغػت کػً نهکػو اغػت ٕاةػلنؾػاٌصه ىتاؽػص.
َٕاىیو ٕلایی ،انَر نطدم ٌادی را اداره نیکييػص و ایػو نؾػکلی
ىیػػػت .انػػا تهطیوکييػػصهةَدن انػػطی اغػػت ْػػَؽنتیٍی .دػػع
ةًٌيَان ْطدی َْؽنتیٍی ،ةایص ةط نتٔ اـػَل ْػَؽنتیٍی رِْػار
کيیص ،ةًحای ایيکً سَد را ةا اـَل و نيهٔ نطدم ٌادی ةػيخیص.
وِٕی راةه کارنایی نَكٌَی را ىهیداىیص ،اذِهال آن وحػَد دارد
کً آن را ةًنَر ىادرغت اداره کيیص .ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً نػا
درةارۀ ةیٕفصی و «نصاسلًىکطدن» ـرتت نػیکيیم و نیگػَییم

ً
ـطْا ةًسانط ایيکػً نیسَاٌیػص ،اىخػام دٌیػص.
ىتایص ٌط کاری را
زناىی کػی غٍی نیکطد ةطایم دییل ةیػاورد کػً چػطا در نػػائلی
درگیط ؽصه و نیگٓتْٖ« :ػم نیسَاغػِم ٌػصایت احػطا ؽػَد».
داغشم ایو ةَد کً در ایو ـَرت ةٍِط نیةػَد دلػیع ؽػَد .انػا
ایو را ىهیگَییم کً وِٕی ةػا چیظٌػای سهطىػاکی نثػل ِٕػل یػا
آتؼغَزی نَاحً نیؽَیص ٌیچ کاری اىخام ىصٌیص .درةارۀ ایػو
ـرتت نیکيم کً وِٕػی نػطدم ةًـػَرت یٓيػی یػا ْیظیکػی ةػا
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یکصیگط دٌَا نیکييص ،نهکو اغت آن اْطاد از گضؽًِ ةػً یکػصیگط
ةصٌکار ةَدىص و ذاه در ذال تػَی ةصٌیٌایؽػان ٌػػِيص .اگػط
دادرنیاىی و آن را نَِّٕ کيیص ،ىهیتَاىيص آن را تػَیً کييص و ةایص
نيِيط ؽَىص تا دوةاره دٍْ ةٍػص ایػو کػار را اىخػام دٌيػص .یٍيػی
وِٕی ىهیتَاىیص رواةم کارنایی را ةتیيیص ،اذِهاه ً کػار ةػصی اىخػام
نیدٌیص و تَٖا از دغت نیدٌیص.
ىهیتَاىیص از نطدم ٌادی اىِٖاد کيیص کً چطا در نػائل نػطدم
ٌادی درگیط نیؽَىص ،چطاکػً آنٌػا را ةػا اغػِصهل نػطدم ٌػادی
نیغيخيص .انا ؽها ةایص از اـَل واهتط اغِٓاده کيیػص و ىتایػص در
ایو نػائل درگیط ؽَیص ،نگط ایيکً ةا چیظٌای وذؾػِياکی نثػل
ِٕل یا آتؼغَزی نَاحً ؽَیص .در ایو ؽطایم اگط کػاری اىخػام
ىصٌیص ،نؾکلی در ؽیوؽیي

تان وحَد دارد ،چطاکً ْطدی سَب

در ایو ؽطایم واکيؼ ىؾان نیدٌص .اگط ذِػی وِٕػی کػػی در
ذال ةًِٕلرغیصن ةاؽص یا آتؼغػَزی روی داده ةاؽػص و ةػً آن
اٌهیِی ىصٌیص ،دع ةً چًچیظی اٌهیت نیدٌیص؟ انػا ىکِػًای
وحَد دارد :ایو نػائل ،زیاد ارتتانی ةً نا تظکیًکييصگان ىصارىص و
اذِهاه ً ةًگَىًای ةطایتان ىيم و تطتیب داده ىهیؽَد کً ةا آنٌػا
نَاحً ؽَیص .آىچً تالش نیکيیم اىخام دٌیم ایو اغػت کػً ةػا
اىخامىصادن کارٌای اؽِتاه ،تَٖا را ذٓو کيیم .ؽایص اگط ةً نٖػصار
کهی ٌم سَد را درگیط کيیص و کاری اىخػام دٌیػص ،در ىٍایػت کػار
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ةصی اىخام داده ةاؽیص و غپع تَٖا از دغت دٌیص .ازدغتدادن
تَٖا ةصیو نٍيػی اغػت کػً ةػً ٌهػان اىػصازه غػشتتط اغػت در
تهطیوتان دیؾطْت کيیص و ةً ٌصؼ ىٍایی سَد ةطغػیص .ةيػاةطایو
ْطد ةایص کیٓیت روؽوةیيی سَةی داؽًِ ةاؽص تا تٍییو کيص چػً
زناىی در نػائل درگیط ؽَد .کیٓیت روؽوةیيی سَب نیتَاىص از
کیٓیت نادرزادی سَب یا تث یط نریم سَب ذاـل ؽَد.
ٌهچيیو گًِٓایم کً اگط ٌطیػک از نػا درون سػَد را تظکیػً
کيیم ،ةً ؽیوؽیي

