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 یَ( )لَن دربارۀ دافا

آن چیػظی  .ةيای آْػطیيؼ اغػت سطد آْطیصگار اغت. غػي داْا 
آن ةيػا ىٍػاده ؽػصه  ةػط اغػاسٌا، زنیو و حٍان  اغت کً آغهان

ىٍایػت  ىٍایت کَچک تػا ةی گیطد، از ةی نی ةط را در چیظ ٌهًاغت. 
از غػهَح ٌػػِِی ةػصن کیٍػاىی،  ٌطیػککػً در   ذػایی ٌيیم؛ در

ػای ةػصن کیٍػاىی، اةِػصا  ای نِٓاوت نِخلی نی گَىً ةً ؽَد. از ژْر
ٌای ذرات  هیػً ؽػَىص و در دػی آن، هیً ریظتػطیو ذرات دصیػصار نی

ٌای گَىػاگَن، از کَچػک تػا ةػظرا، تػا غػهَح  ؽهار در اىصازه ةی
ارات ٌا، غی ٌا، نَیکَل ؽياغص، یٍيی اتم ای کً ةؾطیت نی ةیطوىی

م ٌػػػا  آن و ورای ،ٌا و کٍکؾػػػان ػػػایی کػػػً ةػػػاٌز و ىیػػػظ آن چیٌظ
ٌای گَىاگَن، نَحَدات و ىیظ دىیاٌػایی  ىص. ذراتی ةا اىصازهتط ةظرا

ٌای کیٍػاىی دشػؼ  غازىص کً در ةصن ٌای گَىاگَن را نی در اىصازه
از غػهَح گَىػاگَِن ایػو ذرات  ٌطیػکٌػِيص. نَحَداتی کػً در 

 تػط ةظرايص کً ذرات نَحَد در غػهد کي نَر درک نی ٌػِيص، ایو
ةػً تػک غػهَح  ٌػػِيص، و در تکؽان  َةٍصی، غیاراتی در آغهان

از غػهَح گَىػاگَن  ٌطیکؽکل اغت. ةطای نَحَدات در  ٌهیو
کطان ادانً دارد. ایػو داْػا ةػَد کػً زنػان و  ایو حٍان، ایو تا ةی

 .ٌا و ٌهػ  آْػطیيؼ را دصیػص آورد اىتػَه نَحػَدات و گَىػً نکان،
َن آن اغت و ٌیچچیظٌط چیػظی ةیػطون از  ی کً وحَد دارد، نٌط
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ٌای داْا یٍيػی  نلهَس ویژگیٌای  حلَهٌا،  آن ىیػت. تهام ایو
 در غهَح نشِلّ اغت.  1،ِحو، َؽو، ِرن

اةظار نطدم ةطای کاوش ْلا و ةطرغی ذیات ٌط اىصازه ٌم کػً 
ًِ ةاؽص، داىؼ ةً  آنصه، نرػصود ةػً ٕػػهِی از ایػو دغت دیؾْط

ی اغت کً نَحَدات ةؾطی در آن وحَد دارىص، یٍيػی غػهد صُةٍ
ٌا  ٌای نإتػل تػاریز، اىػػان تهصن در نَلداییيی از ایو حٍان. 

غیارات دیگػطی را کػاوش کطدىػص. انػا ةػصون تَحػً ةػً ارتٓػاع و 
ی ُةٍػص کػً از ؾط ٌيَز از ٌٍصۀ ایو ةطىیانصهؽصه، ة نػاْت دیهَده

تفػَیط ذٖیٖػی حٍػان ةػطای کً در آن وحػَد دارد، سػارج ؽػَد. 
ؾطی ةشَاٌػص ة ینَحَد يص. اگطک ٌهیؾً سَد را از ةؾط ديٍان نی

و ةصن ةؾطی را درک کيص، ةایػص تظکیػً  ْلازناناغطار ایو حٍان، 
  ةیيی ذٖیٖػی دغػت در یک روش راغِیو را ةطگظیيص و ةً روؽػو

از نطیٔ تظکیً، در ایو ـَرت دٌص. ا یاةص و غهد وحَدش را ارتٖ
ةَِاىػص ىیکػِی  ٌيگػانی کػًؽَد و  اش واه نی اسالٕی سفَـیات

وإٍی را از ؽطارت و سَةی را از دلیصی تؾشیؿ دٌص و ْطاغػَی 

                                                                    

ىانػػً  سَاٌی، ةطدةػػاری. ةػػً واژه ِحػػو، َؽػػو، ِرن: ذٖیٖػػت، ىیػػک 1
 ؽَد. اىٍِای کِاب نطاحًٍ
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 غهد ةؾػطی ةػطود، ذٖػایٔ ایػو حٍػان و نَحػَداِت غػهَح و
 کيص. دغِطغی دیصا نیٌا  آن ةیيص و ةً ٌای دیگط را نیُةٍص

ن ةطای ؽا ٌای ٌلهی کييص ٍْاییت ةا آىکً نطدم اُلب ادٌا نی
اةػت « ،کیٓیت زىصگی را ةٍتَد ةشؾػيص»ایو اغت کً  انػا ایػو ٕر

راىص. و در ةیؾِط نَارد، ایػو  یرا ةً دیؼ نٌا  آن ْياوراىً اغت کً
کػً نػطدم ایٍیػات را کيػار  ٌا ةط ایو اغػاس اىخػام ؽػصه ییتٍْا

ػا کطد و اـَل اسالٕی هزم ةطای سَیؾِو گضاؽًِ ىػص. ا هداری را ٌر
ػا ویػطان ؽػصىص.  کػً تهػصنةػَد  ٌهیو ٌلػتةً  ٌای گضؽػًِ ةاٌر

و ایو  چار نرصود ةً ایو دىیای نادی اغتىا ٌای نطدم ةً کاوش
ِػً گَىً ٌای کاوش ةً ؽیَه ًا آىچػً دضیْط ؽػصه،  ای ٌػِيص کً ـْط
ایی کػً در ایػوسفَص  درگیطد.  نهایًٍ ٕطار نی نَرد  ُةٍػص چیٌظ

نَر وإٍی وحَد دارىػص  ةؾطی ىانلهَس یا ىانطئی ٌػِيص، انا ةً
ٌای وإٍػی ٌَیػصا  و سَدؽان را در ایو دىیای ذاكػط، ةػً ؽػکل

نطدم  و نٍخظات، سصاییٍيَیت، ایهان، غشو کييص، ٌهچَن ن نی
ایٍیػات ٌػا  آن ىظدیک ؽَىص، چطاکًٌا  آن کييص ةً ت ىهیئٌطگظ حط

 اىص. را دور اىصاسًِ

ِػار و تٓکػط سػَد را ةػطاگط ىژاد  دایػ   ةؾػط ةَِاىػص نػيؼ، ْر
دضیط سَاٌػص ةػَد کػً  ٌای اسالٕی ةٍتَد ةشؾص، آىگاه انکان ارزش

تهصن دایصار ةهاىص و ذِی دوةاره نٍخظات در ایػو دىیػای ةؾػطی 
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ػػػػػا در  ي روی دٌيػػػػػص. ةاٌر ٌػػػػػایی کػػػػػً  گضؽػػػػػًِ، ٌْط
م ةؾطی ةَدىص، در ایو دىیا ىاٌط ؽصىص و ةػً نػطد ىیهً سصایی ىیهً

در  تطی از زىػصگی و حٍػان ةطغػيص. کهک کطدىػص ةػً درک درغػت
ؽػَد، وِٕػی نػطدم  نیدصیػصار داْا ایيخا، در ایػو دىیػا ذایی کً 

اذِطام و تکطیم نياغتی ةً آن ىؾان دٌيص، سَدؽان، ىژادؽان یا 
نيص سَاٌيص ؽص. ایو داْا، راه  از ةطکت و غطةليصی ةٍطهؽان  نلیت

ی، حٍان، زىصگی و تهام آْػطیيؼ را ةظرا حٍان ةَد کً ةصن کیٍاى
راغػِی تتػاه  دصیص آورد. ٌط نَحَدی کػً از داْػا نيرػطؼ ؽػَد ةً
راغػِی ْػطد  اغت. ٌط ؽشفی کً ةَِاىص نهاةٔ ةػا داْػا ةاؽػص ةً
ؽَد. و ٌػط  سَةی اغت و ةا غالنِی و ؽادناىی داداش داده نی

ةیو  ای کً ةَِاىص ةا داْػا یکػی ؽػَد، نَحػَدی روؽػو کييصه تظکیً
 اغت، نَحَدی سصایی.

 ی ٌيگخ یی

 ۲۲۸2نً  ۲2
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 اٍل یسخنران

 سطَح باال یسَ نردم بٌ یقیت حقیيدا

در ام،  طدهکػ  یٌا را نيِٖل نػ ویٌا و تهط ً آنَزشک یدر تهام نصت
ط یو تػث ج سَب ةػَده یام. ىِا حانًٍ و ؽاگطدان نػئَل ةَدهةطاةط 
 یاریةػػٌای اسیط  در غالاحِهاع گضاؽًِ اغت.  یٌم رو یسَة

گَىػ  سػَد را  یچ یٌػا ویً تهطکػىػص ا هگَى  ةَد یاز اغِادان چ
در غػهد یؾػً ىص ٌها هداد آنَزشی کً نهایتىص، انا ا هآنَزش داد

 یٌػا ویً تهطکػم یگػَ ی. ایتِػً ىهه اغتةَد یو تيصرغِغالنِی 
غػهد  ظیػچ چیً ٌکةلکً نييَرم ایو اغت ػت. یگطان سَب ىید

انػطوزی چػیو گَىػ  در  یت چیطدىص. از وكٍکرا نيِٖل ىةاهتطی 
داسػل  ی درکػػ ٌیچ ذاكطدر ذال  میتَاىم ةگَ یآگاه ٌػِم و ن

چيیو روؽی را ارائً دٌػص کػً ؽػها را از کؾَر ىیػت کً  ا سارجی



11 

 

اىخػام در ذػال  یکػػ ٌیچتطد. چطا ةةً غهَح ةاهتط  ینَر وإٍ ةً
 تطی در ایو سفَص وحػَد دارد و وغیً تط ةظرال ػت؟ ٌلیآن ى

و گػػطدد  ةطنیٌای دور در تػػاریز  ةػػً گضؽػػًٌِػػا  آن کػػً ةطسػػی از
ًا  ویا ص.ةطاىگیظ ةاؽػ ص ةرثتَاى نی  ٌطکػػیگَىػً ىیػػت کػً ـػْط

از  یاریةػا ةػػایو کار  ًکرا آنَزش دٌص، چطاچيیو چیظی ةَِاىص 
ا ایو نؾکل ذػاد دارد.غطوکار گط ید یٌا روش تط ؽػصه  ایو روٌز

کييػص و ْػطدا  تهػطیو نیانػطوز روؽػی را  ةػیاری از اْػطاداغت. 
 و ييػػصک ینػػ را آؽػػًِٓؽػػان  و ةصنروىػػص  غػػطاغ روش دیگػػطی نی

 ۀؽیَةً یک حای ایيکً ْٖم  ةًاىخانص.  ةً ؽکػت نیؽان  تظکیً
غػطاغ را ةػً حػایی ةطغػاىص، ٌػا  آن کػً ةَِاىػصص ةاؽػيص یتيدإَی 
ا وإػام  اىَاع گظیييػص ةػا  حصیصی کػً ةطنی ٌطچیظروىص و  نیچیٌظ
يص ک ایخاد نیتصاسل ٌا  آن ی ةاٌطچیظکيص.  تصاسل ایخاد نی ٕتلی

 نَْٔ ؽَىص.یً کتظدر تَاىيص  و دیگط ىهی

ا را ةطایو چیص تهام ایةا  سػَب آىچػً  م.یغانان دٌتان  یٌظ
ةػا  .ةػطیم ةػیو نیاغت از ةص آىچً  و میدار ینىگً تان  یاغت ةطا

ص یػص. انا وإٍػًا ةایيک ًیکو یريً ةً ةٍص تظیاز اتَاىیص  ایو کار نی
ِو ااد ی یةطا ی ٌا یواةػػِگ ةػً ص. اگػطیةاؽػ ایيخػا «داْا»و یگْط

 یٌػا ییآوردن تَاىا دغػت ةً یا اگػط ةػطایچػتیصه ةاؽیص  گَىاگَن
ٌا  صهیىيطات و ا یصن ةطسیؽي ی، ةطاؽصن درنان ی، ةطایٍینت َْؽ

ةػً ٌهلی ىشَاٌػص ةػَد. اـالً  ةاؽیص، آنصه ایيخاةً  یةصىیت  ا ةای
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ْطد  یاد داؽًِ ةاؽیص کً آىچً در ذال اىخام آن ٌػػِم نيرفػطةً
تاغت.  ؾً ةػً یٌه یةطاو  و وحَد ىصاردینثل ا یادیز یٌا  ْـط

ً ةَِاىػص کػ ٌطکػػیيم کػ یط نکل آنَزش ىشَاٌم داد. ْکو ؽیا
ةػً يػصه یةٍػصًا در آ... وإٍػاً  يػصکت کم ؽػطیٌا یؽشفًا در غشيطاى

ی سَؽػتشًِ ؽػَیص چػ و نَِحػً نیص ةػطد یسَاٌ یداٌهیت آن 
م و یػدار یطیتٖػص  ایتِػً نػا اٌِٖػاد ةػً راةهػةظرگی ةَده اغػت. 

 تان اغت کً ایيخا ٌػِیص. ی طیتٖص  سانط راةه ةًگَیم  نی

ً ؽها را ةً غهَح ةػاه ک یص: اىِٖال روؽیؾیيصیو ةیاۀ درةار
ػایٍيی دارد؟  ییاةتطد چً نٍي صن ةػً نػطدم و ىخػات یةشؾػ ییٌر

ایيکػً  ص و ىػًیػيک ًیػکتظ ینَر وإٍ سَدتان را ةً . دع ةایصٌا آن
ًا   یوإٍػ  یػکتظ ةػط ٌهػیو اغػاس،ص. یغایم و تيصرغت ؽػَـْط

داؽػًِ ةاؽػیص.  یةػاهتط «ي یؽػ ویؽ»نػِلظم ایػو اغػت کػً 
ِو  ادی یةطا ىؾػًِ ایيخاکً  ٌطکػی ، اغػت آنػصه ایيخػاداْا گْط

ص یػو ةاگػَش کيیػص ةػطای تظکیػً  سایفػی ةا ىیتص یةا ایيخادع 
ا تان  یٌا یواةػِگ ةً ایيخػا  ٌای ىاسایؿ اىگیظهةا  ص. اگطیيکرا ٌر
. گیطیػص هیاد ىیػ یظیػص، چیػطیاد ةگیٌا و داْا را  ویً تهطکةیاییص 

روىػص چیظی ىیػػت حػظ  ًیکتظغٓط م: یگَ یرا ةً ؽها ن یِٖیذٖ
ػػا یدائهػ اگػط کػػػی ٌػػِیص کػػً . یةؾػػط یٌا یواةػػِگ کطدن ٌر

اةػت نی ةً زرىگػی نػطدم را ْطیػب ةػا و  کيیػص ؽصت ةا دیگػطان ٕر
تػا در رأس ٕػطار گضاریػص  دٌیص یا ذِی دیگػطان را زیػط دػا نی نی



12 

 

کػً ؽػها نشفَـػًا را تِییػط دٌیػص. تان  ٌای ةگیطیص، ةایػص ؽػیَه
ػاص، یػطیگةاد یػو را یو تهػطیایيخا ٌػِیص تا اانطوز  و یػا کطدن ٌر
 تط اغت. كطوریتان  ةطایاْکار 

را ؽٓا دٌیص، زیطا ٌا  ةیهاریدٌم چگَىً  ةً ؽها آنَزش ىهی
را اىخػام  یوإٍ  یکص تظیانا اگط ةشَاٌةشؾی از روش نا ىیػت. 

تان  ةػصنص یدع ةااغت.  تظکیًناىً ةظرگی ةطای ةصن ةیهار  ،صیدٌ
اىص  آنصه ایيخاً ک کيم نی کرا دا یْٖم ةصن اْطادانا يم. ک کرا دا
را  ای ِػًکىةایػص طىػص. یاد ةگیػرا  «ْػا»ٌا و  ویتهط ینَر وإٍ تا ةً

يػار کرا  یهػاریة ۀةػاردر یا ىگطاىی یص واةػِگیيم: اگط ىَِاىک صیکتث
طا یػاغػت؟ ز گَىػً ویم. چػطا ایيػکتػان  کهکم یتػَاى یص، ىهیةگضار

ػایةػَدا، چ  و حٍان وحَد دارد: ةط نتٔ نصرغیدر ا یِٖیذٖ  ییٌظ
 یٌا راةهػػً یص، ٌهگػػيػػاِْ یاتٓػػاؽ ن ینػػطدم ٌػػاد یً ةػػطاکػػ
ایچ ینطدم ٌاد یةطاو  ؽصه دارىص وییتٍ ؼیداز نثل تَیػص،  ییٌظ
ًا و نطا،  یهاری، ةیطید و  یهاریٌػِيص. ة یاز زىصگ یِٖیذٖـْط

کييص ىاؽی از کارنا اغت و کارنػا  کً نطدم تخطةً نی ییٌا یغشِ
اکنرفَل  ةػا  یوِٕػ .گضؽًِ اىخام دادىػصدر اغت کً  یةص یاٌر

 ییارنػاک یةازدطداست ةػصٌدر ذال ؽَىص،  ینَاحً ن ییٌا یغشِ
ط ییػتِآن را  ل سػَدیػتَاىػص ةػً ن یىه یکػ ٌیچو یةياةطا. ٌػِيص

صٌی حهػً نخاز ةاؽيص ةاغت کً نطدم  ایو ناىيصط آن ییدٌص. تِ
ص یػتَاى یىه. در ىِیخً صىةپطدازآن را  کييص ةصون ایيکً نختَر ةاؽيص
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اؽػِتاه اىخػام آن و  زىػصگی نػطدم را تِییػط دٌیػص ،ل سػَدینةً 
 اغت.

ار کػنػطدم  دادن ؽػٓاً کػييػص ک یط نػکْ اؽِتاه ةًاْطاد  یةطس
در ٌیچ نَردی ؽشؿ وإٍػًا ةیيم  نَر کً نی آناغت. انا  یسَة

ةػً چیػظ یػا ِْػاده ٔ ایػةػً تٍَاو  یهاریْٖم ةؽٓا ىیاًِْ اغت. 
ًِ اغت.  از ةیووإًٍا انا یاًِْ ل کط ؽییتِدیگطی  ایيکً  یةطاىْط

اگػط . صیػو ةتطیارنا را از ةکص یةاساتهً دٌیص ْطد  یرىج و غشِةً 
از ةػیو يص و چيػیو کارنػایی را کوإًٍا ةَِاىص نطدم را درنان  یػک

دیؾػادیؼ ص یػاو ةاةایػص سیلػی ةػاه ةاؽػص. دع غهرؼ  ،ةتطد
نَر  ةػًتػَان  یىهرا  ینػطدم ٌػاداـػَل : صه ةاؽػصیػرا د یِٖیذٖ

ةا ایو ذػال، ةػً اْػطادی کػً در روىػص تظکیػً . کطدىٖق غطغطی 
 ٌػایارکو ؽػٖٓت  یٌهػصرد یاز روؽػَد  ٌػِيص احػازه داده نی

و  یغػالنِکهک ةً ا یگطان ید دادن ؽٓا ناىيصص، ياىخام دٌ یسَة
اىخػػام انػػل کنَر  ةػػًایػػو ؽػػٓای ةیهػػاری . انػػا آىػػان یتيصرغػػِ

نيؾػث کارنػای ْػطدی ٌػادی،  ةػطدن ازةیوةػا اگػط ؽَد. زیػطا  ىهی
ػػت نی از ةػػیو ینَر وإٍػػ ةػػًاش  یهػػاریة  یِ ؽػػشؿ ٌػػادآن ، ْر
و ةػً زىػصگی ةػَد  ٌهان ْطد دىیَی ٕتلػی نیييصه ٌيَز کً یکطتظیُ

اةػت و  گؾت و ةً غاةٖؼ ةطنی ةػَد.  نینيػاًْ ؽشفػی دىتال ٕر
نهلٖػًا نَر وإٍػی ؽػٓا داد؟  تَان چيػیو ْػطدی را ةػً چگَىً نی

 نهيَع اغت.
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؟ دادييػصگان اىخػام کً یکتظ یتَان ةطا ینرا  ایو کاردع چطا 
ً یکتظ سَاٌص یػت. او نیييصه ىکً یکتط از تظ ةاارزش یکػ ٌیچطا یز
ایػو ةػاور ٌای گضؽػًِ  زناناز ط اغت. کو ْیتط ةاارزشایو يص و ک

ةازتػاةی  ،ْکطدارد و ایو  سصاییغطؽت  ،ٌطکػیکً وحَد داؽًِ 
تَاىيػص ةػً او   ینواهتػط نَحػَدات  ،ٌهیو اغػاس از آن اغت. ةط

روؽػی کػً  چػَنگػَیم  کهی ةً تَكید ىیاز دارد. نیييص. ک کهک
ًِ اغت آنَزش نی ٔ غػهَح ةػاه و ی، ةػً ذٖػادٌم ةػیار دیؾْط

تط در ایػو ی ةاهدیصگاٌاز ؽَد.  ینطةَط ننٍهی ار ینَكٌَات ةػ
در ایيخػا ص زىصگی اْطادی کً روی زنیو ٌػِيتَان دیص  حٍان، نی

در ٕلهطوٌػای ةػاهتط حٍػان نَِیػص ٌػا  آن دصیص ىیانصه اغت. روح
ای ةػیار زیادی در ایو حٍان وحػَد دارىػص کػً ؽصه اغت.  چیٌظ

، ةیان دیگػط ةػً. ذیات را ایخاد کييصؽان  تٍانلٔ یاز نطتَاىيص  نی
ٕػصم ةػً ٌػػِی روح ؽػشؿ اةِػصا َد کػً ی ةػتط ةظرادر حٍان 
اغػت و غطؽػت حٍػان،  سَب و نٍطةاناتًا ذایو حٍان گضاؽت. 

 .را داراغػػت سَاٌی، ةطدةػػاری( )ذٖیٖػػت، ىیػػک ِحػػو، َؽػػو، ِرن
ؽَد، ٌهان غطؽػت حٍػان را دارد.  یً ؽشؿ نَِیص نک یٌيگان

و یةػ یاز رواةػم احِهػاٌ یلک، ؽػةا اْظایؼ تٍصاد نَحػَداتانا 
ؽَىص و دیگط  نی از نَحَدات سَدسَاه یطد. ةطسیگ یل نکاْطاد ؽ

ةایػص ةػً غػهد هیٔ آن ٕلهطویی ىیػِيص کً در آن ٕػطار دارىػص و 
تطی ةیِٓيص، زیػطا احػازه ىصارىػص در حػایی کػً ةَدىػص ةػإی  داییو
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انا در آن ٕلهطو حصیص نهکو اغػت دوةػاره ةػصتط ؽػَىص و ةهاىيص. 
کييص. ایو  نی دوةاره غَٖطدر ىِیخً احازه ىصاؽًِ ةاؽيص ةهاىيص و 

ةؾػطی و غػهد نَحػَدات یػدر اىٍِا ةً اؽَد تا  کطار نیچطسً ت
 ييص.ک یغَٖط ن

گػط ةػا ٕػطار دارد. ایکػػاىی در غػهد  یتهام احِهاع اىػػاى
نَحػَدات  نَر کً ٌهانا ی ىگطیػًِ ؽَد یٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا

ةایػص و غهد یو نَحَدات دع از غَٖط ةً ای، اةیييص نی سصایی
 یسَاٌ کیػىاز روی  سػصاییؽصىص. انا نَحػَدات  یو ةطده نیاز ة

ِيص ةً ایو نَحػَدات  ػت دتفهیم گْط و یػو اةصٌيػص  یگػطیْـط
طدىػػص. کخػػاد یا اْطد ر نيرفػػطةًٕلهػػطو  ویػػم نشفػػَص و اینرػػ

گػط یدٕلهطوٌػای نَحػَدات در تهػام ، از ٕلهطودر ایو نَحَدات 
تَاىيػص  ینً ىػٕلهػطو و یػ. نَحػَدات در احٍان نِٓػاوت ٌػػِيص

. راذٖیٖػت حٍػان را ةتیييػص و ىػً گػط یدٕلهطوٌػای نَحَدات در 
اگػط اىص.  م ؽػصهگػتػٌَم در ایيخػا اىگػار  رو ایػو نَحػَداتِ  ازایو

ػػاکػػو ْال یةشَاٌيػػص درنػػان ؽػػَىص، از ةػػصةشِ ا یػػاةيػػص ی ییت ٌر
ييص و ةػً کً یکتظ تيٍا راه ایو اغت کًو ةتطىص، یرا از ةؽان  یارناک

ىگػطش  یو چگػَىگیػةطگطدىػص. اؽػان  وإٍی  و ساىػ ًیاوی داکیِ 
نٍيػی ٌػصؼ و  در وإػًو نَكػَع اغػت. یً ةً ایکتظ یٌا روش

 وی ْػطدِ زکيص کػً چػطا آر ایو تَكید روؽو نیاغت. زىصگی ایو 
ًِ نی سصایی، چیظی کطدن و تظکیً نةٍِطی ؽص ؽَد و  در ىيط گْط
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دػاکی و ةػً دوةػاره  سَاٌػص ینایو ْػطد طا یز ةاارزش اغت.ةػیار 
و یػا یْطاغػَاش ةطگػطدد و  وإٍی آغػهاىی  ساىو  سلَص اوییً

 ةطود. یغهد نطدم ٌاد

غطؽػت ِٕػی واز ٕصیم در ةَدیػم ایو ةاور ةػَده اغػت کػً 
 ٌطکػػییطزاىص.  یرا نحًٍِ  ده یایؽَد، دى یان نیىها ْطد سصایی

 کهکةً او  ٕیصوؽططو ةصون  رغاىص یاری نیاو  ةً يص،یة یو را نیا
وِٕی نَحَدات واه ْػطدی را  ًکةَدا نٍِٖص اغت   . نصرغصکي ین

، ٕیهِػی ةػطای آن دٌيص چیظی در ازای آن اىِيار ىصارىص ىخات نی
ةػً  ؽطط اغػت.ٌهیؾً ةصون ٕیصوؽان  کهکو  گیطىص در ىيط ىهی

ػػای ةػػػیاری  نیً کػػاغػػت  ٌلػػتٌهػػیو   یةػػطاتػػَاىیم کاٌر
ا ةطاکو یم. انا اىخام ایدٌاىخام نان  ؽاگطدان  یٌػاد یْػطد یاٌر

. یػتى یةاؽص و درنان ؽَد ٌهل یٌاد یسَاٌص ْطد  یً ْٖم نک
تظکیػً  ٌصرا ؽٓا دام  ةیهاریاگط ایو روش : »ييصک یط نکْ یا ٌصه
اگػط  ؽػها ةػً تظکیػً ىتایػص نؾػطوط ةاؽػص.  انػا ٌالٕػ« کيم. نی

ةػصن نتیٍِػًا ص. یػيکً را ؽػطوع یکص، دع تظیيکً یکص تظیسَاٌ ین
ؽػػان  اْػػطاد در ةصن یدارد و ةٍلػػ ییٌػػا یهاریاْػػطاد ة یةٍلػػ
گَىػ  را  ٌػای چی روش ٌطگػظ یآؽػًِٓ دارىػص، ةٍلػٌای  اىطژی

را ٌػا  آن ٌػا غػال ً دهکػٌػػِيص  ىیػظ یاىػص و اْػطاد طدهکىتهطیو 
ت در تظیدةػصون اىص انػا  طدهکتهطیو  ۀ ً ٌيػَز در نرػصودیػکؾػْط

 .اىص غطگطدان «یچ» یِ اىطژ
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م یيػک کرا داؽان  ص ةصنیم؟ ةایيکار کص چً یآن ةا یدع ةطا
م. یط غػازیدػض انکانٌػا  آن یغهَح ةػاهتط را ةػطا یغَ ً ةًیکو تظ

را تان  ةػصنؽانل ایو اغت کً تظکیً   تطیو نطذل اوییو و اةِصایی
ػایتهػام چ، میيک کانل داکنَر  ةً صان یػ، نتػان ةػص در ذٌو یٌظ
هػػار یرا ةتان  ةػػصنً کػػ یو تهػػام ٌػػَانلتان  ةػػصنطانػػَن یارنػػا دک
ار را کو یم. اگط ایيک ظیتهتان  یرا ةطا چیظ ٌهًم و یةطدارغازىص  ین

چگَىػً  ىادػاکو ذٌيػی  اهیغو  ةصن آیَدهچيیو م، ةا یاىخام ىصٌ
تهطیو چی اىخػام ص؟ نا یيکً یکغهَح ةاهتط تظ یغَ ص ةًیتَاى ین

ایچچيیو ص یىصار یازیى دٌیم. ىهی ی را تهػطیو يییغهد دػا یٌظ
ل از ْطاتط . ؽها را ةً کيیص ٌُ تان  ةصنم یيک ین کهکو دٌیم  نیآن 

را در  ای آنادهٌای  کاىیظمزنان، ن ٌمداک ؽَد.  یهاریٌطگَىً ةاز 
و هزم ییدر غػهد دػا یظیرً یػدا یةػطاکيیم کً  ىفب نیتان  ةصن

ار ةػاه یةػ یغهردر ً را یکظتاز ٌهان اول ل، کو ؽیةً اٌػِيص. 
 .صیکي ینؽطوع 

نطغػَم اغػت کػً ةػا اذِػػاب آغیایی   ٌای تظکی در روش
 یچػدع از  یٖیذٖ  یکوحَد دارد. انا تظ تهطیو غً غهدچی، 

  یػکتظ یکػیدارد:  یدو غهد اـلؽَد و ةياةطایو ْٖم  ؽطوع نی
اغػت.  «ْطاغَی ٕلهطو ةؾطی»  یکتظو دیگطی  «ٕلهطو ةؾطی»
ةازگؾػت »و  «کيصن از دىیا دل» نٓاٌیم نضٌتیِ نِٓاوت از ٌا  ویا

 ةطغػيص. ةػً ىيػطنؾاةً ٌػِيص کً نهکو اغت  «دىیَیةً زىصگی 
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تتػصیل کيیم ةً دو نطذل  اـلی  ایو دو اـهالذی کً اغِٓاده نی
در دٌػص.  روی نی وإٍػی  کيص کػً در تظکیػ اؽاره نیةصن ةؾطی 

ا داینَر د ةًةصن ، ٕلهطو ةؾطی  یکتظ ْطایيص  ؽَد  ین کَغًِ ةاٌر
و یگظیةػاه حػا یةػا اىػطژۀ انالً ةػا نػادکػ، ةػصن در ىٍایتتا ایيکً 

ای اغت کً ً یکتظاـَهً ، ْطاغَی ٕلهطو ةؾطی  یکؽَد. انا تظ ین
ةػاه  یةػا اىػطژۀ آن ةػصن از نػادؽػَد.  اىخػام نی سصاییةا ةصىی 

تَغػًٍ دوةػاره  یٍینت ْػَؽ یٌػا ییؽَد و تهػام تَاىا یغاسًِ ن
آن ـػػرتت ۀ ً درةػػارکػػٌػػػِيص ای  نطذلػػً ٌػػا دو ویاةيػػص. ای ینػػ
 م.یيک ین

ةػػا ةيػػاةطایو وحػػَد دارد. تٖػػصیطی ً رواةػػم کػػم ینػػا نٍِٖػػص
ػا را ةػطاکو یػتَاىم ا ینةً ایو کالس تان  آنصن ؽػها اىخػام  یاٌر

اىص،  ىؾػػًِ ایيخػاً کػم یؼ از دوٌظار ىٓط داریو اهن ةیدٌم. ٌه
ٌػظار ىٓػط، ٌيػَز  ده یگط ٌم ةَدىص، ذِػیاگط ٌظاران ىٓط د یانا ذِ
ا را اىخام دٌػم. کتَاىػِم آن  یٌم ن ص در یػىصار یازیػىیٍيػی اٌر
م، یيػک کرا دػاتان  ةػصن آىکًص. دع از یيکو یو تهطییدا یغهر

ل ْطاتط از ؽها را ةً  ٌُ  کػانلی  یکػِم تظیو غدٌیم  نیآن غهد 
ؽػػطوع، در   ً از یريػػکػػ ینَر م، ةػػًیدٌ یطار نػػٕػػتان  ةػػصن را در

ا را ْٖم کو یص. انا ایيک یً نیکةاه تظ یغهر  یؽػاگطداى یةػطااٌر
ًا ایيکػً  يػص.یآ ین ایيخػاً یػکتظ یً وإًٍا ةطاکدٌم  یاىخام ن ـػْط

ص. اگػط یػا ييصهکً یػکتظیص ةً نٍيػی ایػو ىیػػت کػً اً ىؾػِ ایيخا
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ػا کو یم ایتَاى ی، ننَر ةيیادی تِییط دٌیص ةًطتان را کص تٓیةَِاى اٌر
اکو   کطددرک سَاٌیص ةٍصًا . میاىخام دٌتان  یرا ةطا یؾِطیة یاٌر

ٌا را ؽػٓا  یهاریة ایيخام، یگَ یدوةاره ن .ام ی ةً ؽها دادهچیظ چً
نَر  ً ةػًکػو اغػت یػم ایدٌ یً اىخػام نػک یارکً کم، ةلیدٌ یىه

ص يػتػا ةَِاىم یيػک یرا نٍِػادل نػنان  ةصن ؽػاگطدانای  حاىتً ٌهً
ص. یػرا تَغػًٍ دٌ «گَىػ »ص یػتَاى یهػار ىهیص. ةا ةصن ةييکً یکتظ

ار کآن  تان را درنان کيم. ةیهاریاز نو درسَاغت کيیص ص یدع ىتا
ایيکػً ایػو روش را ٌهػَنی ام از  ی. ٌصؼ اـػلدٌم هیرا اىخام ى

نَر  يم، ةًکت یغهَح ةاهتط ٌصا یغَ ً نطدم را ةًکو ةَد یاکطدم 
 يم.کت یغهَح ةاهتط ٌصا یغَ نطدم را ةً یوإٍ

 دارند ینختلف یسطَح نختلف فا

غػػهد ، گَىػػ  یً چکػػاىػػص  گَىػػ  گًِٓ یاز اغػػِادان چ یاریةػػػ
ًِ دارد. انػا ذِػی، غهد نَِغػم و غػهد دییاةِصا ایػو  یؾػْط

ًِی، نَِغم و دییاةِصاغهَح   ،ای اةِػصایی ٌػػِيص ، نطذلػًؾػْط
اکثػط  کييػص. کػار نی یچػىام  تطی ةػً داییوغهد اىطژی روی زیطا 

نطاذػل رۀ درةاکييص،  گَى  تهطیو نی ٌای چی روشدر اْطادی کً 
 .کهی آگاٌی دارىػصآگاٌی ىصارىص یا  و آىچً در ةط دارىصٌا  آن ةاهتط

کع، دٌیم  ٌهان روز اول آنَزش نی از ٌطچً ]در ایيخا[ انا ةٌط
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ط نػطدم کٌْهچيیو، انیصوارم کهک کيم غهَح ةاه ٌػِيص.  یْا
ةص  یٌا صهیاز دص یم ةً ةطسیٌا السکدر ؽَد. ً روؽو یکتظۀ درةار
 ص ةػایػچگَىػً ةا دٌم ینػد ی. تَكػکيم ینػً اؽاره یکتظ یایدر دى

ِار ٌا  آن ، ٌالوه ةػًةيگػطیم. ٌا  صهیػص ةػً آن دصیم و چگَىً ةایيکْر
ٌا و  از حيتػً یاریً و ْا در غهَح ةػاه، ةػػیکػِم تظیآنَزش غ
 یلػیس یذِػٌػا  آن از یطد، ةٍلػیػگ یرا در ةط ن یٍهننَكٌَات 

ةطسػی از ىیظ اؽاره کػيم.  نػائلو یاةً ٕفص دارم . ىصةطاىگیظ ةرث
ایچ تصاسل ةا احِهاع ةؾطی و نشفَـًا احِهاع در ذال ً ک ییٌظ

 ۀدرةػارفص دارم ٕ يص ویآ یگط نید یاز ُةٍصٌاکييصگان ٌػِيص  تظکیً
 وْفػل ذلنان  ؽػاگطدان یرا ةػطانػػائل و یػم و ایةگَىیظ ٌا  آن
و یػاص. یػيکً یػکتظ صیػتَاى یهالت ذل ىؾَىص، ىکو نؾیيم. اگط اک

ص ؽػها را یػاىخػام آن ةا یؾً ذل ؽَىص و ةػطایص از ریالت ةاکنؾ
نهکػو اغػت  م. ایتِػًیطیػىيط ةگ در یٖیذٖۀ ييصکً یکٌيَان تظ ةً

انا از تِییط دٌیص.  هةار یک از ٌهان روز اول و ةًطتان را کتٓىَِاىیص 
ص، یػيک یت نػکم ؽػطیٌػا السکً در کػنَر  انطوز ةػً ةٍػص، ٌهػان

دٕت  ةػً یصوارم ٌهگػیػدػع ان .کيػص ییط نیتِطتان کج تٓیتصر ةً
گػطان ْػطؽ یدۀ َیً ةػا ؽػیػکنو در آنَزش تظۀ َیص. ؽیيکگَش 

ۀ رةػارنٍهػَهً ددٌيػص،  یآنػَزش نآن را  دیگػطان یيػص. وِٕػک ین
ٌایی را ةً ؽػها نيِٖػل  اىطژی، کييص ینـرتت  سَد روشىيطی  
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. ةػػیاری دٌيػص یرا ةً ؽها آنَزش ن یاتکذط نخهًٌَو کييص  نی
 اىص. طدهکو روِش آنَزش ٌادت یةً ا از نطدم

ص یص، ةایً را آنَزش دٌیکػِم تظیغ ینَر وإٍ ةًایيکً  یةطا
اـػَل ، حلػػًو ده یػص. در نػَل ایػرا آنػَزش دٌ «دائػَ»ا یْا 

ً یػکتظَِاىیػص ةنَری کػً  ةًکيم  نیان یة تؾطید ةًةاهتط را غهَح 
ص. یػيکً یػکص تظیػػِتَاى یوحً ىه چیٌ ، ةًـَرت در ُیط ایوص. یيک
ایچ ًا آنَزش آن ٌػِيص، در ذال اْطاد اکثط ً ک ییٌظ ۀ درةػارـػْط

غػهَح ةػاهتط  غػَی ص ةًیػاگط ةشَاٌ. اغت یؽٓادادن و تيصرغِ
ةػاه، در تظکیػً نَْػٔ  ةػصون راٌيهػایی ْػای غػهدص، یػيکً یکتظ

  نصرغػ یٌػا ِابک  ایػو اغػت کػً ةػا نهایٍػؽػتیً ؽَیص.  ىهی
تٍلیهػات غػهد  :درس ةشَاىیصدر داىؾگاه سَاغِیص  نی ییاةِصا

ٌػا را  روشوإػام  اىَاعاْطاد  یةطسداؽِیص.  نیرا  ییاةِصا  نصرغ
ًِی ًِ ان دورهیدا  ىان یاز گَاٌاىتٌَی و  اىص اد گْط ویی اىص،  ٌا را گْط

ػا یييػص آن چک یط نػکػْانػا طده اغت. کٌيَز رؽص ىان آى گَى  ٌظ
. اغػػتٌ ویگَىػػ  ٌه یل چکػػو ةػػَده گَىػػ   یچ یٖػػیحػػٌَط ذٖ

ػایی گَىػ   یچ غهریِ  ةشِؼ ْٖم ٌا  آن .ػتیى گَىً ویا و چیٌظ
ػا نرػصود یگَىػ  ةػً آن چ یچ و غػهد ٌػػِيص.یتط وییدر دا ٌظ

ار یو ةػػٌػػِيص ً یػکتظ، گَىػ  ٌػای چی روش چطاکػًؽَد،  یىه
 یدر غػهَح نشِلػّ، ْػاىص. نٍم اغت کػً ةصاىیػص ا ژرؼً و یوغ

 گَىً ىیػػت کػً ، ایواکثط اْطاد تفَرةطسالؼ وحَد دارد.  ینشِلٓ
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 یٌػا ِابکص یػيکْػطض  ةیؾِط یاد ةگیػطد ةٍِػط اغػت. ٌطچً ْطد
را نهایٍػً  و چیيػی ، آنطیکػایی، ژاديػییػػیاىگل ییاةِصا  نصرغ

در سفػػَص  ص.یٌػػػِ ییاةِػػصا  ٌيػػَز ؽػػاگطد نصرغػػ ؛صیػػا طدهک
ؾػِط یٌطچػً ة ذِػی ةػصتط اغػت:تان  وكػًگَى   ٌای چی روش
دػط ؽػصه ٌػا  آن ص و غػطتان ازیطیاد ةگیو را ییغهد دا یٌا درس

 .کيیص نیرا سطاب تان  ةصن ةیيیص. ـصنً نیؾِط یةاؽص، ة

ص یػً ةایػک: در تظکػً ةایػص تثکیػص کػيم ٌػت نَكَع دیگطی
و کػم. نهیظ آنػَزش دٌػیػىاده و ْػا را داد یٌا را ةً ؽها  ویتهط

ػػػِم ذن، ىيػػط یراٌتػػان ةَدویژه  نٍاةػػص، ةػػً راٌتػػان ةطسػػی اغػػت
را  «آنػَزش ْػا»ٌتػارت ایيکػً  نرق ةػًداؽًِ ةاؽيص.  ینِٓاوت

ػػِم یاغػت؟ ةَد گَىً ویسَاٌيص گَش دٌيص. چطا ا یؽيَىص، ىه ین
اگػط ص و یص آنَزش دٌیً ةَِاىکػت یى یظیذن نٍِٖص اغت ْا چ

ً ةِػَان آنػَزش ک ییػت و ْایگط ْا ىی، آن دآنَزش دٌیصْا را 
ةػً  درک کيیص.آن را  روح سَدص ةا ٕلب و یْٖم ةا ؛داد وحَد ىصارد

را  ییچ ْایٌَِاىػًِ ػِم ذن ىیةَد ،انطوزتا ً کاغت ٌلت ٌهیو 
از  یکػی  یػةػط دا، ػِم ذنیةَد گضار ةيیان ،دارنا یآنَزش دٌص. ةَد

ایی را آنَزش داد. ،یانَىیکؽا یٌا گًِٓ  یانَىیکؽا چيیو چیٌظ
 ،دارنػا یةَد «ىیػػت. ٕهٍػی و ىٍػاییچ دارنػایی یٌ» :ان کطدیة

ان یػةي یانَىیکؽػا  یک حهل ػِم ذن را ةط اغاس آنیةَد  نصرغ
ِو »ایػو ؽػیَۀ تظکیػً را ىٍاد. نػا   در ىيػط« در ؽػاخ گػاوْػطوْر
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ت،  یةَد یچگَىً؟ در اةِصا وِٕ گیطیم. نی اذػاس دارنا در آن ْر
ػت، دوم  ةػظرا یروذػاىاغػت. وِٕػی حادار  یلیطد سک در آن ْر

ٌيػَز غَم  ةظرا یروذاى یةطا. یػتحادار ىاذػاس کطد سیلی 
. ةػَد کیةارةػیار چٍارم  ةظرا یانا در زنان روذاىٌتَر ةَد،  ٕاةل

وحَد ىصاؽت ی ةطای ذطکت حایتًا یديخم تٖط ةظرا یروذاى یةطا
صه ةَد یةػت رغ ، ةً ةوىِي  ییَؽؾم، ٌ ةظرا یو در زنان روذاى

ص تا یذن ةطونٍتص یک ةً يص. انطوزه اگط کت کگط ذطیو ىَِاىػت د
 از یظیػطا اگػط چیز .صیپطغةٌا  آن از یظیچىتایص ص، یطیاد ةگیْا را 

  تطکػ»آن را کػً زىيص  ینتان ةً غط یا ص، ةا تطکً كطةًیةپطغٌا  آن
ص یػص و سَدتػان ةایص ةپطغیً ىتاک یو نٍيیىانيص. ةً ا ین «ٌؾصار

 یظیػچ چیطا ٌیطم، زیاد ةگیً کآنصم  ایيخا: »صییگَ یص. نیآگاه ؽَ
ص آگػػاه ؽػػَم؟ چػػطا نػػطا ةػػا تطکػػً یػػةا یچیظ چػػًداىم، ةػػً  یىهػػ

ؽػاخ  ی، ةػً اىٍِػاػػِم ذنیةَددٌص کً  و ىؾان نییا «ص؟!یزى ین
دارنػا  یةَد یذِػ آنَزش وحػَد ىػصارد. یةطا یظیو چ صهیگاو رغ
تَاىص تا ؽؼ ىػل نيِٖل ؽَد و  یٖم نٌایؼ ْ آنَزشً کگٓت 

اغػت انػا انػطوزه ةٍص از آن نؤ ط ىشَاٌص ةَد. ـصٌا غال گضؽًِ 
ػػا  اىص صهیذن چػػػتٌای  ىيطیػػًً ةػػً کػػٌػػػِيص  یٌيػػَز اْػػطاد و ٌر

چ یٌػ» کػً یانَىیکؽػا  گِٓػایػو  یوإٍػ یييص. دع نٍيک یىه
 در ىٍایػت یانَىیکػت؟ ؽػایچ «،ػتیى ٕهٍی و ىٍاییدارنایی 

در نػائل از راٌتان ةً  یاری. دع از او، ةػرغیص غهد تاتاگاتا ةً
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، ةػً اش در ٕلهطو ْکطی او تٓکطآگاه ىؾصىص، ةً  یانَىیکغهد ؽا
 یوإٍػػ یً او آنػػَزش داد و ةػػً نٍيػػکػػدارنػػایی  یوإٍػػ ینٍيػػ

 ،ً ةٍػص از او آنصىػصکػ یاْػطادرو  زایػوظ آگاه ىؾػصىص. ایلهاتؼ ىک
 یا ييػصهک جیـَرت گػ و ةًه طدکط یتٓػایو یا آن ؽکل را ةً ٌا  آن

را  «ػػتیى ىٍػاییٕهٍػی و دارنػایی چ یٌػ»ٌا  آن طدىص.کط یتٓػ
ص و اگط آنػَزش یآنَزش دٌآن را  صیً ىتاکييص ک ین ینَر نٍي ویا

ييَر ؽػاکیانَىی ایػو ن در ذٖیٖتػت. یىدارنا گط یداده ؽَد، د
ص یرغػ یيیة ةً روؽػو «یةَد» ط درستِ یز یانَىیکؽاوِٕی ىتَد. 

دارنا ً ک یغای 29تهام  یتاتاگاتا ىائل ىؾص. ةطا ةاره ةً غهد کی
داد. ٌط زنػان  یَغًِ رؽص نینَر د ، سَدش را ةًداد نیآنَزش را 
آنػَزش ةػطد دارنػایی کػً ٕػتالً  دی نیطد، ک یرؽص ن ؼً غهرک

ةػطد  ین یدػ دوةاره طد،ک یؾِط رؽص نیةوِٕی تَد. ىکانل داده ةَد 
ؾِط یة یذِایيکً  تَد. دع ازىکانل  َدآنَزش داده ةً کدارنایی 

تَد. ىکانل ٌم ٌيَز  ه ةَددادً آنَزش کدارنایی ةطد  یطد، دکرؽص 
 در ذػالَغػًِ ینَر د ل ةػًکو ؽػیػً ةػً اک یغای 29تهام  یةطا

رغػیص، دػی  ةار کً ةً غػهد ةػاهتطی نیغهرؼ ةَد، ٌط ی ارتٖا
داؽػت.  یيییدػادرک ً ٕػتالً آنػَزش داده ةػَد کػدارنایی  ةطد نی

در آن دارنػا  یدر ٌػط غػهد، تخلػدارنػا ً کو نَِحً ؽص یٌهچي
ٌػػا  آن یػػک از چی، انػا ٌدارنػػایی دارد ،غػػهد غػهد اغػػت و ٌػط

رغػیص،  در ٌط غهد ةػاهتطی کػً ةػً آن نی. ػتیٖت نهلٔ ىیذٖ
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غطؽػت ]کً ةً آن آگاه ؽػصه ةػَدب ةػً  دارناآن  تَاىػت ةتیيص نی
ٕهٍػی و دارنػایی چ یٌ» :ان کطدیةرو  ازایو اغت. تط کیحٍان ىظد

 «ىیػت. ىٍایی

چ یام ٌػ یدر زىػصگ» :ان کػطدیو ةیٌهچي یانَىیکؽا در اىٍِا
نػَر ةطداؽػت  ویذن دوةػاره اةَدیػم  «را آنَزش ىصادم.دارنایی 

چيػیو  یانَىیکؽػاوِٕػی تَان آنػَزش داد.  یا ىهدارنا رً کطد ک
ةً غهد تاتاگاتػا ةَد و آسط ٌهطش  یٌا غالای را ةیان کطد  گًِٓ

را آنػَزش دارنػایی چ یً ٌػکػان کػطد یػ. دع چطا ةه ةَدىائل ؽص
: ًکػو ةػَد یػا شوإًٍا نييَرش چػً ةػَد؟ نييػَراغت و ىصاده 

ٖت حٍان و یً در آن ٌػِم، ٌيَز ىً ذٖکدر غهد تاتاگاتا  یذِ»
ً ةٍػصًا کػاْػطادی سَاغػت  او ىهی «.ام صهیػرا د ییىٍػادارنػای ىً 
. طىػصیگة در ىيػطىٍػایی  یػا ذٖیِٖت نهلػٔ لهاتؼ راک ،آنصىص ین

طد و کػ یتط نرصود ن وییا دایةٍصًا نطدم را ةً غهد تاتاگاتا وگطىً 
 ینٍيػٌای ةٍصی  ىػلتَاىػِيص ةً غهَح ةاهتط ةطوىص.  یىهنطدم 

اگط : »ًکطدىص کنَر ةطداؽت  ویطدىص و اکى کلهاتؼ را درک یوإٍ
در  یانَىیکؽػا انػا «.ػػتیىدارنا دیگط  ،آنَزش داده ؽَددارنا 
 ینشِلٓػدارنػای غهَح نشِلػّ : »و نهلب ةَد کًیان ایةذال 

دارنػا ػت، انػا یحٍان ىنهلٔ ٖت یذٖ ،در ٌط غهددارنا دارىص و 
در  «.يػصک یٌهػل نػدر آن غػهد ٌيَان راٌيهػا  ةػً یدر ٌط غهر

 ةَد. یو اـلیان چيیةدر ذال او  ذٖیٖت
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ؾػً یػػِم ذن، ٌهیر ةَدویژه د ةً از اْطاد، یاریةػدر گضؽًِ 
ةػً ؽػها  یػػک. اگط يصداؽِ یاؽِتاٌ کو در یداور ؼیو دیچي

تػػان  ً ؽػػها را در روشکػػوحػػَد دارد  یچیظ چػػًآنػػَزش ىصٌػػص 
ٌای  داغِانػم یص؟ ةَدیيکً یکص تظیتَاى یيص؟ چگَىً نک ییراٌيها

ایػص  سَاىصهرا  یآن ْػطدداغِان از ؽها  یص ةطسیدارد. ؽاةػیاری 
ىام  نػِو ةَدیػػِی نٍطوْػی ةػًو  طدکػٌا ـػٍَد  ً ةػً آغػهانک

کػانالً  ایهػاس یغػَتطا  ایػو ىػػش انػا .را دیص غَتطای ایهاس
از کلهات ةَد کً در دىیای ةؾطی ٕطار داؽت،  ای نِٓاوت از ىػشً

ًِ تا نٍػاىی درون آن.   یغػَتطا ةػا ایهػاس یغػَتطاچػطا آن گْط
ً کػٌػػِيص  یگطیتٓاوت داؽت؟ اْطاد د یةؾط یایدر دى ایهاس

کػانالً  ایيخػاةػا نِػَن  یینَِن در ةٍؾت غػٍادت ُػا» :اىص گًِٓ
کلهػات تيٍا  ىػً. ػػِيصیً ٌػم ىیؽػتوحػً  چیٌ و ةػً تٓاوت دارىػص

ٌػا  آن ، اىگػاراىص ظ نِٓاوتیىٌا  آن نٍَٓمو  ی، ةلکً نٍياىص نِٓاوت
ً ٌهػان ْػا، کو ٕطار اغت یناحطا از ا در ذٖیٖت «.اىص طدهکط ییتِ

ؽػَد و  یار نکآؽػ ینِٓاوت ؽکل ةًکيص و  یط نییتِ یدر ٌط غهر
 ینشِلٓػػ نَر را در غػػهَح نشِلػػّ ةػػًکييػػصگان  تظکیًتَاىػػص  ین

 يص.ک ییت و راٌيهایٌصا

ةٍؾت ی ةً غٓطىام  ةًت ٌػ یا ِاةچًکػم یدر ةَدداىیص  نی
در ذػػال  ًکػػاغػػت  یراٌتػػۀ ِاةچػػً درةػػارکو یػػ. اییغػػٍادت ُػػا

ػت و  ییو روذؼ ةً ةٍؾت غٍادت ُػاىؾػًِ ةَد ؾو یِینص ْر
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انػا  ،در آىخا غپطی کطد را یک روزاو طد. کنؾاٌصه را  ییٌا ـريً
 ؽػؼ غػال گضؽػًِ ةػَد. آیػا او ةؾطی ةطگؾػت وِٕی ةً دىیای

ت ت، انا ؟ وإًٍا ةً آىخا ْر  ،آىچً دیص ذایت وإٍی آن ىتػَدةلً ْر
آىچػً ةػً او ىؾػان . ةياةطایو کاْی ةاه ىتَد ۀاىصاز زیطا غهرؼ ةً

نِياغػب ةػا  ی ةػَداْاةَد کً  یىهَدی از آن ةٍؾِ داده ؽص ْٖم
 ْػانيٍػطی از ن، ةٍؾػِی ناىيػص آارائً کػطده ةػَد.  ةً او غهرؼ

. وِٕػی ةتیيػصآن را  وإٍػیاحازه ىصاؽػت ناٌیػت رو  ، ازایواغت
کيم،  ـػرتت نػی« ػػتیى ٕهٍی و ىٍػاییدارنایی چ یٌ»ۀ درةار

 نييَر ایو اغت.

ٌ شخص خوَ  را کاست   یاریِجن، َشن، ِرن، تنًا نع
 کند یز نیاتهناز شخص بد 

 یا ٌػصهػت. یچ ی ةَداً ْاکاز ٕصیم ةرث ةَده اغت ػم یدر ةَد
کل ػم آنَزش داده ؽص، یً در ةَدکدارنایی ييص ک یط نکاز نطدم ْ

ً کػدارنػایی ػػت. یى گَىػً ویا در ذٖیٖػتاغػت. انػا  ی ةػَداْا
آنػَزش داد ْٖػم ةػطای  دػیؼ غػال ٌظاروداىفػصدو یانَىیکؽا

 ةػَد وٌيَز در نطاذل اوییً ٌا  آن تهصن .آن زنان ةَد نطدم ٌادی
ةَدىػص طده کصا یانل دکت یةصو  از حانًٍ تازه کةَدىص  یاْطادٌا  آن

 «ان دارنػایػٌفػط دا»دوران آیيصه یػا غاده ةَد. او از ؽان  و ذٌو
ٌایؼ دیگط ىَِاىػص راٌيهػای  زناىی کً آنَزش یٍيی ،غشو گٓت
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اغػت. یػو دوران ان دارنا ایٌفط دا ،در ذٖیٖت .اْطاد ةاؽص  تظکی
 راٌتػان در نٍاةػص یةػطا یان دارنػا ذِػیدر ٌفط دااو ةیان کطد کً 

گػطان. یچً رغص ةػً ىخػات د ،ً سَد را ىخات دٌيصکاغت غشت 
نشفػَص آن آنػَزش داد در آن زنػان  یانَىیکً ؽػاکػدارنایی 

ۀ ً در غهد سػَدش درةػارکرا  یٌطچیظو یت ةَد و ٌهچيینٍَٕ
ةػصون آن را تا اةػص  صیداىػت آنَزش ىصاد. اگط ةشَاٌ ین ی ةَداْا
 ػت.یط ىیدض انکص، انیط ىگً دارییتِ

تط ؽػصه  صهیػچیصه و دیػچیدنػطدم احِهػاع، ذٌػو   ةا تَغٍ
ً آن روش نػطدم ةػاغػت غػشت  ذاكػطدر ذال و یاغت، ةياةطا

ةلکػً طد، یػگ یرا در ةط ىه ی ةَداْاکل  ػمیةَددارنای ص. ييکً یکتظ
از ةػیاری  در نصرغ  ةَدا اغت. ی ةَدااز ْا یکَچکْٖم ٕػهت 

ً در کػص ىػً وحَد داریکتظىیظ ةطای ای  ؽصه کهِطؽياسًِ یٌا روش
نيِٖػل نطیص  کیز ْٖم ةً یر نَل تارو د نيِٖل ؽصهو نطدم یة

نشِلػّ،  یدارىص و ُةٍػصٌا ینشِلٓ ی. غهَح نشِلّ، ْااىص ؽصه
 یدر ُةٍػصٌا ی ةػَداْػا یٌا تخل ویا یدارىص و تهان ینشِلٓ یْا

از وحػػَد  یانَىیک. ؽػػاٌػػػِيصنشِلػػّ و در غػػهَح نشِلػػّ 
ظارٌؾػػِاد  ؽػػصن یسػػصاییػػا  ةَداؽػػصن  یػػکتظ یروش ةػػطا وچٍاٌر

 روشیػا کهػی ةیؾػِط از ده ده  ػػم ْٖػمیغشو گٓػت. انػا ةَد
، تػای نتیا، کو دػایػِم ذن، غػطزنینثل ةَد ،ً داردیکتظ نٍطوؼ

سػَد ىیػػِيص.  ی ةػَداتهػام ْػانٍطؼ ٌا  آن ػم.یان و تاىِطیٌَآ
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آن ْٖػم ةلکػً ، ةیػان ىکػطدسػَد را دارنػای   ٌهػ ىیظ یانَىیکؽا
ً نػطدم آن کػةطای آنَزش اىِشاب کػطد سَد را دارنای ٕػهت از 

 درک کييص.تَاىػِيص  یزنان ن

و غطؽػت حٍػان، ِحػو، یتط یادیػػت؟ ةيیچ ی ةَدادع ْا
 ی ةػَداحػٌَط ْػاٌػا  آن اغت، ی ةَداْا یو تخلیَؽو، ِرن، ةاهتط

 یتخلػ ینِٓاوت یٌا لکدر غهَح نشِلّ ةً ؽ ی ةَداْا ٌػِيص.
ٌيَان راٌيهػا  ةػً ینشِلٓػ یٌا در غهَح نشِلّ ةً راه ویاةص  نی

ؽػػَد،  یتط ن وییً ٌطچػػً غػػهد دػػاکػػ ینَر يػػص، ةػػًک  یٌهػػل نػػ
در  ِحػو، َؽػو، ِرنو غطؽػت یاؽَد.  یتط ن صهیچیآن دٌای  حلَه

ِػً تػا  ذرات ٌػَااز  ،آْطیيؼ وحػَد دارد  ٌه غػي ، چػَب، گْط
ً دػيج ٌيفػط، کػنٍِٖص ةَدىص ؾیيیان دی. ةصن اىػان ْلظ و، کسا
ِحػو، َؽػو، و غطؽػت یظ ایىٌا  آن .صيدٌ یل نکؽٌػِی را   ٌه
 ی ةَداةشفَص ْا یتَاىص از تخل یييصه ْٖم نکً یکرا دارىص. تظ ِرن

 ،و آن اغػت طدهکػً یػکً تػا آن غػهد تظکػآگاه ؽَد  یدر غهر
ص، ْػا یػل ؽػطح دٌیتٓفػ . اگػط ةػًاوغت ا غهدی «ًیکتظۀ  هط»
ص غػاده یآن ةطغػ  و ىٖهػیةً ةػاهتط یً اغت. انا وِٕیوغ یلیس

ار ةػاه یار ةػػیٌطم اغت. در غػهد ةػػؽتیً ؽکل ً کاغت، چطا
. انػا ِحو، َؽو، ِرنص: یيکلهً سالـً کْٖم در غً آن را  صیتَاى ین

صه یػچیار دیاةص، ةػػی ین یتخل یً در ٌط غهد نشِلٓکنَر  ٌهان
ص. یػطیةگىيػط در را  یاس، نَحػَدات اىػػاىیػٌيَان ٕ ؽَد. ةً ین
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 در ىيػػط کَچػػک یـػػَرت حٍػػاى دائػػَ ةػػصن اىػػػان را ةً  نصرغػػ
دارىص، انا ْٖم ةا داؽِو  یکیظیةصن ْ یطد. نَحَدات اىػاىیگ  ین

 ،تیوسػَ، ؽشفػ ص سلٔیػت. او ةایانل ىک، ؽشؿ یکیظیةصن ْ
 نػػِٖلکانػل و تا ْطدی  و روح داؽًِ ةاؽص یات اىػاىیسفَـ

 یطیؾان راه ؽکٍکاغت: گَىً   ویظ ٌهیو حٍان نا ىیا ی. ةطاةاؽص
و آب وحَد دارىػص. تهػام  یو زىصگیگط و ٌهچيید یٌا ؾانکٍک و

ػػایچچيػػیو  نػػادی از وحػػَد  ییٌا ا حيتػػًیػػدر دى یی نلهَغػػٌظ
 ِحو، َؽػو، ِرن یٍيی ،سَدىانطئی غطؽت ایو حٍان ٌػِيص، انا 

ػا و  ظ دارد. ذراتیرا ى و یػای کػً ٌػػِی دارد ٌطچیػظتهػام چیٌظ
 ص.ىو غطؽت را داریٌم اریظ ت یىٍا یذرات ةو ص ىغطؽت را دار

يػص ک  یو نییً تٍکاغت نٍیاری  ،ِحو، َؽو، ِرنو غطؽت یا
 ،ایو غطؽػتةص اغت.  یچیظ چًسَب و  یچیظ چًو حٍان یدر ا

کيػػص. ٌهچيػػیو  چیػػظی اغػػت کػػً سػػَب و ةػػص را تٍیػػیو نی
در ىيػط « تٖػَا»اغػت کػً نػطدم در گضؽػًِ  کييصۀ چیػظی تٍییو

ِيص.  نی  یطده و ذِػکػط ییػاحِهاع تِ یایتًِ ذاه غهد اسالٕگْط
 یػػکانػطوزه اگػط اغػت.  نيرػطؼ ؽػصه یاسالٕػ یاغِاىصاردٌا
ي  ایگَ ةگ یةشَاٌص از یِ  نؾػکل  ًکيص یگَ ینطد، اذِهاهً نطدم یِْ
َاىػً یگٓت او د ین یػک، چً ۸95۲ا ی ۸92۲دٌ  انا در رواىی دارد. 

 .اْػَل اغػتدر ذػال ؽػصت  ةًنػطدم  یاغت؟ اغػِاىصارد اسالٕػ
ةػػیاری از  .ؽػَد یتط ن روز سطاب حانًٍ روزةً یاسالٕ یٌا ارزش
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غَدرغػاىصن ی طاةذِی  .کييص ْکط ىهیحظ نيٍٓت  یظیً چاْطاد ة
ةػا  یا لًیةا ٌػط وغػ .ةظىيصگطان ـصنً یةً دذاكطىص ةً سَدؽان 

اةػػت و حيػػ  و دٌػػَا نػػیصکػػی و یػػاۀ ييػػص. دػػع درةػػارک یگط ٕر
ٍلػی ة ی؟ وِٕػیاةػصو ادانً ایؽَد  نیا احازه داده یص، آیؾیيصیة

اکنطدم   یار ةػصکػص ییػگَ ینٌػا  آن ةػً دٌيػص و یةص اىخام ن یاٌر
در ييػص ک یوإًٍا ةاور ىهػ .ييصک یرا ةاور ىهتان  دٌيص، ذطؼ یاىخام ن

سػَد را ةػا اغػِاىصارد طسػی اؽػِتاه ٌػػِيص. ة یارکػاىخػام ذال 
 طدهکػط ییصن تِیرد غيخچَن اغِاىصا غيخيص و ینيرم ن یاسالٕ

اغػِاىصارد ةصون تَحً ةً ایيکً . انا اىص گطانیييص ةٍِط از دک یط نکْ
يػص ک یط ىهػییغطؽت حٍان تِ کيص، نیط ییچگَىً تِنطدم  یاسالٕ
ا یػسػَب  یػکچً کيص  و نیییاغت کً تٍ یاغِاىصارد تيٍاو آن 
 یص، ةػطایييػصه ةاؽػکً یکتظایيکً  یةطارو  ازایو. اغت ةص یػکچً 

ص. یػػيیٌيَان راٌيهػػا ةطگظ ص غطؽػػت حٍػػان را ةػػًیػػرؽػػص سػػَد، ةا
ِػار  ینػطدم ٌػاد یاغػِاىصاردٌا ةط نتٔص یتَاى یىه ص. اگػط یػيکْر
آوریص و ةػً  ةً دغتتان را دوةاره  سلَص اوییًداکی و ص یسَاٌ ین

تان  ً غػهدیکتظاز نطیٔ ص یسَاٌ یاگط ن ،تان ةطگطدیص وإٍی  ساى
 ِحػو، َؽػو، ِرنکیٍاىِی غطؽت و یاط نتٔ ص ةیص، نختَریرا ةاه ةتط

غطؽت ایو از در ـَرتی ْطد سَةی ٌػِیص کً  ص. ْٖمیيک یزىصگ
نيرػطؼ کیٍػاىی و غطؽت یً از اک یؽشف .صیيک یطویدکیٍاىی 

ؽػایص ا در احِهػاع یػار کػ. در نرل اغتوإًٍا ةص ْطدی ؽَد،  ین
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ص یؽػا .صیوإًٍا ةػص ىتاؽػنهکو اغت انا  ،صیص ةص ٌػِیةگَ یػک
ص. یوإًٍا سػَب ىتاؽػنهکو اغت  ، اناصیص سَب ٌػِیةگَ یػک
 یػکص، یؽٌَهگَن و غطؽت یانالً ةا اکييصه، اگط کً یکٌيَان تظ ةً

 یو غػادگیػٖت آن ةػً ایطده اغت. ذٖکػب کً دائَ را کص یٌػِ
 اغت.

ٖػت یذِٖحػو یػا  یدائػَ رو  نصرغ ،ِحو، َؽو، ِرن  یکتظدر 
ةً دیطوان سَد  دائَ  نصرغ اغت کً ٌلتةً ٌهیو يص. ک یص نیکتث

ِػار  دٌص کً آنَزش نی تظکیً کييص، راغت ةگَیيص و ةػا ـػصإت ْر
 یوإٍػلػَص سدػاکی و  ذایػت ةػً، درغت و وإٍی ةاؽيص، کييص
ظ یػىٌػا  آن انػاةیو ؽػَىص.  ْطدی روؽو ،در ىٍایتىص و ةطگطدسَد 

 ةػَدا در  اغػت. نصرغػِحػو  یص رویکتث یرا دارىص، ویَؽو و ِرن 
يػص. ک یص نػیػکتث یسَاٌ کیػىَؽو یػا  ی، روِحو، َؽو، ِرن  یکتظ
ً کػ یوحػَد آورد و ٌيگػان م را ةًیتَاىص رذهت ٌي ینَؽو   یکتظ
ً تهػام کػص یػيیص ةتیػتَاى یؽػَد ن یان نیػم ىهایو رذهػت ٌيػیا

ً کػ ینَر ٌػػِيص، ةػًکؾػیصن   زحطدر ذػال ؽػٍَر  ینَحَدات ذ
از ؽػػٍَر را  ینَحػػَدات ذ  ص: ٌهػػیؽػػَ ین یػػیاز آرزو غطؽػػار

 یرا دارىػص ویػِحػو و ِرن ظ یػىٌػا  آن ص. انایىخات دٌکؾیصن  رىج
ْایَن داْػای نػا ةػط دایػ  واهتػطیو  اغت.َؽو   یکتظ یص رویکتث

تظکیػً  زنػان ٌماغت و ٌط غً را ِحو، َؽو، ِرن حٍان، رد اغِاىصا
 کيیم ةػیار ٌيیم اغت. کً تظکیً نیکيیم. غیػِهی  نی
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 خ استیاز فرينگ ناقبل تار یگَنگ، قسهت یچ

ييػص ک ین یگَى  غٍ یاز اغِادان چ یاریػت؟ ةػیگَى  چ یچ
انالً کػم یگػَ ینػو ن آىچػًييػص، انػا کو نَكَع ـػرتت یاۀ ةاردر

گَى ، در غهد سَدؽػان  یاز اغِادان چ یارینِٓاوت اغت. ةػ
غػهد  دیػصگاهاز ً نػو کػ یذػای ييػص، درک یآن ـرتت نػۀ ةاردر

کػانالً  کػًيم ک یگَى  ـرتت ن یچگی درک چگَىۀ درةار یةاهتط
يػص یگَ یگَى  ن یاز اغِادان چ یا . ٌصهاغتٌ آن کاز درنِٓاوت 

 یدارد. ةطسػػچػػیو در  غػػایً  ٌظار یػػا غػػً دو یشیتػػار ،گَىػػ  یچ
ةطسی و دارد. یٕصنت تهصن چ ةًو  غایً  ٌظار ديج یشیيص تاریگَ ین

گَىػػ   تػػاریز چی ،ؽياغػػی ٌای ةاغِان نتػػٔ یاِْػػًگَیيػػص  نی
انا ذِػی  ، یٍيی ةیؼ از ٕصنت تهصن چیو.اغتٌظار غال  ٌٓت
سیلی ْطاتط از تاریز تهصن ىیظ ؽصه  نهطح تاریزِ تطیو  نَهىیایو 

انػل کتىيطیػ   اْطادی کػً نَاْػٔ  نراغت ةط نتٔ ةؾطی ىیػت.
ْکػط و  دارایاىػان انػطوزِی از زنان دصیصارؽصن  ،ٌػِيص ویدارو

یچ ؽػکلی از ٕتػل از آن ٌػٌظار غال ىگضؽًِ و  ةیؼ از دهتهصن 
اىػػان اةِػصا ای  ةط اغاس چيیو ىيطیًاغت.  تهصن ؽطوع ىؾصه

روی اْػت، غػػپع یانػل کت یةػً حػػاىَران آةػظ یاٌػان آةػظیاز گ
دوةػاره  غػپع ،زىػصگی کػطد درست یةٍص رو ،زىصگی کطد یکسؾ

ٕتػل از  . نتٔ ایػو ىيطیػً،ل ؽصیهَن تتصینو ةً آنص روی زنیو 
 را ٌػػیچ ؽػػکلی از  تػػت وٕػػایً، نػػطدم یؼ تهػػصن ةؾػػطیصایػػد
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دَؽػاىصىص و گَؽػت سػام  یو ةا ةطا درسِػان سػَد را ن ىصاؽِيص
داىػػِيص چگَىػً از آتػؼ اغػِٓاده  یىه یص ذِػیؽا و سَردىص ین
 ةَدىص. یو ةصو یوذؾ ييص وک

ا یػاز نيػانٔ دى یاریدر ةػػتی دارد. الکنؾػایو ىگػطش انا 
ناىػصه  حػا ةً یةاغِاى یٌا تهصن یً ردداکص ىوحَد دار ییٌا انکن

 یایػو ةٖایػتط از تهػصن نػا ٌػػِيص. ا یهیٕص یلیسٌا  آن اغت و
ای ٌػِيص.  یٌای یو ٌيط یاز ىيط ـيٍِگط یةاغِاى ةاغػِان ٌيٌط

کػً رغص  نی ةً ىيطنَر  ایوداؽِيص و تٖطیتًا ةػیاری ارزش ٌيطی 
ااىػان نٍاـط  تػاریز انػا کيػص.  را تٖلیص نینطدم ةاغِان  یٌيٌط

ؼ، ـصٌاٌظار غال یغال د ٌظارـصؼ از یةةطسی از ایو ةٖایا ةً 
َن غػال یلینـػصؼ از یةػ یا ذِػیؼ یٌا غال د َنیلیؼ، نید
در آیػا ایػو نػػئلً  :صیؾػیيصیة ایو ۀدع درةارگطدد.  ةطنی ؼید

 ویػػانػػا ا ؟کيػػص تطدیػػص ایخػػاد ىهیتػػاریز ٌػػای کيػػَىی ةػػً  ىگطش
رؽػص در ذال ؾً یٌهاىػان ً کػت، چطایييصه ىک غطگطم ینَكٌَ

. اةػصی یل تَغػًٍ نػکو ؽیحانًٍ ةً ا ؾّ نخصد سَد ةَده وکو 
کانػل نػػائل  ۀٌا و ىگطش نطدم درةار یاًِْنهکو اغت و یةياةطا

 تاؽص.ى

ي »اـػهالح نهکو اغت از ؽها  یاریةػ نإتػل  ٌػای ٌْط
ص یػةگضار. ةاؽػیص صهیؽػيرا « نإتل تػاریز ٌای تهصن»یا  «زیتار

 یدر روانػػطوزه م. یيػػکز ـػػرتت ینإتػػل تػػار ٌای تهػػصنۀ درةػػار
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ً، یاىَغػی، إیؽهای یاکیآنط، یحيَة یاکینطآا، ارودا، یو، آغیزن
ٕػاره را ٌػا  آن ؽياغػان ویً زنکػوحَد دارد ٕهب حيَب ٖا و یْطآ
ا یػگضؽًِ اغػت  ٌا ٕاره یطیگ لکَن غال از ؽیلینٌا يص. دهىان ین
اىَس ةاه آنصىص یّ إکاز  ییٌا ویً غطزنکتَان گٓت  ینَر ن ویا

ِيص و از زنان  اةتیةً ٍٕط در ییٌا ویو غطزن ٌا  آن ناىصن ا ْطو ْر
َن غال گضؽًِ اغت. انػا در یلینٌا ً انطوز ٌػِيص دهک یؽکل ةً

ؾػّ ک یةليػص و ةظرگػ یةاغػِاى یٌا، ةياٌػا اىَسیاز إطسی ٍٕط ة
ٌیچ ؽػتاٌِی ةػً دارىص و  ییتایز یٌا ةياٌا نطح . ایوؽصه اغت

در ایيکػً  ٕتػل از صیةاٌا  آن دعصارىص. ى یانطوزآ ار تهصن اىػان 
َن غػال یلیٌػان ده؛ یٍيػی ا ْطو روىص غاسًِ ؽصه ةاؽػيصیٍٕط در

دػع  هَن ٌم ىتَده،ینذِی  ْطكاً  اىػاندر آن زنان، اگط  .ؼید
ػایچچيػیو  ؟را غاسًِ اغػتٌا  آن چً کػی  ای ٌَؽػهيصاىً یٌظ

اغػت کػً  ییػَةیِ ْػیل تطی ،دیگط نٍهایةَدىص.  دضیط ىهی انکان
 کػً نَحَدی ةػَدیَةیت  تطی اىص. آن را کؾّ کطده ؽياغان ةاغِان

َن غػال یػلین ؽفػتو تػیدوؼ تا یَن غال دیلینؽؾفصو یة
 یو ةٍػػص از آن نيٖػػطض ؽػػص. داىؾػػهيص ؼ وحػػَد داؽػػتیدػػ
 اىػػان یدػا یً حػاکػطد کؾّ کرا  یِییَة یل تطیْػ ییاکینطآ

ل یْػػ یٓؼ ةً دا داؽػت روکً ک یْطد یدا یآن ةَد. حا یرو
ػػان را دغػت یىَ زیتار ،ویػا ایػنَر واكد ىٖؼ ةػًِ اغت. آ ةً
تَاىػػػػًِ در  یا نیػػػو، آیػػػداروىيطیػػػ   اىػػػصازد. ةػػػط نتػػػٔ یىه
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وحػػَد  یؼ نَحػػَدات اىػػػاىیَن غػػال دػػیػػلین ؽفػػتو ػتیدو
 داؽًِ ةاؽيص؟

ً ىٖػؼ اىػػان کػٌػػت  یدطو، غػيگ یداىؾگاه نلۀ در نَز
ً کػ دػع از ةطرغػی نؾػشؿ ؽػصؽصه اغت.  یکاکآن ذ یرو

و یػانا ا .ه ةَدؽص یکاکغي  ذ یؼ رویغال دٌظار  یغ ،ىٖؼ
ٓؼ ةً دػا دارد و کاله ةً غط دارد، کصه اغت، ییتاس دَؽؽشؿ 
يػػص. چگَىػػً ک یرا نؾػػاٌصه نػػٌا  هدر دغػػت، غػػِار یَدکةػػا تلػػػ

ً چگَىػً کػتَاىػػِيص ةصاىيػص  یؼ نیغال دػٌظار  یغ یٌا اىػان
ً او ةػا کػو اغػت یتط ا بیظ ٌخیدارچً ةتاْيص و یتاس ةپَؽيص؟ چ

ىخػَم ۀ يص و درةػارک یرا نؾاٌصه نٌا  هدر دغِؼ غِار یَدکتلػ
 ییرودػاا  گاییلم یطدک نیط کؾً ْیداىػًِ اغت. ٌه ین ییٌا  ظیچ

انػا چػً  .طدکَپ را اسِطاع کتلػ فص غال دیؼغی ذصود ًکةَد 
؟ ٌيػَز ٌػم ؼ تلػػکَپ را اسِػطاع کػطدیٌظار غال دػ یغ یکػ

از  یاریال، ةػػنثػ یص. ةػطاىػوحَد دار یادیزۀ ىؾص ذل ینٍهاٌا
ػػا در ْطاىػػػً، آ آیػػ ،  یٌػػا َهکو رؽػػًِ  یحيػػَة یٖػػایْطُاٌر

ً یواكػد و ؽػت یلػیً سکػدارىص ؽان  یٌا  َارید یرو ییٌا یىٖاؽ
 یکاکتا ذیار زی، ةػیط اىػاىیاىص. تفاو ؽصه یکاکذ یوإٍچیظی 

اىص. انػا آن  ؽػصه یظیآن رىػ  ینٍػصى  داىػ رى  یو ةػا ىػٌَ هؽص
ؽػان  یٌا اىص و یتاس صهییتاس دَؽػ ینثل نطدم انطوزاؽشاص 