یا اْکار سَد ةيگطیم تا نيؾث ٌط نؾػکلی را

کً ةا آن نَاحً نیؽَیم دیصا کيیم و غػپع غػٍی کيػیم دٍْػ
ةٍص ةٍِط ٌهل کيیم و ٌهیؾً ٌط کاری را کً اىخام نیدٌیم اةِصا
دیگػػطان را در ىيػػط داؽػػًِ ةاؽػػیم ،دىیػػا نکػػان ةٍِػػطی نیؽػػَد.
اسالٕیات دوةاره رؽص نیکيص ،ىیکرِْاری و نٍطْػت نػطدم رؽػص
نیکيص و حيایات کهِط نیؽػَد .ؽػایص ذِػی ةػً دلػیع ىیػازی
ىصاؽًِ ةاؽػیم .ؽػایص هزم ىتاؽػص کػػی نطإػب نػطدم ةاؽػص و
ٌطکػی نطإب اٌهال سَد سَاٌص ةَد و ةطای اـالح انػَر ،درون
سَد را حػِخَ سَاٌص کطد .آیا ىهیگَییص آن ٌػایی سَاٌػص ةػَد؟
انا انطوزه ذِی ةا َٕاىیو و نٖطراتی کً ٌط روز حانًتط نیؽػَىص،
نطدم ٌيَز ٌم کارٌای ةص اىخػام نیدٌيػص .چػطا آنٌػا از ٕػَاىیو
دیطوی ىهیکييص؟ زیطا َٕاىیو ىهیتَاىيص ٕلب نطدم را تِییط دٌيػص
و وِٕی کػی ىتاؽص کً آنٌا را نَِّٕ کيصٌ ،يَز ٌم کارٌػای ةػص
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اىخام نیدٌيص .انا اگط ٌطکػی درون سَد را تظکیً نیکػطد ،دىیػا
نکان نِٓاوتی نیؽص و ىیاز ىهیةَد کػی درةارۀ ذٓػو ٌػصایت و
اـالح انَر ْکط کيص.
ایو ْا ْٖم نیتَاىص تا ایو غهد آنػَزش داده ؽػَد .ؽػها
ةایص تظکیػً کيیػص تػا آىچػً در غػهَح ةػاهتط ٕػطار دارد ةػً دغػت
ةیاوریص .ىهیتػَاىم ةػً تؾػطید تهػام نػػائل حظئػی زىػصگیتان
ةپطدازم کً نهکو اغت نایل ةاؽیص درةارهؽان ةپطغیص؛ چطاکً در
ایو ـَرت چًچیظی ةطای ؽها ةإی نیناىص تا تظکیً کيیص؟ ةایص
سَدتان تظکیً کيیص و ةایص سَدتان ةً آن آگاه ؽَیص .اگط ٌهًچیظ
را ةًدٕت تَكید نیدادمٌ ،یچچیظی ةطای ؽػها ةػإی ىهیناىػص
تا تظکیً کيیص .انا ىتایص ىگطان ةاؽػیص ،زیػطا داْػا در ذػال ذاكػط
ٌهَنی ؽصه و نیتَاىیص کارٌا را ةط اغاس داْا اىخام دٌیص.