 یاىص. ةطس صهیاغت و ؽلَار تي  دَؽ یُطة یٌا ً یتاسیؽت یهک
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ٌفػا در دغػت  ی  در دغت دارىص و ةطسیً دیؽت یظیچٌا  آن از
ؼ یٌظار غػال دػـػصٌا یٌػا هَنیغط دارىػص. چگَىػً ن اله ةطکو 
ًِید یو غهد ٌيطیتَاىػِيص ةً چي ین  ةطغيص؟ یا ؾْط

ٖػا نٍػصن یْطگاةو در آ یم، حهٍَریتط ةطو ٌٖب یهکص یةگضار
اِْػً اغػت و سَدؽػان یى ؾػَر ىػػتًِا تَغػًٍکو یَم دارد. ایاوراى
َم را از غي  نٍصن ىصارىص و غي  نٍػصن یاغِشطاج اوراى ییتَاىا

اکرا ةػػً   ۸92۲ييػػص. در غػػال ک یاِْػػً ـػػادر نػػی غػػًٍتَ یؾػػٌَر
َم را وارد یػغػي  نٍػصن اوراىنٖصاری از آن در ْطاىػً  یا ارساىًک
ً غي  نٍػصن کةطدىص  ی، دییایهیل ؽیوترلً یطد و دع از تخظک

ب اغػت و یػطدىص ٌخکط کو اغِٓاده ؽصه ةَد. ْدطدازش  َمیاوراى
در نرل،  یاىخام ةطرغ یرا ةطا یاز داىؾهيصان و دطغيل ْي یا ٌصه

اکْطغِادىص. داىؾهيصان آىخا  ةً  ةػً یةطرغػ یةػطا یادیز یؾٌَر
ِيص. آىخا  نٍػصن  کطدىػص چػً ْکػط نیآىً کطدىص کص ییتث در ىٍایتْر

ةػػیار اغػت کػً  یةظرگ یَِر اتهکرا در وإًاغت  َمیغي  اوراى
تَاىػػت  انػطوز نی آىچػًةٍِػط از ذِػی سَب نطاذی ؽػصه ةػَد، 

ؼ و یارد غػال دػیلیناسًِ ؽص؟ دوغ یدر چً زناىغاسًِ ؽَد. 
ٌػػِيص.  یاٌػصاد ىخػَن ٌػا ویط ةَد. ایغال داٌظار داىفصنصت  ةً
د داد. یتَكػآن را  ویػانػل داروکت ىيطیػ تَان ةا  یوحً ىه چیٌ ةً

و  یٌلهػ  ص. حانٍػىػوحَد دارٌایی  تٍصاد ةػیاری از چيیو ىهَىً
ػایچ یاْک ةً اىصازۀ یْي ً کػاغػت  طدهکػؾػّ کرا  یصیػحص یٌظ
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ٌا در  ط اىػػانکتٓوِٕی ط دٌص. یینان را تِ یٍْل یدرغ یٌا ِابک
ص را یػحص یٌا صهیػاغػت اغشت  يص،ک یط نیٍو گکو ٔ یٌه یٌادت
ت ئػػؽػػَد، نػػطدم حط یار نکٖػػت آؽػػیذٖ وِٕػػی یطىػػص. ذِػػیةپض
سانط  ييص. ةػًک یرد نآن را  نَر ُطیظیً طىص و ةیةپضآن را  ييصک یىه
نيػصی  ىيام ؽػکل ةً یکػ ٌیچو، انطوزه ٍکط کتٓ یٌا ط روشیتث 
نٓاٌیم ةؾػطی و یيص و ةياةطاک یىه یآور را حهً ییٌا اًِْیو یچي
تیؾً از دیٌه ػا گطچػً ص. ياِْ یص ٌٖب نیحص یٌا ؾْط ایػو چیٌظ
ذاكػط در ذال انا  ،اىص ةً ٌهَم ؽياغاىصه ىؾصه یا نَر گػِطده ةً
 یم، ةطسػیيػک یـػرتت نػٌػا  آن . انا وِٕی درةارۀاىص ؾّ ؽصهک
ا سطاْاتیو چیيص ایگَ ین  ييص.ک یرا رد نٌا  آن و اىص ٌظ

اکدر  یادیػداىؾهيصان ؽػخاع ز ً کػٌػػِيص گػط ید یؾػٌَر
ا را ةًیو چیا ینَر ٌلي ةً ي  ٌظ یػا ز ینإتػل تػار ٌػای ٌيَان ٌْط

ًِی، دض وحَد داؽِيصنا  یً ٕتل از تهصن ةؾطک ٌایی تهصن اىػص.  ْط
ؼ از یةػ وةَده ىیظ  یگطید ٌای و تهصن نا، تهصنیٕتل از ا یٍيی

 یةاغػػِاى یایػػتهػػصن وحػػَد داؽػػًِ اغػػت. ةػػا ىگػػاه ةػػً ةٖا کیػػ
 ویتهصن ىتَدىص. ةيػاةطاۀ دور کیاز ْٖم ٌا  آن ًکص ییص ةگَیتَاى ین

ْٖػم تٍػصاد  و نيٍصم ؽػصىصدٍْات  ةًٌا  ييص تهصنک یط نکٌْا  آن
 طدىػص. غػپعک یزىصگ یـَرت ةصو از اْطاد زىصه ناىصىص و ةً یهک
 یو تهػصى ىصؽص یصیحص یاد ؽص، ىژاد ةؾطیج تٍصادؽان زیتصر ةً

ؽػصىص و دوةػاره ىػژاد  طدىص. غپع دوةاره نيٍػصمکص را ؽطوع یحص
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ػا تکػطار ؽػصه اغػت ویغاسِيص. ا را یصیحص یةؾط . چطسػً ةاٌر
ل کػطات ییػدارد. تِ ٌػاییت نػاده ایگَکيص ذطیگَ یٌا ن صانکیظیْ

 دارد.ٌایی ظ ایگَیحٍان نا ى

ت کػچطسػان، ذط یطیو راه ؽػیػً و در ایحٍان وغػو یدر ا
ةػَده ؾػً آرام و ٌهػَار یتَاىػػًِ ٌه یوحً ىه چیٌ و ةًیزنۀ اریغ

و الت کنؾةا  ایطده کگط ةطسَرد یارات دیو اغت ةً غکنهو  ةاؽص
 یٌا ییتَاىا دیصگاهاگط از نَاحً ؽصه اغت.  یگطیدْخایً ةظرا 

ةگَییم ایو وٕایً ةشؾػی تَاىیم  نی م،یةً آن ىگاه کي یٍینت َْؽ
 یاةیػرد دٕت ةػًی ٌػػِيص. زنػاىی تػط ةظراٌػای  و تطتیبىيم  از

ک ةار دغِشَش اىٍصام کانػل یت ٌؾِادویةطدم ةؾط یکطدم و د
ناىصىػص، ْٖػم  نیاز اْطاد زىصه  یْٖم تٍصاد که ٌط ةار اغت.ؽصه 

 یةٍػػصۀ ناىػص و غػػپع وارد دور نػػی یةػػإٕتلػی از تهػػصن  یکهػ
حهٍیػت، اْظایؼ ةا کطدىص.  نی یزىصگ یـَرت ةصو ةًؽصىص و  نی

ک ةػار از یٌؾػِادوةؾػطیت ؽػص.  یوةاره تهصن ىاٌط ند در ىٍایت
 یاةیػتػا اىٍِػا ردآن را  گضؽًِ اغػت و نػو یا و چطسًیان چيین

ةيػصی کیٍػاىی،  زنان» اٌهیػتِ  ۀدرةػاراز دیطةاز و یىکطدم. نطدم چ
. اىص کطدهـرتت « و ٌهاٌيگی اىػاىی یٌای نػاٌص زنیي نٍَٕیت

ص تَاىػ ةيػصی کیٍػاىی نشِلػّ نی زنان کیٍاىی نشِلّ و طاتییتِ
ةػط نتػٔ ٌلػم  .اوكاع نشِلٓی در احِهاع ٌادی ةؾطی دصیص آورد
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در سفػػَص کيػػص،  یرا دىتػػال ن ییٌػػا ذطکػػت نػػاده ایگَ ،کیػػظیْ
 کيص. یـصؽ ن یظیو چیظ چيیذطکت حٍان ى

ي ۀ درةارایيکً  یٌلت اـل ـػرتت  زینإتػل تػار ٌػای ٌْط
ةػً گَىػ   یچتػاریز و ىکِػً را روؽػو کػيم: یو ةَد کً ایکطدم ا
ي  از و  ،ىً ةً ایو تهػصن کيػَىیگطدد  ٌای نإتل تاریز ةطنی ٌْط

ةػػاره  ویم درایتػػَاى یننيِٖػػل ؽػػصه اغػػت. دور ةػػػیار  یٌػػا زنان
 یانَىیکؽػاةػطای ىهَىػً، م. یصا کيػیدنضٌتی را در نَِن اؽاراتی 

ؼ کانػل یدػ «کایپػا»َن یلینـػصٌاا در سَد ر  یتظک ان کطد کًیة
 کیؽانل چيص غال اغت؟ ک کایپا یص. یرغ یيیة کطد و ةً روؽو

و یػةػً ا یص ٌػصدیػتَاى یىه یَن غال اغت. ذِػیلینـصٌاایپا ک
ا آن ةػا ید ةاؽص، آیان کطد ـریاو ة آىچًاگط  .صیيکرا تفَر  یةظرگ
 یانَىیکص؟ ؽػایػآ یو حَر در ىهیل زنکطات ییت و تِیز ةؾطیتار

ً وحػَد یػدوران اوی یً ٕتل از او ؽػؼ ةػَداکان کطد یو ةیٌهچي
طه و یػو ُ صيداؽػِ یاغػِاداىسَدؽان ٌا  آن از ٌطیکً ک يصداؽِ

و ؽػصه یة طده و روؽػوکػً یکایپا ٕتل تظکَن یلینـصٌاٌا  آن  ٌه
ػػا وإٍػػًا ـػػریو چیػػةَدىػػص. اگػػط ا ان آن یػػا از نیػػد ةاؽػػص، آیٌظ

  و، انطوزه در حانٍػیراغِای ٌ آنَزشو  یوإٍ یغيِ یٌا روش
ؽػَد؟ اگػط از نػو  یآنػَزش داده ن یاً یکتظ یٌا و روشینا چي
ػا آن یػاکهیاب ٌػػِيص. نههئيًا، انا  ةلً،م یگَ یص، نیةپطغ و روٌز

و و آن اْػػػطاد یدروُػػػ یٌػػػا گَى  ی، چیتٖلتػػػ یٌػػػا گَى  یچ
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ایدیشَاه چ طؽصه، ةًیتػش را آورىػص تػا نػطدم  یرا از سَد درن ییٌظ
ؾػِط ینطاتب ة ةً یوإٍ یٌا گَى  یاز چؽان و تٍصادْطیب دٌيص 

، یتٖلتػ کیػ صامکػو  اغػت یوإٍػ کی صامکایيکً  صنیاغت. ٍْه
 کطدن صایػاغت و ددؽَار  یگَى  وإٍ یؿ چیاغت. تؾشدؽَار 

 ػت.یظ آغان ىیآن ى

ناىػصه از دوران گضؽػًِ  حػا ظ ةػًیػگَىػ  تيٍػا چ یچ ،در وإً
ایی ناىيص ػت. یى َِ و یَ ٌای تطغیهً ،یح یتاىهاد چیٌظ ؽػَ، ئٌَِ
ز ةػً یراز نإتػل تػا ، ٌهگػیىگاره ٌؾت غً و ىیظ طاتییِاب تِک

 از راٌػا  آن اغػت کػً اگػط کػػیٌلػت ً ٌهػیو اىص. ة صهیارث رغ
ةشَاٌص درک کيػص، ٌػیچ راٌػی و  کيص نهایًٍ یٌاد یْطد دیصگاه

ةطای کػاىی کً ٌا  آن رازرنظوةطغص. ٌا  آن ىیػت ةَِاىص ةً درکی از
 ،ٕػطار دارد یٌاد یغهد ْطد درؽان  ذٌيی ا ٕایبدیصگاه یتٓکط، 

 ؽَد. آؽکار ىهی

 ٌ استیکز برای تگَنگ  یچ

 یٖػػًا ةػػطایدارد، دٕ یشیو ٕػػصنت تػػاریگَىػػ  چيػػ یً چکػػذػػاه 
ًِروش  روش نػاکً  میةً ؽها ةگَتَاىم  نیػت؟ یچ ای  دیؾػْط

ایو اغت کً ؽها  دىتال ةًًٍِا ینتةَدا اغت، دع   نصرغ  یاز تظک
ؽػَد.  ىیػظ ىانیػصه نی« ةَداؽػصن»آىچً  ،نَحَدی سصایی کيصرا 
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ةیيی را  ایو اغت کػً روؽػو دىتال ةًنَر نؾاةً  ىیظ ةً دائَ  نصرغ
تػَاىم ةػً  ینىائػل ؽػَد. دائػَ ةً  یا ْطد را ٕادر کيص دطورش دٌص

نٍٓػَم ةطای نثال، ػت. یطاْات ىس« ؽصن سصایی» ًکم یؽها ةگَ
ٌيػص  ت، زةػانیطکاز غاىػػ یا واژه ةػَدارا در ىيط ةگیطیص.  «ةَدا»

ُؼ »لهػً داؽػت و کو نا آورده ؽػص، دو یةً چ وِٕیم اغت. یٕص
 «ْػَ تػَ»ـػَرت  ةػًآن را  ظیػاز اْطاد ى یؽص. ةطس یتلٓو ن «ئَتَ

نيِٖػل واژه از ىػلی ةً ىػل دیگط ً آن کنَر  طدىص. ٌهانکتطحهً 
آن را  و ىػصطدکلهػات را ذػضؼ کاز آن  یکػیو، یطدم چػنؽص،  نی

 یارد؟ ةػً نٍيػد ییچػً نٍيػا یيػیو واژه در چیػا ىص.صیىان «ُؼ »
اؽػاره  یؽشفػاغػت و ةػً  «ؽػصه یػا آگػاه ویة ؽشؿ روؽو»

اغػت. یا آگػاٌی رغػیصه  یيیة روؽوةً ً یکتظ ٔیاز نطً ککيص  نی
 در آن اغت؟ یچً سطاْات

 ،ًیػکتظتَاىػص از نطیػٔ  ْػطد نی ص:یؾػیيصیة ةاره درایوٌهگی 
ؽػؼ انػطوزه در دىیػا را رؽص دٌػص. سَد  یٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا

رصود ٌا ن وی، انا ْٖم ةً ااغتؽصه  ؽياسًِ یٍینت َْؽ ییَاىات
 یوإٍػ یٍینت ْػَؽ ییٌػظار تَاىػا ؼ از دهیم ةػیگػَ یؽَد. ن یىه

 ىؾػػًِ یدر نرلػ در ذػایی کػً یص ؽشفػیيکوحَد دارد. تفَر 
را اىخام  یارکؼ ةَِاىص یا داٌایٌا  دغت دادن تکةصون ذط ،اغت
تَاىيػص اىخػام  یىهؽػان  یا داٌایٌا  ةا دغت یگطان ذِیً دکدٌص 

 يػص، ةَِاىػصیٌػط ُةٍػص حٍػان را ةت یوإٍػذٖیٖت دٌيص و او ةَِاىص 
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ػایچ ذٖیٖت حٍان و تَاىيػص  یىه یً نػطدم ٌػادکػيػص یرا ةت ییٌظ
طده کػػػب کً، دائػَ را یکتظاز نطیٔ  ًکػت یى یػکا او یييص. آیةت

ص او ییػص ةگَیػتَاى یا نیػػػت؟ آیى سػصاییی ا او نَحَدیاغت؟ آ
ً یػکتظ  لیوغػ ً ةًکػػػت یى یػکا او یاغت؟ آ یٌاد ینثل ْطد
نَحػػَد »ً او را کػػػػػت یا درغػػت ىیػػؽػػصه اغػػت؟ آةیو  روؽػػو
م او یٕػصٌيػص  م؟ ةػً زةػانیةيان «سصایینَحَد »یا  «ویة روؽو
گَىػ   یو اغػت و چیػت انط ایؽَد. وإٍ یصه نیىان «َداة»یک 

 و کار اغت.یا یةطا

ؽػشؿ ةػطای چیػظ درک کييص کً چطا تَاىيص  ةطسی اْطاد ىهی
را تهطیو گَى   یچؽٓای ةیهاری و تيصرغِی ةایص ُیط از دیگطی 

 یؽػػٓا یگَىػػ  ْٖػػم ةػػطا یو اغػػت کػػً چیػػا اننييَرؽػػ کيػػص.
ط ؽػها یتٖفػاغػت. انػا  یار غهریةػ یو درکیا .اغتٌ یهاریة
اىخػام در ذػال گَىػ  ْٖػم  یاز اغػِادان چ یاریطا ةػی، زػتیى

ا ذٓػو  یةػطاٌا  آن ةًکهک و نطدم  یهاریة  نٍایخناىيص  ییکاٌر
 یٌػا و غػالنِ یهاریة  نٍایخػۀ ْٖم درةارٌا  آن .ٌػِيص ینِالغ

ایچ یکػ ٌیچکييص و  یـرتت ن ةػاهتط را نطةَط ةػً غػهَح  یٌظ
سػػَب ؽػػان  یٌا م کػػً روشیگػػَ یرا ىه ویػػا دٌػػص. یآنػػَزش ىه

ػایو اغػت کػً چیػاٌػا  آن تیػنثنَر ،وإً ػت. دریى را در  ییٌظ
گَىػ   یچ کػطدن جیراىیػظ و  یٌػا و غػالنِ یهاریة  غهد نٍایخ

سَاٌيص تػا غػهَح  یکً نٌػِيص ةػیاری آنَزش دٌيص. انا اْطاد 
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آن دارىػص  یةطا یؾيص و ٕلتیاىص یآن نۀ درةارٌا  آن ً کييص.یةاه تظک
و نػػػئلً یػػً کييػػص و ایػػص سػػَد را تظکیػػداىيػػص چگَىػػً ةا یانػػا ىه
آورده اغت و در نؾکالت دصیص ٌا  آن یرا ةطا یاریةػ یٌا یغشِ

در غػهَح ةػاه، ةػا  یروؽآنَزش وإٍی اىص. ایتًِ  اِْاده یاریةػ
ػػی  را ای آن  و ةایػػص ةػػً ؽػػیَه داردغػػطوکار نَكػػٌَات ةػػػیار ژْر

ةً ٌهیو ٌلت  .طدم و حانًٍ نػئَل ةَددر ةطاةط ن کً ادآنَزش د
ػایاز چٍلی ة ایم. ةً ىِایج سَةی رغیصهدر کل اغت کً  یی کػً ٌظ

 ةطاینهکو اغت غهد ةاه ٌػِيص و  کيیم ؽان ـرتت نی درةاره
 یغػٍةً ةٍِطیو ؽػکل  رو ایو  . ازصیاینثل سطاْات ةً ىيط ةطسی ة
 تؾطید کيیم.را ٌا  نآ ةا اغِٓاده از ٌلم ىَیوم یکي ین

از  یةطسػکيیم  نَكػٌَات ساـػی ـػرتت نػی درةارۀوِٕی 
و یار چيػیػ؟ نٍچػطاىانيػص.  را سطاْػات نیٌػا  آن اریػاسِ یاْطاد ة
یػا سػَدش  ىتطده یٌلم ٌيَز ةً آن دآىچً و اغت کً یا یؽشف

ا یػػ سطاْػػات یٌهگػػو دػػضیط ىیػػػت  انکان ٌيػػَز تخطةػػً ىکػػطده
نػَر  ویا ایػاغػت. دػع آگَىػً  ویت او ایذٌي .ٌػِيص ُیطوإٍی

ایيکػً  سانط را ْٖم ةً یظیص چیتَاى یا نیْکطکطدن درغت اغت؟ آ
 یوراایيکػً  سانط ا ْٖػم ةػًیػىتػطده اغػت  یٌلم ٌيػَز ةػً آن دػ

ت ٌلم اغت ةًید ص؟ یػرد کي ُیطوإٍیا ی یسطاْ یظیٌيَان چ ؾْط
؟ تَغًٍ یاةص تَاىػت یا ٌلم نیکطد آ یگَىً ْکط ن ویا ٌطکػیاگط 

ت کيصتَاىػت  یةؾطی ن  حانٍا یآ ای؟ چدیؾْط   کً حانٍػ ییٌظ
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ػایچ یٌهگػ نا اةصاع کطده یو ْي یٌله  یکػً زنػاىٌػػِيص  ییٌظ
ِػً  در ىيطسطاْات ٌا  آن  اگط ٌه .ىصىاؽياسًِ ةَدنطدم ةطای  گْط

ت و تَغًٍ ىهیةً د یازیگط ىی، دىصؽص ین ةػػیاری از  ةػَد. یؾْط
کييػص  و ْکػط نی کييص ىهیگَى  را درک  چیٌایی ناىيص  روشاْطاد 

ػاگَىػً ىیػػت.  انا ایو اىص. سطاْات آؽػکار  یٌلهػ یانػطوزه اةظاٌر
ػای ةػصن اغػِادان چیاىص کػً  کطده غػانً  ةػػیاری گَىػ  چیٌظ
انَاج نادون ـػَت، انػَاج نػاَْؽ ـػَت، انػَاج ، ناىيص: کيص نی

 ینػػاوراٌای  اؽػػًٍنػػادون ٕطنػػظ، ٌای  اؽػػًٍ، یػػػیایکِطونِيان
کػً ةػً نٖػصار  ییٌاٌا و ْلظ ٌا، اتم انا، ىَتطونگٌای  ، اؽًٍةيٓؼ

ػایچٌػا  آن ایآ .ةػیار کهی در ةصن وحَد دارىص ىیػػِيص کػً  ییٌظ
ی ٌطچیظا یٌػِيص. آی نادىیظ ٌا  آن ؟ـَرت نادی وحَد دارىص ةً

گػػط از نػػاده ید یٌا ْلػػازنانا یػػ؟ آاغػػت از نػػاده غػػاسًِ ىؾػػصه
 از آىخا کًص؟ یسطاْات ةيانرا ٌا  آن صیتَاى یا نیاىص؟ آ غاسًِ ىؾصه

 ٌط ـػرتِیکييص،  سصاییایو اغت کً نا را ٌا  ٌصؼ از ایو روش
دارد و نا غطوکار نَكٌَات ژرؼ از  یاریةا ةػنتیًٍِا ٌا  آن درةارۀ

 دطدازیم. نیٌا  آن ةً

 اغػانی، چػطا صىػچيػیو ٌػصْی دارگَى   یچٌای  روشاگط 
گَىػ   یرا چٌػا  آن نػطدمو  صيرغػ نی ةػً ىيػط سیلی ٌادیٌا  آن
یا  «نٍيَیتهطیو »را  ٌا آنکً تط اغت  نياغب در وإًىانيص؟  ین
 یٌػا ایتِػً ىامٌهػیو اغػت. ؽػان  ىانیص، چطاکػً ٌصؼ« تظکیً»
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ٌا  آن انا ،ٌایی وحَد دارد ةطای چيیو روشظ یى یگطیةشفَص د
گَىػ   یرا چ ٌا آن ص. دع چطا نطدمیً ىانیتظکةایص نَر کلی  ةًرا 
در ذصود ةیػػت غػال چیو کً  یایو نػئلً ةً اوكاٌىانيص؟  ین

ٌػػای  روشزنػػان ؽػػطوع نرتَةیػػت  ؛گػػطدد دػػیؼ داؽػػت ةطنی
يگ زنانآن  .گَى  یچ يػ  ةَد و  یاواغم اىٖالب ٌْط اْکػار و ٌْط

اواسػط در . غيِی را نَحی از سفػَنت و کیيػً اذانػً کػطده ةػَد
يگی ةَد کػً روش نرتَةیػت ةػً اوج گَىػ   ٌػای چی اىٖالب ٌْط

ٌػای  روشکػً ةپػطدازیم ٌػایی  ةػً ىامیيکػً ةصون ا .ىصسَد رغیص
ي  چی در ؽان  ٌای ، از ىاميصِز داؽٌای نإتل تاری گَى  در ٌْط

سػانط  یم ةتیيیم نَكَع چً ةَده اغت: ةًتَاى ایو دورۀ تهصن نی
ؽػان سیلػی  گؾِيص، اغانی دوران ٕتل ةطنیٌا ةً  ایيکً ایو روش

 در ىيطاِْاده  یا ٌٖب «یْئَدای»اغانی را  نطدم آننضٌتی ةَد و 
ِيص نی   یتظکراه ةظرا  :ٌا ٌػِيص ایو ٌا ىام ٌایی از ایو ىهَىً .گْط

ػات، ر واحػطا،نصیِیؾػو  دائَ، ، دارنػا ةػَدا  یػتظکراه ةػظرا اه آٌر
يگػ هیً.ً ىُ کیهیاگطی دروىی  و یاز چيػ یاگط در نػَل اىٖػالب ٌْط

ص؟ آن آرزو یؽص ینطدود ؽهطده ىها یص، آیکطد یاغِٓاده ن ییٌا ىام
گَى  داؽِيص سَب  یچ کطدن یٌهگاى یگَى  ةطا یکً اغِادان چ

ٌػا را  ييػص ةیهاریکهػک ک نطدمهَم ٕفص داؽِيص ةً ٌٌا  آن ةَد و
ؽان را  وكٍیت حػهاىیؽان را ذٓو کييص و  کييص، غالنِی درنان

 از آنکطدىػص  یت ىهئػانػا حط ؛ةػَد یٌایٌم  چٖصر ةٍتَد ةشؾيص و
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از اغػػِادان  یاریةػػػکػػاری کػػً  ویةيػػاةطاٌػػا اغػػِٓاده کييػػص.  ىام
 ؽػان، ٌای ره ةػً روشاؽا یةطا اىخام دادىص ایو ةَد کً گَى  یچ

را روش، تهطیو( ) و گَى  )اىطژی( چیةطاىگیظ  ُیطةرث  دو کله
 ٌػا آن واىِشاب کطدىػص  دائَ َذى و  ي یح ندَ  یٌا از نَِن کِاب

گَىػ   یچۀ واژدرةػارۀ ذِػی  اْطاد یصىص. ةطسیىان «گَى  یچ»را 
در وحػػَد ىػػصارد.  دػػژوٌؼ یةػػطا یظیػػ، انػػا چکييػػص نی دػػژوٌؼ
ًا واژ «گَى  یچ»ؽص.  یصه نیً ىانیظکگضؽًِ ت کػً  ای اغت هـْط

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

 ابد؟ی ینه شیافزا نیتهر باتان  گَنگ  چرا

اْػطاد از  یاریاةػص؟ ةػػی یىهػ ؼیاْػظا ویتهػط ةػاتػان  گَى  چطا
.  ام طدهکػى اْػتیرا در یوإٍػ آنػَزش نو» :ييصک یط نکْ گَىً ویا

ًِید ٌای تکيیکو  ةشفَص ٌای نٍارت یاگط اغِاد  را ةػً ای ؾْط
ػا ویا «یاةص. نی ؼیاْظا نو دٌص، گَى  آنَزش نو  ذػصود روٌز
ص از نطدم وديجىَد و چيػیو ْکػطی ةػً  ييػصک یط نکْ گَىً ویا دـر

 یٌػاد ک نػطدمیػتکي ییٌا روشچيیو  طای. ز دار اغت سيصهىيطم 
 ةػا اـػَلةایػص ٌػا را  آنو ی. ةياةطااىص ٌادی َْؽ ، ةلکً کانالً  يصػِیى

 یاغاغػ ً ٌلػتک میتَاىم ةً ٌهً ةگَ یطد. نک یاةیارز ةاه غهَح
 «،ویتهػط»و  «ًیػتظک»  لهػکاغػت: از دو  ویػا گَى  رؽصىکطدن
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طىػص. یگ یصه نیػرا ىاد ًیػييص و تظکک ین تَحً ویتهط ةً ْٖم نطدم
 ةػا ةػصنٌای ْیظیکی و ةیطوىػی ىیػػت.  کلیص نَْٖیت در تکيیک

ط کا ْی، آ یٌادْطدی ار کو اْ یٌادْطدی  یٌا ، دغت یٌادْطدی 
ص و یػيک لیتتػص گَىػ  را ةػً اىطژی ةاهةا ۀ ناد صیتَاى یص نیيک ین

 در ىيػطةاؽص!  یآغاى ویا ةً تَاىص ین ص؟ چگَىًیرا رؽص دٌ گَى 
 در نلػب ًکػاغػت  ویػا . نثػل اغػت یؽػَسچيیو چیظی ،  نو
 ص. ٌطگػظیيک را حػِخَ یظیچ طونیص و در ةیةاؽ طونیدر ة یظیچ

 . یاةیص هیىآن را 

 ص ةػا دطداسػتیةَِاى ًک ػتیىٌای دىیَی   نٍارت نثلتظکیً 
 چیػظی.  صیػيک ػػبکآن را  ییٌػا کیيکت یطیادگیةا  یا دَل یهک

 طدمنْطاتط از کيص کً  در غهری ٌهل نیطا ی، زکانالً نِٓاوت اغت
در دٌم.  تَكػید نػیو ةياةطایو ایظانات ةاهتطی دارد.  اغت یٌاد

کهػک  یص و ةطایً کيیرا تظکتان  درونچيیو تهطیيی ةایص سفَص 
ایچ یدر حػِخَ ً کػٌػِيص  یادیص. اْطاد زیىتاؽ طونیدر ة ییٌظ

ػایچ یدر حػػِخَ طونیدر ة  یٌػػِيص. انػطوز در حػػِخَ ییٌظ
کػػب  یگط ٌػِيص و ةً آرزوید یظیچ گط دىتالیظ و روز دیچ کی
ٌػای گَىػاگَىی  اٌػصاؼ و اىگیظه. اىص صهیچػت یٍینت َْؽ یطوٌایى

ؽػَىص  گَى  یسَاٌيص اغِاد چ ین ًکٌػِيص  یاْطادذِی دارىص. 
 ،یوإٍػ  یاورىص! انا در تظکیة ةً دغتٌا دَل  یهاریة  و ةا نٍایخ

 صهیػىان ي یؽػ ویؽ  یػتظک ویػص و ایػً کيیػرا تظکتػان  ص ذٌویةا
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ةیو ؽها و دیگػطان دػیؼ  کًتٍاركاتی  ، در نَر نثال ؽَد. ةً ین
انیػال نشِلػّ کهِػط اٌهیػت و  اذػاغػات ةً اغت هزمآیص  نی

کع، ةطای نياًْ ؽشفی  دٌیص. اةت ةا دیگػطان در ذال اگط ةٌط ٕر
در . داؽػًِ ةاؽػیصتػان  تهطیو ىتایص اىِيار ىِایج زیادی ازةاؽیص، 

ناىيص اْطاد ٌادی ٌػِیص و ىتایص اىِيار داؽػًِ ةاؽػیص ایو ـَرت 
ةً ٌهیو ٌلت اغت کً ةایص  ةیاوریص. ةً دغتگَى  تان  از تهطیو

ٕػطار دٌیػص. اگػط ةَِاىیػص تان  را در ٕلب تهطیو ي یؽ ویؽ  یتظک
 ص ورویػ ةػاهتط نیةطیػص کػً در تظکیػً  کيیػص دػی نیگَىً ٌهل  ایو

 کيص. رؽص نیتان  گَى 

، اغػت( ناده یتَٖا )کً ىٌَ ؟ آن ؽانل ػتیچ ي یؽ ویؽ
ػػػایْػػػصاکار، ةفػػػیطتو  ایهػػػان، یةطدةػػػار و  الیػػػان کطدن ، ٌر
ٌا و ناىيػص آن  یترهػل غػشِ یی، تَاىاینطدم ٌاد یٌا یواةػِگ
ای گَىاگَىی را دراغت.   ي یؽػ ویاز ؽ ٌػط حيتػًدارد.  ةػط چیٌظ
در  یصیػلک یٌػانل وی. ا صیص تا وإًٍا رؽص کيیدٌا ارتٖ صیرا ةاسَد 

 . اغت گَى  رؽص تَان

ۀ درةػار ًک ي یؽ ویؽ» :ييصکط کْ و اغتکاْطاد نه یةٍل 
ا ة و ىيطی اغت ینَكٌَنٍَٓنی اسالٕی و ص، یکي یآن ـرتت ن

گَىػً  انػا ایو «ارتتػانی ىػصارد.م یً کيػیم تظکیسَاٌ یکً ن یگَىگ
چػیو ةػَده اغػت ی ْلػٓی در یٌا از دیطةاز ةرث و حصلىیػت. 

ای ذٌيػی.  غػاسًِچیظی نػادی اغػت یػا اغاغًا کً آیا وإٍیت 
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 یو ذٌيػ ینػادٌای  ، دصیػصهدر ىٍایت ًک میةگَتان  یص ةطایةگضار
نِػظ در  ًکػ یراکػْااىػص  دی ةطده داىؾهيصانناٌیًِا یکی ٌػِيص. 

. ایػو یٍيػی اْکػار صىػٌای نادی دار ص ویژگیىؽَ یص نیاىػان تَی
ای ٌ ، انا در ٌیو ذػال ٕهٍػًا دصیػصهـَرت نادی ٌػِی دارىص ةً

یکػی ٌػػِيص.  در وإًتَان گٓت ایو دو  دع نیذٌيی ٌػِيص. 
 وحػَدِ  تيٍػا ىػًگٓػِم: حٍػان حٍػان  ۀنؾاةً چیظی اغت کً درةار

ْػطدی  . داردىیػظ غطؽت سػَد را  زنان ٌم ًکسَد را دارد، ةل یناد
ذع کيػص،  را ِحو، َؽو، ِرن حٍان، غطؽتوحَد  تَاىص ٌادی ىهی

 یْطاغػَ یٌػػِيص. وِٕػ غػهدیػک در  یٌهگ ینطدم ٌاد زیطا
ص. یػو غطؽػت را تخطةػً کيیص ایتَاى یص، نیةطو یٌاد نطدم غهد
ا در حٍػانیچ ؟ تهام صیکي یتخطةً نآن را  چگَىً  ، ؽػانل تهػام ٌظ

ط کػْ یزىػصه و دارا یکييص، نَحػَدات یدط نن را اکل حٍ ًک ینَاد
 در غػهَح ٍػانیک یْػا یٌػػِ یٌا لکؽػٌػا  آن تهػامٌػِيص، 

ص یسَاٌ ینایيکً  ص. ةایـٍَد کي گضارىص یىهٌا  آن نشِلّ ٌػِيص.
. چػطا ةطویػصةػاه  دٌيص احازه ىهیٌا  آن ص.یتَاى یص انا ىهیيکـٍَد 

کاْی رؽص ىکػطده  ۀةً اىصازؽها  ي یؽ ویؽ طای؟ زدٌيص احازه ىهی
ص غػهد یػةشَاٌ دارد و اگػطسػَد را  اغػِاىصارد یٌط غهراغت. 
سػَد را دور  درون ىادػاکِ  ٌطچیظو ار ةص کاْ ةایصص، یةاه ةتط سَد را

ْٖػم ةػً ایػو ؽػکل ص. یاغِاىصارد آن غهد ؽَنهاةٔ ةطیظیص تا 
 ص.یص ةاه ةطویَاىت نی



51 

 

غػِشَش دتان  ةػصن، کيػص ؽػص نیؽػها ر ي یؽ ویؽ یوِٕ
ههئيًا نتان  ٌهطاه ةا تِییطات نثتت در ذٌو. ؽَد ین ةظرگی طییتِ

دٌػص  روی نی آىچػًدٌػص.  روی نیتان  ةػصنتِییطات ْیظیکی در 
ػػای آن ایػػو اغػػت کػػً  دادن  ؽػػها را ةػػً ؽػػکلةػػصی کػػً چیٌظ

درک  ةطای کهػک ةػًص. ىؽَ دور اىصاسًِ نی اىص ٌا کؾاىصه واةػِگی
را آیػَده  از نػَاد ای  دطؽػصه یةهػطتفػَر کيیػص ةٍِط ایو نػػئلً، 

 طیػز ، ةالْاـػلًاىصازیػص نیص و در آب یةيص نیآن را  رِ ص، دیدار نیةط
ػایاز آن چ یهػک. غػپع  رود ینػْطو  آب آن را  درونآیػَدۀ  یٌظ

 غػهت ةًؾػِط یص، ةیيک یسایآن را  ؾِطیة ص. ٌطچًیظیر نیطون یة
انالً کػ آبغهد روی  ،ؽَد یانالً سایکص. اگط یآ یةاه ن غهد آب

کيیم در روىػص  ایو ٌهان کاری اغت کً غٍی نػید. ؽَ ینؽياور 
ػای ةػص درونتظکیً اىخام دٌیم:  ٌػا رنػان  سػَد را از تهػام چیٌظ

در اغػت کػً  و غطؽػت حٍػانیاکيیم تا ةَِاىیم ـٍَد کيیم.  نی
ص، یػىکي ًیػسػَد را تظک ي یؽ ویاگط ؽکيص.  ىٖؼ درةان ٌهل نی

و اگػط از  صیػرا رؽص ىصٌ سَد یاغِاىصارد اسالٕ یکاْ ةً اىصازۀاگط 
ا ىؾَ گضارد ةً غػهَح  یهغطؽت حٍان ىص، یاْکار ةص و نَاد ةص ٌر

ٌای ذٌيػی و  دصیػصهص ییػص ةگَیتَاى یا نیص. دع آیةاهتط ـٍَد کي
تػان  یةطا یؽػَس کیػ ص ةایػِيص؟ ةگضاریو نثل ٌم ى یکینادی 
 وإػػػام اىَاعکػػً ةػػً ْػػطدی ٌػػادی ص یػػ. ْػػطض کي د دٌػػمیتَكػػ

نَحػَدی حازه داده ؽَد ةاه ةػطود و دارد، ارا انیال و  اذػاغات
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؟  ةاؽػصدضیط  انکانتَاىص  ینا یص، آیؾیيصیة ویاۀ ؽَد. درةار سصایی
غػطش از  یط ةػصکْيص را ةتی« ػاتَاةَدی»یک زیتایِی  یص وِٕیؽا

ػا ىؾػصه  سػصاییةػطای نَحػَدات  ،ةگضرد و چػَن از ذػػادت ٌر
ا یو چیا کيص.ایخاد دردغط  ص؟ ينخػاز ةاؽػآىخا  يصىتَا ینچگَىً ٌظ

تهام از سَد را  اغتٌيَز در ایو دىی در ذایی کًةياةطایو ْطد ةایص 
ا کيص.   تَاىص ـٍَد کيص. ْٖم ةً ایو ؽکل نیاْکار ةص ٌر

و ةػط هطکػظ کيیػص ي  تیؽ ویؽ  یتظکروی ةایص ، ةیان دیگط ةً
ال نطدم یاز ان. ةایص صیً کيیتظک ِحو، َؽو، ِرننتٔ غطؽت حٍان، 

او ٕفص ةص اْکار ، یٌاد ا ؽػَ یاىخام کاٌر نٖػصار . ةػا ٌػط  صیةص ٌر
ایچنٖصاری از  ، تان ذٌوکهی از رؽص ٕلهطو  از تان  ةصنةص در  یٌظ

ٌایی را  و غػشِیةکؾػیص رىػج  یکهػ صیزنان، ةا . ٌم صىرو نی ویة
 یص کهػیػتَاى یپع نغةیو ةتطیص.  را ازتان  ترهل کيیص تا کارنای

نرػصود  ؽػها را ناىيػص ٕتػلغطؽت حٍان دیگط چطاکً ص، یوةاه ةط
  رغاىیص و اغػِادتان ةٖیػ اىخام نی را ةًسَد  تالشؽها . کيص هیى

 دٌػص کػً گَىگی نی اغِاد ةً ؽها نکاىیظمِ  کيص. را اداره نینػائل 
ـَرت  را کً ةًها ی ؽَٖات ،ایو نکاىیظم .دٌص را رؽص نیتان  گَى 
 .کيػػص تتػػصیل نی گَىػػ ٕػػطار دارد ةػػً تان  ةػػصنای دیطانػػَن  نػػاده
ً یػص و در تظکیػدٌ یَغػًِ سػَد را رؽػص نینَر د ً ةػًکنَر  ٌهان

 غهَح یغَ ةً َغًِینَر د ظ ةًیىتان  گَى  ، غَِن صیيک یـٍَد ن
کػاری کػً کيیص  نی ًیتظککػی کً  ٌيَان طد. ةًکةاهتط ىَٓذ سَاٌص 
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نَر کػً از  ٌهػان ؛کيیػصً یتظک سَد را :ةایص اىخام دٌیص ایو اغت
 نَر دیَغػًِ ةػً ؛صیيآةصیصه کسَد را گضریص  نیان نػائل دؽَار نی

ػا کيیػصگَىاگَن را انیال ٌا و  یواةػِگ ػا  ٌهػ .ٌر در  را ایػو کاٌر
. ةشؾػی از ایػو دىیػای ةؾػطی ٌػػِیصدٌیص کً  ذایی اىخام نی

گیطىػص، از  نی در ىيػطو نهلػَب دىیا سػَب در ایو ٌا  اىػان آىچً
ِػً ىيػط گْطدر ٌيَان چیػظی ةػص  ةػًنٍهػَهً غهَح ةػاهتط  دیصگاه

ػػای نػػادی  ٌطچػػً کػػً کييػػص اکثػػط نػػطدم ْکػػط نیؽػػَد.  نی چیٌظ
از ىيػػط اغػػت.  ةٍِػػط صیػػآور ةػػً دغػػتةیؾػػِطی را در ایػػو دىیػػا 

. صیػػٕػػطار دار یدر وكػػً ةػػصتطؽػػها ،  واهتػػط در آن ةػػاه نَحػػَدات
ةً ٕیهػت كػطر دیگػطان  نادی راٌای  دارایینهکو اغت ؟  چگَىً

ص و نهکو اغت يىتاؽؽها ذٔ ٌا  آن  ص و ٌهیآورده ةاؽ ةً دغت
ای نادی ناىيص نٖام و  طوت ةیؾػِط واةػػًِ  ،ةاٌث ؽَد ةً چیٌظ

ص. یػدٌ ین اغت کً تٖػَا از دغػتایو ٌا  آن تهام  خیو ىِ صیؽَ
 کيص. اـالً رؽص ىهیتان  گَى  ؽیي  ؽیو  ةصون تظکی ةياةطایو

 ویؽػػشؿ از ةػػ روح مییگػػَ یکييػػصگان نً یتظکدر احِهػػاع 
کػً کػطد  ـػرتت نی ویاۀ درةار ی، اگط کػ  تط ؼید یرود. که یىه

 . انػاةيانيػصسطاْػات آن را  نػطدمنهکو ةَد ٌا روح دارىص،  اىػان
ٌػا،  َلکم کػً نَییداى یک ةػصن اىػػان نػیظیْ دژوٌؼز اکيَن ا
تط  وییدػاٌػا در ةػصن اىػػان وحػَد دارىػص و  ِطونکای و ٌا دطوتَن

در آن ىٖهػػً، . طه وحػػَد دارىػػصیػػٌػػا و ُ يَیٌػػا، ىَتط کَارکم، یةػػطو
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  ٌيػَز از غطچؾػه يص. انا آنیرا ةت یظیتَاىص چ یىه َپکطوغکین
اْت کؽػ ًکػم یداى یدارد. ن ار ْاـلًیةػ ناده  ا غطچؾهیذیات 
 دادن یرو یةػػطا یاىػػطژ یادیػػار زینػػػِلظم نٖػػصار ةػػػ یا ٌػػػًِ

ا یػاْت کؽػ یةػطا ذػطارت یادیػار زیتفادم اغػت و نٖػصار ةػػ
ا یػآطد، یػن ین یؽشف ی. دع وِٕ اغت هزم یا ٌػًِ یٌهخَؽ

روىػص؟  یو نیاز ةػ یآغػاى ةًؼ در ةصى اتم یٌا ص ٌػًِیکي یْکط ن
او  یاحػظا طد ْٖػمیػن ین یؽشف یوِٕ ًکم یا ةطده یرو نا د ویازا

 ٌػا، ْٖػم و نَیکَلیتػط ةظرا  یػه وی، ا ُةٍص نا ٌػِيص ویکً در ا
او در  یٌا ةػػصن در ذػػایی کػػًظىػػص، یر یٌػػػِيص کػػً ْػػطو نٌػػا  آن

ةصن اگط م. یؾیيصیة یا ص یريًییایؽَىص. ة یگط ىاةَد ىهید یُةٍصٌا
؟ اغػت یلکؽ چً ًةدیصه ؽَد  نیکطوغکَپةا ةظرگيهایی اىػان 

ذطکت  یةآىخا  یوِٕ ی، ذِ اغت تکذطدر ذال ةصن اىػان  تهام
 یٌا غػػلَل ، اغػػت تکػػذطدر ذػػال  ةػػصن ص تهػػامیةاؽػػ ىؾػػػًِ

از اىگػار  ، اغت الیةصن غ و تهام اىص تکذطدر ذال ؽها  یَیکنَی
 َپ ةًکطوغکینةا ةظرگيهایی  اغت. ةصن اىػان ؽصه غاسًِ ؽو

يػص یة ینػا ن یٌا کً چؾم یا ةصىةو یؽَد و ا ین صهید لکؽ ویا
ةطداؽػت تَاىص  ین اىػان چؾم ٓتح ویازیطا تٓاوت دارد. ةػیار 

ػا یآن چ صنیػاورد و ؽػها را از دیة ةً وحَد ؽها یةطاىادرغِی  ٌظ
ػا را یص چیػتَاى ی، ن ةاز ةاؽصتان  غَم چؾم یدارد. انا وِٕ یةازن ٌظ
 ینػػادرزاد ییتَاىػػا ویػػو اةتیيیػػص  ؽػػصه ییىهػػا ةػػظرانَر ً ةػػ
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صه یػػىان یٍینت ْػػَؽ ییذاكػػط تَاىػػادر ذػػال انػػا ،  ٌاغػػت اىػان
،  تػان ىػاٌط ؽػَىص  یٍینت َْؽ یٌػا ییص تَاىایػ. اگط ةشَاٌ ؽَد ین
 .صیتان ةطگطدً یاویلَص س ةً از نطیٔ تظکیً صیةا

و ةتیيیم ةا نهایتی کً  میيک تَٖا ـرتتۀ درةار یص کهیةگضار
.  کيیم نػید یتؾطآن را  اتیحظئ .تاکيَن گِٓیم چگَىً ارتتاط دارد

.  میػک ةػصن داریػاد یػزار یةػػ یاز ُةٍػصٌا ٌطیکدر  ٌا نا اىػان
 غػلَل اغػت تَاىص ةتیيص نی کً چؾم اىػان ةصن حظء ویتط ةظرا

تَاىػِیص وارد ْلای  اگط نیغازىص.  ٌا ةصن ْیظیکی را نی و غلَل
 ،ؽػػَیصٌػػا  نَیکَلْلػػای ةػػیو ا یػػٌػػا  َلکٌا و نَی غػػلَلةػػیو 

ػِو ةػً . یػصطدک نیتخطةً را  گطید یُةٍصةً  ؽصن وارد انػا ةػطای ْر
ً یتِص. اؽ نیآىخا  ةَدن در اةِصا نهاةٔ ایظاناتِ ةایص تان  ةصنا، خآى

در  ٌای گَىػاگَن ةصنیص تَاى ىهیدر ایو ُةٍص داریم کً  ینٓاٌیهةا 
تَاىيػص ةػظرا یػا کَچػک  ٌایی کً نی درک کيیص، ةصنآن ُةٍصٌا را 

اً . اىص نَر تفػَرىادضیطی وغػیً آن ُةٍػصٌا ةػًؽَىص.  در ذػال  ـػْط
 یػکزنػان در  ٌمی ٌػػِم کػً ٌایاز ُةٍػص ای  ؽکل غاده تَـیّ

ةػصن  ،گَىػاگَن یُةٍػصٌااز  ٌطیػک اىػػان در ص.ىنکان وحَد دار
آن را نیػصاىی ةصىی دارد کً  ، ُةٍص ةشفَص یکارد و در نِٓاوتی د

 ًکػ تٖػَا اغػتٌهان  ،صانین ؟ آن  یصاىین چً اذانً کطده اغت.
ًا نٍَٓنی اسالٕػی اغت و  صیغٓۀ ناد یتَٖا ىٌَکطدیم. ةیان  ـْط

اغػت کػً ٌلت ةً ٌهیو اغت و  یآن ٕهًٍا ناد ىیػت.ىيطی یا 
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ا  ، نػو در گضؽًِ ٖػَا ت« دادن ازدغت»یا « کطدن حهً»درةارۀ تٌط
نیػصاىی ٖػَا ایو تگِٓيص.  ین یانالً نيهٖکٌا  آن کطدىص. ـرتت نی
در  گضؽػًِ درکيػص.  را اذانػً نیدٌػص کػً ةػصن ْػطد  را ؽکل نی

 اغػِادحای ایيکً نطیص در حػِخَی اغِاد ةاؽص،  ، ةًدائَ  نصرغ
 ینٖػصار تٖػَا اغِاد ةػً؟  ػتیچ نييَر .دطک یص را حػِخَ نینط
ةَد.  یاو آغان ن یً ةطایاد ةَد تظکیاگط ز .اىصاست ین یص ىيطینط

 یٌا یغػشِتظکیػً کيػص و آغػاىی  تَاىػػت ةػً ىهیاد ىتػَد یاگط ز
 داؽت. یةاه ن غهَح یغَ ةً رؽص گَى  یةطا یاریةػ

 «ارنػػاک»آن را  کػػً داردوحػػَد  اهیغػػ ۀنػػاد یىػػٌَ زنػػان ٌم
دو  ویػىانيص. ا ین «گياهىاؽی از  یارناک» ػمیدر ةَد و میىان ین

 دو نػاده ویػوحَد دارىص. ا ةا ٌم زنان ٌم اهیص و غیغٓۀ ىَع ناد
ٌا،  یٔ ترهػل غػشِیز نطرا اتَٖا دارىص؟ نادۀ م چً ارتتانی ةا ٌ

اایا گضر از اوٕات غشت   درم. یآور ین ةً دغتسَب  یىخام کاٌر
اا از نطیٔ اهیغ ۀناد ذایی کً ػایػا ةػص  یىخام کاٌر  یاىخػام کاٌر
انػطوزه ةطسػی . یػصآ ین ةً وحَدگطان یا آزاررغاىصن ةً دیىادرغت 
دٌيص، ةلکً ذِػی از  تيٍا ْٖم ةً غَد و نيٍٓت اٌهیت نی اْطاد ىً

اىخػػام  یدػػَل ٌػػط کػػار یةػػطا. کييػػص یچ ؽػػطارتی ْطوگػػضار ىهیٌػػ
کييػص  یط نیرغاىيص، نطدم را اح یةً ِٕل نگياه را  یدٌيص. اْطاد ة ین

. ييصک ین کطده و نَاد نشصر نفطؼ یةاز حيع ؾيص، ٌمکآدم ة کً
دٌص تٖػَا از  اىخام یةص ارککػی  یدٌيص. وِٕ ین اىخام یارک ٌط
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وِٕی ؽشفػی ةػً دٌص؟  ین از دغتآن را  دٌص. چگَىً ین دغت
ؽػصه و کيص ةط نطؼ نٖاةػل چیػطه  گَیص، ْکط نی دیگطی ىاغظا نی

اگػط » :وحػَد دارد حٍػان ویػدر ا یانا اـل اذػاس سَةی دارد.
،  آوردن دغػت ةً یةػطا «.آورد یىه ةً دغتؽشؿ از دغت ىصٌص، 

 ؽَیص نیص، نختَر یدٌ از دغتىشَاٌیص ص. اگط یةصٌ از دغتةایص 
 ًٖا غطؽت حٍانی؟ دٕکيص نختَرتان نی یػک ص. چًیةصٌ از دغت

 ًکػ اغػت وکطنهیػُ رو ویػدٌص. ازا یار را اىخام نکو یا ًک اغت
ایچ آوردن دغت ةً یدر آرزو ْٖم دٌػص  آىچً روی نیص. یةاؽ ییٌظ

ا یػکيص  یو نیتٌَ یگطیةً د یؽشف یوِٕ کً ةصیو ـَرت اغت
 یگػطید سػَد را ةػً یکيص، تٖػَا یاغِٓاده ن غَء یگطیاز د یوِٕ

ً اذػػاس کاغت  ینْط ،گطید ؽشؿ از آىخا کًيص. ک ین دطتاب
 ٔیػنط ویداده، ةص را از دغت یظیو چ صهیؾکو زحط  ىصارد یسَة
 ایيخا ،آن ؽشؿ در ذایی کًؽَد.  ین ٌا حتطان ویا او تهام یةطا

از  یاً کػت ،ؽػَىص یآن کلهات سػارج ن یِٕوکيص،  یو نیةً او تٌَ
ْػطد  یو درغػت روکيػص  نیآن ؽشؿ دطواز  یُةٍص صانیتَٖا از ن
 یؾػِطیة یو کيص، تَٖایاو تٌَ. ٌطچً ةصتط ةً صیآ ینْطود نٖاةل 
 لکؽػ ویٌهػ ظ ةًیى گطانید دٌص. زدن و غَءاغِٓاده از یةً او ن

زىص، ٌط اىصازه کً  یو یگص ن نؾت یگطیةً د یؽشف ی. وِٕ اغت
نٖاةػل آن ؽػشؿ  یكطةً غشت ةاؽص، ةً ٌهان اىػصازه تٖػَا رو

و غػهد یػو اـػل را در ایػتَاىػص ا یىه یٌاد ی. ْطدصیآ ینْطود 
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آن را  تَاىػص یىه ،ط ؽػصهیػکيص ترٖ ین اذػاس در ذایی کًيص. یةت
تػَ را ص یػ، نو ٌػم ةا یزد کِکنطا تَ » :يصک یط نکيص و ْک ترهل

او  دٌػص و آن تٖػَا را ةػً یحَاب او را ن ا نؾتة «.ةظىم ٌَض در
آورده و ىػً از دغػت  ةً دغػترا  یظیىً چ ،کی چیگطداىص. ٌ یةطن

،  یا ةػار زده کیتَ نطا » :يصکط کْنطؼ نٖاةل و اغت کاىص. نه داده
 کِػکاو را  دوةػاره «.اىِٖػام ةگیػطمتػا  ص تَ را دو ةار ةظىمیةا دع
 .کيص نیدطواز او  یغَ ةًؼ یاز تَٖا یگطید  کو تزىص  نی

 لیدر تتػص یا راةهػً م؟ چػًیدٌ یت نیاٌهةػیار تَٖا  چطا ةً
ا تٖػَا، ةػ: »صه دارىػص کػًیػاز نضاٌب ٌٖ یتَٖا وحَد دارد؟ در ةطس

 ٌایی را، اگط ىً در ایو زىصگی، در زىػصگی ةٍػصی ةػً ةطکتؽشؿ 
ایػو  ،ی دارداریةػػ یتٖػَا ةػطای ؽشفػی کػً« آورد. دغت نػی

یػا  ادیػز  ػطوتونيفػتی ٌػایی،  ص در ؽکل نٖاميتَاى نی ٌا ةطکت
و یچيػػازای ٌػػا در  ویا تهػػامص. ىؽػػصن آرزوٌػػا ىػػاٌط ؽػػَ ةػػطآورده

و یػا از نػضاٌب یگػط در ةطسػیدۀ صیػؽػَىص. ٌٖ ین نتادیً ییتَٖا
او  و روح ةػصن ،ةاؽػص ىصاؽػًِ ییچ تَٖایٌ یاغت کً اگط ؽشف

 و ةٍص از نطا، رود نی ویاو از ة یاـل . روح صىرو نی ویاز ةٌط دو 
ناىػص. انػا در احِهػاع  یىه یةػإ یظیػطد و چین یانالً نک ؽشؿ

 گَى  ةًنَر نػِٖیم  ةً تَاىص یم تَٖا نیييصگان، نا نٍِٖصکً یتظک
 ؽَد. لیتتص
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 گَىػ  ةػًچگَىػً کػً تٖػَا ـرتت کيیم  ویاۀ ص درةاریةگضار
ْػطد » :ٌػػت یا ييػصگان گِٓػًکً یؽَد. در احِهاع تظک ین لیتتص

 شرا اغِاد  نػائل ةٖیو  ْٖم ىیاز دارد در تظکی  سَد تالش کيص
 اْػػطاد غػػت کػػً ةطسػػیاایػػو نِػػایط رویکطدٌػػایی  «کيػػص. اداره نی

دٕیػػٔ خػػػم ت گیطىػػص، ناىيػػص نی ىيػػطدر گظیييػػص یػػا نٍػػم  ةطنی
 کػً میؽها ةگَ سَاٌم ةً یانا نةصن.  درون کیهیاگطی ٌایْطایيص

ا ىیػت و در آنآىچً نٍم اغت  ةػیؼ را تان  وإً اگط ذٌو چیٌظ
ؼ از ذػص یاگط ة نهکو اغت واةػِگی ؽَىص. صينؾَِل کي از ذص
 .صیا صهؽػواةػػًِ ٌػا  آن ةػًرغص  ىيط نی ةًص یيکط کٌْا  آن ۀدرةار

را ةػػً   نػػػائل ةٖیػػةيػػاةطایو ْٖػػم تػػالش هزم را ـػػطؼ کيیػػص و 
کً ةطای رؽص گَىػ  ای  سَاغت و ارادهاغِادتان ةػپاریص. ٌهیو 
ت داریػػص کػػاْی  دتان اىخػػام کػػار وإٍػػی را اغػػِااغػػت. و دیؾػػْط

َِاىیػص اىخػام سَدتػان ةکػً اغػت ٌط کاری  ْطاتط ازدٌص و آن  نی
ی ةػصىتػان ةَِاىیػص  ن ٌادیةا ةصؽها دٌیص. ٌیچ راٌی ىیػت کً 

غػػاسًِ  اىػػطژی ةػػاهةػػا ۀ ً از نػػادکػػ ل دٌیػػصؽػػکرا نتیٍی  ْػػَؽ
 ةصن اىػػان لیروىص تتصاغت. دار  سيصهذِی ْکط آن ىیظ  .ؽَد نی

وحػً  چیٌ ةػًو  ظ اغػتیو اغطارآن صهیچیار دیگط ةػید یدر ُةٍصٌا
ا را اىخام دٌکص آن یَاىت ىهیسَدتان   ص.یاٌر

 ینکاىیظنؽها  ةًدٌص ایو اغت کً  م نیاىخا تاناغِادآىچً 
 اىػػان ةػصنةیػطون در  دٌص. تَٖا یرا رؽص نتان  گَى  ًکدٌص  ین
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 ارتٓػاعؽػَد.  ین تٖػَا غػاسًِ ویػاز ا یوإٍ وحَد دارد و گَى 
 ةػً دغػت تٖػَاایػو گَىػ  او، ٌػط دو از  تػَان و ؽػشؿ غهد

 ـػَرت  ةً ًکيص ک ین لیتتص گَى  ؽها را ةً ی. اغِاد تَٖا صيیآ ین
 غػهد ینَر وإٍػ ةػً ًکػ يص. گَى ک یةاه رؽص ن نطؼ  ةً چینارد

رؽػص  چینارد ؽکل  ةً ؼةصىةیطون يص در ک ین را نؾشؿ ؽشؿ
 لکگَىػ  را ؽػ رغص غػَِن یغط ن یةاه ةً آىکًو ةٍص از  صيک نی

 تَان ی، ن ؽشؿ گَى  غَِن یةليص ىيط ةً کیةا  دٌص. ْٖم ین
 ؽػشؿ  یتظکۀ و  هط غهد ویداد. ا ؿیرا تؾش ؼگَىگ غهد
از اْػطاد  یةطس ی. وِٕ اغت ؽصه اؽاره آن ةً ػمیدر ةَد ًک اغت

 کتَاىص ةػصن را تػط ینؽان  یاـل ٌػِيص، روح ؾویِینصدر ذال 
 تئتَاىص ةاهتط ةطود و حط یىه ةطغص، انا یةشفَـ غهد و ةً يصک

ِو و  صیرغػآىخا  ةً ؼگَىگ غَِن یرو ةا ىؾػِو را ىصارد. ةاهْر
 گَىػ  غػَِنایيکػً  سانط تَاىص تػا آن غػهد ةػطود. ةػً یْٖم ن

نييػَر  .ةػاهتط ةػطودتَاىص  یدارد، ىه ارتٓاع اىصازه ٌهان ةًؽشؿ 
 . و اغتیً ایتظکۀ  هط از ػمیةَد

وحػَد  ي یؽ ویؽ غهد یطیگ اىصازه یةطا یارینٍ ویٌهچي
 زنػان ٌم یػِيص، وییُةٍص ى کیدر  گَى  ار و غَِنینٍ ویدارد. ا

 طدهکػ رؽػصذاكػط در ذػال ؽػها  ي یؽ ویؽ  یوحَد دارىص. تظک
ؽػها  ةػً یػػک یوِٕػ یٌاد نطدم انیدر ن نَر نثال اگط ةً اغت
ا یػ .آرام ةهاىیػصص و یٌم حَاب او را ىصٌ لهًک کی کيص یو نیتٌَ
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ص و ةػا یتشيػص از ییىگَ یظیچزىص  یؽها ن ةً ةا نؾت یػک یوِٕ
 کً غػهداغت ةیاىگط ایو وكٍیت دو یک از ایو ٌط  ص.یةگضر آن
ييػػصه، ک ویتهػػط ٌيػػَان  دػػع ةػػً.  غػػتار ةاهیةػػػتان   يیؽػػ ویؽ

ص آورد؟ یػىشَاٌ ةً دغترا  ا گَى یص؟ آیيک نی ػبکرا  یچیظ چً
 . غػهدکيػص نیرؽص تان  گَى ،  ؽها ةٍِط ؽَد ي یؽ ویؽ یوِٕ

ا و اغػِثي اوغػت ي یؽ ویغهد ؽ یةً ةليصٌهیؾً ْطد  گَى 
سػَد را ةػا  یٌػا ویتهط از اْطاد ةَدىػص کػً یةطسگضؽًِ  درىصارد. 

ا یػدادىص و نٍم ىتَد کً در دارک  یاىخام ن یو ازسَدگضؽِگ یغٍ
اىخػام  کػانالً سػَبآن را  ساىً ةاؽيص، وإًٍا ةً آن ةاور داؽػِيص و

ِار  یگطید ؽکل  ةًؽصىص  یسارج نایيکً  نرق انا ةًدادىص.  ین ْر
ِيص،  ینن را اسَدؽ طدىص و راهک ین  یةػطادر نیان نػطدم ٌػادی ْر
اةػت گطانیةا د و ؽٍطت یؽشف ًْاين ا یػ. آکطدىػص نی حي  و ٕر

تَاىػػت  ىهی اـػالً تَاىػت رؽص کيص؟  ین ؽان ص گَى یکي یْکط ن
. یاْػت ىهی ؽػٓاؽػان  یٌا یهاریظ ةیػى ٌلت ویٌه و ةًرؽص کيص 

 یگَى  را نصت یچ یٌا ویاز اْطاد تهط ینَر اغت کً ةطس ویچطا ا
طا یػػگػػطدد؟ ز یةطىهؽػػان  یدٌيػػص انػػا غالنِ یاىخػػام ن ینػػَهى

 یٌا ورزش ، نثل اغت یٍینت َْؽ یظیً و چیٌهل تظک گَى  یچ
ؼ یو اْظا یاِْو غالنِینييَر ةاز . ةً ػتیى یٌاد نطدم یکیظیْ

 ص.یيکظ کي  سَد تهطیؽ ویص ةً ؽیگَى ، ةا
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سَؽػ  نِهطکػظی از  دادن ؽػکل ًکػاْػطاد نٍِٖصىػص  یةٍل
 ػت.ینَر ى ویانا اای از رؽصدادن گَى  اغت.  ؽیَه (َدن) اىطژی

تخػػػم دٕیػػٔ ةػػً اىخػػام  ؽػػان، ٌيَان ةشؾػػی از تهطیو ةػػًٌػػا  آن
را ؽػکل دٌيػص.  دن دطدازىص تا نیؽان  در ةصن کیهیاگطیتِییطات 

طه یػذس را یاىػطژ کػل نیػّگػػِطۀ ساـػی از  ْٖم دن انا ایو
 ًکػنَر  اغػت؟ ٌهػان یا چً ىَع ناده دن ىً ٌه  آن را.يص، ک ین

، ةشػؼایػو ْیظیکی ىیظ دارد و ةشؼ  وش نار میداى ین یٌهگ
ةػػیاری از و  یٍینت ْػَؽ یطوٌػایىکيص  کييصگان را ٕادر نی تهطیو

ایػػو  ثػػطکا ٌػػا، در تهػػام روش ص.يػػدٌگػػط را رؽػػص ید یٌػػا تیٕاةل
 دادهٌا  آن از اغِٓادهۀ ٌػِيص و احاز ٕٓلنتیٍی  ٌای َْؽ ییتَاىا

وحػَد  یٍینت  ْػَؽ یٌػا ییاز تَاىا یادیػار زیؽَد. تٍصاد ةػػ یىه
يػص، ک رؽػصٌػا  آن از یکیایيکً  نرق ةً. ٌظارٌ ا ؾِط از دهیة دارد،
؟ صىَاٌط ؽػؽػَد ىػ ه داده ىهیاحػازٌػا  آن د. چطا ةػً ؽَ ین ٕٓل

در  ل سػَدیػىؾػَد ةػً ن داده ؽػها احػازه ةً ًک اغت وینييَر ا
ل یػن ةػًیص نخازىً ص. ؽها یار ةتطکرا ةً ٌا  آن یٌاد نطدم  حانٍ
نَر  ةػًص یػص و ىً احػازه داریةظى ٌم را ةً یٌاد نطدم احِهاع سَد

در  طایص. زیةگضار ؼیىها ةً را در احِهاعتان  یٌا ییتَاىاغطغطی 
ؽػص.  نی نشِػل یٌػاد نػطدم احِهػاع تیوكػٍ ـَرت ُیط ایو

اگػط نِکػی اغػت و ٕػهت زیادی از نػیط تظکی  ْطد ةػً ایهػان 
 ًکػ دیصىػص و نی دادیػص نی ىؾػانٌهً  را ةًتان  یٌا ییتَاىا تهام
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تظکیػً را ؽػطوع و کػطده ٌهً ةػاور ، ٌػِيص یٌا وإٍ ییتَاىا  ٌه
اک ًک یاْطاد کطدىص. نی ظ یػاىػص ى اىخػام دادهىاةشؾػَدىی ةص  یاٌر
ةػً ایػو ص یػىصار . احػازه ػػتینخاز ى ویو انصىص آ ین ًیتظک یةطا

چػَن  ٌانػل دیگػط ایػو اغػت کػً ص.یػةگضار ؼیةػً ىهػا ـَرت
نهکو  صیيیرا ةتناٌیت وإٍی نػائل و  یطیتٖص ص رواةمیتَاى یهى

ای اؽِتاه اىخام دٌیص اغت ةً  یص کػاریػيک طکص ْی. ؽاراذِی کاٌر
ةاؽػػص.  ىادرغػػت یتَاىػػص کػػار یص، انػػا نیػػدٌ ین را اىخػػام درغػػت

کػار ایيکػً  نرػق ةًطا یص. زیرا ىصارٌا  آن ارةطدنک ةًۀ احاز رو ازایو
ةیٍػَده تان ً یػتظکآیػص و  دػاییو نیتان  غػهددٌیػص اىخػام  یةص

ٕٓػػل  یٍینت  ْػػَؽ یٌػػا ییاز تَاىا یاری، ةػػػ در ىِیخػػً. دَؽػػ نی
  نطذلػ ةػً ؽشؿوِٕی ؟ اِْص ین دن ةطای یاتٓإ ؽَىص. چً ین

 ةهػب نثػل دن ویػااز ، غػصةط یيیة و روؽػو ةازؽصن ٕٓل گَىػ 
 و تهػامؽػَد نيٓخػط ؽَد تا  ؽَد. از آن اغِٓاده نی اغِٓاده نی

ٕٓل ؽصه ةَدىػص و ىٖػاط نػب در ةصن کً  یٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا
 ص.ىؽػَ ٌای ؽػشؿ آزاد نی ٕػصرت  يػص. ٌهػک را ةازةصن  غَزىی

ةٖایای  ،غَزاىيص ینگاٌی اوٕات وِٕی ةصن راٌتی را دع از نطا 
ناىػص.  ین یطا ةػإیغارىام  ی ةًؽکل ناىيص کَچک و کطیػِایی نٍطه
ٌا ٌػػِيص.  ا دىػصانیٌا  اغِشَانٌا  آن ييصک یاْطاد اىٍار ن یةٍل

 ؽػصه نيٓخػط دنِ  ناىػصۀ ةإیرا ىصارىػص؟ آن ٌا  آن یٌاد چطا نطدم
از  یاریةػػ نَاد یذاو دن . آن اغت ؽصه زاداش آ یو اىطژاغت 
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 یهػکۀ ، انا اغِٓاد اغت یناد یظیچ ظی. آن ىاغت گطید یُةٍصٌا
ا نطدمیدارد. ا  اغػت. آن کييػص آن وإٍػًا ةػاارزش یْکػط ن و روٌز

 یظیػچ ویچيػ ْٖػم. اغػت ار غػشتیو ةػ و ؽٓاؼرد دا یاىطژ
 . اغت

: ٌم ةطای رؽػصىکطدن گَىػ  اْػطاد وحػَد دارددیگطی ٌلت 
ً یػتظک غَی ةاه تَاىیص ةً ةصون آگاٌی درةارۀ ْا در غهَح ةاه، ىهی

 ی، ةطسػ طدمکػ تط اؽاره ؼید ًکنَر  ػت؟ ٌهانینييَرم چ کيیص.
تػان  یص ةطایػةگضار .اىػص طدهک ویرا تهػط گَىػ  یچ ىػَع اْطاد چيص

 ، صیػطیگ یاد نیػرا ٌػا  آن تٍػصاد از چًةصون تَحً ةً ایيکً ،  میةگَ
م  ص یػسَاٌ یةػإ ییالس اةِػصاکؽاگطد  . ْٖم اغت خًیىِ یةةاٌز

در  یاـػَی یٌهگػٌػا  آن .ًیػتظکدر  ییاةِػصا السکػناىص، ؽاگطد 
تَاىيػص  یىه وییدػا یدر غػهر یاـَی . چيان و ٌػِيصییدا غهد
ييػص. اگػط کٓا یةاه ا غهَح یغَ ؽها ةً  یتظک ییدر راٌيها یىٖؾ

ص، یػيک نهایٍػً را در داىؾػگاه ییاةِػصا السکػ یدرغػ یٌا ِابک
 نهایٍػً راٌا  آن تٍصاد از. ٌط  ناىیص نی یةإ ییاةِصا السکؽاگطد 

م  ، صیيک کع.  اغػت صهیػْا یةةػاٌز  . غػهَحؽػَیص نی، ةػصتط ةػٌط
و در اغػت ً نطتتم ةػا آن غػهَح کدارىص  ینشِلٓ ینشِلّ، ْا

کيػص.  ین ییراٌيهػا ینشِلٓػ یٌا نشِلػّ، ْػا ةػً ؽػکل غهَح
ؽػػها   یػػتظک یيػػص راٌيهػػاىتَا یىه وییدػػا غػػهد ، اـػػَل ویةيػػاةطا

 یاـػَی یٌهگػگػَییم  ایيخػا نی آىچًص. يةاه ةاؽ غهَح یغَ ةً
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 از غهَحٌایی  درک آنَزؽم ةاه ٌػِيص. در در غهَح ًیتظک یةطا
  یػتظکتَاىيػص  نی ؾًیٌه ٌا آن وی. ةياةطا يمک ین بیکتطرا نشِلّ 

تفػَیطی  ىػَارو ـػَتی  ىػَار ،ِػابک . چيصکييص ییؽها را راٌيها
کطدن ةػً  گػَشٌػا،  ةار سَاىصن آن کیص کً ةٍص از یةط ین ی. د دارم
ص یةط ین یو دکييص  ین یی، ؽها را راٌيهاٌا آن طدنک تهاؽاٌا یا  آن

ٌػا گػَش  ةػً آنص، یػرا ةشَاىٌػا  آندوةاره  یوِٕ یکً دع از نصت
م  ،را تهاؽػا کيیػص ٌا نکيیص یا آ  کييػص. نی ییاٌيهػاؽػها را رةػاٌز

نَر  ةػًٌػا  آن دٌیػص، نیرا رؽػص  سَدنَر دیَغًِ  نَر کً ةً ٌهان
اکيَن گَىً اغت.  ویْا اناٌیت . کييص ین ییؽها را راٌيهاًِ دیَغ
گیطىػػص  هػػیخػػً ىیىِؽػػان  از تهطیو ْػػطادا کػػً یٌلِػػداىیػػص دو  نی

 صيػتَاى یةػاه، ىه ْا در غػهَح ةً یآگاٌ ةصونیکی ایيکً چیػت: 
ت کييص  ًیتظک در ص، اگط يىکي ًیاگط درون را تظکدیگط ایيکً و دیؾْط
دو  اةػص.ی یؼ ىهػیْظاا ؽان گَى  صيىکيً یسَد را تظک ي یؽ ویؽ

 ایو اغت. ٌلت

 دافا خاص فالَن یيا یژگیٍ

ظار روش تظکاز ٌؾػِاد یکینا  یداْا ْایَن   ً در نصرغػیػوچٍاٌر
 تهػصن چطسػ  ویػٌطگػظ در اْػایَن داْػا  در ذایی کػً.  ةَدا اغت

ٌيَان راٌی ةطای  ةً یٕتلتهصن در ، زناىی اغت ىؾصه یٌليکيَىی 
ان و دوریػدر اکيػَن اؽػص. ٌليی وغیً ای  گػِطهىخات نطدم در 
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و در دغػِطس ٌهگػان ٕػطار  يمکػ ینػ یٌهَنآن را  دوةارهدایاىی 
تٖػَا ایيکً  ۀةار. در اغت ت ةاارزشیىٍا یةٌلت  ةً ٌهیو .دٌم نی

ؽػَد ـػرتت کػطدم.  ین لیتتػص گَىػ  م ةًینػِٖنَر  ةًچگَىً 
از ةلکػً  ،صیػآ یىه ةػً دغػت ویاز تهػط گَىػ داىیص کً  اکيَن نی

 ييص گَى  سػَدک ین یغٍ از نطدم یاریؽَد. ةػ ین ػبک ًیتظک
ً را یػو تظک اىػص ٌػا نٍم ویتهطْٖػم کييص  یْکط ن را رؽص دٌيص، انا

  یاز تظکٌهیؾً و اغت کً گَى  یٖت ایطىص. انا ذٖیگ یىه یحص
 آنػَزش ایيخاٌا را  ویچطا تهط ص. دعیآ ین ةً دغت ي یؽ ویؽ
 یِکذط چیٌ راٌتان چطا ًک دٌم دیتَك ةِصاص ایم؟ ةگضاریدٌ ین

ييص، نَِن را یىؾ یننصیِیؾو ٌهصتًا در ٌا  آن ييص.ک یىه ویرا تهط
ؽػان  گَى  ةا ایو ذالو  کييص یً نیرا تظک ي یؽ ویسَاىيص، ؽ ین

ٍیو را نؽان  غهد ًک دٌيص رؽص نیرا  یگَىگٌا  آن .يصک یرؽص ن
کييص ایػو  ٌلت ایيکً از ٌیچ تهطیو ذطکِی اغِٓاده ىهی .يصک ین

ا، از یػدى نٍِلٖػات  ٌه آنَستدیطواىؼ  ةً یانَىیکؽااغت کً 
ا  ةصن حهلً  نَحػَدات  ٌهػ ىخػاتۀ دائَ درةار  ييص. نصرغکرا ٌر

 اىػَاع دٌيص یآنَزش نٌا  آن کً یکيص. اْطاد یؽٍَر ـرتت ىه یذ
 نشِلّ نطدنی ىیػِيص کً ذٌيیت و غهد نشِلٓی داؽًِ ةاؽيص

سػَد  صانیػنطٌا  آن .ةاؽيصةیؾِط و ةطسی کهِط سَدسَاه ةطسی و 
 صا کييص، انا ْٖمیص دینط نهکو اغت غًنثالً  ييص.ک ین را اىِشاب

ص َىؽ ص نههئویيص. ةاک ین اْتیرا در یوإٍ آنَزشٌا  آن از یکی
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 سَب یلیدارد، س یادیار زیةػ یتَٖا ؽَد ی کً اىِشاب نیصینط
ٌػػای ةػػصىی  تهطیو از يػػاةطایو. ة اِْػػص یاغػػت و در نؾػػکالت ىه

 کطدن دىتال نػَهىی ةػًکييص، چطاکً  تثکیص نیٌا  آن اغِٓاده و روی
هزنػ  آن، چيػیو و ٌػِيص  یٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا ٌهط و تَغٍ 

 رویکطدی اغت.