** *
ْکػػط نػػیکيم ةػػً زودی ةطگػػظاری کالسٌػػای آنػػَزش ْػػا را
نَِّٕ کػيم .ةيػاةطایو در ىيػط دارم آنَزشٌػای ذٖیٖػیام را در
دغِطس ٌهگان ٕطار دٌم تا ٌهً ةَِاىيص آنٌا را ةػطای راٌيهػایی
تظکیًؽػػان داؽػػًِ ةاؽػػيص .در کػػل دورۀ آنػػَزش ایػػو ْػػإ ،فػػص
داؽًِام کارٌا را ةط نتٔ اـل نػئَلةَدن در ةطاةط ؽها و حانٍػً
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اىخام دٌم و ٌهیوگَىً ىیظ ادانً دیصا نیکيص .درةارۀ ایيکً آیا آن
را ةًسَةی اىخام دادهایم ىيطی ىهیدٌم و اْکػار ٌهػَنی داغػز
سَاٌص داد .ایو داْا را ٌهَنی کطدم تا اْػطاد ةیؾػِطی ةَِاىيػص از
آن ةٍطهنيص ؽَىص و ٌهچيیو آن اْطادی کػً ةػًنَر وإٍػی تظکیػً
نیکييص آنَزشٌایی ةطای راٌيهاییؽان داؽًِ ةاؽػيص .در ذػایی
کً ْا را آنَزش نیدادیم ،تَكید دادیم کً چگَىً نثػل اىػػاىی
سَب رِْار کيیص و انیصوارم ةٍص از دایػان ایػو کػالس ذِػی اگػط
ىَِاىیص از ایو داْا دیػطوی کيیػص و ىَِاىیػص تظکیػً کيیػص ،ذػصإل
ةَِاىیص اىػان سَةی ةاؽیص .ایو ةً حانٍ نا نيٍٓػت نیرغػاىص.
در وإًٌ ،ماکيػَن نیداىیػص چگَىػً ْػطد سػَةی ةاؽػیص .ةٍػص از
کالس نیتَاىیص ْطد سَةی ةاؽیص.
در حطیان آنَزش ْا ،نػائلی ىیظ وحَد داؽًِاىص کً ةًآرانی
دػػیؼ ىطًِْاىػػص و نػػصاسالت نشِلٓػػی از تهػػام حٍػػات ةػػطای نػػا
آنصهاىػػص .انػػا ةػػًسانط ذهایػػت ٌػػایی از غػػَی غػػازناندٌيصگان،
رٌتطان ٕػػهتٌای نشِلػّ و ىیػظ غػٍیوکَؽػؼ کارکياننػان
کالسٌای نا ةػیار نَْٖیتآنیظ ةَدهاىص.
تهام چیظٌایی کً در ایو غػشيطاىیٌا آنػَزش دادهام ةػطای
ایو اغت کً در تظکیً ةًغػَی غػهَح ةػاهتط ،ؽػها را راٌيهػایی
کييص .چیظٌایی را ْاش کطدهام کً در گضؽًِ ٌطگظ کػی آنٌػا را
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آنَزش ىصاده اغت .آىچً آنَزش دادهایم ةػیار ـطید و روؽػو
اغت و ةا ٌلم ىَیو و ٌلم نٍاـط ةصن اىػان تلٓیٔ ؽػصه اغػت.
ةًٌالوه ،آىچً آنػَزش داده ؽػصه در غػهری ةػػیار ةاهغػت .در
درح اول نييَر ایو ةَده کً ٌهً ةَِاىيص در آیيصه ةػًنَر ذٖیٖػی
ْا را کػب کييص و از نطیٔ تظکیً ـٍَد کييص .ایو ٕفػص و نييػَر
نو اغػت .در نػَل آنػَزش ْػا و تهػطیوٌػا ،ةػػیاری از اْػطاد
اذػاس نیکييص ْا ةػیار سَب اغت ،انا ةػیار غشت اغت کػً
آن را در ٌهل ةً کار ةتطىص .در ذٖیٖتْ ،کط نػیکيم ایيکػً آیػا آن
غػػشت اغػػت یػػا ىػػً ،ةػػػِگی ةػػً ْػػطد داردْ .ػػطدی ٌػػادی کػػً
ىهیسَاٌص تظکیً کيص ،اذػاس نیکيص تظکیًکطدن ةػػیار غػشت،
تفَرىادضیط و ُیطنهکو اغت .او ْطدی ٌادی اغت و ىهیسَاٌػص
تظکیً کيص؛ دع ْکط نیکيص سیلی غشت اغػت .هئػَزی ىَؽػت:
«وِٕی ؽشفی سطدنيص دائَ را نیؽيَد ،ةا حػصیت آن را تهػطیو
نیکيػص .وِٕػػی ْػطدی نَِغػػم آن را نیؽػيَد ،آن را گػػاهوةیگػػاه
تهطیو نیکيص .وِٕػی ْػطدی اذهػٔ آن را نیؽػيَد ،ةليػص ةػً آن
نیسيػػصد .اگػػط ایػػو ؽػػشؿ ةػػً آن ةليػػص ىهیسيصیػػص ،آن دائػػَ
ىهیةَد ».نیگَیم ةطای تهطیوکييصۀ ذٖیٖی سیلی راذت اغت و
چیظی ُیطنهکو ىیػت .در ذٖیٖػت ،ةػػیاری از تهطیوکييػصگان
ٕصیهی کً ایيخا ىؾػًِاىص و ةػیاری از آنٌایی کً ایيخا ذلػَر
ىصارىص در ذال ذاكط تا غهد ةػیار ةاهیی تظکیً کطدهاىػص .ایػو را
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ٕتالً ةً ؽها ىگِٓم تا نتادا واةػِگیٌایی را رؽص دٌیص یا نِػطور
ؽَیص ،چطاکً در رؽص تَان گَى