ص یو ةایاغت، ةياةطا و ذٌو ةصن  یتظک یةطا یداْا روؽ ْایَن
 یو ةػطایتهػط اتکػ، ذطغػَ   کیػرا داؽًِ ةاؽػص. از  ییٌا ویتهط
 ؟ ػػتیچ «کطدن  تیتَٖ» ٌػِيص. یٍینت َْؽ یٌا ییتَاىا تیتَٖ

 یٌػا ییت تَاىایػتَٖ یطونيص گَىػ  ةػطایاغِٓاده از تَان ىیٍيی 
تط  یٕػَای  نَر ْظایيػصه را ةػًٌػا  آن ةػصیو ؽػکلتػان.   یٍینت َْؽ

در را نتیٍی  ْػَؽ از نَحػَدات یاریگػط، ةػػیدغَی يص. از يک ین
ۀ دائػَ درةػار  ةػاه، نصرغػ غػهد  یدر تظکص. يدٌ نیرؽص تان  ةصن

ةػػصن غػػشت »ۀ ةػػَدا درةػػار  نصرغػػ و «حػػاودان کَد کػػتَیػػص »
 یٍینت ْػَؽ یٌا ییاز تَاىا یاریکيص. ةػ یـرتت ن «طیىادض یتتاٌ
ػا  ویػاص. يػکيرؽص  در ةصن صیةا ىیظ  ٔیػاز نط دارىػص اجیػاذِچیٌظ
دػطورش را ٌػا  آن نػا یٌا ویو تهطکييص رؽص  یکیظیْ یٌا ویتهط

ً و یػتظک یةػً ٌػط دو و ذٌػو ةػصن انلک  یو تظکیص. تهطيدٌ ین
 چگَىػً ًکػص یا صهیٍْه یٌهگ يَنکا يمک یط نکْ از دارد.یى ویتهط

را تان  غػهد ینَر وإٍػ ةػً ًکػ یگػَىگآیػص.  نی ةً وحػَد گَى 
 ذاـل ًیاز تظک ًکص، ةلیآ یىه ةً دغت ویتهطيص از ک ین نؾشؿ
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غطؽػت حٍػان ةػا  ؽصن ٌهگَني  و یؽ ویؽی ؽَد. ةا ارتٖا ین
ؽػها را  گػطی، د، غطؽت حٍػان یٌاد نطدم ویدر ة ًیتظک ذیو در

و یػ. ا صیػيکـػٍَد  ؽػَد نیو ةً ؽها احازه داده  کيص هینرصود ى
 .ؽػَد لیتتػصگَىػ  ةً  کيص نی ؽها ؽطوع یً تَٖاکاغت  یزناى

ةػا آن تػان  گَىػ  يػص،ک یرؽػص نػؽػها  ي یؽ وینَر کً ؽ ٌهان
 گَىً اغت. ایوٌا  آن ارتتاطاةص. ی ین ؼیاْظا

 ًکػ ی. گػَىگ اغػت و ذٌو ةصن یوإٍ  یتظک نا  یتظک روش
ؽػَد، از  ذسیػطه نیتان  نةػص یٌا غػلَل تهػام در میدٌ یرؽص نػ

ًِ تا ذراتی در ٕلهطوٌای  ىٍایت  ةیذرات ةصن ْیظیکی ایو ُةٍص گْط
 غطچؾػهًاز آىخػا  تػانوحَدکػً ی یٌهان ٕلهطوٌا ؛ریظ و ىانطئی

ؽػَد،  یؾػِط نیؾػِط و ةیةتػان  گَى  تَان ًکنَر  ٌهانگیطد.  نی
 یاىػطژ ةػاۀ نػاد اةص. چيػانی ین ؼیظ اْظایى گَى  و ٕصرت مکتطا
 ةصن اىػان و در تهام در ٌط غلَلچَن .  ؽٍَر اغتدارای  ییةاه
 لکؽػ ٌم جیتػصر  ، ةػً ؽػَد یطه نیػذس اتیػذ  ط تا غطچؾهینػ

 لکو ؽػػ یَیکػػنَیآرایػػؼ  ؽػػصه، ٌهػػانتان  ةػػصن یٌا غػػلَل
تِییػط کػطده حػٌَط آن طد. انػا یػگ یرا ةً سػَد ن یاته یٌا ٌػًِ
 ًیػاوی یکیظیْ یٌا از غلَل لکنِؾ یگط ةصىید، ةصن ویو ا اغت

؟ ایتِػً  ص ةػَدیػٌيفط ىشَاٌ ْطاغَی ديجا ؽها در ی. دع آ ػتیى
 یٌاد نطدم ویص ةیدار اجیٌيَز اذِ و ىؾصه ؽها ٌيَز تهام  یتظک
. تيٍػا  صیٌػػِ یٌػاد یْػطد ًیدر ىػاٌط ؽػترو  ازایو.  کيیص ًیتظک
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.  رغػیص ین ةً ىيطتان  از غوتط  حَان ًک اغت ویا صیدار ًک یْٕط
ایچ صیةا از ٌهً اولنَر ذِم  ةً  ،دةطداؽًِ ؽػَتان  ةصنةص در  یٌظ

، ةلکػً میيػک یىهػدرنان ٌا را  یهاریة ایيخاانا  .ٌا ةیهاریاز حهلً 
 را اغػِٓاده «یهػاریة یؽػٓا»ۀ واژ .میيػک ینػ کؽها را دػا صنة

و ةػػػصن  میىػػػان ین «ةػػػصن ؼیدػػػاه»آن را  ةلکػػػً ،میيػػػک یىهػػػ
يص یآ ین ایيخااْطاد  ی. ةٍل میيک ین کرا دا یوإٍ ييصگانک ویتهط
ةػا  یاْػطادؽػَد. انػا ةػً درنػان ان ؽ یهاریةایيکً  سانط ةً ْٖم

،  ؽػَد یٌػا داده ىه دوره ویػدر ا تکؽػطۀ احازوسیم  یٌا یهاریة
طِ داؽػِو کػْ یػا یهػاریة  نٍایخػ یتَاىيص واةػػِگ یىهٌا  آن طایز
ا  یهاریة رد ةػیاری داؽًِ د و وسیم یهاریة یػکييص. اگط کرا ٌر

ػا آن را  تَاىص یا نی، آةاؽص نػػئلً تظکیػً را ةػطایؼ  ویػيػص؟ اکٌر
ا تثکيص.  سیلی غشت نی  یٌػا یهاریة ًکاْطادی  میا طدهکص یکةاٌر

ٌػای نػا  کالسناٌیت يص. یایة ایيخا ةًاحازه ىصارىص دارىص وسیهی 
 درٌػػا  آن ًکػػ اغػػت یظیػػچ ار ْطاتػػط از آنیةػػػو  تظکیػػً اغػػت

را  یگػطید گَىػ  یتَاىيػص اغػِادان چ ینٌػا  آن دارىص.ؽان  ذٌو
ا دک آن اىخام یةطا  ييػصگانک ویاز تهػطةطسػی  ييػص. ایتِػًکصا یػاٌر
و ی، ةيػاةطاصیػکي ًیػص تظکیػسَاٌ یدارىص. انػا ؽػها ن ییٌا یهاریة
 را داک کيیم.تان  ةصنم یتَاى ین

 یادیػط زییػتِ ً،یػتظک ینا ةٍص از نصت یداْا ْایَن ؽاگطدان
روؽػو و و یهیػّ ىطم و ٌا  آن دَغتدٌص.  روی نیؽان ىاٌط در
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ا چػطو  . نػػوؽػَد نی گلگَن ، ؽػَد هِػط نیکؽػان  ـَرت کتٌط
ٌا  ناىص. ایو دصیػصه کً چطوک ةػیار کهی ةإی نیتا ذصی ذِی 

 یهیٕػص از ؽػاگطدانةػػیاری  طاکًچ يم،ک یُلَ ىه ٌػِيص. یٌاد
 یٌػا ، ساىم ٌالوه ةًکييص.  ایو را تفصیٔ نیذلَر دارىص  ایيخا ًک

و  ةػصن  یػو تظکیتهػط طایػزگطدد،  ةطنی ؽان ناٌاىً ٌادت تط نػو
  ناٌاىػ ٌادت ةصن را تظکیً کيص. ةً ٌادت ناٌاىً ىیاز دارد تا ذٌو

ایػو نطذلػً از  دریػػت. اد ىیػز آن انیػحط یگطدد، ویػ  یْطد ةطن
.  اغػت یٌػاد یا صهیػظ دصیػى وی. ااغت یاْک از آن یهک ،تهطیو
ان یػص؟ إٓایػً کيیػتظکرا تان  ةصنةصون آن، ص یتَاى ین چگَىً وگطىً
 ٌا اذػػػاس ٌػػا و نػػػو : حَان کييػػص تِییطاتػػی را تخطةػػً نی ىیػػظ
نَر وإٍػی تظکیػً  گػط ةػًاؽَد.  تط نی کغتؽان  ةصن کل کييص نی
 دٌص. روی نیتان  یص، تِییطاتی کً تَـیّ کطدم ةطایکي

ً یم اغػػت، ؽػػتیٌيػػ میکي یً نػػیػػتظکنػػان  ویدر تهط آىچػػً
را  َاىػاتیذطکػات ذؽان  ویدر تهط ًک ٌا ىیػت روشةػیاری از 

ٌيػیم ار یةػم یکي یً نیتظکروش  وینا در ا آىچًييص. ک یص نیتٖل
آنػَزش  سَد در زنان هئَزیو  یانَىیکؽا ًک یاـَی اغت. تهام
نا نرػصود  یطیؽ راه ؾانکٍک گػِطۀ در یاـَی ةً یدادىص، ٌهگ

 یطوی؟ نا ةا دمیکي یً نیتظکرا  یچیظ چً داْا ؽص. نا در ْایَن ین
و یم، واهتػطیکي یً نػیػٍػان تظکیو کیػةط تکانل او ذاکم یاز َٕاى

 یةػػطا یٌيَان اغػػِاىصارد را ةػػً ِحػػو، َؽػػو، ِرن، حٍػػانغطؽػػت 
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 یظیػچم یکي یً نػیػتظکنا  آىچً م.یيیگظ ینان ةطنً یتظک ییراٌيها
 . اغت یٍاىیک یً در نٖیاغیتظک م اغت، نٍادلیار ٌيیةػ

 یگػطید  ط و ةطحػػِیػىي یار ةیةػ  نؾشف نا یداْا ْایَن
 ذاكػط تهػامدر ذػال .  اغت نِٓاوت یگطیةا ٌط روش د ًکدارد 
 راه ی کً در دغِطس ٌهػَم نػطدم ٕػطار دارىػصگَىگ یچ یٌا روش

 یگَىگ یچ یٌا ييص. در روشک ین را دىتال دن ویا تهطی دن  یتظک
 یيیة روؽػو ةػًرغیصن و  گَى  کطدن  ، ةازکييص یً نیتظکرا  دن ًک

 . ْػایَن اغػتدؽػَار ار یؽػشؿ ةػػ یةػطا یٌػاد نطدم انیدر ن
ىاذیػ  را در  ْػایَن کیػنػا  . روشکيص یً ىهیتظک را دن نا یداْا

را  م ؽشفػًا ْػایَنیٌػا . در نػَل کالسکيص یً نیتظک مکؽداییو 
 داْػا را آنػَزش ْػایَندر ذایی کػً  . گضارم یار نک ؽاگطدان یةطا
 ٌهػػً ىفػػب در ةػػصننيػػصی  نَر ىيام ةػػًرا  ، نػػا ْػػایَن دٌم ینػػ
و ةطسػی ييػص ک اذػػاسآن را  تَاىيػص یاز اْطاد ن یةٍل . میيک ین
اْػطاد انػا ييػص. ک اذػػاسآن را  تَاىيػص یناْػطاد  ثطکا .تَاىيص یىه

ً یػتظک دن یحا ةػًرا  دارىػص. نػا ْػایَن یگَىاگَى یکیظیْ میؽطا
 یٌػا تیٕاةل تهػام ًکػ اغػت از حٍان یاتَریيین . ْایَنمیکي ین

تػا  يص و ةچطسػص. آنک تَاىص ٌهل ین نَر سَدکار ةً د ودارن را احٍ
 وی. ٌهػ در ذال گطدش سَاٌص ةػَدتان  مکؽداییو  اةص در ٕػهت

ت یحاتان  ةصندر  ْایَن ًک تا اةػص  تَّٕ ةصون غال انی، غای گْط
 یٌا ٌٖطةػًگػطدش  در حٍػت ی. وِٕػ صیسَاٌص چطس لکؽ ویا ةً
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 ضبرا از حٍان حػ ینَر سَدکار اىطژ تَاىص ةً یچطسص، ن ین غاٌت
کػً تان  ةصنآن را ةً ٌط ةشؾی از يص و کل یتتصتان  آن را ةطای، يصک

حٍػت گػطدش سػالؼ  یوِٕػ یاز دارد ترَیػل دٌػص.تصیل ىةطای ت
دیگػط ىیػاز تان  ةػصنای را کً  ٌط نادهچطسص  ین غاٌت یٌا ٌٖطةً

 ةػًایػو اىػطژی وِٕػی . ْطغػِص ین ةیطون ةًاىطژی  ؽکل ةًصارد ى
دطاکيػصه تان  ةػصندر انػطاؼ تػا ْاـػل  دوری ْطغِاده ؽص  ةیطون

 یآورد. اىػطژ ینػ داسػل ص را ةًیحص یاىطژ دوةاره غپعؽَد.  نی
  ص ةاؽػص. نصرغػیػؽػها نٓ انطاؼاْطاد  یتَاىص ةطا ینؽصه  غانً

. صه داردیػؽػٍَر ٌٖ یذ نَحَدات  سَد و ىخات ٌه ةَدا ةً ىخات
ؽػٍَر را  نَحػَدات ذی  ٌه ًککيص، ةل نیً یسَد را تظکتيٍا  ْطد ىً

 ص ةصونیتَاى یةطىص و ؽها ن ین ىًٓىیظ  گطانیددٌص.  ىیظ ىخات نی
را ؽػٓا ؽػان  یٌا یهاریص، ةیػيک گػط را اـػالحیاْػطاد د ، ةصن ٕفص

ؽػَد ؽػها  انا وِٕی اىطژی ةً ةیػطون ْطغػِاده نیطه. یص و ُیدٌ
گػػطدش  در حٍػػت ْػػایَن یوِٕػػ دٌیػػص. ىهػػی از دغػػت یاىػػطژ
 آورد، دوةاره اىػطژی را ةػً داسػل نػی چطسص، ین غاٌت یٌا ٌٖطةً

 ؽَد. یو نَِّٕ ىهچطسص  نی َغًِینَر د ةً طا ْایَنیز

نَر  ةػً ْػایَن ویػچػطا ا» :ييػصک ص تٍخػبیاْطاد ؽػا یةٍل
تَاىػص  ینچػطا » :دطغيص نی از نواْطادی ىیظ  «؟چطسص یَغًِ نید

ً کػراذت اغت درک ایو نطدم  یةطا «؟ػتیچ آنٌلت ةچطسص؟ 
طد، انػػا یػػل ةگکتَاىػػص ؽػػ ین دن ؽػػَد یطه نیػػذس یاىػػطژ یوِٕػػ
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تَاىػص ةچطسػص.  یچگَىً ن اةيص ْایَنیاغت کً درغشت ؽان  یةطا
 یطیؽ یٌا راه و تهام اغت تکدر ذط . حٍان ةظىم ینثای صیةگضار

ص یدور سَرؽػػ ارهیُىػػً غػػ. اىػػص تکذط درٌای حٍػػان  و کٍکؾػػان
 ویػاۀ درةػار یچطسػص. ٌهگػ ین دور سَد ةًىیظ  ویو زنص ىگطد ین
 ؟ چػً کػػی ةػًاغػتٌ آن دادن ٌلدر ذال چً کػی ص: یؾیيصیة

ذٌيیػت ْػطدی ٌػادی ةػا آن را  صیتَاى یىهىیطو داده اغت؟ ٌا  آن
کيػص.  وحػَد دارد کػً ٌهػل نی. در دؾت آن، نکاىیظنی درک کيیص

ًا  آن .يػصک ین ـصؽىیظ نا  ْایَنةارۀ در ویٌه از چطسػص.  ینـػْط
 لکنؾػػ دٌػػص و را گػػػِطش نیتػػان  ویتهط زنػػانایػػو نطیػػٔ 

ِی ةطای تهطیو کطدن دیصا ذل کػطده زىصگی ٌادی روزاىً را در  ْـط
نَر  ةػً از آىخػا کػً؟ زنان گػِطش یاًِْ اغتو یا چگَىً .اغت

يص. ک ین لیو تتص حضب را دائهًا از حٍان یچطسص، اىطژ یَغًِ نید
ةػط ایتِػً ٌػالوه . اغػت  ؽهیػتظکدر ذال ،  صیرو یار نکغط  یوِٕ

ظ در یػػرا ى یاىػػطژ یٌػػا ظمیاىکٌا و ن ػػػِمیاز غ یاری، ةػػػ ْػػایَن
ةچطسيػص و  ةػا ْػایَن ٌهػطاه تَاىيػص ین ًککيیم  ىفب نیتان  ةصن

 روش ویػ، اٌلػت ویٌهػ ييػص. ةػًک لیرا تتػص ؽها نَر سَدکار ةً
تػَان گٓػت:  نیةيػاةطایو کيػص و  ؽػها را تتػصیل نی نَر سَدکار ةً
ً یػتظکؽػها را  ْػا»و « صيػکي نیةػطای ؽػها تهػطیو ٌا  نکاىیظم»
ایػػو دٌیػػص  ٌػػا را اىخػػام ىهی  ویتهػػط ًکػػ ینػػاىز ذِػػی .«کيػػص  ین

کػػً  یوِٕػػ درغػػت ناىيػػص ص،يػػکي  یندػػاهیؼ ؽػػها را ٌػػا  نکاىیظم
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صن یػ، سَاة ُػضاسَردن در نَٕػً. ذِی دٌیص ٌا را اىخام نی ویتهط
تتصیل را تان  ةصنتا ٌػِيص ٌا در ذال کار  ایو نکاىیظم،  کطدن  ارکا ی

را  ْایَن ًکص یيک ین ویص؟ تهطیيک ین ویتهط چً یةطا دع .صيکي
ةػً  ًکػرا  یاىػطژ یٌا ػِمیٌا و غ ظمیاىکن ویا ص و تهامیيک یَٕ

ً یػظکتةػاه  در غػهَح ؽػشؿ یص. وِٕػیػيک تیػتَٖام  ؽها داده
ذطکات و اىخام ؽَد ی ٕفص یانالً در ذایت ةکص یةاتظکیً ، کيص نی
چ ی، ٌػ یطکػْ تیٌػصا چیٌػ .يصک را دىتال ٌا  ظمیاىکص نیو ةایتهط

ایا چی یروش تيٓػ  ل وحَد ىصارد.یو ٕتیاز ا ییٌظ

 ویتهػط میداؽًِ ةاؽ انکو ن زنان ةً یتَحٍایيکً  نا ةصون
طدن کػ ویتهػط یةػطا یزناى چً» اىص: دطغیصهاْطاد  ی. ةٍل میيک ین

 زنػان یةطا یؽطن چینا ٌ «؟ا ىٍطی، غرط  ؽب هًی؟ ى ةٍِط اغت
و  ىػصکاردر ذػال ٌایی کً داریػص ٌهیؾػً  ىیظمنکا.  میىصار ویتهط

یا ةصون تَحً ـتد سَاه ؽب ةاؽص یا  ،صيکي ةطای ؽها تهطیو نی
ا یػآ یا غػط کػار ةاؽػیص.زدن  ٕصمدر ذال ةً ایيکً سَاةیصه ةاؽیص، 

 یاریةػػ یاةػص؟  یىه اٌؼکتان  ویتهط زنان یا نالذيً ٕاةل نَر ةً
و  ةیيی دغػت یاةيػص روؽػو ةػًص يسَاٌ ین ٕلب میز ـهاْطاد ا از

رغػیصن ةػً  ،ًیػتظک ییىٍػا ٌػصؼ .اغػتٌهػیو ٌم  ًیٌصؼ تظک
نػصت نرػصودی از اْػطاد  ی. انػا ةٍلػ اغػت ةیيی و کهال روؽو

 یةػإٌػا  آن یاز زىػصگ یهک یٌا غالاغت.  ناىصه یةإٌهطؽان 
ةا  تَاىص ینا ن یداْا ىتاؽص. ْایَن یاْکً یتظک یص ةطایو ؽا ناىصه
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در ٌػیو يػص. کذل ؽان  ةطایرا  لکنؾ ویا ،تظکیً ۀدور کطدن کَتاه
و یکيػص. ةيػاةطا یً نیػرا تظک و ذٌو ةصناغت کً  یو روؽیاذال، 

سػَد را ٌهػط ، دائهػًا  صیػدٌ یً را ادانً نیتظک َغًِینَر دً ة یوِٕ
 َغػػًِینَر د ةػػًتػػان ٌهط،   نػػػِهط وی. ةػػا تهػػط صیػػيک ینػػ ینػػَهى
دارىػص  یسَة ینادرزاد تیٓیک ًک ینػياْطاد . ؽَد ین تط ینَهى

وحػَد  ی. انا ؽطن سَاٌيص داؽت ً وٕتیتظک یةطا یاْکۀ اىصاز ةً
انػل کنَر  ةػً تػان، یطیتٖص ٌهط یْطاغَۀ ؽص ینَهى یزىصگ دارد.
تػػان طک. اگػػط ْ اغػػت ؽػػصهتان اسِفػػاص داده ً یػػتظک یةػػطا

، زیػطا در سهػط سَاٌػص ةػَدتان  یيػص، زىػصگک ییسها ویتط کَچک
را  ییٌا تینرػػصود وی. چيػػؽػػص تهػػام نیةایػػص  ؼیٌا دػػ نػػصت
 یْػاْطاغػَی   نطذلػ ً ةػًیػتظک در زناىی کػً ص داؽت تایسَاٌ

سَاٌػص  مکذػا یگػطید تی، وكػٍ ص. ةٍص از آنیةطغٕلهطو ةؾطی 
 ةَد.

ٌا را اىخام  وِٕی تهطیوکً م یىصاردر ایو سفَص  ینایظانا 
ٌػای  ناىيػص روشا یػم یػِیةا یغهت نؾشف یغَ ةًدٌیم  نی

ْػػایَن زیػػطا م. یدٌػػ «انیػػدا»و را یتهػػط ینَر نؾشفػػ ةػػًدیگػػط 
در  یاةػص. «دایػان»و ٌطگػظ ىیػاز ىػصارد  اغػت در چطسؼ َغًِید

ةً را تهطیو ةصون ایيکً  تَاىیص هزم داؽًِ ةاؽیص نیاگط نان  روش
زى  ةظىص یػا کػػی  اگط تلٓو، نثالً را ٕهً کيیصآن دایان ةطغاىیص 

ٕهػً و را یتهػط یارکػ اىخػام یةػطا یوِٕػزیػطا  .ةظىص ساىً را درِ 



56 

 

 غػاٌت یٌا ٌٖطةػًحٍػت گػطدش  در درىػ   یة ص، ْػایَنیػيک ین
در  گطداىص. ینةطرا تان  ةصن انطاؼدر  ؽصه غانً یو اىطژچطسص  نی

 یروآن را  دارىػص و ین را ىگػً یچ، ةا ٕفص ٌا کً اْطاد غایط روش
 ىگػًآن را  چگَىػًایيکػً  ةػً تَحػً ييص، ةصونک ین یغطؽان حار

 ،ْػایَنتٓاوت ایو اغػت کػً  رود. نی اىص ٌيَز ٌم از دغت داؽًِ
چػً کػاری ةایػص اىخػام داىص  ین و سَدش ةاٌَش اغت ینَحَد
حٍػت  غهت ةًنان  دٌیم کً روی ایو ىیظ اٌهیت ىهی ةً ناؽَد. 

 تػط ةظراساـی ةاؽص. زیطا روش نا ةط نتػٔ ٌهلکطدٌػای حٍػاِن 
حيَب، ؽػطؽ یػا ؽهال،  غهت ةًرو  سَاغِیص اغت. ذِی اگط نی

کيیم  ٌهػل نػیگػػِطه در آن ، ةا نٖیاغی کً نا ٕطار ةگیطیصُطب 
در  یطیؽػ راه ،اغػت تکػدر ذط حٍػان طا تهػامیز؛ تَاىػِیص ىهی
دور  ظ ةػًیػى ویزن و گطدىص نیص یدور سَرؽ ارهیغ ُىًاغت،  تکذط

ایػو اغػت ناىيص کيیص  ویتهطرو ةً ٌط غهِی کً چطسص.  ین سَد
ِیػص و حٍػات تهام غهت ةًکً رو   ٌػط یغػَ ةً ویتهػط ٕػطار گْط

،  ؽػطؽ نطؼ  ةػً زنػان نَر ٌم ةػً ًک اغت ویا نثل درغت یحٍِ
ایػو  داْػا ْػایَن ویژگی دیگط.  صیيک ویتهط و ؽهال ، ُطب حيَب

؟ ؽَىص ینت يْارن چگَىً .ؽَىص نراْيت نی ؽاگطداناغت کً 
. يػصک ینػ ْيتارناز ؽها  ص، ْایَنیةاؽ یٖیذٖۀ ييصک ویتهط اگط

ؽػها تَاىػػت ةػً  اگػط کػػی نی.  اغػت در حٍان نو ٌایً ؾیر
 ٌتارتی، یا ةً ،ةطغاىصغیب آ نو ةًتَاىػت  ةایص نیآغیب ةطغاىص، 
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 آىچػًنهکػو اغػت ةظىػص.  ـػصنً و حٍػانیا ةًتَاىػت  ةایص نی
درک آن را  ؾػِطیة  ص. ةٍصًا ةا نهایٍػیایة ةً ىيط یطدىکةاورى مگِٓ
سػَاٌم اکيػَن  یظ وحَد دارىص، انػا ىهػیى یگطید لئ. نػاکيیص نی

ایچۀ درةار . نا  ةاه ٌػِيص ـرتت کيم غهد ةیؼ از ذص ًک ییٌظ
ؽػطح تػا ژرؼ،  ، از غػادهرا ةػاهتط غػهَحی ْػانيصی  ىيامنَر  ةً

ىشَاٌػص ةػَد.  یىتاؽص ٌهل ؽها درغت ي یؽ وی. اگط ؽ دٌیم نی
 ی. دػ صیؽػَ لکدچار نؾػ اغت وکص، نهیةاؽ یظیچ اگط در نلب

.  اغػت اِْػاده لکاز ؽػ یهیٕص از ؽاگطدان یاریةػ ْایَن ام ةطده
ایچطا؟ ؽها چ ا ةػدوغػت داریػص کػً  را ٌػای دیگػط از روش ییٌظ

 ْيػتارنؽػها از  چػطا ْػایَن دع .ایص کطده نشلَط سَد تهطیو
و  اغػتؽهٍِلػٔ ةػً ، دػع ن  ؽػصه ؽػها داده ةػً يػص؟ آنک یىه
وحػَد دارد  حٍان ویدر ا یؽَد. اـل ین يِطلکط ؽها کْ  لیوغ ةً

گیطیػص چػً  ٌػػِیص کػً تفػهیم نیْػطدی ؽػها ایيکػً  نتيی ةط
تَاىص ؽها  یىه یکػ ٌیچ،  صیً کيیتظک صیسَاٌ یاگط ىهسَاٌیص.  نی

ا وإًٍا ی. آ  اؽِتاه اغت یکار  نيظی ةًتان  کطدن  يص، نختَرکرا نختَر 
؟  تِییػػط دٌیػػصرا تػػان  ذٌو يػػصکتَاىػػص ؽػػها را نختػػَر  ین یػػػک

ٌػط  یٌػا ویةٍِط . ةطداؽػِو صیػکي ص سػَد را نيلػتمیػسَدتان ةا
ایچ ٌطکػیاز  ًکو اغت ینثل ا ،نصرغً ص. اگط یيک را ٕتَل ییٌظ
ص یيک ویتهط تان ی  ةیهار یؽٓا یرا ةطا گَى  یروش چ کیانطوز 

 صیػتَاى ین . ْٖمىً؟ یاةص نیؽٓا  تان ی  ةیهارا یرا، آ یگطیو ْطدا د
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 ًکػ و اغػتیةاه ا در غهَح ًیتظک  ص. هزنیيصازیة ٔیتٍَ ةًآن را 
را  یةهاىػص. اگػط روؽػ یةإ و در آن يصکظ کنصرغً تهط کی ْطد ةً
در ایيکػً  تاةً آن اسِفاص دٌیص را تان  ٕلب صیص، ةایيک ین دىتال

در  صیػػتَاى ین از آن ةٍػػص ص. ْٖػػمیؽػػَ ویة روؽػػو نصرغػػً آن
طا یسَاٌص ةَد. ز یگطیػِم دیص و آن غیکي ًیگط تظکید یا نصرغً

و  نيِٖػل ؽػصه یار دوریةػػ از زنػان ،آنَزش یوإٍ ػِمیغٌط 
کيػص  کيػص تػا ةػصن را تتػصیل ٌایی کً آن غیػِم اغػِٓاده نی راه

را  یروؽػؽػان  اذػاس اْطاد ةط نتٔ یةٍلاغت.  صهیچیدةػیار 
 یظیػچ سػَرد؟ آن یدرد ن چػً ؽها ةً ييص. اذػاسک ین ویتهط

ٌػا  از نیػان آنکػً ةػصن ْػطد در تظکیػً  تِییػطات وإٍػی . ػتیى
ىٍایػت دیچیػصه و  ةیدٌيػص و  وی نیدر ُةٍػصٌای دیگػط رگضرد  نی

 نثػل نخاز ةاؽػص. درغػتآىخا  تَاىص در یىهسهایی  ٌیچاىص.  ژرؼ
 اكػاًْ آن را ةػً یحػظء سػارح کیػاگط  ًکاغت  یٖیدٕ دغِگاه

ط ییػتِدر ذال  یدر ٌط ُةٍصتان  اِْص. ةصن یار نکاز  ص ةالْاـلًیيک
 یاؽػِتاٌ ویتط کَچػک یکً ذِػ ظ اغتیاىگ ٕصر ؽگٓت و آن ةَده

ؽػها ىیظ نفػصاؽ دارد:  ایيخإتالً گِٓم  آىچً. دٌص یروتَاىص  یىه
و  را اىخػام دٌیػص ظکیػً، یٍيػی تسػَد ةػً ْٖم ةایص ةشؼ نطةَط

نهایػب نَر غطغطی  ةًاگط کيص.  را اداره نی  نػائل اغِادتان ةٖی
ٌایی کً ةا  اىطژیص، یيک اكاًْتان  ویتهط و ةًةگیطیص گط را یاْطاد د

ؽػها ص و يػيک   نا را نشِل نییتظک  نصرغ ویاسَد دارىص ٌهلکطد 
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در آیػص  نی ةػً وحػَدنؾػکالتی کػً و  ؽَیص نی صهیؾک طاًٌیة ةً
را سَاٌیػص  یالتکؾػنهػان و ٌؽَد  نيٍکع نیتان  روزاىً یزىصگ

درنیػاىی داتَاىيػص  یگػطان ىهیانػا د .دارىػص یٌاد ً نطدمداؽت ک
َكػٌَی و نیػا .صیاغػت کػً ؽػها سَاغػِ یظیو چیطا ایز ،کييص

ص یيک یاكاًْ ن آىچًزنان،  . ٌماغتؽهةفیطت درک و نطةَط ةً 
 صیػتَاى یگط ىهیو دکيص  نیآؽًِٓ ٌایی را کً ةً ؽها دادم  نکاىیظم

نختَرىػص  ٌهً ًک میگَ ی. ىهدٌص نی یرو لکنؾ ویص. ایً کيیتظک
 و صیػػطیاد ىگیػػداْػػا را  اگػػط ْػػایَنتهػػطیو کييػػص. داْػػا را  ْػػایَن
 طدهکػ اْػتیدر گَى  یچ یٌا روشغایط را از  یوإٍ یٌا آنَزش
 یطاةایص ةً ؽها یادآوری کيیم کً ةػنشایّ آن ىیػِم. انا  ، ةاؽیص

 روش کیػةً ْٖم ص سَد را یةا ،ةاه غهَح یغَ ةً یٖیذٖ  یتظک
ان یػص ةا ؽػها در نیةا ًکٌػت  یگطیدنهلب ص. یيکدایتيص ً یتظک

 یٖػینَر ذٖ ةػً ًکىیػت  یگطیذاكط، ؽشؿ ددر ذال ةگضارم. 
دٌػص. در  آنػَزش نػطدم ةػاه ةػً غهَح یغَ را ةً یوإٍ یروؽ

و یص ةػطد. ةيػاةطایػسَاٌ یدػ ام داده اىخػامتان  یةطا آىچً ةً يصهیآ
 ًکػٌػػِيص اْػطاد ةػػیاری کيیص. اىِشاب  درغت صیةَِاى صوارمیان
در  ویػذاكػط ا در ذالً کييص. یةاه تظک غهَح یغَ سَاٌيص ةً ین

ص کػً یاغت نَِحػً ىؾػصه ةاؽػ وکو نه ؽصه گضاؽًِ تاناریاسِ
 و دػَل ةػَده نٍلمیک  یحا در حػِخَ ةاارزش اغت. ٌهً چٖصر

رِ د دم ویػ. انطوز ا صیا طدهکصا ىید یظی، انا چ صیا طدهکٌظیيً  یادیز
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در !  صینَِحً ىؾصه ةاؽػٌيَز  صیؽا انا ؽصهارائً ؽها  ةً تان ساىً
ةػِگی ةػً  تَاىیص از ایو دىیا ىخات دیصا کيیص آیا نیایيکً  ،ىٍایت

   .ؽَد ینؽها ؽطوع  و ةفیطت ٕصرت تؾشیؿةا  سَدتان دارد و
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  سخنرانی دٍم

 سَم چشو نَضَع
 آغػهاىی( چؾػم) غػَم چؾمدرةارۀ نٍيَی  اری از اغِادانیةػ

ٌای نشِلٓػی  نشِلّ ةً ؽػکل اىص. انا ْا در غهَح کطده ـرتت
اش ةػً غػهد ساـػی  ای کػً تظکیػً کييصهً یؽَد. تظک نِخلی نی

ذٖػایٔ ورای يػص. یتَاىص ةت ات در آن غهد را نییرغیصه، ْٖم تخل
رو ْٖػم  ازایػوآن غهد ىً ةطایؼ نطئی ٌػػِيص و ىػً ةاوردػضیط. 

 آىکػًاز  د. ٕتلگیط در ىيط نیيص درغت یة نیسَد  در غهدرا  آىچً
ا وحَدیچ کيص آن کيص، ْکط نی ًیةاهتطی تظک تا غهد ىصارىػص و  ٌظ

ٌيَان ٌػػػانلی  ةػػػًاو  غػػػهد، خػػػًیدر ىِػػػػِيص. دػػػضیط ىی انکان
ةػً کيػص.  نرصودکييصه ٌهػل کػطده و ٕلهػطو ْکػط او را نرػصود نی

ع نَكػَ درةػارۀاغت کً تَكیرات ةػػیار نِٓػاوتی ٌلت ٌهیو 
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اىػص و ةاٌػث ؽػصه غػطدرگهی دصیػص آیػص و  غَم ارائػً کطده چؾم
، ٖػتیدر ذٖد ىکطده اغت. یسَةی تؾط ةًآن را  کػی تاکيَن ٌیچ

داییو اغت ؽان  اْطادی کً غهد کً ػتیغَم نَكٌَی ى چؾم
 غاسِار چؾػم در گضؽًٌِيص. د دیواكد تَك نَر ةًآن را  ةَِاىيص
ٌادی احازه ىصاؽِيص درةػارۀ  و نطدم داؽت راز اغطار تٍلٔ ةً غَم

نٖػصار ْٖػم تػاریز،  در نػَلاغت کػً ٌلت ةصاىيص. ةً ٌهیو  آن
ٌای  ىيطیػًنتيػای آن  ةػط ایيخػاانا ؽصه اغت. آن ْاش از کهی 

 ویتط نٍاـػط و غػاده ةػا ٌلػمآن را دطدازیم. نا  گضؽًِ ةً آن ىهی
ةيیػادیو آن  د کطده و درةارۀ نَكػٌَاتیتؾط یاـهالذات انطوز

 کيیم. نی ـرتت

م، کهػی ةػاهتط از یکي درةػارۀ آن ـػرتت نػی کػً غَم چؾم
ًِ و ةً ُصۀ ـيَةطی وـل اغت. ا وغم  کاىػال ویاةطوٌا ٕطار گْط

دارد.  ی ٌػمگػطیاد دیار زیةػ ٌای اىػان چؾم . ةصن اـلی اغت
. نصرغػ   اغػت چؾػم ةػصن ٌط نيٓض کً نصرغ  دائَ نٍِٖص اغت

در ذػایی کػً  ىانػص، نی« نيٓػض»را  غَزىی در ةصن دائَ ىٖه  نب
ىانػص. نصرغػ  ةػَدا  نی «یغػَزى ىٖهػ  نػب»آن را  یيػیچ نب

رو ةٍلػی اْػطاد  . ازایو اغت ، چؾم ٌط نيٓض ٌطؽ نٍِٖص اغت کً
تَاىيص از دؾت غطؽان  ةشَاىيص و ةطسی نیؽان  تَاىيص ةا گَش نی

تَاىيػص ةػا  ظ ٌػِيص کً نییگطی ىیييص و اْطاد دیةتؽان  ا ةا دغتی
 . ط اغتیدض ٌا انکان ویا ييص. تهامیةتؽان  مؽکا یدا 
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ص اةِػصا یػغَم ةیؾِط ةگَییم، ةگضار درةارۀ چؾمایيکً  ٕتل از
ـػرتت ٌا داریػم  کػً نػا اىػػانکی یظیو حٓت چؾم ْیدرةارۀ ا

ٌػط  تَاىيػص ٌا نی چؾم ویا ةٍلی اْطاد نٍِٖصىص کً کيیم. انطوزه
ای ٌٖیػصۀ  ٌػصهٌلػت و یٌهػ ناده یا ؽیئی در دىیا را ةتیييػص. ةػً

تَاىص ةػا  نی ؽشؿ آىچً ْٖم اىص کً طی را ؽکل دادهیىادض اىٍهاؼ
 آىچػػً ةػػًٌػػا  آن . يػػی اغػػتیٖػػی و ٌیيػػص ذٖیسػػَد ةت چؾػػهان

ٌيَان  اْػطادی ةػً چيػیو ييص ةاور ىصارىػص. در گضؽػًِیتَاىيص ةت ىهی
گطچً اهن  ؽصىص، ًِ نیىيط گْطدر  «اْطادی کً ایهان کهی دارىص»

ا ةػچػً ارتتػانی نهکو اغت نطدم ىَِاىيص تَكید دٌيص کً ایهان 
ص، ةػاور يػةیي ىهیرا  آىچػًرغص کػً  نی ةً ىيطنيهٖی  ویاآن دارد. 

ص، نيهٖػی یػص. انا اگط از غهری کهی ةاهتط ةً آن ىگػاه کييکي ىهی
 غػاسًِ ٌای دیگط ىیظ ناىيػص ایػو ُةٍػص، از نػاده ْلازنانػت. یى

و ؽکل تخلػی ٌا  آن ٍٕی ٌػِيص، ْٖم غاسِار نادیو وا اىص  ؽصه
 نِٓاوت اغت.آىخا  نَحَدات

ای در  صهیػٌػط دص يػصیگَ ػػم نیی. در ةَد ةگضاریص نثایی ةظىم
 تػػٌَمٌػػا  آن و ُیطوإٍػػی اغػػت. چگَىػػً حانٍػػ  ةؾػػطی تػػٌَم

ای ْیٌػِيص؟ چ ٕػطار دارىػص،  يخایادر  وإٍی و نلهَس کیِ یظیٌظ
ةػً ا طوإٍی ٌػِيص؟ نػَری کػً اؽػییٌُا  آن صیگَ کػی نی چً
 اغت کً وإًٍا ٌػػِيص. چؾػم آن چیظیرغيص نِٓاوت از  نی ىيط
ای نادی را در ُةٍص نادییتَاىص چ : نیرا داردی یتَاىا وینا ا نا  ٌظ
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 در وإػًدارد.  ىگً ،  اةت میکي نی نؾاٌصه اکيَن ٌم وكٍی کً ةً
 ویىیظ در چي ذِی در ُةٍص ناٌا  آن ػِيص ویى تیوكٍ ویدر اا اؽی

ةػػا ةظرگيهػػایی  اىػػػاناگػػط ةػػصن ،  نَر نثػػال ػػػِيص. ةػػًیذػػایِی ى
 رغیص ةً ىيط نی؟ ةَد نیؽکلی  چً ةً ؽص دیصه نی کطوغکَپین

 نثػلطدی کػً و ِگػٌای ریظ  نَیکَلتطکیب ةصن غیال اغت، ةا  کً
ٌػا دور  ایکِطونؽص کػً  دیصه نی .ٌػِيص در ذطکت ٌای ؽو داىً

و در  وتػػاب چیدر د ةػػصن و تهػػامٌػػػِيص  گػػطدش در ٌػػػِ  اتػػم
ػای یچ . تهام ػتیو نييم ى ىیظ ـاؼ ةصن غهداغت.  ذطکت ٌظ

ةػَده و  و نػَریٌهػ و غػي  ، آٌػو ْػَهد ، نثل نَحَد در حٍان
ص یػتَاى . ىهیاىػص ؽػان در ذطکت ٌا، تهام ٌياـػط نَیکَیی درون آن

در ظ ٌػم یػن ویػِيص. ایى  اةتٌا  آن ص ویيیرا ةتٌا  آنانل ک ؽکل
آن را  ٖػتیتَاىػص ذٖ ؽػها ىهی  ، انػا چؾػم اغػت تابو چیدذال 

ُلهػی ةػً ؽػها  طیتَاىػص چيػیو تفػَ نی چؾم حٓت ویيص. ایةت
 ةصٌص.

ػػا را در غػػهد یچ میتػػَاى نػػا ىهی کػػً ػػػتیىگَىػػً  ویا ٌظ
ی را یو تَاىػایػا نػطدم ػػت کػًینػَر ى ویا .میيینیکطوغکَدی ةت

ػا را یتَاىيػص چ اىص و نی آنصها یدى ی ةًیتَاىا ویةا ا ىصارىص. نطدم ٌظ
در ایيکػً  سانط ييص. انا دٕیًٖا ةًیيی ةتیدر غهد نیکطوغکَدی نٍ

ُلهػی از  طیتفػَ ٍص ْیظیکػی ایػو حٓػت چؾػم را داریػم،ایو ةُ 
ةتیيػػیم. آن را  تػػَاىیم ورای م و ىهییکيػػ نػػی اْػػتیوإٍیػػت را در
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ػای ىػانطئی را ٌػایی کػً  ؽص آن ةياةطایو در گضؽًِ گًِٓ نی چیٌظ
کييػصگان اْػطادی در ىيػط  تظکیً حِهػاعِ از دیػصگاه اکييػص،  ةاور ىهی

ًِ نی چطاکً ىاٌط دروُیو ایو « ایهان کهی دارىص،»ؽصىص کً  گْط
نػضاٌب در اىص.  ؽػصه را ْطیب داده و در ایػو دىیػا گػمٌا  آن دىیا

ةً اىص. از ىيط نا ىیظ نيهٖی  ًِىيط گْطدر گَىً  ایوآن را  نَل تاریز
 رغص. نی ىيط

ا را در ایتَاىص چ نی چؾم حٓت ویا ُةٍص نػادی نػا در  ویٌظ
، تَاىػایی نٍػم دیگػطی  حظ آن دارد، انا ةػً ىگً ذایِی  اةت چيان

در  هاً یط نػػِٖیکيػص، تفػَ نی ظی ىگاهیچ ةً ؽشؿ ىصارد. وِٕی
 و ْٖماغت  ویطد. چؾم ناىيص ٌصغی دورةیگ ىهی او ؽکل چؾم
  چیػظی کػً در ْاـػل کيص. وِٕی دورةػیو از نی ٌهلوغیلً  نثل

اْاـل  ةیو گیطد،  دوری ٕطار دارد ٌکع نی ی داسل دورةػیو یيٌظ
، ناىيص چؾم نا کً ةطای َْاـل دور سَد را تييػیم ؽَد ةیؾِط نی

 گؾػاد ، نطدنػک میکي نػی کی ىگػاهیوِٕی در تارایيکً  کيص. یا نی
طد و یػگ کی ٌکػع نییيػی در تػاریدورة ؽَد، نؾاةً وِٕی کً نی

 ٌکػعگطىػً و  ؽَد تا ىَر کػاْی تػثنیو ؽػَد نی ةظراروزى  آن 
ار روؽو در ْلای ةیػطون ینرلی ةػ ؽَد. وِٕی ْطد ةً نی اهیغ

 چؾػم ؽػَد، وگطىػً نی نيٖػتق ةالْاـلًچؾم  ، نطدنک رود نی
ػا را ةًیتَاىػص چ و ىهیؽَد  نی طهیل  ىَر سیوغ ةً يػص. یةت وكػَح  ٌظ

ر زیػاد ةاؽػص کيص و وِٕػی ىػَ نی ٌهل و ؽکلیىیظ ةً ٌه ویدورة
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را  ؽػیءط یتفَ ؽَد. ةياةطایو دورةیو ْٖم روزى  آن ةایص نيٖتق
ا یػْطد  کی، ای. وِٕی نا اؽ اغت لًیوغ کی کيص و ْٖم نی كتم

 ط در نِػػظ ؽػػکلی، تفػػاو میکي نػػی ؽػػکل ٌػػػِی چیػػظی را ىگػػاه
 میکي نػػی نؾػػاٌصه چؾػػمةػػا اغػػِٓاده از  آىچػػًٍيػػی یطىػػص. یگ نی
نِػظ  دؾػت هػ یـػيَةطی در ىُػصۀ  ةػً چؾػم ل  اٌفػابیوغ ةً

نػيٍکع  نرػل ط در آنیؽکل تفػَ ةً ؽَد و غپع نی ْطغِاده
ٌتارت دیگط، در نيهٖ  ُػصۀ ـػيَةطی نِػظ اغػت کػً  ؽَد. ةً نی

 ظ ةًیو ىیةیيیم. ٌلم دظؽکی ىَ را نی ؽَد و آن تفَیط غاسًِ نی
 ایو دی ةطده اغت.

م، درةػارۀ یکي نی ـرتت« غَم ةازکطدن چؾم»وِٕی درةارۀ 
و کاىػایی کػطده  احِيػاب ییيایة اٌفاب کارةطدن از ةًایو اغت کً 

 ةیػطون هاً یتا ُصۀ ـيَةطی ةَِاىص نػػِٖةاز کيیم ؽها  اةطوان ویة
و اغػت. ةٍلػی اْػطاد یػا غػَم چؾم کطدن  يص. نييَر از ةازیرا ةت
و حٓػت یػةاؽػص ا ػت. ٌطچًیةیياىً ى وإً ویا»ص ْکط کييص: یؽا

ط یتَاىػص تفػاو کيص، چطاکً نی نی ىٖؼ نٍهی ایٓا ٌيَز ٌم چؾم
ٌلػم انػا .« یػػتى ٌا نهکػو چؾم کيص و ةصون ٌا را كتم صهیدص

 در ٕػػهت ؽکاْی دی ةطده اغت کػً دظؽکی ىَیو از نطیٔ کایتص
.  اىػػاىی وحػَد دارد غاسِار کانلی از چؾم ،یحلَی ُصۀ ـيَةط

 ؽػَد کػً نی نَر گِٓػً ویکيص، ا حهخهً رؽص نی درون از آىخا کً
. احِهػاع  و ةػصون کػارةطد اغػتاز گضؽػًِ ناىػصه  ةإی چؾمِ آن، 
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ص دارىص. انا یکييصگان درةارۀ چيیو ةطداؽِی از ایو چؾم تطدً یتظک
کاغ   در وغم ٔ کطده کًیاکيَن تفص و ٌمیدظؽکی ىَ ةً ٌط ذال

 ویػا ٖػًا ةػًیدٕ میکي ةػاز نػی ی کًیوحَد دارد. نخطا غط، چؾهی
 ویٌای ٌلػػم دظؽػکی ىػػَ اِْػًرود و کػانالً ةػػا ی نرػل ىؾػاىً نػػی

ط یتفػاو نان کییظیٌای ْ چؾم ةطسالؼ چؾم ویدارد. ا نهاةٖت
و ناٌیػت  تَاىص حػٌَط کً نی نَری آورد، ةً ىهی ةً وحَدرا  کاذب

ا را ةت غَنؼ در غهری ةاه  رو ؽشفی کً چؾم يص. ازایویچیٌظ
گػطی را یٌای د ْلػازنانتػا ةؾػکاْص تَاىص ُةٍص نػا را  ةاز ؽصه نی

تَاىػص.  ْػطدی ٌػادی ىهی ی را ةتیيص کػًیٌا تَاىص ـريً و نی يصیةت
تَاىػص  و ىیػظ ٌيػَز نیییدر غػهری دػا غػَم ةػا چؾػم ؽشفی

ةػصن  درون ان دیَار و دیػصنیصن از نیی دیٌایی ناىيص تَاىا ٕصرت
 اىػان را داؽًِ ةاؽص.

 ییيػایکيػص: ة نی ی ـػرتتیيػایغػهد ة نصرغ  ةَدا از دػيج
 ییيػایی دارنػا و ةیيػای، ة ی سػطدیيػایة ، ی آغهاىییيای، ة حػهاىی

 ةػً ٌػِيص و ٌطکصام غَم غهد اـلی چؾم ٌا ديج ویا .سصایی
 اىص. نصرغ  دائػَ از ُىػً ؽصه میيی تٖػییاىی و دای، ن ییةاه غهَح

کيص. نػا  نی ةیيایی نٍيَی ـرتت هدِ غ ٌؾِادویک ایكطةصر ُىً 
 در غػهدآن را  ، انػا میکي ةػاز نػی ةطای ٌهػً يخایارا  غَم چؾم

 يخػایا. چطا؟ اگطچػً  میکي تط از آن ةاز ىهی وییا دایی آغهاىی یيایة
ْػطدی  از غػهد ةً ٌط ذال،  صیا کطده ً را ؽطوعیص و تظکیا ىؾػًِ
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ٌای دىیَی ةػػیاری داریػص  ایص و ٌيَز واةػِگی ٌادی ؽطوع کطده
ا ؽَىص. اگط چؾم در غهد ةیيایی آغهاىی یػا تان  مغَ کً ةایص ٌر

 ٌػادی نػطدم کً صیؽص نی ظییچدارای ؽص،  ةاز نیتط از آن  داییو
نَری کػً  طىػص، ةػًیگ نی در ىيػطٍی ینت َْؽ  ییتَاىا ٌيَان ةًآن را 

.  ٌا را ةتیيیػص ةصن اىػان درون ص یایيیَار ةتید انیاز ن صیتَاىػِ نی
دغِطس ٕػطار  در گػِطده ـَرت ٍی را ةًینت ی َْؽیتَاىا ویاگط ا
نَر  ؽػص، ةػً ةاز نی غهد ویدر ا ٌهً غَم و اگط چؾم میداد نی

کطد. اغػطار  نشِل نیآن را  انَر ۀٌادی و ؽیَ حصی حانٍ  نطدم
ػػی ىهیید. ةػػَد کؾػػَر در سهػػط نی  یتػػاس نػػطدم کػػطد کػػً گػػط ْٕط

 نؾاٌصه را در ساىً نطدم صیتَاىػِ نی ةیطون و از ىًاىص یا  دَؽیصه
 تهػام صیتَاىػػِ نی صیػزد نی ٕػصم اةػانیدر سدر ذایی کػً  . صیکي
نخاز  وی. ا را ةطداریصٌا  آن ی را ةتیيیص ویآزنا ةشت ۀةطىصٌای  تیةل

در غػهد  ٌهػً غػَم : اگػط چؾػم صیؾػیيصیة ویةَد! درةارۀ ا ىهی
تَاىػػت  نی ٌيػَز ٌػم ا حانٍػًیػآ ،ؽػص ی آغػهاىی ةػاز نییيایة

حانٍػ  ةؾػطی  حػصی در ای ةؾطی ةاؽص؟ ایخػاد اسػِالل حانًٍ
ةػاز  غهد ؽها را در آن غَم نهلًٖا نهيَع اغت. اگط وإًٍا چؾم

ص. یػةيان گَىػ  درىػ  سػَد را اغػِاد چی یة ةَد ، نهکو کطدم نی
ؽػَىص و اگػط  گَىػ  اىص کػً اغػِاد چی داؽػًِ وزؾً آریٌه ةطسی
گیطىػص کػً  ةاز ؽَد در نٍَٕیت نهلػَةی ٕػطار نیؽان  مغَ چؾم
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غَی  ؽها را ةً نػیطی ةً ـَرت ا در آنیکييص. آدرنان را  هارانیة
 ؟ کطدم ی ىهییتتاٌی راٌيها

 چؾػم ؟ کيم را ةػاز نػیتان  مغػَ غهری چؾػم در چً دع
. اگػط در  کيم ةػاز نػی ی سػطدیيایة هًا در غهدیؽها را نػِٖ غَم

کػاْی ىتػَد. اگػط در ؽػها  ي یؽػ ویؽص، ؽ ةاهتطی ةاز نی غهد
 حانٍػ  نػطدم تیػنَر حصی نٍَٕ ؽص، ةً نیةاز  تط وییغهری دا

َار یػد انیػتَاىیػص از ن ، ىهی سطد ییيایکطد. ةا ة ٌادی را نشِل نی
ایی را ةتیيیص یچ ص یػتَاى ص، انا نییةصن اىػان را ىگاه کي درون ایٌظ

؟  ی داردیٌػػا تینظ ص. چػػًیػػيیگػػط را ةتیُةٍػػصٌای داز ٌایی  ـػػريً
ی ٌػایظیچتَاىیص  نیدٌص.  ؼیاْظاتان ةً تظکیً را تَاىص اٌِهاد نی
 تَاىیص ذع کيیص کً اىص و نی انطئیٌادی ى نطدمةطای  ص کًیيیرا ةت
 نَر واكػد ص ةػًیػَِاىةذاكػط در ذػال وإٍی ٌػِيص. سَاه ٌا  آن
 ویػؽػَد و ا ةاز نی غهد ویدر اتان  مغَ ، چؾم ىَِاىیصا یص یيیةت

 سَاىػصنٖی داْػا ةػا یکييصۀ ذٖ وی. تهط اغت سَبتان ً یةطای تظک
در رؽػص  کػً ؽػطنی ةطغػص، ةً خًیىِ تَاىص ةً ٌهان نی کِاب ویا

 ط ةاؽص.یگ غشت ي ، ةا سَدیؽ ویؽ

 نَر ویکيص؟ ا نی وییْطد را تٍ غَم چؾم ٌَانلی غهد چً
 .صیيیرا ةت چیظ ٌهًةاز ؽص، ةَِاىیص تان  مغَ وِٕی چؾم کً ػتیى

ةلکً ةً ایو ةػِگی دارد کً ایو چؾم در چً غػهری ٕػطار دارد. 
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وحػَد دارد.  ٌانػل ؟ غػً اغت کييصۀ غهد ی تٍییوچیظ چً دع
و یػىػانیم. ا نی« چػی حػٌَطِ »آن را  ، چیظی اغت کػً اول ٌانل

 ةیػطون تػا درون دٌيصۀ نیػصاىی اغػت کػً از حٌَط چی، تؾػکیل
ةتیيػص ةػً آن  مغَ و ةطای ایيکً چؾم چؾم غَم ْطد وحَد دارد

َن یػظیَن اغت: اگط تلَیظیـٓر  تلٌَهلکطد آن ؽتیً . ىیاز اغت
 هنػ  ؽػَد، ْٖػم نثػل روؽػو يکًیْػٓط ىصاؽًِ ةاؽص ةٍص از ا

سانط  طی وحػَد ىػصارد. ةػًی، انػا تفػَ ی داردیروؽػيا . ْٖػم اغت
 نثػال ویػؽػَد. ایتِػً ا داده نی ؼیىهػا طیتفاو کً ْػٓط اغت

در ذایی کً  میيیة م نیینَر نػِٖ طا نا ةًیز ، ػتیى کانالً نياغب
کلػی  ۀدٌػص. ایػص ای ىؾان نی ـٓرًوغیل   ةًط را یتفاو َنیظیتلَ

 تیىٍا ةیتؾطید آن ٌػِم در ذال کً و حٌَط چی یایو اغت. ا
 تطی غػػاسًِ ؽػػصه کػػً از تٖػػَا و از نػػادۀ سػػایؿ اغػػت ةػػاارزش

 ةا ؽػشؿ حٌَط چِی ٌط ؽشؿنٖصار ؽَد. نٍهَهً  اغِشطاج نی
 ازنػػاوی  ٌظار ىٓط، دو ىٓط نٖػصار  ص از دهی. ؽا اغت گط نِٓاوتید

 داؽًِ ةاؽيص.آن را 

.  اغػتهی از ْػای حٍػان نیتخلی نػػِٖ غَم چؾم غهد
ْطد ةػػِگی  ي یؽ ویؽ و ةًکً ُةٍص نٍيَی داؽًِ  ظی اغتیچ

چؾػم  ةاؽػص، غػهد وییؽشفی دا ي یؽ ویؽ دارد. اگط غهد
 ي یؽػ ویؽ غػهدةَدن  وییسانط دا ةًزیطا .  و اغتییاو داغَم 

ِػًیاز ةو اچِی  حٌَط ؾِطِ ی، ةایو ؽشؿ  اغػت. اگػط غػهد و ْر
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ٌػػادی از  ؽشفػػی ةػػاه ةاؽػػص و در حانٍػػ  نػػطدم ي یؽػػ ویؽ
، تلػادٌای سػَد ةػا  ، دػَل ؽػٍطت ، ةػً غػایی سطدغایی تػا ةظرا

 ،یةؾػط و انیػال گَىػاگَن ؽشفػی و اذػاغػاتنياًْ ،  گطانید
 او نهکو اغت ةٍِػط ذٓاىػتچِی  اؽص، حٌَطة کهِط اٌهیت داده

ةػػاز ؽػػَد  ؼغػػَن چؾػػم ایيکػػً ، ةٍػػص از در ىِیخػػًؽػػصه ةاؽػػص. 
ی کػً کهِػط از يص. وِٕی چؾػم غػَم کَدکػاىیتط ةت تَاىص واكد نی

چؾػم  کطدن  ييص. ةازیةت تَاىيص واكد نی ةاز ؽَد،دارىص  غال ؽؼ
 ؽَد. م ةاز نییک کلهً ةگَیآغان اغت. اگط ؽان  غَم

کييػصۀ ؽػصیصی روی نػطدم دارد و  دىیای ةؾػطی تػث یط آیَده
 آىچػً، خًیدر ىِنٖاونت در ةطاةط حطیان ٕصرتهيص آن غشت اغت. 

اغت. ایػو نتیٍػی  اؽِتاه داىيص، اُلب د و درغت نییـر نطدم
اغت کً ؽشؿ ةشَاٌػص زىػصگی سػَةی داؽػًِ ةاؽػص، انػا ایػو 

را نرطوم کيػص  تَاىص نيخط ةً ایو ؽَد کً ْطد، دیگطان گطایؼ نی
 گػطان غػَد ةتػطد، ازیدٌظیي  نهکو اغت ةً  .تط ؽَد یا سَدسَاه

ةػً سػَد ایيکً  آزار ةطغاىص. ةطایٌا  آن ا ةًیغَءاغِٓاده کيص ٌا  آن
اةػت نی ا ایػو ةػطسالؼ یػ. آ کيػص غَد ةطغاىص، ةا دیگطان دٌَا و ٕر

 دیکييػص ـػر ْکػط نی نطدم آىچًىیػت؟ ةياةطایو  غطؽت حٍان
 اغت ایظانًا ـرید ىتاؽص. وِٕی وایصیو ةً ْطزىػصاننهکو  اغت

اد یػص یػتػَ ةا»يص: یگَ نیٌا  آن دٌيص، از ةچگی ةً سَد آنَزش نی
 ةَِاىيػص در احِهػاع يػصهینَری کػً در آ ةػً« ةاؽی، زرى  طییةگ
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 دیػصگاهٌادی نٍَٕیت نههئو و انيی داؽًِ ةاؽيص. انػا از  نطدم
ص یم کً ةاینا اٌِٖاد دار طای، ز اغت ُلم« ةَدن زرى »و یٍان، ایک

غػَد  اد ةػًیػص زیػو ىتا ٍی داؽًِ ةاؽػيصیم انَر روىصی نتیةگضار
دىتال  سَاٌص ةً ، او نی ةَدن نَر زرى  . ةا آن ؽشفی اٌهیت دٌیم

دٌص، ةطو غػطاغ  اگط کػی تَ را آزار نی»ةاؽص.  اش ؽشفی ٌالیٔ
 يػییة و نییاگط دػَیی روی زنػ« »صا کو،یرا د ؼيیوایص ،او نٍلم
دٌيػص. از سطدغػایی تػا  نی آنػَزش ؽکل ویةص کَدک ةً« ةطدار.
ایچچيیو  ، ٌطچً غایی ةظرا ج یتػصر ةً گیطد یاد نی ةیؾِطرا ی یٌظ

 گػػطانیؽػػَد. او از د تط نی ٌػػادی سَدسػػَاه در حانٍػػ  نػػطدم
 دٌص. نی کيص و تَٖای سَد را از دغت نی غَءاغِٓاده

ت ىادص يکً از دغتیةٍص از ا نادۀ تَٖا  ؽَد، ةلکً ةً هیص ىیْر
ص یػػو حػػٌَط چػػی ىادصیػػؽػػَد. انػػا ا نی گػػطی نيِٖػػلید ؽػػشؿ

اؽص ار نکار ةیغایی ةػ ؽَد. اگط ؽشفی از سطدغایی تا ةظرا نی
 دىتال ةػً ٌطچیظاز  و ٕتلةصٌص ؽشفی  نياًْ ادی ةًیت زیو اٌه

،  ؽػصن  ةٍػص از ةاز ؽػشؿ ویػغػَم ا ةاؽػص، چؾػم سَد نيٍٓت
َِاىػص ػػت کػً او ٌطگػظ ىیگَىػً ى  ویيص. انػا ایسَةی ةت تَاىص ةً ىهی
لػَص س ةػً میکي غػٍی نػی ًیػان تظکیػطا در حطیػ. چػطا؟ زةتیيص
آن  َغػًِینَر د م ةًیتَاى و نصاوم نییو ةا تهط میةازگطدنان  اوییً

 رو ؽػشؿ . ازایػو میةطگػطداى اشً یػاوی ذایت و ةًيیم ک حتطانرا 
حاىتػ   ٌهًی ةصٌص. نا ةط رؽص و ارتٖػا تیاٌه ي یؽ ویؽ ص ةًیةا
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ظ یػگػط ىید ٌطچیػظةػاه رود،  ي یؽ ویم. اگط ؽیکي ص نییؽها تثک
چػِی  ةاه ىطود، حػٌَط ي یؽ ویکيص. اگط ؽ ـٍَد نی ٌهطاه ةا آن

 ةػً دغػتدوةػاره  ،غػازد را تَاىهيػص نیتان  مؽها کػً چؾػم غػَ
 اغت.گَىً  ویارتتاط آن اآیص.  ىهی

کيیم. ةطسػی از  دونی ىیظ وحػَد دارد کػً تؾػطید نػی ٌانل
اْطاد اگط کیٓیت نادرزادی سَةی داؽًِ ةاؽيص، نهکو اغػت دػی 

گَى  را ذِی سَدؽان ؽشفػًا اىخػام  ةتطىص کً وِٕی تهطیو چی
ؽػان  مغَ ؽَد. وِٕی چؾػم ةاز نیؽان  مچؾم غَ ٌمدٌيص  نی

کػً ٌلػت ایػو اغػت ؽَد، اُلب تطغػياک اغػت.  نی ةازدر اةِصا 
را  گَىػ  چی اغػت و غاکت کیتار کً ؽب نٍهَهً در آسط نطدم
 اغػت کيص، نهکو نی ویؽشؿ تهطدر ذایی کً  کييص. نی ویتهط

وذؾػت يػص و یٌای سَد ةت را روةطوی چؾم چؾهی ةظرا ىاگٍان
 گَى  کيص چی ىهی تئحط ٕصر تطغياک اغت کً ةٍص از آن، . آنکيص

زىص  نی دلک کً یةظرگ چؾم ؛سیلی تطغياک اغت کيص. ویرا تهط
آن را  رو، ةٍلػی وی. ازا ار واكد اغتیکيص و ةػ ؽها ىگاه نی و ةً

.  ىانيػص نی سصایی چؾمآن را  ةطسی ىیظىانيص،  نی اٌطیهو چؾم
یاد داؽًِ ةاؽیص کػً   . انا ةً اغتتان سَد چؾم وی، اٖتیدر ذٖ

 ْطد ْٖم ىیاز دارد ةً تظکی  سَد ةپطدازد و ةٖیً در دغػِان اغػِاد
گػػط روی یدر ُةٍػػصٌای د ل گَىػػ یْػػطد ٕػػطار دارد. کػػل روىػػص تتػػص

ُةٍػص  کیػْٖػم در تيٍا  ىػً. ةػصن  اغػت صهیػچیار دیدٌص و ةػ نی



44 

 

ظ ایػو یُةٍصٌای نشِلّ ى در تهام ؽَد، ةلکً دغِشَش تِییط نی
 اىخػام دغت سَدتػان ةًآن را  صیتَاى ا نییگیطد. آ تِییط ـَرت نی

ا یچ ویص. ایتَاى ص؟ ىهییدٌ داده  و تطتیػبىيػم  وغیل  اغِاد ةًٌظ
 ، گِٓػػًٌلػػت ویٌهػػ ؽػػَىص. ةػػً وغػػیل  او احػػطا نی ؽػػَىص و ةً نی
و اغػِادش یػً ةاؽػص تظکتهطکػظش ةػط  ْطد ْٖم ةایص ؽَد کً نی
کيص. نهکو اغت انیصوار ةاؽیص یػا تػالش  ا اداره نی  نػائل رةٖی

يص ک نػائل را اداره نیکػی کً  در وإًکيیص ةً چیظی ةطغیص، انا 
 اغِاد اغت.

تهػطیو در ذػال سَدؽػان ؽشفػًا در ذایی کً  ةٍلی اْطاد
چؾػم آن را  گطچػًکييص.  را تخطةً نی غَم ٌػِيص، ةازؽصن چؾم

 او ػػت کػً سػَدیظی ىییم، انا آن چگیط در ىيط نیسَد ؽشؿ 
رؽص دٌص. ةٍلی اْطاد اغِادی دارىص و وِٕػی اغػِاد آن را  َِاىصة

 لیتػصتؽان  را ةطای ی، چؾه اغت ةازٌا  آن غَم يص کً چؾمیة نی
ةٍلػی اْػطاد  . ایتِػً ؽػَد نی صهیػىان ٖػییذٖ چؾػمِ کػً  کيص نی

ةاؽػص. در  ص اغِادی گضری وحػَد داؽػًِیاغِادی ىصارىص، انا ؽا
ذلػَر  حا ٌهػً سػصایینَحػَدات »ؽػَد:  نی نصرغ  ةَدا گِٓػً

ٌػِيص.  حا ٌهً در وإً کً اد اغتیٕصری ز ةً تٍصادؽان« دارىص.
ةػاهی  غػً ٕػصنیِ نَحػَداتی آغػهاىی در »يػص: یگَ ىیظ نیطسی ة

. اگػط اغػِادی  اد اغػتیزٌا  آن ٍيی تٍصادی« وحَد دارىص،تان غط
ةاز َنؼ غ کيص و چؾم و نییتهطسَةی  ی ةًيص کً ْطدیگضری ةت
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کيػػص و ٌيػػَز  نی لیؼ تتػػصیةػػطاآن را  ، اغػػت انػػا چؾػػهی ىػػصارد
رؽػص داده نرػػَب آن را  و سَدشیتهطا ةظی کً او یٌيَان چ ةً

ی نطدم ٌػادی ٌا ةػیار ْطاتط از ٍٕطنانچيیو نَحَداتی  ؽَد. نی
آن را کػانالً از  اغػت و ٌا ْٖم ىخات نطدم اىگیظۀ آنٌػِيص، زیطا 

يکػػً ْکػػطی درةػػارۀ ةػػصون ای؛ دٌيػػص سَاٌی اىخػػام نی روی ىیػػک
 .داداش یا ؽٍطت داؽًِ ةاؽيص

یظیکػی او ْ انؽَد، چؾه ْطد ةاز نی غَم چؾم آىکًةٍص از 
در ص. ىؽػػَ ز آن اذیػػت نیؽػػصه و ا طهیػػل  ىػػَر سیوغػػ ةًؽػػصت  ةً

ُصۀ ـػيَةطی  ص. ةلکًىؽَ ت نییاذ کً ػتیاو ى چؾهان ٖتیذٖ
ًا ةً اذیػػت نیاو  کيػػص  نی اذػػػاس ای اغػػت کػػً گَىػػً ؽػػَد. ـػػْط

 ٌيػَز چؾػم کػً اغػتٌلػِؼ ایػو ص. ىؽػَ ت نییچؾهاىؼ اذ
ةً ذٖیٖی  چؾم آن آىکًاغت. ةٍص از  اوردهیى ةً دغتذٖیٖی را 

ص. ةطسػی از ىؽَ ىهی تیاش دیگط اذ  کییظیْ او داده ؽص، چؾهان
 ا اذػاسیييص یرا ةتذٖیٖی  چؾمآن تَاىيص  نا نی کييصگان ویتهط

و کيخکػاو گيػاه  ةیغطؽػت حٍػان اغػت.  نثػل کييص. غطؽت آن
 ا چؾػمیػيص آیکيص تا ةت ىگاٌی نی درون ةًٌلت اغت و ةً ٌهیو 

 غهت  ةً ةطای دیصن اغِٓاده ؽَد.تَاىص  ا نییآةاز ؽصه و تان  مغَ
،  ةػاز ؽػصهتان  مغػَ چؾػم از آىخا کػًکيص.  نی ةً ؽها ىگاه درون

و  اغػتةػً ؽه کطدن ىگػاهدر ذػال ص کً یيینهکو اغت ىاگٍان ةت
سَدتػان اغػت و اکيَن ةشؾی از  چؾم وی، اٖتیدر ذٖةِطغیص. 
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ٕلهطوٌػای ةٍػص  تَاىیص از آن یريػً ةػً ةا ایو چؾم اغت کً نی
ص، ذِػی اگػط یيیص ةتیتَاى اـالً ىهی چؾم آن دیگط را ةتیيیص. ةصون

 ةاز ةاؽص.تان  مچؾم غَ

نَر  ی ىیظ وحَد دارد و ایػو چیػظی اغػت کػً ةػًغَن ٌانل
کيص.  در چً غهری کار نیتان  مکيص چؾم غَ وإٍی نؾشؿ نی

نشِلػّ را  غهَحوِٕی تِییطاتی اغت کً در سفَص ایو ٌانل 
ؽػَد. وِٕػی  ص در ُةٍصٌای نشِلّ نِخلی نییگضار دؾت غط نی

، ةلکػً از  اـػلی تيٍا از کاىػال ص، ىًةیي چؾم غَنؼ نیةا ؽشؿ 
ی ى چيص کاىال  کً کيص. نصرغ  ةَدا نٍِٖص اغت ظ اغِٓاده نییٌْط

ص ٌػط یػگَ نصرغ  دائػَ نیدر ذایی کً  ، اغت چؾم ٌط نيٓض ٌطؽ
 چؾػم غػَزىی نػب ىٖػاط ٍيػی تهػامی.  اغػت چؾػم نيٓض ةصن

نييَرؽان ایو اغت کً چيیو چیظی ةا ىػٌَی از ذایػت  ٌػِيص.
دػضیط اغػت و ْػطد  ای کػً ْػا ایخػاد کػطده انکان ةصىِی تِییطیاًِْ

 ی ةصن ةتیيص.ٌطحاتَاىص از  نی

غهد چؾم در سفَص ویی نا نٍِٖصیم ىهَدٌای ةیؾِطی 
ػی ، چيص کاىػال گِٓماـلی کً  ٌالوه ةط کاىالغَم وحَد دارد.   ٌْط

ػی در ةػاهی ٌػط دو اةػطو ظ وحَد دارد و ایو کاىالیى نٍم ،  ٌای ٌْط
در ِگو  و در ىٖهػ  نػب غػَزىی َؽػو چؾػهان دلػک وییةاه و دا

غطگضاؽِو غهَح نشِلػّ  ص. دؾتىوحَد دارٕػهت ةاهی ةیيی 
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تَاىيػص  ٌػا نی چؾم غَم، نَكٌَی از ایو اغت کً آیا ایػو کاىال
 ویػنٍهػَیی ةَِاىػص از ا ای کييػصه ویاگػط تهط اغِٓاده ؽَىص. ایتًِ

.  اغػت صهیی رغػیار ةػاهیةػ غهد ةً یٍيیٌا اغِٓاده کيص،  کاىال
ْیظیکػػی سػػَد ان تَاىيػػص از چؾػػه اْػػطادی ٌػػػِيص کػػً ذِػػی نی

ایتِػً دػع از  ؛اغِٓاده کييص تا ٕلهطوٌای ورای ایو ُةٍص را ةتیييص
نتیٍی گَىػاگَىی را در ایػو  َؽٌای ْػ از نطیٔ تظکیً، تَاىایی آىکً

 ویػػْیظیکػػی رؽػػص داده ةاؽػػيص. انػػا اگػػط ىَِاىيػػص از اان چؾػػه
ػایی را  نتیٍی ةً ٌای َْؽ تَاىایی سَةی اغِٓاده کييص، ْٖػم چیٌظ

ٌا ُةٍػص ْٖم در غػایط یا ٍصٌاةیييص انا ىً در غایط ةُ  ٍص نیدر یک ةُ 
ایٍػاده  ٕػصر َْؽ ٌيَز ٌم آندر ایو ـَرت کً  ،ٍص ناو ىً در ایو ةُ 

ٍص و از اْطاد از یک چؾم ةطای دیصن ایو ةُ  رو ةطسی ػت. ازایویى
کييػص.  ٍػص اغػِٓاده نیٍصی ورای ایو ةُ چؾهی دیگط ةطای دیصن ةُ 

 کاىػال چی( ٌػ کی راغػتیظیْ کی )چؾمیظیو چؾم ْیط ایذاه ز
ی وحَد ىصارد، ةيا ةً  :  اغػت ْػا نطةػَط هًا ةػًیی کً نػٌِٖلٌِْط

ای ةػص  ةطای اىخام کی راغتیظیْ ل دارىص از چؾمیتها نطدم کاٌر
ػی نٍهػی  کاىال گِٓم درةارۀ چيص ایيخاتا  آىچًکييص.  اغِٓاده ٌْط
 دٌيص. تَغًٍ نیٕلهطو ةؾطی   ْای یاْطاد در تظک اغت کً

ِو ةً یغهری ةػ ةً صنیةٍص از رغ ْطاغَی ٕلهطو ار ةاه و ْر
دارد.  نطکػب چؾػم ةػً ؽتاٌت گیطد کً نی ، چؾهی ؽکلةؾطی

کػً  ؽػَد ىػاٌط نی ةظرا چؾهی ، ه  ةاهی ـَرتینشفَـًا در ى
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نَحػَدات ةطسػی از ؽهار چؾم کَچػک درون آن وحػَد دارد.  ةی
رؽػص را  ٌای ةػیار زیادی چؾمةاه  ایٍاده در غهَذی َْؽ سصایی

وحػَد ؽػان  در غطاغػط ـَرت ٌا ایػو چؾػم کػًنَری  ةًاىص  داده
ا را نییچ ةظرا چؾم ویا ٔیاز نطٌا  چؾم ص. تهامىدار ييػص یة ٌظ
تَاىيػص  ک ىيػط نییييص و ةا یةشَاٌيص ةت را تَاىيص ٌطچً نیٌا  آن و

 ؽياغػاىی کػً روی و ذؾطه ييػص. حاىَرؽياغػانیةت را تهام غهَح
 و دچؾم ةظرگی دار  اىص کً نگع کييص دی ةطده نی دژوٌؼ نگع

 ؽهار چؾم ةظرا از ةی اىص کً ایو چؾم صهید کطوغکَپیط نیدر ز
 ىانيػص. وِٕػی ةػً نیچؾػم نطکػب آن را  و ؽػصه لیتؾک کَچک

ؽػَد.  ىػاٌط تینٍَٕ وی، نهکو اغت اةطغیص ار ةاهیغهری ةػ
و یػلػی ةػاهتط از غػهد تاتاگاتػا ةاؽػص تػا ایستان  ص غػهدیانا ةا
را ٌا  تَاىيص ایػو چؾػم ً ىاٌط ؽَد. اْطاد ٌادی ىهییت تظکینٍَٕ

را ٌػا  آن تَاىػص ای در غهری نَِغم ىیظ ىهی کييصه ةتیييص و تهطیو
 چیظ ٌهً ایيخاگط ٕطار دارىص و یدر ُةٍصی دٌا  ایو چؾمیطا زةتیيص. 
وِٕػی ایيکػً  درةػارۀرغص. ایػو تَكػیری اغػت  نی ةً ىيطٌادی 

گػضارد چػً  غػط نی ٍصٌای دیگػط را دؾػتکػی غهَح ةاهتط یا ةُ 
 دٌص. روی نی

ام. نا  ؽطح دادهتان  یرا ةطا غَم تا ذص زیادی غاسِار چؾم
را ةاز کيػیم، تان  مغَ کيیم تا چؾم نیاغِٓاده ةیطوىی از ىیطویی 

وِٕػػی درةػػارۀ دٌػص.  روی نیتط  تط و آغػػانً یةيػاةطایو ىػػػتًِا غػط
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 تَاىػػػِیص ، ٌطیػػک از ؽػػها نی کػػطدم نی ـػػرتت غػػَم چؾػػم
ٌا  چػًیْؾطده ؽصه، اىگػار ناٌ ٌم ةً تان ؾاىیید کيیص کً اذػاس

نػَر  ویا ایػ. آ ؽػَىص نی غػَراخرون نطؼ د صه ؽصه و ةًیکؾ  ٌم  ةً
را کيػار تان  ٌای . تػا وِٕػی واةػػِگی و ـػَرت ةػَدی؟ ةلً ةص ىتَد

تان  ص ٌهگییطیاد ةگیداْا را  ص تا ْایَنیآنصه ةاؽ يخایاگضاؽًِ و 
نطؼ  کيیػص ةػً ی کػً اذػػاس نییػطویکيیػص. ى اذػاس نیآن را 

ل  یوغ را ةًتان  مَٕی اغت. نا چؾم غَ ،آورد ْؾار وارد نی روند
چؾم غَم اغت ةاز  کطدن  ىگی کً نشفَص ةازْطغِادن گَ طونیة

طون یػم آن ةیظ ةػطای تػطنیػی را ىیٌػا ْایَندر ذایی کً  م،یکي نی
آن را  ، کيم نػی ـرتت غَم چؾم درةارۀدر ذایی کً  م.یْطغِ نی

تظکیػ  ْػایَن در ذال ؽطنی کً  کيم، ةً از ؽها ةاز نی ٌطیکةطای 
نَر واكػد  ةَِاىيص ةً گَىً ىیػت کً ٌهً ایظاناً  داْا ةاؽیص. انا ایو

ييػص. ایػو ةػً نػػائلی در غػهت سَدتػان یةتیييص یا ذِی کػالً ةت
نَر  ص، ْٖػم ةػًیص ىگػطان ىتاؽػیػيیةت صیػتَاى ةػِگی دارد. اگط ىهی