تػان تػث یط نیگضاؽػت .ةػًٌيَان

ً
وإٍا نفهمْ ،طد نیتَاىص ٌطچیظی را ترهل کيص و
تظکیًکييصهای
در نَاحًٍ ةا نياًْ ؽشفی نشِلٌّ ،ط واةػِگی را رٌػا کيػص یػا
کهِط ةً آن اٌهیت دٌص .تا وِٕػی ْػطد ةَِاىػص ایػو کػار را اىخػام
دٌص ،غػشت ىشَاٌػص ةػَد .اْػطادی کػً نیگَیيػص غػشت اغػت،
آنٌایی ٌػِيص کً ىهیتَاىيص ایو چیظٌا را رٌا کييص .سػَد تظکیػً
غشت ىیػت و رؽص غهد ىیظ ةًسَدیسػَد غػشت ىیػػت .ةػً
ایو سانط نیگَیيص غشت اغت کً ىهیتَاىيص انیال ةؾطی را رٌا
کييص .زیطا ةػیار غشت اغت در نَاحًٍ ةا نياًْ ٌهلی از چیػظی
دغت کؾیص .آن نياًْ ٌهیو حا ٌػِيص ،چگَىػً نیتَاىیػص ایػو
واةػِگیٌا را رٌا کيیص؟ در وإً ةً ٌهػیو سػانط اغػت کػً ْػطد
اذػػػاس نیکيػػص دؽػػَار اغػػت .وِٕػػی تلػػادٌایی ةػػیو ؽػػها و
دیگػػػطان روی نیدٌػػػص ،اگػػػط در نَاحٍػػػً ةػػػا آنٌػػػا ىَِاىیػػػص
سَیؾػػِوداری سػػَد را ذٓػػو کيیػػص یػػا ىَِاىیػػص ذِػػی سػػَد را
تهطیوکييصه در ىيط ةگیطیص ،نیگَیم دضیطِْيی ىیػت .در گضؽػًِ
وِٕی تظکیً نیکطدم ،ةػیاری از اغػِادان واه ایػو کلهػات را ةػً
نو گِٓيص« :وِٕی ترهل آن غشت اغت ،نیتَاىی آن را ترهػل
کيػػی .وِٕػػی اىخػػام آن ُیػػطنهکو اغػػت ،نیتػػَاىی آن را اىخػػام
دٌی ».در وإً ٌهیوگَىً اغت .وِٕی ةً ساىً ةطگؾِیص چطا ایو
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را انِران ىهیکيیص؟ وِٕی در ذال ُلتػً ةػط غػشِی یػا نؾػکلی
وإٍی ٌػػِیص ،ایػو را انِرػان کيیػص .وِٕػی ترهػل آن غػشت
اغػػت ،غػػٍی کيیػػص آن را ترهػػل کيیػػص .وِٕػػی ةػػً ىيػػط نیرغػػص
ُیطنهکو اغت و گًِٓاىص کً ُیطنهکو اغت ،آن را انِران کيیػص
ً
وإٍا ةَِاىیص آن را اىخام دٌیص ،دػی
و ةتیيیص آیا نهکو اغت .اگط

نیةطیػػص کػػً« :دػػع از ٌتػػَر از غػػایًٌای تاریػػک درسِػػان ةیػػص،
گلٌای روؽو و روغِای دیگطی دیؼ رو سَاٌص ةَد!»
ةا ایوٌهً نهلب کً گِٓم ،ةػًیادآوردن تهػام چیظٌػایی کػً

آنػػَزش دادم غػػشت اغػػت .در ساتهػػً انیػػصوارم وإٍػ ً
ػا سػػَد را

تهطیوکييصه در ىيط ةگیطیص و ةًنَر کَؽا ةً تظکیػً ادانػً دٌیػص.
انیصوارم تهطیوکييصگان ٕصیهی و حصیص ةَِاىيص در داْا تظکیً کييص
و ةً کهال ةطغيص! انیصوارم از ٌهیو انطوز ةً ةٍص ،از وٕت سَد ةً
ةٍِطیو ؽکل ةطای تظکی وإٍی اغِٓاده کيیص.
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ضهیهٌ
حَآن ْایَن ٕطار ىیػػت ا ػطی ادةػی ةاؽػص و ةػط ٌهػیو اغػاس
ً
ایظانا از واژهٌا ةًگَىًای
نهکو اغت نهاةٔ گطانط انطوزه ىتاؽص و

اغِٓاده ىهیکيص کً انطوزه نطدم ةً آن ٌادت کطدهاىػص .اگػط ةػطای
کِاب داْا از گطانط ىػَیو اغػِٓاده نیکػطدم نؾػکلی
ىَؽِو ایو
ِ
حصی دصیص نیآنص :گطچً غاسِار زةان کِػاب نهکػو ةػَد زیتػا و
نهاةٔ اغِاىصارد ةاؽػص ،انػا نٓػاٌیم ژرؼتػط و غػهد ةػاهتطی را
ؽانل ىهیؽص .زیػطا واژهٌػای اغِاىصاردؽػصۀ ىػَیو ىػً نیتَاىػص
راٌيهایی داْا در غهَح نشِلّ ةاهتط و تخلی ْا در ٌػط غػهد را
نيِٖل کيص و ىً نیتَاىص تتصیل ةػصن و گَىػ

تهطیوکييػصگان یػا

غایط تِییطات ةيیاىیتط را دصیص آورد.
یی ٌيگخی
 2ژاىَیً ۸995
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نعنی تحتاللفظی برخی از ٍاژىيا
(ایو واژهٌا ةط اغاس اوییو ةاری کً در نِو کِاب آنصهاىص
ٍْطغت ؽصهاىص)
لَنیَ ٍ سخنرانی اٍل:
ْا« :راه« »،اـَل» یا «ٕاىَن» (در نٍٓػَم اسالٕػی یػا نٍيػَی).
کله چیيػی «ْػا» ةػطای اؽػاره ةػً «دارنػا» یػا آنَزهٌػای ةػَدا
ؽاکیانَىی ىیظ ةًکار نیرود .ایو کله «ْا» ٌهػاىی اغػت کػً در
کله «ْایَن» ةً کار رًِْ اغت.
داْا« :راه ةظرإ« »،اىَن ةظرا» یا «آنَزهٌای ةػظرا» .نشٓػّ
ْایَن داْا ىیظ در ىيط گطًِْ نیؽَد.
یَن :چطخ.
ْایَن :تطحه یَِی آن ةً نٍيی «چطخ ٕاىَن» یا «چطخ دارنػا»
اغت .ىؾاى دایطهؽکل رىگی اةِصای کِاب ىیظ ْایَن ىام دارد.
حَآن ْایَن« :چطساىصن چطخ ٕاىَن» .کِاب اـلی تظکیػ ْػایَن
داْا.
یَنیَ :ؽطح و تٓػیطی ةا اغِٓاده از زةان ،ةیاىیً.
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ِحوَ ،ؽوِ ،رنِ :حو ةً نٍيی ذٖیٖػت ،درغػِی ،راغػِی ،وإٍػی؛

َؽو ةػً نٍيػی ىیػکسَاٌیٌ ،هػصردی ،نٍطةػاىی ،سػَةی؛ ِرن ةػً

نٍيی ةطدةاری ،ؽکیتایی ،دایصاری ،سَیؾِوداری .