تان  غػهدی نَر کً ةً ارتٖا ص. ٌهانیتان ادانً دًٌ یاغَِار ةً تظک
 جیتػصر ص تار ؽها ةًیص و دیيیتَاىیص ةت نی جیتصر ، ةً صیدٌ ادانً نی
 آىچػًکيیص، ٌه   ًیای نفهم تظک ؽَد. تا وِٕی ةا اراده واكد نی

 . اْتی صیسَاٌ داده ةاؽیص ةاز نهکو اغت ٕتالً از دغترا کً 

غَنؼ را ةاز کيص.  چؾم سَد ؽشؿ کً اغتغشت ىػتًِا 
 ٌای نشِلٓی ـػرتت کػيم کػً اْػطاد چؾػم ص درةارۀ روشیةگضار
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در  ایػو اغػت کػً ْػطد کييص. یک روش ؽانل را ةاز نیؽان  مغَ
ٕطار  چؾم غَمحایی کً کيص، ةً دیؾاىی،  نصیِیؾو نیذایی کً 

 کیػؾػاىی تارید درون ةػطد کػً کيص. در اةِصا دی نی نی ، ىگاهدارد
 کيػص کػً ، ذػع نی نطور زنػان ظی وحَد ىصارد. ةًیچآىخا  و اغت
 ةطد کػً ، دی نیً یؽَد. دع از نصتی تظک ؾاىی غٓیص نیید درون
 ؽػَد. در آن ٕطنظ نی و غپع تط درسؾان جیتصر ؾاىی ةًید درون
 ؽَد، نثػل نی ؽکًِٓ دیؾاىی درون رغص کً اىگار نی ةً ىيطزنان 

 یريػً کیػص، کػً در یػيیة نی لمیا ْػیػ َنیػظیٌایی کً در تلَ گل
ؽَد. آن  ی ىاٌط نییٌا ـريً ؽَد. چيان ةاز نیؽان  یٌا ةطا گل

رغػیص،  نی ةً ىيػطهد دیؾاىی کً در اةِصا نػ رونٕػهت ٕطنظ د
ؽکٓص. اگط  ؽکٓص و نی ىاگٍان در نطکظ ةطحػًِ ؽصه و غپع نی

نَر کانػل ةگضراىػص،  ْطدی ةشَاٌص سَدش ایو روىص را تا اىٍِػا ةػً
طا کػل یػکػاْی ىتاؽػص، ز ٌم غال ا دهی نهکو اغت ذِی ٌؾت

 . نػصود اغت غَم چؾم

کاىػایی ٌػا  آن و ػػتینػصود ىکانالً ةطسی اْطاد  غَم چؾم
 ویتهػطٌػیچ زیػطا  ،ىػصاردوحػَد  اىػطژی چیدارىص. انا آىخا ٌػةاز 

و یةيػاةطایو وِٕػی ؽػطوع ةػً اىخػام تهػطاىص.  نٍيَی اىخام ىصاده
اه حلػَی چؾػم آىػان ىػاٌط یظی گػطد و غػیػچ کييص، ىاگٍػان نی
ص و یغػػٓ جیتػػصر کييػػص، ةً وینػػصتی تهػػط آىکػػًؽػػَد. دػػع از  نی

ٌای  ذصی کً چؾػمؽَد تا  نی ای درسؾان نَر ْظایيصه غپع ةً
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ةٍلػػی اْػػطاد  رو کيػػص. ازایػػو کػػی ؽػػشؿ را کهػػی اذیػػت نییظیْ
انا آىچػً دیصىػص « صم.یرا د ناه»ا ی« صمیص را دیسَرؽ»يص: یگَ نی
سَدؽان ةَد. ةٍلػی  کاىال در وإً، ةلکً ص ةَد و ىً ناهیسَرؽىً 

گضارىػػص و وِٕػػی چؾػػم  را دؾػػت غػػط نی تط غػػهَحً یاْػػطاد غػػط
ييػص. یتَاىيػص ٕلهطوٌػای دیگػط را ةت ؽػص نیداده ٌا  آن ذٖیٖی ةً

 ویةاؽص. وِٕی تهطغشت نهکو اغت ةػیار دیصن ،  گطانیةطای د
در  ةیػطوننطؼ  ةػً کاىػال ویا کييص در نَل نی کييص، اذػاس نی

،  . ذِی در سػَاب اغت ا چاهی تَىلؽتیً کً  ٌػِيص صنیدوذال 
از  ٌػِيص. ةٍلی ةیطون نطؼ ةً صنیدودر ذال کييص  نی اذػاس

طسػػی غػػَاری ٌػػػِيص، ة اغبدر ذػػال کييػػص  اْػػطاد اذػػػاس نی
در کييػص  اذػػاس نی دطوازىػص، ةٍلػیدر ذال کييص  اذػاس نی

ةػا ی اتػَنتیلکييػص در  اذػػاس نیطسػی ٌػِيص و ة صنیدوذال 
رغػص  نَر ةػً ىيػط نی یوا ؾًیراىيص. انا ٌه حلَ نی نطؼ  ةًؽِاب 

. ٌلػِؼ ایػو اغػت کػً اىٍِػای آن ةطغػيص تَاىيص ةً ىهیکً اىگار 
غَنؼ را ةاز کيص. نصرغ  دائَ  سَد ْطد چؾم اغتغشت ار یةػ

ةػصن، طد. اگػط یػگ نیىيػط در  حٍػاىی کَچػک ةؾطی را نثػل ةصن
ؾاىی تا ُػصۀ یدْاـل  ، ةیيصیؾیصاش  ، درةارهةاؽص حٍاىی کَچک

 اغػت کػًٌلػت ً ٌهػیو ةاغت. « یی»ٌظار ۸۲۱ةیؼ از ـيَةطی 
روىػص  نی ةیػطون نطؼ کييص ةا ؽِاب ةً نی اذػاس ؾًیٌهٌا  آن

 اىٍِا ةطغيص. تَاىيص ةً انا ىهی
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 ةؾػطی را نثػل نصرغػ  دائػَ ةػصن کػً ار نيهٖی اغػتیةػ
طد. نييَرؽان ایو ىیػت کً غػاسِار یگ نیىيط در  کَچک حٍاىی
و نييَرؽػان  اغػت ب حٍػانیػغاسِار و تطک ًیتةصن ؽب یو تطک

ٌػػم ىیػػػت. نػػا و ُةٍػػص ْیظیکػػی یػػنػػا در ا ؽػػکل ٌػػػِی ةػػصن
ار یىػػَیو، در غػػهری ةػػػ ٌلػػم درکاغػػاس م: ةػػط یدطغػػ نی

 ؽػصه در چػً لیٌا تؾػک از غلَل کی کًیظیْ کطوغکَدی، ةصنین
تط  نَیکَیی نشِلٓی وحَد دارد. کَچػک تاتیِی اغت؟ تطکیوكٍ

ٌػػا و  ، ایکِطون ی اتػػمٌ ا ٌػػا، ٌػػػًِ ٌػػا، دطوتَن ٌػػا، اتم از نَیکَل
 تػاکيَن کطوغػکَدی کػًین ذرات ویتط کَچػکٌا ٌػػِيص.  کَارک
 ویتط کَچػک ٌا ٌػػِيص. دػع يَیىَتط ؽصه دژوٌؼٌا  آن درةارۀ
 دژوٌؼاغت درةارۀ آن غشت ار ی؟ ةػ ػتیکطوغکَدی چیذرۀ ن

کػً ایػو  ان کػطدیػة اش ٌای آسط زىػصگی انَىی در غالیکطد. ؽاک
نٍيػی  اغت.« ىٍایت کَچک ىٍایت ةظرا و ٌم ةی ٌم ةی»حٍان 
تاتاگاتػا، حٍػان  ی ةطای نَحَدی در غهدٍيی ذِیػت؟ یآن چ

ٕػصر  تَان درک کػطد و آن آن را ىهی ٕصر ةظرا اغت کً ذصونطز آن
تػَان  تطیو ذرات نػاده را ىیػظ ىهی کطوغػکَدییکَچک اغت کً ن

ىٍایػت  ٌػم ةی»ان کػطد: یػاغت کػً او ةٌلت درک کطد. ةً ٌهیو 
 اغت.« ىٍایت کَچک ةظرا و ٌم ةی

آنَزش سػَد درةػارۀ  از نطیٔا انَىی گػِطدگی حٍان ریؽاک
طی یان کطد کػً در کٍکؾػان راه ؽػیا تَـیّ کطد. او ةیٌظار دى غً
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وحػَد  نَحػَداتیٌػا  آن رویکػً ٌػت  ارهیٌظار غ  نا، غً حٍان
ک داىػ  یػ درون و ذِػی نؾاةً نػا دارىػص کیِ یظیْ ةصنکً  دارىص

 کیػوحَد دارد. یٍيػی  ایو دىیکطان نثل ا ای ةییٌظار دى ؽو، غً
ةاٌَؽی نثػل اىػػان و  حٍاىی اغت کً نَحَداتناىيص  داى  ؽو

ٌایی در آن.  اىػًسٌػا و رود دىیاٌایی نثل دىیػای نػا دارد، ةػا کَه
 اش درةػاره دػع و درغت ةاؽػص،یغشت اغت! اگط ا ؼکطدى  ةاور

تط، ؽػو وحػَد ىػصارد؟ و در  اٌای کَچکیدى ا در آنیص: آیؾیيصیة
وحػَد  کػطان ای ةییػٌظار دى  غػًا یػ، آ ی ؽػوٌ ا داىػً از آن ٌطیک

کطان، ؽو وحَد ىػصارد؟ و  ای ةییٌظار دى غً ا در آنیآ ىصارد؟ دع
کػطان  ای ةییػٌظار دى ا دوةاره غػًیی ؽو، آٌ ا داىً از آن ٌطیکدر 

آن را  تَاىص اىٍِای تاتاگاتا، ْطد ىهی در غهد ویوحَد ىصارد؟ ةياةطا
 يص.یةت

 ٌا غػلَل درةارۀتَاىص  ٌای ؽو گًِٓ ؽص، نی داىً درةارۀ آىچً
 از ةظرگػػی حٍػػان ىیػػظ گِٓػػً ؽػػَد. نػػطدماىػػػان ٌػػای  و نَیکَل

نػطزی  ظ سػمیػى حٍان ویا کً میةگَتان  ص ةطاییةگضار .دطغيص نی
رغػص  نی ةػً ىيػطتاتاگاتػا ٌػم ٌيػَز  در غهدگطچً سَد را دارد، 

 ؼ غػشت اغػتکطدى  گطچً ةػاور اغت.ىٍایت ةظرا  ةیکطان و   ةی
ی تػا نَیکػَیکً نِؾکل از ذراتػی در غػهد  اىػانةصن رون انا د

 حٍػان ویػةػً ةظرگػی ا در وإًغهد ةػیار نیکطوغکَدی اغت، 
ص، یػآ نی ةػً وحػَد ای از ذیػات ا ٌػط گَىػًیػ وِٕی اىػان .اغت
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ار یةػػػ او در غػػهری ذیػػات و غطؽػػت ْطد ةً  نيرفػػطٌياـػػط 
ایی .  طىصیگ نی کطوغکَدی ؽکلین دغِطغػی ْطاتط از چيیو چیٌظ

ِ ٌلم ؽکلةا  ػًیدر نٖاٌلهی کً  ٌػِيص، ویىٌَلم    ٌای دیؾْط
.  اغػتاةِػصایی ار یةػػ ،غطاغط حٍػان گط دریارات دیدر غذیات 

ىَٓذ کيص کً در ٌهػیو زنػان و ی یُةٍصٌا ص ةًتَاى نا ذِی ىهیٌلم 
 یٌا دطىصه  ةؾػػٖابدر ذػػایی کػػً  ٌهػػیو نکػػان نػػا وحػػَد دارىػػص.

گػط غػٓط کييػص. یٍػصٌای دةُ  تَاىيػص ةػً نیآغاىی  ةًگط ید اراتیغ
ک آن یػػرو در  . ازایػػو اغػػت کػػانالً نِٓػػاوت ْلػػازنانآن  نٍٓػػَم

ةػاورش ةػطای نػطدم غػشت ً کػً یٕصر غط آن ،روىص يص و نییآ نی
 اغت.

آن  ةایػصغَم  ظی ةَد کً ٌيگام ـرتت درةارۀ چؾمیچایو 
 ةیػطون نطؼ  ةًةا ؽِاب تان  کاىال طا وِٕی در نَلی، زگِٓیم نیرا 

.  ان اغػػتیػػدا کػػطان و ةی ةی آن کػػً صیػػکي نی اذػػػاس ،دویػػص نی
. نهکو کييص گطی را نؾاٌصهید تیوكٍ اغت ةٍلی اْطاد نهکو

اذػاس کييص ةلکً  ،کييص تَىلی ذطکت نیدر کييص ى اذػاس اغت
 نطؼ  ةػًدر ذػایی کػً  دوىػص و نی اىییػدا و ةی حادۀ دٍو در نَل
 ٌا و نيػاىط رودساىػًٌػا،  کَه حػاده، ، در دو نػطؼ دوىص نی ةیطون

ٌای اغػِاد  تط اغت. گِٓػً آن غشت کطدن  ؽٍطی وحَد دارد. ةاور
 ک نيٓض ٌطؽ ةػصن اىػػان،یذِی در : » آیص یادم نی گَىگی ةً چی

ا در آن اتَنتیل ؽٍطی وحَد دارد کً « کييػص. ذطکت نی ٌا و ٕهاٌر
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ؽػػان  ؽػػصىص و ةطایزده  ؽػػگٓتوإٍػػًا  صىصیؽػػيآن را  ةطسػػی کػػً
ػای نػادی در یچ م کػًیداى ذاكػط نػیدر ذال َد. تفَر ىت ٕاةل ٌظ

 لیٌا تؾػک ٌا و دطوتَن ٌا، اتم ؽان از نَیکَل کطوغکَدییغهد ن
ص. اگػط یاةی کيیو ردییط تا دایتهام نػآن را  صیتَاى ؽَىص و نی نی

را  ىٖهً، ـٓر  ٌػط غػهد کیحای  تَاىػِیص ةً در ٌط غهد، نی
ٌػا، ـػٓر  غػهد  تَاىػِیص ـٓر  غػهد نَیکَل ص، اگط نییيیةت

را  ی اتػمٌ ا ٌا و ـٓر  غهد ٌػػًِ ٌا، ـٓر  غهد دطوتَن اتم
را  ٌای ٌػػػِی در ُةٍػػصٌای نشِلػػّ ؽػػکل تَاىػػػِیص ص، نییػػيیةت
ای نادی، ؽانل ةصنیچ ص. تهامیيیةت ةً نَازات غهَح ،  ةؾطی ٌظ
در تم ٌػػِيص. نػطتٌػا  آن ٍصٌای دیگط حٍان وحَد دارىػص و ةػًةُ 
 دػػژوٌؼ کطوغػػکَدی نػػادهین و وِٕػػی روی ذراتیک ىػػَیػػظیْ

 دػژوٌؼکطوغػکَدی یذرۀ ن کیروی  ک زنان ْٖمیکييص، در  نی
ای اىخػػام  تکػػً ل تکًیػػو ترل ؽػػکاِْو ٔیػػاز نطآن را  کييػػص و نی
ای  ؽػکاْت ٌػػًِ ْطایيػصيکً ٌػًِ از یدٌيص و ْٖم دع از ا نی
اگػط انػا کييػص.  نیةطرغػی آن را  ِب دع از ؽکاْتیگضرد، تطک نی

ػایی را کػً تَاىػت  م کً نییداؽِ دغِگاٌی نی   در ـػٓرچیٌظ
آؽکار کيص و کل تفَیط آن نان  ٌا وحَد دارد ةطای ٌا یا نَیکَل اتم

 ةػَد کػً ةػً ُةٍػصی دیگػط ىٓػَذ نػیداد، نٍادل ایو  را ىهایؼ نی
ٍػصٌای ةؾػطی ةػا ةُ  . ةصنمیصید نیرا گط یٖت ُةٍص دیذٖم و کطدی
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ای ٌػِيص کً تَـػیّ  گَىً ٍصٌا ةًٌه  آن ةُ  دارد و دیگط نهاةٖت
 کطدم.

ای دیگطی ىیػظ وحػَد دار  ؽػشؿسػَد ص کػً وِٕػی ىػچیٌظ
درةػارۀ  ایيخػاکيص نهکو اغت تخطةً کيص. تا  ةاز نی غَم را چؾم

سیلػی رایػج ىیػػت  . ام کطده ٌای ٌهَنی ـرتت صهیةٍلی از دص
چطسص، انا چيیو چیػظی روی  ینؽان  مغَ کً اْطاد ةتیييص چؾم

نَری کػً  رایج اغت، ةًدائَ   دٌص. ایو دصیصه ةیؾِط در نصرغ نی
کييػصه  حی وحػَد دارد و ٕتػل از ایيکػً تظکیً گطد تػای  یک ـٓر

ایی را ةتیيص ایػو ـػٓرً ةایػص دػاره و ةػاز ؽػَد. انػا  ةَِاىص چیٌظ
ٕػطار داؽػت. ةلکػً ْطد  غط درونحی  تای کی ػت کًیگَىً ى ویا

ایی را ةطاییچاز ٌهان آُاز  شاغِاد اش  تا تظکیً کطد ىفب ؼٌظ
ةا اغػِٓاده از . اغِادش  حی ةَد تایٌا  آن کی ازیرا نهکو کيص و 

 ؽػصن  . وِٕی زنان ةاز ةَد او را ُنٍطونَم کطده غَم چؾمحی  تای
ظی اغػت کػً یػچآن و یؽَد. ةياةطا نی غَنؼ ةطغص، داره چؾم

ػت کً در یظی ىیچو  ةَد داده بیتاغِاد از روی ٕفص ةطای او تط
 اةِصا در غطش ٕطار داؽت.

 غَم چؾم ؽصن  وحَد دارىص کً در حػِخَی ةاز ٌماْطادی 
اذِهػال آن را کهِػط کييػص، غٍی ؾِط یة ٌطچً، اْطادی کً ٌػِيص

داىيػص نػاحطا چیػػت.  ىهیٌػا  آن ػت؟ سػَدیچکييص. ٌلِؼ  نی
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 .ةػَد غػَم دىتال چؾػم تػَان ةػً ىهی کً اغت ویاغاغی اٌلت 
 ص. ٌطچًیآور نی ةً دغتطتط یص، دیةاؽ ؾِط در آرزوی آنیة ٌطچً

ای  نػاده،   ةػصتط ؽَد، ةلکً ةاز ىهیتيٍا  ىًص، یةاؽ آن ؾِط در نلبیة
وغیٍی  ۀنرصود و ؽَد تطاوش نی غَم از چؾم رى  ساکػِطی

آن را  ؾػِطیؾِط چؾم غَم ةاز ىؾػَد، ةیة . ٌطچًگیطد در ةط نیرا 
و یػػخػػً ایؽػػَد و ىِ ؾػػِط حػػاری نییة نػػاده ویػػسَاٌیػػص و ا نی
ػترا تان  ةصن ؽَد کً تهام نی تَاىػص  . ذِػی نیدر ةػط سَاٌػص گْط

 ةظرگػػی داؽػػًِ ةاؽػػص. ذِػػی اگػػط چؾػػم صانیػػم ؽػػَد و نیكػػش
ص، یيیتَاىػِیص ةا آن ةت ىهی ؽص، ٌيَز ٌم ةاز نی وإًٍا ٌمتان  مغَ

ایو ناده ؽص.  نٍطونَم نیتان  مچؾ ،تان واةػِگی  خیىِ درطا یز
ةػً دیگػط ؽَد کػً  ىادصیص  ةطود و ةیو ازکيص  نیْٖم زناىی ؽطوع 

ػا کلی  را ةػًآن واةػػِگی و  ْکػط ىکيیػصچؾم غَم  انػا کيیػص. ٌر
ْطغػای نػَهىی    نإتیتظک ان یک دورهیص ؽص از نینختَر سَاٌ

تایػص از اول ٌػم ىةتطیص؛ وكٍیِی کػً  از ةیوآن ناده را ص تا یةگضر
 کييػص. اغِادؽػان ةػً را درک ىهی ویػی اْػطاد اآنص. ةطس دصیص نی

آن را  انػا« دىتال آن ىتاش، در نلب آن ىتاش، ةً»ص: یگَ نیٌا  آن
دٌيص  ای ةً سَاغِو آن ادانً نی نَر غطغشِاىً کييص و ةً ةاور ىهی

 آورىص. نی ةً دغتسَاغِيص،  نی آىچًٌکع ةطو در اىٍِا 
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 دٍر ازراى دیدنطبیعی  تَانایی فَق

 اغػت نطةػَط غَم چؾم هًا ةًینتیٍی کً نػِٖ تَاىایی َْؽ کی
در ذایی »ص: یگَ نیْطدی ٌػت کً .  ؽَد صه نییىان دور ازراه دیصن

ا یػکػا یآنط ، ی را در دکػویٌا تػَاىم ـػريً ام نی ىؾػًِ يخایا کً
کييػص  درکآن را  تَاىيػص ىهی ةٍلی از نػطدم« يم.یةتغَی دىیا  آن

ط یدػض و انکانیػا د دٌص. چگَىًیتَكا آن ر تَاىص ٌم ىهی ٌلمزیطا 
دٌيػص،  دیتَكػآن را  ای گَىً اىص ةً کطده ةٍلی اْطاد غٍی اغت؟

دٌيػص. ةشؾػی از  ؽػطح ای کييػصه ٕاىًنَر  ةًآن را  تَاىيص ویی ىهی
ةػط اغػاس ایػو ٌػا  آن ؽَد کً تَكػید نؾکل ةً ایو نطةَط نی

در ـػَرتی کػً  ةؾطی اغت؛ ْطض اغت کً آن، ىٌَی تَاىایی َْؽ
ً یػتظکٕلهػطو ةؾػطی ْػای  گَىً ىیػت. اْطادی کً در غػهد ایو
از نطیػػٔ  آىچػػًةؾػػطی ىصارىػػص.  ٌای وإٍػػی َْؽ کييػػص ٕػػصرت نی

ةیييص، ْٖم در گػػِطۀ ُةٍػصی  گط نییٌای د ا ٕصرتی دور ازراه دیصن
ُةٍص  ویورای اؽان  ٌای دٌص. ىٍایت ةطد تَاىایی روی نی ةشفَص

 رود و نٍهػَهً ورای ىهػیٌػػِیم  ٌػا در آن نا اىػػان کی کًیظیْ
 رود. ظ ىهییُةٍصی سَدؽان ى صانین

 از کػً صاىی اغػتیػن ةؾػطی دارای ، ةصن در ُةٍصی ةشفَص
 ػِيص، انا نرػصودۀیُةٍص ى کیدر ٌا  آن . اغت نِٓاوت تَٖا صانین
نهاةٖت دارد و  صان ةا حٍانین ک اىصازه اغت. آنیةً ؽان  صانین
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صان ینَر نِياىط در ن تَاىص ةً نی وحَد دارد ةیطون در حٍان چً  ٌط
 ؽػَد. تَاىػص نػيٍکع ی نیٌطچیػظؽػَد و  نػيٍکع يخایاؽها 

ای وإٍی  ؽصه ط نيٍکعیتفاوٌا  آن  نَر نثال . ةً ٌػِيصاز چیٌظ
و در یغػی وحػَد دارد، ةيػاةطا دی کا و واؽػيگِویآنط و،یروی زن

ؽػَد،  نی غػی نػيٍکع دی کػا و واؽػيگِوینیصان ؽشؿ، آنط
نادی وحػَد  ؽکل ةًظ یٌا ىً یٌػِيص. انا غا ییٌاً یغاٌا  آن ویی

ةػط  کػً نَری ؽَىص، ةػً نِياىط نيٍکع نی ؽکل ةًٌا  آن دارىص و
 ویکييػص. ةيػاةطا ط نیییطد، تِیگ نی ـَرتآىخا  در طی کًییتِ نتٔ

ایچ صنیکييص د نی اؽاره آن کً ةٍلی اْطاد ةً دور ازراه دیصن ی یٌظ
ْطاغػَی  در اغت. وِٕػی ؽشفػی ُةٍصی سَد ؽشؿصان یدر ن

ػا را دیگػط ةػًیکيص، چ نی ًیتظک ْای ٕلهطو ةؾطی  ـػَرت ویػا ٌظ
ا را نَر نػِٖیم  ةًاو ةیيص.  ىهی  سػصایی ٕصرت ،ةیيص و آن نیچیٌظ

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

را  آن ػػت؟یچٕلهػطو ةؾػطی ، در غهد ْػای دور ازراه دیصن
،  صان وحػَد داردیػن ٍػصی کػً آندٌم. در ةُ  نػی دیتَكً ةطای ٌه

دارد. آیيػػػ  ْػػػطدی ٕػػػطار  ؾػػػاىی ؽػػػشؿیای در نرػػػل د يػػػًیآ
گػطدد.  کييػصه ةطنی ، انا آیيػ  تظکیًاوغت نطؼ کييصه رو ةً ُیطتظکیً

 يًی، آ اغت ؽصن  ىاٌطدر ذال ؽشؿ  دور ازراه دیصنی یوِٕی تَاىا
 لمیيکػػً ْػػیداىيػػص ةػػطای ا نی کيػػص. ٌهػػً ؽػػطوع ةػػً چػػطسؼ نی

 ًیػدر ٌػط  اى ایخػاد کيػصنػصاوم  طی را ةا ذطکػتیی تفاویيهایغ
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وچٍار  ػتیدٌص. اگط کهِط از ة نی ط را ىؾانیوچٍار ٌصد تفَ ػتیة
ص يػط دػطش سَاٌیؽػَد، تفػاو داده ىؾان ًیط در ٌط  اىیٌصد تفَ

ت ط در یوچٍار تفػَ ػتیؾِط از ةیة يًیایو آ چطسؼ داؽت. غٌط
ؽػها  نطؼ  ةػًو کيػص  نی طد نػيٍکعیػگ را نی و ٌطچً اغت ًی اى

طی کػً ٕػتالً ی، تفػاو ةطگؾِو ص. ةا دوةارهیيیةتآن را  گطداىص تا ةطنی
ًِ ةَد، داک طد، دوةػاره یگ ط را نییص. غپع دوةاره تفَىؽَ نی گْط

 تَٕػّ ةػصون کيػص. چػطسؼ نی ط را داکیچطسص و دوةاره تفَ نی
 يػًی. ایػو آ اغػت ص در ذطکتیيیة نی آىچً ویاةص. ةياةطای نی ادانً

ةتیيیص  ؽصه نيٍکعتان  ُةٍصی صانیدر نرا کً  آىچًدٌص  احازه نی
ای وإٍی در حٍان  دارد. تط ةیطون نهاةٖت  ةظرا و ةا چیٌظ

 غػطتان اغػت در دؾػترا کػً  آىچػًص یػتَاى نی چگَىً دع
ی در ٌطچیػظتَاىػص  ا آن نیی، آ يً وإًٍا کَچک اغتیص؟ آن آیيیةت

وِٕػی غػهد ایم  نَر کً گِٓػً ٌهانکيص؟  را نيٍکع ةصن انطاؼ
 در ذػالرود و  ی آغػهاىی نػییيػایةْطاتػط از  ؽػشؿ غَم چؾم
غػػػَم در آغػػػِاى   ، چؾػػػم اغػػػت ی سػػػطدیيػػػایة صن ةػػػًیرغػػػ
ک یػوِٕػی ىظد یريػً و ُةٍص نا اغػت. در آنیغطگضاؽِو ا دؾت
: کيػص نی طی را تخطةػًییػتِ غػَم غطگضاؽِو اغت، چؾػم دؾت
ای ْیظیکی ایو ةُ دیگط  ةاؽػص یػا ا ةیيص، سػَاه اؽػی ٍص را ىهیچیٌظ

گػط، یٌتارت د اىص. ةػً ص ؽػصهیػىادصٌا  آن  ٌهنطدم یا ذِی دیَار. 
 ص کػًیةط ص دی نییاىصاز تط ىيط نیٔ یدر آن ُةٍص ةشفَص ٌهوِٕی 
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ظی کػً در نرػصودۀ آن یػرؤیت ىیػت و تيٍا چ گط ٕاةلیدتان  ةصن
صان یکً در ن يًیيً اغت. انا آن آیک آیٕطار دارد تان  صان ُةٍصیین

 دػع .اغػتُةٍػصی ؽه صانیػن ةظرگی تهام ٕطار دارد ةًتان  ُةٍصی
ظی وحػَد ىػصارد کػً ىَِاىػص یػچ صچطسػ و حلػَ نی ٌٖب وِٕی ةً
تان ٕػطار  نیصان ُةٍصی ۀآىچً در نرصودکً  ییکيص. تا حا نيٍکع

در آن را  طیتَاىص تفَ نیآیيً ، سَاىی داؽًِ ةاؽص دارد ةا حٍان ٌم
آن را  نا کً ظی اغتیچ وی. اكتم کيصتان  صان ُةٍصیینرصودۀ ن

 . میىان نی دور ازراه دیصن

کييػص،  نی دژوٌؼٌای ْطاذػی  داىؾهيصاىی کً درةارۀ ٕصرت
.  ٕػطار اغػت ویةص آنٌلت کييص.  راذِی تثییص ىهی ایو تَاىایی را ةً

غٍی کيص کً ةیيص، ةشَاٌيص  ْطض کيیص از ؽشفی کً از راه دور نی
اکيػَن  در دکػو ؼةگَیص آؽيای ؽشؿ ساـی در نيػظیٌا  آن ةً

نؾَِل اىخام چً کاری اغت. ىػام و انالٌػات ٌهػَنی آن آؽػيا 
کيػص ةػً دیػصن. او ةػً ؽػها  ؽَد و او ةالْاـلً ؽطوع نی داده نی

ؽکلی اغت، چگَىً ةایص وارد ساىػً ؽػص و  چً گَیص غاسِهان نی
اغػت.  دیـػر ص ٌهػًیگَ او نی آىچًچیصنان اتاؽ چگَىً اغت. 

کػاری  آؽيا نؾَِل اىخام چػً ویدطغيص ا نی دژوٌؾگطانغپع 
،  آن ةطای ا تات ظی اغت.یچ ىَؽِودر ذال آؽيا  صیگَ نی .اغت

 اىخػام چػًدر ذػال دطغيص ٌهیو اهن  زىيص و نی نی آؽيا زى  ةً
، کػً هُضاسَردن ةَددر ذال گَیص ٌهیو اهن  کاری ةَده اغت. نی
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آن چیػظی اغػت کػً او دیػصه ةػَد. ٌهػیو نػػائل ةاٌػث ط ینِا
ةػَد  صهیػاو د هی کػًیی را تکضیب کييص. انا نریتَاىا ویؽص ا نی

در  نزنػاگَىً تَكید داد کػً  ایوتَان  نیآن را ىتَد.  اؽِتاه اـالً 
ی یاغػت کػً آن تَاىػاُةٍصی ، نِٓاوت از ْلازنانایو ُةٍص یا ایو 

. در  اغػت نِٓػاوتُةٍػص دو  ندر آ زنػان در آن وحَد دارد. نٍَٓم
ای کً تَـیّ کطدم، آن آؽيا ٕتالً نؾَِل ىَؽِو ةَد و  ایو ىهَىً

 تٓػاوت ویسَردن ُضا ةَد؛ چيػدر ذال زناىی کً ةً او تلٓو زدىص 
يػ  ٌلػم ةػصن یدر زن اگط اْطادی کً ،خًیدر ىِزناىی وحَد داؽت. 

انػطوزه  را ةط اغاس داىؼدژوٌؼ سَد  ،کييص نی دژوٌؼاىػان 
گػط ید ٌظار غػال ٌای نطغَم اىخام دٌيص، ذِی ةٍص از ده  ىيطیًو 

 ٌا ْطاتط از انَر نػطدم ا ط سَاٌص ةَد. ایو دصیصه یةؽان  تالش ٌم
ٌػا  آن ط دارد وییػتِ از ةػًیٌا ى تٓکط اىػان ویةياةطا ٌادی ٌػِيص.

 و نػائل را ةً ایو ؽکل درک کييص.یص ایىتا

 آگوايیِ پویش از ٍقوَع ٍ  آگوايیِ  طبیعیِ  تَانایی فَق
 پس از ٍقَع

 نطةػَط غػَم چؾػم هًا ةػًینػِٖ گطی کًینتیٍی د تَاىایی َْؽ
و آگاٌِی دع از آگاٌِی دیؼ از وَٕع  نتیٍیِ  تَاىایی َْؽ» اغت
نَر  ٕػصرت ْطاذػػی را ةػً ؽػؼ ؽَد. انػطوزه نی صهیىان« وَٕع



113 

 

و  دور ازراه دیػصن،  غػَم چؾم اىص، ؽانل ص کطدهییا تثیٌهَنی در دى
. آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دػع از وٕػَعنتیٍی  تَاىایی َْؽ
 آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دػع از وٕػَعنتیٍی  تَاىایی َْؽ

ص. ةػا یرا ةگَکػی يصۀ یو آ تَاىص گضؽًِ نی ٍيی ؽشؿی؟  ػتیچ
از ٕتػل را  حانٍػً تَاىػص ـػٍَد و ىػظول ، ْطد نییتط َٕی ییتَاىا

تَاىػص ٕػاىَن تهػام  نی ، ؽشؿیتط میی ذِی ٌيی. ةا تَاىاةگَیص
نتیٍی  تَاىػایی ْػػَؽٌػا ةػا  ٍػاىی را ةتیيػص. تهػام ایویک طاتییػتِ

دػضیط اغػت.  انکان آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگػاٌی دػع از وٕػَع
و اؽػیائی کػً در ُةٍػص یکيص، ةياةطا ی را دىتال نییایگَ ذطکت ناده

دیگط  ٍصٌایزنان در ةػیاری از ةُ  نَر ٌم نؾشفی وحَد دارىص، ةً
وِٕػی  نثػال ٌيَان ةػً ٌای نشِلٓػی وحػَد دارىػص. ؽػکل ىیظ ةػً

 ظ ذطکػتیػى ؼٌای ةػصى غلَلدٌص،  ؽشفی ةصىؼ را ذطکت نی
ٌػػا،  ٌػػا، دطوتَن نَیکَل کطوغػػکَدی،یو در غػػهری ن کييػػص نی

ٌياـػػػط  تهػػػامنَر کلػػػی  و ةػػػً و ذراتیظتػػػطیٌػػػا و ر ایکِطون
نَر نػػِٖل  گطچً ٌط ذره ةػً .کييص نی طکتذظ یىاو  ۀدٌيص لیتؾک

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

ؽػشؿ در ایػو آىچػً  ؟ رود ىهی ویاز ة ناده کًایم  ىگًِٓا یآ
دیگػطی وإٍیِػی ْیظیکػی  دٌص، در ُةٍص ةشفػَص دىیا اىخام نی

دادن دغػت  ای ناىيػص تکػان ؽشؿ ذطکت غاده دارد و ذِی اگط
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دٌػص،  نی اىخػام گَىً اغت. ٌط کاری کػً اىخام داده ةاؽص ىیظ ایو
 ویگػػط از ةػػید گػػضارد. در آن ُةٍػػصِ  حا نی ط و انالٌػػاتی را ةػػًیتفػػَ

ٌػػای  . ْػػطدی ةػػا تَاىاییةػػَد سَاٌػػصآىخػػا  و تػػا اةػػص دررود  هػػیى
تَاىػص  ، نیاآىخػٌای نَحػَد در  ـػريً نتیٍی، ةػا ىيػطی ةػً َْؽ

تَاىػایی اگػط  يػصهیةٍٓهص در گضؽًِ چً اتٓإی اِْاده اغػت. در آ
را داؽػًِ  آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دع از وَٕعنتیٍی  َْؽ

داریػم نؾػاٌصه کيیػص،  ایيخاتَاىیص کالغی را کً انطوز  ةاؽیص، نی
وحػَد دارد. وِٕػی آىخا  اکيَن در ٌم ؛ةَدسَاٌص آىخا  چطاکً ٌيَز

 ، نٍٓػَم زنػان در آن کً ص، در ُةٍصی ةشفَصیآ ا نییدى ْطدی ةً
 زنان نَر ٌم ؽياغیم وحَد ىصارد، کل زىصگی او ةً ای کً نی گَىً ةً

 دورۀ زىػصگی در کیػؾِط از یة وحَد دارد. ةطای ةطسی اْطاد، ذِی
 وحَد دارد.آىخا 

ةػطای کػً ػت یازی ىیىآیا دع : »ةپطغيصص ةٍلی اْطاد یؽا
ٌا  آن «م؟یاد تالش کيیزنان  ِییط زىصگیو تتَد کػب چیظی و ةٍ

ٌػای ؽشفػی  ، تالشٖػتیدر ذٖکييػص.  را ٕتػَل ویػتَاىيص ا ىهی
ای کَچکیط ةٍلی چییتِ ص ةاٌثيتَاى نی ص. ىؽػَ در زىصگی او ٌظ

ط ییػؽشفػی تِ ةا تػالشکهی  تَان را نی کَچک ةٍلی نػائل
 اغػت کػً ط آنییػٌای ؽها ةػطای تِ سانط تالش ًٖا ةًیداد، انا دٕ

 ، نَكػػَع نػػَر ىتػػَد وی. اگػػط اایخػػاد کيیػػصنهکػػو اغػػت کارنػػا 
ای سػَبیو ا داؽت آوردن کارنا وحَد ىهیوحَد ةً اىخػام  يکً کاٌر
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ای ةص، نٍم ىهییص یداد نی  اىخػام ةَد. وِٕی ْطدی اـطار ةػً ا کاٌر
ا ٕػطار  را نػَرد اغػِٓاده گػطانیکيص، د َۀ سَدش نییی ةً ؽیکاٌر
ا داده ةً ٌهیو ٌلػت اغػت کػً دٌص.   نی ی ىادرغت اىخامیو کاٌر

ا ةًیص چیص ةگضاریةا ًیم در تظکیا ًٌِٓهیؾً گ ٍی اتٓػاؽ ینَر نت ٌظ
کػً دیؼ ةطوىص ای  الش کيیص کً انَر ةً ؽیَهغشت تاگط ِٓيص. یة

گػطان یةػً دنهکو اغت نيخط ةً ایو ؽػَد کػً  ،سَاٌیص ؽها نی
ً ةػنيخط ةً ایو ؽَد کػً چیػظی را تان  تالش ص. اگطیـصنً ةطغاى

ٌػا  آن ةػً ،آوریص کً ٕطار ةَده ةً دیگطان تٍلٔ داؽًِ ةاؽػص دغت
 ؽَیص. ةصٌکار نی

نٍػم رویصادٌای تَاىيص  نطدم ٌادی ٌطنَر کً غٍی کييص ىهی
 ؽػشؿوِٕػی اغػت کػً ا تيٍا اغػِثي ؽان را تِییط دٌيص. زىصگی

ای ىادرغت اىخام ْٖم ؽطارتی ْطوگضار ىکيػص.  چیدٌص و از ٌ کاٌر
ةػا  آىچػً اش را تِییط دٌص، انا تَاىص زىصگی ؽیَه نیگطچً ةً ایو 

تػَاىیم  . از غهری ةػاه، نی اغت کانل ؽَد ىاةَدی نی آن نَاحً
رود.  ىهی ویاز ة اش طد، روح اـلیین وِٕی ؽشفی نی ةتیيیم کً

 نؾػاٌصهچیػظی کػً رود؟  ىهػی ویاز ة اـلی ؽشؿ روحگَىً چ
طد، حػػص او ین نی ؽشؿ ایيکًدع از  ةصیو ٕطار اغت. میا کطده

کػل ػػت. یٌای ةؾطی در ُةٍص نػا ى ظی حظ غلَلیچ در غطدساىً
و یػٌا در ا ٍيی غلَلیؼ، ةصى درون ٌای ةاْتو ا اٌلةصن ؽانل 

ػػایُةٍػػص، چ در  ٌای او ظىػػص. انػػا ةػػصنیر ی ٌػػػِيص کػػً ْػػطو نییٌظ
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ٌػا،  ظتط از نَیکَلیکطوغکَدی ریگط کً از ذرات نادی نیُةٍصٌای د
در ٌا  آن اىص. ؽَىص، اـالً ىهطده غاسًِ نی طهیو ٌُا  ٌا، دطوتَن اتم

گط وحَد داؽًِ و ٌيَز ٌم در ُةٍػصٌای نیکطوغػکَدی یُةٍصٌای د
دٌص ةػا  نی کار ىادرغت را اىخام ىَع ٌط ؽشفی کً ٌػِی دارىص.