دائَ« :راه» («تائَ» ىیظ تلٓو نیؽَد)؛ ایو اـهالح ةً کػػی کػً
«دائَ را کػب کطده» ىیظ اؽاره نیکيص.
چی :در ْطٌي

چیيی ٌٖیصه ةػط ایػو اغػت کػً «چػی »،اىػطژی

ذیاتی اغت و در نٖایػً ةا «گَى

 »،ؽکل غهد دػاییوتطی از

اىطژی اغت .چی را «دطاىا» یا «کی» (ةً ژاديی) ىیظ نیىانيص.
«ٕلهػطو ةؾػػطی» :نٍيػی ترػػتایلٓيی واژۀ چیيػی نػػِو اـػػلی،
«ْای دىیای غًگاىً» اغت.
«ْطاغَی ٕلهطو ةؾػطی» :نٍيػی ترػتایلٓيی واژۀ چیيػی نػِو
اـلیْ« ،طاغَی ْای دىیای غًگاىً» اغت.
چیگَى

 :ؽکلی از تهطیو غيِی چیيػی کػً «چػی» یػا اىػطژی

ذیاتی را تظکیً نیکيص.
کارنا :نادهای غیاه کً از اىخام کاری ىادرغت ىاؽی نیؽَد.
ؽیوؽیي

« :غطؽت ذٌو» یػا «غطؽػت ٕلػب»؛ سفَـػیات

اسالٕی.
دىیای دهحًٍِ :ديصاؽِی ةَدیػِی از حٍان ٌػِی.
گَى

-۸ :اىطژی تظکیً -۲ ،روؽی کػً چيػیو اىػطژیای را تظکیػً

نیکيص.
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ةَدا :کله ةَدا واژهای از زةان ٌيص ٕصیم ،غاىػکطیت اغػت و ةػً
ؽشفی دهیت نیکيص کػً از نطیػٔ تظکیػً و دػاهیؼ و دػطورش
سَد ةً ةفػیطت (یػا روؽػوةیيی ،روؽوكػهیطی یػا رغػِگاری)
رغیصه اغت و ىتایص ةا «غیضارتا گَتانا» (نٍػطوؼ ةػً ةػَدا) ،کػً
ةًٌيَان ةيیانگضار ةَدیػم ؽياسًِ نیؽَد یا ةا نػضٌب ةَدیػػم
یکی در ىيط گطًِْ ؽَد .واژۀ ةَدا ،ةً نػضٌب یػا َٕنیػت ساـػی
نرصود ىیػت.
ةػػَدا ؽػػاکیانَىی :غػػیضارتا گَتانػػا .ةػػًنَر نؾػػٍَری ةػػًٌيَان
ةيیانگضار ةَدیػم ؽياسًِ ؽصه اغػت .گِٓػً نیؽػَد او در ٌيػص
ةاغِان ذصود غصۀ ديخم ٕتل از نیالد نیزیػًِ اغت.
دارنا :آنَزشٌای ةَدا ؽاکیانَىی.
«ْطو رِْو در یک ؽاخ گاو» :اـهالذی چیيی ةً نٍيی رِْو در
یک ةوةػت.
تاتاگاتا :نَحَدی روؽوةیو ةػا هػطۀ ذٖیٖػی در نصرغػ ةػَدا و
کػیکً ةاهتط از غهَح آرٌات و ةَدیػاتَا اغت.
غَتطای ایهاس :نِيی کٍو در ةَدیػم.
ٌفط دایان دارنا :ةط نتػٔ اىٍػارات ةػَدا ؽػاکیانَىی ،دورۀ دایػان
دارنا داىفص غال ةٍػص از درگضؽػِؼ ؽػطوع نیؽػَد ،کػً در آن
زنان دارنایؼ دیگط ٕادر ةً ىخات نطدم ىشَاٌص ةَد.
یِی ْي

 :ایگَی اسالٕی چیيی در دٌ .۸95۲
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کایپا :دورهای کػً دو نیلیػارد غػال نػَل نیکؾػص ،ایػو واژه در
ایوحا ةًٌيَان یک ٌصد اغِٓاده نیؽَد.
تایحی« :ىٍایت ةػظرا »،تػایحی ىهػاد نصرغػ دائػَ و چیػظی
اغت کً در ُطب ةًٌيَان ىهاد «ییو و یاى

» نؾٍَر اغت.

ٌِ َِ :ةًٌيَان تطغیهًای نإتل تاریشی ،تِییطات دورۀ نتیٍػت را
اْؾا نیکيص.
یَئَؽَ :ةًٌيَان تطغیهًای نإتل تاریشی ،تِییطات دورۀ نتیٍت
را اْؾا نیکيص.
کِاب تِییطات :یک کِاب دیؾگَیی ةاغِاىی چیيی از غلػل حَ
(۸۸۲۲ؽم تا ۲۲۸ؽم).
ٌؾت غًىگاره :از کِاب تِییػطات و تطغػیهًای اغػت کػً گِٓػً
نیؽَد تِییطات دورۀ نتیٍت را اْؾا نیکيص.
اىٖالب ْطٌيگی :حيتؾی غیاغی کً ارزشٌا و ْطٌي

غػيِی را

نطدود ؽهطد (.)۸955-۸925
آرٌات :نَحَدی روؽػوةیو ةػا هػطۀ ذٖیٖػی در نصرغػ ةػَدا و
کػیکً ْطاغَی غً ٕلهطو اغت.
َدنحیي

 :یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.

ةَدیػاتَا :نَحَدی روؽوةیو ةا هطۀ ذٖیٖی در نصرغػ ةػَدا و
کػیکً ةاهتط از آرٌات انا داییوتط از تاتاگاتا اغت.
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دَن :سَؽ ػ اىػػطژی حهػػً ؽػػصه از ةٍُػػصٌای دیگػػط در ةػػصن یػػک
تظکیًکييصه.
هئَزی :نٍطوؼ ةً ىَیػيصۀ دائَ دِ حیي

 .او ةػًٌيَان ةيیانگػضار

دائَئیػم درىيط گطًِْ نیؽَد و گهان نیرود ذصود غصۀ چٍارم
ٕتل از نیالد نیزیػًِ اغت.
سخنرانی دٍم:

َؽوگِو :ىٖه نب غَزىی وإً در نرل ریؾ ةیيی.
یی :واذصی چیيی ةطای ْاـلً (نٍادل ىیم کیلػَنِط) .در چیيػی،
«ٌ۸۲۱ظار یی» اـهالذی اغت ةطای تَـیّ ْاـلًای ةػیار دور.
یَآن :واذص دَل چیيی.
ْاؽو« :ةصن ٕاىَن» ،ةصىی غاسًِ ؽصه از گَى
ىٖه هئَگَى

و ْا.

 :ىٖه نب غَزىی در نطکظ کّ دغت.

ىیطواىا( :از غاىػکطیت) تطک کطدن دىیای ةؾطی ةصون ایو ةػصن
ْیظیکی ،روش کانلکطدن تظکیً در نصرغ ةَدا ؽاکیانَىی.
سخنرانی سَم:
گَآندیي

 :حػاری کػطدن اىػطژی از ةػاهی غػط ؽػشؿ ،نطاغػم

ٌلَیت.
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نلکً نادر :در اغهَرۀ چیيی ،غهد ةاهتطیو حاودان نؤىػث درون
غً ٕلهطو.
انپطاتَر ةظرا یؾم :در اغهَرۀ چیيی ،حاوداىی کً غػً ٕلهػطو را
غطدطغِی نیکيص.
کاخ ىیَان :واژهای دائَئیػِی ةطای ُصۀ ـيَةطی.
ؽی ِچو :واذصی چیيی ةطای زنان ،نٍادل دو غاٌت.
دنتیان« :نیصان دَن »،نيهٖ داییو ؽکم.
سخنرانی چًارم:
ناحَى

 :ةازی غيِی چیيی کً چٍار ىٓطه ةازی نیؽَد.

ٌان :اکثطیت َٕنیت چیيیٌا.
هناٌ :يَاىی ةطای یک اغِاد در غيت ةَدیػم تتِی.
ؽیي

نیي

گَییحی :یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.

حیًییو :وكٍیِی از ٕطاردادن دغتٌا روی ٌػم .اىگؾػِان یػک
دغت روی اىگؾِان دغت دیگط ٕطار نیگیطد ،ةً نػَری کػً کػّ
دغتٌا ةًغهت ةاه اغت و دو اىگؾت ؽػت نَری ةً یکػصیگط
نِفل نیؽَىص کً یک ةیلی ؽکل ةگیطد.
دائَ ذى

 :یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.

ٌَییییو :ىٖه نػب غػَزىی در نطکػظ نیػاندوراه (نيهٖػ ةػیو
ىؾیهوگاه و آیت تياغلی).
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تانحَى

ً
تٖطیتا در نطکظ ٕٓػً غیيً ٕػطار
 :ىٖه نب غَزىی کً

دارد.
یَحو :ىٖه نب غَزىی کً در ٕػػهت دػاییيی دؾػت غػط ٕػطار
ِ
دارد.
نیي

نِ و« :دروازۀ ذیات»؛ ىٖه نب غَزىی کً در وغم دػاییو

کهط ٕطار دارد.
سخنرانی پنجو:
چٍار وحًٌ ...ؾت حٍت :ةطای سَاىيصگان چیيی« ،چٍػار حٍػت»
ایوگَىً درک نیؽَد کً ةً چٍار حٍػت ؽػهال ،حيػَب ،ؽػطؽ و
ُطب اؽاره دارد و «ٌؾت حٍت» ةً چٍار وحً اؽارهؽصه ةًٌالوۀ
ؽهالؽطٕی ،ؽهالُطةی ،حيَبؽطٕی و حيَبُطةی.
اىخام نطاغم تتػطک :واژۀ چیيػی تطحهػً ؽػصه در ایيخػا« ،کػای
گَآى

» اغت .نٍيی ترتایلٓيی ایو دو کلهً «ةازکطدن ىَر» یػا

«ةازکطدن [ةاب ىَر» اغت .نیتَان دی ةطد کً چطا ةطسی از راٌتػان
در نطاغم تتطکٌ ،هاننَر کً در ٕػهت نطةَنً در کِػاب آنػصه
اغت ،غٍی نیکييص ةا تاةاىصن ىَر ةً نخػػهً ،چؾػهان آن را ةػا
«ىَر ةاز کييص ».نطاغم تتطک در ةَدیػم حيَب آغیا و ىیػظ ؽػطؽ
آغیا رایج اغت.
آغَرا :ارواح ةصىٍاد (از غاىػکطیت).
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ذایت دغت گل ىیلَْط آةی ةظرا :ذایِی از دغت ةطای تتطک.
حَیَ کً :اغِصٌا و غرط و حادو.
ىٖه ٌِ گَ :ىٖه نب غَزىی کػً در دؾػت دغػت ةػیو اىگؾػت
ؽػت و اىگؾت اؽاره ٕطار دارد.
ْي

ؽَیی :روؽی چیيی ةطای تٍتیط نياىط.

سخنرانی ششو:
چیو ٌػَیی :یکػی از نٖانػات ؽػطور درةػار غػلهيِی در غلػػل
غَى

حيَةی (۸۸۲2م تا ۸۲29م).

نٍؾًَٕ دا حی :نٍؾػَٕ ةػصحيع آسػطیو انپطاتػَر در غلػػل
َؽي

(۸252ؽم تا ۸۸۲۲ؽم)ٌٖ .یصه ةط ایو اغػت کػً او تَغػم

روح یک روةاه تػشیط ؽصه ةػَد و ةاٌػث غػَٖط غلػػل َؽػي

ؽص.
در سفَص حيَن ذاـل از تظکیً ...اگط کػی ةَِاىص آتؾی ایخاد
کيص :در ایو داراگطاؼ ،ةًىرَی ةازی ةا کلهات ـَرت گطًِْ اغت.
در چیيی واژۀ حيَن ذاـل از تظکیً« ،زو ٌَ» ،نٍيی درغتکطدن
آتؼ را ىیظ نیدٌص.
سخنرانی يفتو:
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 :راٌب ةَدیػِی نؾػٍَری در غلػػل غػَى

حیگَى

حيػَةی

(۸۸۲2م تا ۸۲29م).
کَه اِنی :ذصود ٌظار نایل دور از نٍتص ییي

ییو ،نرلی کػً چػاه

وإً ةَد.
غائَ غائَ :انپطاتَر یکی از «غً دادؽاٌی» (۲۲۲م تا ۲52م).
سخنرانی يشتو:
ةایٌَیی :ىٖه نب غَزىی کً در تاج غط ؽشؿ ٕطار دارد.
یَ دوى

ةیو :یکی از ٌؾت دائَئیػت حاویصان در نصرغ دائَ.

نائَیَ :سم نطزی ةیو نطؼ ییو و یاى

ةصن.

سخنرانی نًو:
ؽو :ةصىی غاسًِ ؽصه از گَى

گَى

.

آهکییَ :ؽشفیِی اذهٔ در یک رنان چیيی.
ِؽوؽػػییَ :ةيیانگػػضار نصرغ ػ ؽػػهایی ةَدیػػػم ذِ ن در غلػػػل
تاى

.
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