 ػػمیؽَد، چیظی کػً ةَد روةطو نی ٌا کانلی از ٌه  غلَل اىٍصام
 .ىانص نی«  و روح ةصن ىاةَدی کانل»آن را 

تَاىػص زىػصگی سػَد را  ؽػشؿ نی گطی وحَد دارد کػًید راه
نػػیط ةطگظیػصن :  نَحَد اغػت تيٍا راه ویا در وإًط دٌص و ییتِ
اش   کيػص زىػصگی را اىِشػاب ًیػً. چطا اگط ؽشفی نػیط تظکیتظک
آىچػً ؟ ٕصرت اىخام ایو کار را داردکػی  ط کيص؟ چًییتَاىص تِ نی

ؽػشؿ سَاغػت و ارادۀ غازد ایو اغت کً  ایو انط را نهکو نی
  نصرغػرا کػً  کل دىیا یا آىچػًدرسؾص و  نال نی نثلةطای تظکیً 

از اِْص زیطا  ایو اتٓاؽ نییطزاىص.  نیىانص  نی« ایده حٍت دى»ةَدا 
 ْٖػم کػً ػػتیى ویػواه، ٌصؼ از زىصگی اىػػان ا ص نَحَداتید

ةیييص، زىػصگی اْػطاد در  یو نَحَدات نینَر کً ا ةؾط ةاؽص. ٌهان
. اغػترا دار حٍػان غطؽت ص و ٌهانیآ نی ةً وحَد ْلای حٍان

 غاسًِ ؽصهَؽو، ِرن ، ِحوو از نادۀ  اغت سَاه کیى نٍطةان وآن 
و در نی  دٌيص احِهاٌی ؽکل نی رواةم و نَحَداتی. انا ا اغت

ِػػار نِٖاةػػل ةػػص  ، ةٍلػػی از نَحػػَدات و گػػطوهیاحِهػػاٌی در ةػػ ْر
 کييص. وِٕػی ىَِاىيػص در آن نی ىظول وییدا ةً خًیدر ىِ ؽَىص و نی
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 تط ىػظول وییغهری دػا ةصتط ؽَىص، ةً ةإی ةهاىيص و دوةاره غهد
و یػا ةػً تیػىٍا دٌيػص تػا در نی ادانػً ىػظول ٕصر ةً کييص و آن نی

 کييص. نی نطدم ٌادی غَٖط غهد

ِيػػص  نی ویاز ةػػةایػػص اْػػطاد  ویػػا غػػهد ویػػدر ا و ىػػاةَد ْر
 سَاٌی کیػػػاز روی ىواه  سػػػصایینَحػػػَدات ؽػػػصىص. انػػػا  نی

ُةٍص  ویص. در اطدىک ای ةؾطی را سلٔیو ُةٍص دىیٍهصًا اؽان ت ٌيیم
اكػاْی  چؾػم حٓػت کیػکػی اكػاْی و یظیْ ةصن کیٌا  آن ةً

ػػای نَحػػَد در ایچ ْٖػػم دٌيػػص کػػً نی ُةٍػػص نػػادی نػػا را  ویػػٌظ
تَاىيػص  ىهیٌػا  آن اِْيص. نیِو تٌَم یو غطزنیص. یٍيی در ايةیي نی

در در ذػایی کػػً  ييػص،یةترا ٍػان ط وإٍػی حیٌا تفػَ ةػا آن چؾػم
و تػٌَم، در یػؽػَد. در ا صه نییط وإٍی آن دیگط تفَیُةٍصٌای د

ِی داده ویچيٌا  آن ت، ةًیو وكٍیا و یػدر اچػَن ؽَد.  نی ْـط
و یػاٌػا  آن . ةػً زحط ٌػػِيص ویتط ان ةظرایتٌَم ٕطار دارىص، در ن

در ایػو ؽشفػی انػا اگػط .  دٌيص کً ةا آن زحػط ةکؾػيص ن را نیةص
سَد را دیػصا  وإٍی آغهاىی  نٍَٕیت ةشَاٌص راه ةازگؾت ةً ساى

 اش سلػَص اوییػًدػاکی و ذایت ةً »نصرغ  دائَ  ةط نتٔکيص یا 
 و نٍيػی اغػت کػً غطؽػتیو ةشَاٌػص تظکیػً کيػص، ةػص« ةطگطدد
ِػً ىيط گْطدر  ةاارزشار یةػ آرزو وی. ا اغت او ىاٌط ؽصه سصایی

ةً ایو نٍيی اغػت کييص.  نی او کهک ةً گطانیو دیؽَد. ةياةطا نی
سَاٌػص  ىؾػصه و نی دؽػَاری گهػطاه میؽػطا ویذِػی در چيػکً 
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ةػً ٌػط روش و  ؽػطط ةػصوننَحَدات واهتػط ، در ىِیخًةازگطدد. 
 میتػَاى نیةً ٌهیو ٌلػت اغػت کػً کييص.  نی او کهک نهکيی ةً

د اْػطاةطای  انا ىً میدٌ اىخامگان کييص  ویتهطکاری را ةطای  ویچي
 . ٌادی

ًا  ْطدی ٌػادی کػً ةً میتَاى وحً ىهی چیٌ ةً سَاٌػص  نیـػْط
ْػطدی  . ْػطدی ٌػادی ْٖػم میکيػ اةص کهػکیؼ ؽٓا یٌا هارییة

ٌای ٌادی ةاؽػص.  اىػان احِهاع مینهاةٔ ؽطا صیةاو  ٌادی اغت
ی ةً ٌهً، اٌسَ ىیکهک ةً ةؾطیت و يص کیگَ اری از اْطاد نییةػ

 دادن اغػت. انػا آن را ىتایػص نٍػادل ؽػٓا سصاییاراده و سَاغت 
یک از نَِن  ت و در ٌیچىيط گْطدر ٌای ٌادی  ٌای اىػان ةیهاری

 گَى  چی ویدروُ اغِادان ةَدیػم ىیظ چيیو چیظی وحَد ىصارد.
انػا اىػص.  نػطدم را در ایػو زنیيػً غػطدرگم کطدهط یاس ٌای غال در

 را آنػاده راه گػَىگی کػً چی ، اغػِادان گَىػ  چیوإٍی  اغِادان
 ص.یػگػطان را ؽػٓا دٌیٌػای د هارییة ؽها ىگِٓيػص کطدىص، ٌطگظ ةً

را  ص تا سَدتانیکي ویچگَىً تهط دادىص ؽها آنَزش ةً ْٖمٌا  آن
ا ْکػط یػص، آیص. ؽػها ْػطدی ٌػادی ٌػػِیةهاى ص و غایمیؽٓا دٌ

درنػان  ٌػا را هاریی، ة روزهچيػص ص ةٍػص از آنػَزشیتَاى ص نییکي نی
ةػػً  ویػػا ایػػ؟ آ دٌيػػص ىهی بیػػْط نػػطدم راٌػػا  آن ایػػ؟ آ صیػػکي

و  ؽٍطت کػبچيیو کاری  دٌص؟ ٌای ؽها سَراک ىهی واةػِگی
ٌای ةػاهتط  ٕػصرت کطدن نلػب. چيػیو کػاری ؽشفی اغت نياًْ
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.  اغػت نهلًٖا نهيػَع وی! ا ٌادی اغت نطدم ویدر ة ؼیةطای ىها
 ؾػِط در نلػبیة اْػطاد ٌطچػًاغػت کػً ةطسػی از ٌلت  ةً ٌهیو

ص یػػِیآورىص. ؽػها نخػاز ى نی ةً دغتآن را  ظی ةاؽيص، کهِطیچ
ٌػادی را  حانٍػ  نػطدمنٍَٕیت  صیاحازه ىصار ص ویکي نَر ٌهل آن
 ص.یٌم ةظى ةً

 ص ةػًیػةشَاٌ ایو اغت کً اگػط وحَد دارد در حٍانکً اـلی 
 کييػص. نی ؽها کهػک ةًنَحَدات واهتط ص، یتان ةطگطد وإٍی  اىس
ةإی  ٌادی نطدم میدر نر ایيکًی حا ةً اىػان نٍِٖصىص کًٌا  آن

ذٖیٖػی سػَد ةطگػطدد. اگػط ؽشفػی از تهػام   ص ةً ساىػیةهاىص ةا
ا نی هارییة کػطد، ذِػی  ؼ زىػصگی نییؽص و در کهال آغػا ٌا ٌر

ِی داده نی لی یؽص کً نَحَدی آغهاىی ؽػَد، تهػا اگط ةً او ْـط
ةػَد اگػط کػػی  چٖصر ٌایی نینهکو اغت ْکط کيیص داؽت.  ىهی

داؽػػت و ٌطچػػً را کػػً  چ غػػشِی ىهییداؽػػت، ٌػػ هػػاری ىهییة
ةػَد.  ای نَحػَدات آغػهاىی نییً دىیداؽت! ؽت سَاغت، نی نی

رو  ص، ازایػویػکطد غػَٖط غهد ویا ةص ؽصیص، تاسانط ایيکً  انا ةً
م ٌا در تػٌَ وِٕػی اىػػانسَؽػایيص و دیپػضیط ةاؽػص. ٕطار ىیػت 
ػای ةػص اىخػام دٌيػص و ةػً راذِی نی ٌػِيص ةػً سانط  تَاىيػص کاٌر

 ٌَٖةػػت» ػػػمیؽػػَىص، چیػػظی کػػً ةَد سهاٌػػایی کػػً نطتکػػب نی
وِٕػی نػطدم،  ویىانص وحػَد سَاٌػص داؽػت. ةيػاةطا نی «ییکارنا

در ذػال ی یکارنػا ی دارىص، درىِیخ  ٌَٖةػتیٌا غشِی یا ةصةشِی
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يػص کػً یگَ نیب ةطسػی نػضاٌٌػػِيص. در ؽان  ةازدطداست کارنای
 تهػامٌػا  آن . ةػا ذطکػت دغػتٌػِيص حا ٌهً سصایینَحَدات 

ی یو آىان ٕهًٍا تَاىا از ةیو ةطود تَاىػت نیٌا  اىػانٌای  هارییة
چػطا  سػصایینَحَد  ٌهً . دع ةا وحَد آن و کار را دارىصیاىخام ا

دٌيػص؟ نػطدم نختَرىػص  ىهی کػار را اىخػام ویػاٌػا  آن یک از چیٌ
ػای ةػص در گضؽػًِ، طا ةًیةکؾيص زو زحط یچي ویا  سانط اىخػام کاٌر

اغػت  ویا ص نثلیرا ؽٓا دٌٌا  آن هارییو اگط ة ٌایی دارىص ةصٌی
تَاىص  ْطد نیکً  اغت ویا ص، نثلیا کطده ىٖقرا ٍان ح ویَٕاى کً

ای ةصی اىخام دٌػص و ةػً کػػی ةػصٌکار ؽػَد،  را ٌػا  آنانػا کاٌر
کييػص  غػٍی نی سػصایینَحَدات   ٌه.  ػتینخاز ى ویپطدازد. اى

ةػً ٌػم ىً ایيکً آن را ص يکي حانٍ  ٌادی ةؾطی را ذٓو تیوكٍ
ا از ةیهػاری ةاؽػیص نَر  سَاٌیص ةً اگط نی .ةظىيص در و دیپضیطی ٌر

ا ؽَیص ْٖم یک راه وحَد دارد: تهطیو  ىٍایت از ؽطایم ةؾطی ٌر
چیػظی ً کييص، یص نطدم روؽی درغت را تظکیيکً کاری کيیاتظکیً! 

 رغاىص. ةؾطیت غَد نی  ةً ٌهاغت کً 

نهکو اغت ایو دطغؼ ةػطای ةطسػی از ؽػها دػیؼ آنػصه 
ٌػا و  هارییةػً ؽػٓای ة گَىػ  چی ةاؽص کً چطا ةطسی از اغِادان

ا نی در  گَىػ  چی آن اغػِادان دطدازىػص. اکثػط آنَزش ایو چیٌظ
در نػی دورۀ  گَى  نػیط اؽِتاٌی ٕطار دارىص. اغِادان وإٍی چی

صن ٌػِيص و از یزحطکؾدر ذال طدم ٌه  ن ييص کًیة ؽان نیً یتظک
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و نخاز یکييص. ا سَاٌی، از روی تطذم ةً نطدم کهک نی کیروی ى
تَاىيػص  نی ٌا را ؽٓا دٌيص، ْٖػم هارییتَاىيص ة ىهیٌا  آن اغت. انا

چػَن يصازىػص. یة ٔیتٍَ ا ةًیةیهاری را تػکیو دٌيص  نَر نَٕت ةً
 ذاكػطدر ذال کييص،  کَل نیگط نَ یزناىی د ٌای ؽها را ةً هارییة

ٌا  هارییؽایص ةیا ص یؽَ نتِال نیٌا  آن ، انا ةٍصًا ةً صیرا ىصارٌا  آن
را  ی ؽػهاتَاىيػص کارنػا کييػص. ىهی نيِٖػلتان  ةػػِگان ةػصن را ةً

ةشَاٌيص  ٌطنَر کًةتطىص. احازه ىصارىص  از ةیونَر وإٍی و کانل  ةً
ةلکً ایػو کػار ْٖػم ةػطای دٌيص،  ٌادی اىخام کار را ةطای نطدمآن 
 . اغت ویا ٌلِؼ.  تَاىص اىخام ؽَد کييصگان نی ً یتظک

 و اغت کػًیا« نَحَدات تهام ىخات»ػِی ینٍيی گِٓ  ةَد
طون یػو اغت ةیةارتط ٌای ٌادی، کً ْالکت ت اىػانیؽها از وكٍ

کً ٌطگظ دوةػاره  نَری ص ةًیةاهتط ةطده ؽَ ص و ةً غهَحیآورده ؽَ
 انَىییؽػاک  گِٓػ. اغتٌ آن و نييَریص. ایؽَص و آزاد یزحط ىکؾ

کيص.  ةً ایو اؽاره نی طواىایى «و رغیصن ةً غاذلِ  ؽصن رد»رةارۀ د
ةَد و  ػطوت ةػػیار وىٍهت ىازتان روی زنیو غطؽار از  زىصگیاگط 

ـػَرت  ص، در آنیصیکؾػ ای ٌم زحػط ىهی و ذرهداؽِیص  زیادی نی
ػِی داده نی ص نَحػَدی یسَاغػِ ىهیؽػص،  ذِی اگط ةً ؽها ْـط

 تَاىػص نیتان  زىػصگیکييصه ةاؽیص نػػیط  اگط تظکیًص. یآغهاىی ؽَ
آن را  تَان نیةً ٌهیو یک ٌلت اغت کً ط داده ؽَد و ْٖم ییتِ

 تِییط داد.
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آگاٌی دػیؼ از وٕػَع و آگػاٌی  نتیٍی تَاىایی َْؽنطز کار 
کػَچکی   ـػٓرؾػاىی یدر روی د کػً اغت نَر ویا دع از وَٕع

روی  . ةطای ةٍلػی از اؽػشاص، َن وحَد داردیظیـٓر  تلَؽتیً 
و ةػطای ٕطار دارد ؾاىی یدکهی از   در ْاـلای  ؾاىی و ةطای ٌصهید

ٌای  چؾمْٖم ةا تَاىيص  ؾاىی اغت. ةٍلی نییدرون ةطسی ىیظ د
تَاىػص  نی ار ٕػَی ةاؽػص، ؽػشؿیی ةػػیييص. اگػط تَاىػایةت ةػًِ

ا را ةا چؾمیچ  نؾػاٌصهآن را  تَاىيص ىهی انگطیيص. دیٌای ةاز ةت ٌظ
.  صان ُةٍصی ْطد اغػتیظی در نرصودۀ نیچ ةً ٌط ذالطا یکييص، ز
ؽَد، اگط ؽشؿ ةشَاٌػص  ٍی ىاٌط نیینت ی َْؽیتَاىا ویوِٕی ا

 ةاؽص کً گطی وحَد داؽًِیی دیتَاىا صیيص، ةایةا چؾم غَنؼ ةت
ًِ گط را کً یی از ُةٍصٌای دیٌا ـريً ذانل، نثل روی  ؽَد نیگْط

يػص یو گضؽِ  ْطد را ةت يصهیتَاىص آ کيص. او نی نيٍکع ایو ـٓرً
کييػص،  يی نییة يػص. اْػطادی کػً ْػالیادی ةتیػرا ةا دٕػت زٌا  آن و

صر ٌم ات یػا حظئیػتَاىيص رویصادٌای کَچک  ، ىهیناٌط ةاؽيص ٌٕط
ٌا  آن صیتَاى نینتیٍی  . انا ةا ایو تَاىایی َْؽيصیک وإًٍ را ةگَی

 ؽػصن ات چگَىگی احطایص و ذِی غال و حظئیيیاكد ةتنَر و را ةً
در ا ینطدم و اؽدٕیٔ  ص اىٍکاسیيیة نیآىچً  طایص، زیيیً را ةتیوٕا

 گط اغت.یُةٍصٌای د

را  ؼغػَن کيػص، چؾػم ًیداْا را تظک کػی ْایَن کًآىخا  تا
اؽػاره ٌػا  آن ةػً کػً را ٍیینت ٌػای ْػَؽ ییکيم. انػا تَاىا ةاز نػی
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 تان، ىشَاٌم گضاؽت. ةا رؽص دیَغػِ  غػهد م در دغِطسیکي نی
 آگاٌی دیؼ از وَٕع و آگاٌی دػع از وٕػَع ینتیٍ تَاىایی َْؽ

تان تخطةػػً ً یػػةٍػػصًا در تظکآن را  ؽػػَد. ٍػػی ىػػاٌط نیینَر نت ةػػً
 ص چػًیػص ٍْهیػی آؽػکار ؽػَد سَاٌیتَاىػاایػو و وِٕی کيیص  نی

 . میا داده و اـَل ْا را آنَزشیرو ا دٌص. ازایو اتٓإی روی نی

 ٍ سٌ قلهرٍ فراسَی پنج عنصر بٌ رفتن

ِو»نييَر از  ػػت؟ یچ« و غػً ٕلهػطو ْطاغَی ديج ٌيفػط ةً ْر
 . ةػیاری از اغِادان ار ذػاس اغتیةػ نَكَع ویکطدن ا نهطح

 اىػص و در حػَاب گًِٓ غػشو نَكػَع ویػدرةػارۀ ا گَى  ٕتالً  چی
ةيػص ؽان  اٌِٖاد ىصاؽِيص زةان گَى  چی ةً ٌای کػاىی کً دطغؼ

 ص ةػًیػا و کطدهیرا تهط گَى  کً چی از ؽها کی کصام»:  اغت آنصه
ًِ ْطاغَی ديج ٌيفط « ص؟یػا ص و در غػً ٕلهػطو ةػإی ىهاىصهیػا ْر

ػِيص و ةػً سػَد ٌيػَان اغػِادی یى گَى  ةٍلی اْطاد اغِاد چی
 د کييص، هزمیرا تؾط نَكَع ویتَاىيص ا اىص. اگط ىهی داده گَى  چی

 و نَكػَعیػکييص درةػارۀ ا نی تئانا ٌيَز حط ةاؽيص. غاکت اغت
را ٌػػا  آنؽػان  ٌای ةػا دطغؼ گػػطانید خػًیدر ىِکييػص و  ـػرتت
حانٍػ   ةظرگػی ةػً ـػصنات ةاٌث ویکييص. ا نی غکَت نختَر ةً

.  اغػت آورده ةػً وحػَدادی را یز ونطج  ٌطجو  ؽصه کييصگانً یتظک
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ت ویٌا از ا ةٍلی کييص.  نی اغِٓاده گَى  چی ةً ةطای ذهلً ْـط
ِو ای در حانٍػ   و غػً ٕلهػطو گِٓػً ْطاغػَی دػيج ٌيفػط ةً ْر

از نضٌب آنصه اغت.  و اغت. آن نيؾث نضٌتی دارد کييصگانً یتظک
 آن میشی و نرػیزنیيػ  تػار دیؼایيکً  م ةصونیتَاى رو ىهی ازایو

 . میکي ـرتت نَكَع ویم درةارۀ ایداؽًِ ةاؽ در ىيطزنان را 

ِو و یک چػیظیی دارد؟ ْینٍيا چً ْطاغَی ديج ٌيفط ةً ْر
 را درغػػت دػػيج ٌيفػػط يػػیِ یچىيطیػػ  و، یک ىػػَیػػظیةاغػػِان و ْ

،  و سػػاک ، آتػػؼ ، آب ْلػػظ، چػػَب دػػيج ٌيفػػط يکػػًیديػػصارد. ا نی
و نػا ىیػظ  دارد ٖػتیدٌيػص ذٖ ی در حٍان نا را ؽػکل نیٌطچیظ

ْطاغػَی  ؽشفی ةً ؽَد کً اگط گًٌِٓػِیم. ىيطیً نَأْ ایو 
ًِ ديج ٌيفط  ْطاغػَی حٍػان او ةػًیٍيػی انطوزی نا  زةان ً، ة  ْر

ًِ ص ییػای. انا ةرغص هیىىيط ِْيی ةً دضیط چيصان .  اغت نادی نا ْر
 گَىػػ دارای  گَىػػ  چیوإٍػػی م. اغػػِادان یؾػػیيصیة ةػػاره درایو

 و ةػػیاری از اغػِادان مکػطد ؾػی ؽػطکتیآزنا . نػو در ٌػِيص
ؽػػصىص.  ؼیآزنػػا ؽػػان طی اىطژییگ ظ ةػػطای اىػػصازهیػػى گَىػػ  چی
تَاىيػػص ٌياـػػط نػػادی را در  نی ٌای انػػطوزی اری از دغػػِگاهیةػػػ

ٌای درغِی وحَد داؽًِ  ٍيی اگط دغِگاهیی کييص. یؽياغا گَى 
ی یيص ؽياغاىتَا نی گَى  از اغِادان چی ؽصه  ص، ٌياـط غانًيةاؽ
ػایيص چىتَا ٌای انطوزی نی ص. دغِگاهىؽَ ٌای  ی نثػل اؽػًٍیٌظ

، انػَاج  ـَت ، انَاج ناَْؽ ناورای ةيٓؼٌای  ٕطنظ، اؽًٍ نادون
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ی گانػا، ٌ ا ػػی، اؽػًٍیطوی نِيانیػ، ى ًِیػی، ایکِط ـَت نادون
 گَىػ  چی وإٍػی يػص. اغػِادانيی کیٌا را ؽياغا ٌا و ىَتطون اتم

ای ةیؾِطی ىکييص. ذِی  ٌا را غانً نی ویٌه  ا یػظ غػانً چیٌظ
ٌػػا را  نوحػػَد ىػػصارد کػػً ةَِاىػػص آدغػػِگاٌی ٌيػػَز  کييػػص، انػػا نی

دغػِگاه نياغػتی وحػَد داؽػًِ ةاؽػص،  کًآىخا  تاؽياغایی کيص. 
 ،گَىػ  کً اغػِادان چینؾشؿ ؽصه ی ؽَىص. یتَاىيص ؽياغا نی

 کييص. را غانً نیناده اىَاع ةػیاری از 

تا و ٕصرتهيصی یار زیىَراىی ةػ ٌای  گَى  اغِادان وإٍی چی
نياغػتی از نیػصان ةػا ىػَع آن را  تػَان کييػص، کػً نی را غانً نی

ؾػِط ةاؽػص، یاىطژی ؽشؿ ة ٕصرت ایکِطونِيانیػی دیص. ٌطچً
ظ یکيص. نطدم ٌادی ى تطی را غانً نی ةظرا  ٌای ىػتت، ٌهان ةً

در زنیي   دژوٌؼ. از  اغت ّیو كٍ ار کَچکیدارىص، انا ةػ ٌایً
ٌػا و  داىیم کً اىطژی از ذراتی ناىيػص ىَتطون ةاه نی اىطژی کیظیْ

 ، از حهلػً گَى  چی اری از اغِادانیًِ ؽصه اغت. ةػٌا غاس اتم
آزنػایؼ ظ یػى طااىػص. نػ  ؽػصه ؼی، آزناگَى  اغِادان نٍطوؼ چی

کػً ٌػای ذطارتػی  اؽػٍ  گانػا و ىَتطون نٖػصارو دی ةطدىػص کطدىص 
نٖػصاری ةػَد کػً ؾػِط از یٌؾِاد تا ـصوٌِٓاد ةػار ة غانً کطدم

ی ةػَد کػً آن و ایػو ْٖػم ذػصکيص  نَر نٍهَل غانً نی ناده ةً
اىٍِػای  ةً گیطی کيص، چطاکً ٌٖطة  دغِگاه تَاىػت اىصازه دغِگاه

کػً ش غػشت ةػَد ةػاوردژوٌؾگطان ةطای صه ةَد. یدرح  سَد رغ
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ٕصرت داؽًِ ةاؽػص! چگَىػً نهکػو  ویی ةً ایٌا ؽشفی ىَتطون
و ٕػصرت غػانً کيػص؟ ةيػاةطایو یػی ةػً ایٌػا اغت ْطدی ىَتطون

 ٌلهی ىیظ تثییص ؽصه اغػت کػً اغػِادان از ىيطتَاىیم ةگَییم  نی
 گَى ، اىطژی و گَى  دارىص. چی

ِو دٌص کً  ، ْٖم در روؽی روی نی  ْطاغَی ديج ٌيفط ةً ْر
ٌایی کً ةصن را تظکیً  روش.  کيص نی ًیرا تظک ٌط دوی ةصن و ذٌو

 دٌيػص رؽص نید اغت غه ۀکييص تٍییوْٖم گَى  را کً  کييص ىهی
ػػِوو  کييػػص. در  ـػػرتت ىهی دػػيج ٌيفػػطْطاغػػَی  ةػػً درةػػارۀ ْر

کييػص، اىػطژی  ً نییػی کػً ٌػط دوی ةػصن و ذٌػو را تظکیٌا روش
ؽػػَد. وِٕػػی اکثػػط  طه نییػػذس ؼةػػصى غػػلَلٌػػط ؽػػشؿ در 

دٌيػػص، ذرات اىػػطژی  کييػػصگان در اةِػػصا گَىػػ  را رؽػػص نی ویتهط
ْاـػلً ٌػا  آن وی، تطاکم کهی دارد و ةاغتةظرا ؽان  ؽصه غانً
ةػاهتط  ؽػشؿ ٕػصرت کهػی دارد. وِٕػی غػهد خػًیدر ىِاغت. 

ٌػظار  ـص ةطاةػط، اىطژی او تطاکم و وحَد دارد کًیرود، انکان ا نی
ةطاةػػط ةیؾػػِط از تػػطاکم اىػػطژی آب در غػػهد  َنیلیـػػصن ایػػ ةطاةػػط

ْػػطد ةػػاهتط رود، اىػػطژی او  غػػهد نَیکػػَیی ةاؽػػص. زیػػطا ٌطچػػً
 ترػتؽػَد.  ؾػِط نییتط و ٕػصرت آن ةّ یتط، ذرات آن ىط نِطاکم
ؽَد  طه نییذس ٌای ةصن از غلَل ٌطیک، اىطژی در  هییؽطا چيان
در  ُةٍص نادی نا، ةلکً ویدر ا ٌای ةصن  از غلَل ٌطیکتيٍا در  و ىً

ایػػو اىػػطژی ؽػػَد.  طه نییػػگػػط ذسیٌا در ُةٍػػصٌای د تهػػام ةػػصن
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ِػً تػا  ٌػا نَیکَلکيػص، از غػهد  ٌای ؽػشؿ را دػط نی غلَل گْط
در غػهَح  ٌا ط تا غلَلیٌا و تهام نػ نٌا و ایکِطو ٌا، دطوتَن اتم
کػانالً ةػا آن نػادۀ ةػا  ؽشؿ ، ةصن زنان ظ. ةا گضؽتیت ریىٍا ةی

 ؽَد. ةاه دط نی اىطژی

 . زناىی کػًاغتار تَاىیو ةػرد ةاه ٌَش دا آن نادۀ ةا اىطژی
 يکػػً تهػػامیؽػػَد و دػػع از ا و نِػػطاکمةػػص ای ؼیاْػػظا اىػػصازۀ آن

 او راةػصن ٌای  تَاىص غػلَل ٌا در ةصن ؽشؿ را دط کيص، نی غلَل
 کً ویٌهدر نٖایػً كٍیّ ٌػِيص.  ٌا آن غلَلچطاکً ، نٍار کيص
ٌای ٕػػصیهی و  روىػػص ْػػطوریشِو غػػلَلؽػػَىص،  ٌا نٍػػار غػػلَل

 ۀؽَد، چطاکً نػاد نَِّٕ نیٌا  آن ٌای حصیص ةا حایگظیيی غلَل
َد کً در اةِصا ةػصن اىػػان را ؽ ای نی ةا اىطژی ةاه حایگظیو ناده

تػا  کطدنً یػانػا تظک اغت آغان ویا گِٓو ایتًِ تؾکیل داده ةَد.
. وِٕػی تػا آن نطذلػً  خی و نَهىی اغػتیروىصی تصر آن نطذلً،

ٌای  غػلَل و تهػامیگظیةاه حػا ص، نادۀ ةا اىطژییً کطده ةاؽیتظک
 ا ٌيػَز ٌػمیػص: آیؾػیيصیة ؽػصه اغػت. دػع درةػارۀ آنتان  ةصن
ای  نػاده ا ٌيػَز ٌػمیػ؟ آ اغت ؽصه لیتؾک از ديج ٌيفطتان  ةصن

ؽػصه از  ةػاه، حهػً از نادۀ ةا اىػطژی ؟ آن ُةٍص اغت وینٍِلٔ ةً ا
نَر  ز غَی دیگط، تٖػَا ىیػظ ةػً. ا اغت گط غاسًِ ؽصهیُةٍصٌای د

تػث یط  ترػتنٍِلٔ ةً ُةٍصٌای دیگط غاسًِ ؽصه و  ۀنؾاةً از ناد
 ىیػت. ُةٍصایو صان زنان ین
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صاىی دارد و وِٕػی یػ، ن نٍِٖصىص کػً زنػان انطوزه داىؾهيصان
 وغػیل  آن زنػان صاِن زنػاىی ىتاؽػص، ةًیک نیظی در نرصودۀ یچ

 گػط ةػا نٍٓػَمیدر ُةٍػصٌای د ْلػازنان ؽَد. نٍٓػَم نرصود ىهی
تَاىػص روی  هیى يخایا زنانةياةطایو نِٓاوت اغت.  يخایا ْلازنان

ىیػظ تان  . ٌهػیو ةػطای ةػصنط ةگػضاردیگػط تػث یاز ُةٍػصٌای د ناده
 ،ٕػصنا  گِٓػ ةػط نتػٔدیگط ةػصىی ْػاىی ىیػػت. کً نفصاؽ دارد 
ًِ ٌيفط ْطاغَی ديج آن را  تَاىيص ْػطؽ ىهی ٌادی انا نطدم .صیا ْر

 انیػو ٌيػَز دایػ، ا ط کػطدهییػو ذص تِیتا اتان  ييص. اگطچً ةصنیةت
ؾِطی را دؾػت غػط یص غهَح ةیاز داری. ٌيَز ى ػتیى   ؽهایتظک

 ٌيػَز ٌػم خػًیدر ىِص. یػکي ًیةاهتط تظک غَی درحات  ص و ةًیگضار
تَاىػػِيص  ىهی ص و اگػط نػطدمیػکي ًیػٌادی تظک نطدم ویص در ةیةا

 . ةَد ييص، ٌهلی ىهییرا ةت ؽها

 اگطچػً تان،ً یػان تظکیاِْص؟ در حط چً اتٓإی نی دع از آن
،  ؽَد نیتان  ٌای نَیکَیی غلَل و تهامیگظیةاه حا نادۀ ةا اىطژی

ص و دیکطةيػػصی يص دیکطةيػػصی سػػَد را داؽػػًِ ةاؽػػیػػٌػػا ةا انػػا اتم
نَیکػَیِی آرایػؼ  کيػص. ط ىهیییظ تِیٌای اتم ى ٌا و ٌػًِ نَیکَل
 .اغػتکػطدن ىػطم  ٌيگام یهع دَغت کًاغت ی ؽکل ةًٌا  غلَل

ی دارد و یةػاه تػطاکم ای اغت کً گَىً ةً اغِشَان نَیکَییِ آرایؼ 
ار یةػػ ٌػای سػَن نَیکَل تطاکم .غتا کطدن غشت ٌيگام یهع

ً اغػػت. نػػطدم ٌػػادی از روی ىػػاٌط یو نػػایکػػم ةػػَده و ةيػػاةطا
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ٌای  طاتػی وحػَد داؽػًِ اغػت. غػلَلییيص کػً تِیتَاىيص ةگَ ىهی
يػص. يک نی سَد را ذٓو ویؾینَیکَیی ٌيَز غاسِار و دیکطةيصی د

ط ییػتٌِػا  آن درون ط ىکطده، انا اىػطژیییتٌِا  آن غاسِار ویةياةطا
نَر  از آن نطذلػً ةػً ةٍػص ةػًةصیو نٍيػی اغػت کػً کطده اغت. 

ةػطای  در ىِیخػًطىػص، ین ىهیتان  ٌای ص. غلَلیؽَ ط ىهییٍی دینت
ةػً ىيػط  تان حػَانً یػناىیص. در نػَل تظک ةإی نی حَان ؾًیٌه
ط یػو دیػؼ از ایص کػً ةػیرغػ ای نی نطذلً ت ةًیص و درىٍاییآ نی
 ص.یؽَ ىهی

 اغػت کيػص، نهکػو تفػادؼ اتَنتیلةصىی ةا چيان اگط  ایتًِ
صه ؽػَد، ٌيػَز یػاگط ةا چإَ ةطدچار ؽکػِگی اغِشَان ؽَد یا 

ط ییػطا دیکطةيػصی نَیکػَیی آن تِیػظی کيػص. زیسَىط اغت نهکو
ٍػػی ینَر نت ٌا ةػػً غػػلَل نػػَر اغػػت کػػً  ویا . ْٖػػم اغػػت ىکػػطده

ی وغاز غَستگَىً  چیؽَىص و ٌ ط ىهییٍی دینَر نت طىص، ةًین ىهی
ػِو»وحَد ىصارد. نييَر نػا از  و یػا« ْطاغػَی دػيج ٌيفػط ةػً ْر

ٌلهػی نَر ً ة تَان نیآن را  وحَد دارد؟ سطاْاتی در آن اغت. چً
د یتَكػآن را  تَاىيػص ىهی ایيکػًداد. انا ةٍلػی اْػطاد ةػا  دیتَك

 گػػطانید خػػًیدر ىِکييػػص و  دٌيػػص، آزاداىػػً درةػػارۀ آن ـػػرتت نی
 و ٌتارتی اغػت کػًیم. ایدٌ نی جیرا تطو نا سطاْات يص کًیگَ نی

 ىػاسًِ اغت.آن را  انطوزی گَى  ص و چییآ نی از نضٌب
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طًا یػنَر کػً اس ؟ ٌهػان ػػتیچ« از غػً ٕلهػطو ؽصن  سارج»
نَر کً  ي  اغت. ٌهانیؽ ویؽها تظکی  ؽ ص رؽص گَى یگِٓم کل

گػط یؽػها را د ص، غطؽت حٍػان،یؽَ نیٌهگَن غطؽت حٍان ةا 
 گَىػ  ةػً تٖػَا ۀنػاد ،تان ي یؽػ ویؽکيص. ةا رؽػص  نرصود ىهی

غػَِن  در ىٍایػتو ةػا رؽػص دیَغػًِ و ـػٍَدش  ؽَد نی لیتتص
ارتٓػػاع  گَىػػ  غػػَِن ویػػا ٌػػط اىػػصازهدٌػػص.  گَىػػ  را ؽػػکل نی

ةیؾػِط اغػت.  تػان گَىػ  اىػطژی ةاؽػص، غػهد ةیؾِطی داؽػًِ
تػان  ٕلب کػانالً ةػًتظکیػً  اغػت. ذصونطز : داْا ةیٌػتای  گًِٓ

ص، ةػػِگی یػً کيیص تظکیتَاى تا چً ارتٓاٌی نی ایيکًةػِگی دارد. 
را داریػص. ٌا  غشِی ترهل ییو تَاىا ةطدةاریایو دارد کً چٖصر  ةً

ص نػادۀ یػتَاى ، نی تتصیل ؽَدصتان ینادۀ غٓروزی تهام اگط ذِی 
ص. یکي لیص تتصینادۀ غٓ ٌا ةً غشِی ترهل ٔیسَد را از نط اهیغ

م  اگط اٌلػای  گياٌػاناز نطیٔ ترهل  صیتَاى کاْی ىتاؽص، نیةاٌز
 ار تػان گَىػ  کييػص، ىهی ًیػتظک کػً تان ىظدیک ا دوغِانیساىَاده 

تػا  رود کػً کػار نػی ًةطای اْػطادی ةػ ْٖم ویاانا .  صیؼ دٌیاْظا
ً یػاىص. وِٕی ْطدی نٍهَیی تظک کطده ًیی تظکیت ةاهیىٍا ةی غهد

اٌلػػای  گياٌػػان ترهػػل ص درةػػارۀیػػىتاکيػػص  را تػػازه ؽػػطوع نی
اکثػط اْػطاد کارنػای زیػادی،  طا ةػا چيػانیػاش ْکط کيص، ز ساىَاده

نطاذػل نشِلػّ درةػارۀ  يخػایاص. ىؽػَ نَْػٔ ًیيص در تظکىتَا ىهی
 کيم. ـرتت نیتظکیً 
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 غػػػً ٕلهػػػطوِ و  اـػػػهالذی نػػػضٌتی اغػػػتغػػػً ٕلهػػػطو 
کيص؛ یٍيی ٕلهطوٌػای آغػهان،  نطاتتِی وحَد را تَـیّ نی غلػلً

ایو غً ٕلهطو، ُىً غهد نٍِم  ۀایو دىیا و دىیای زیطیو. در گػِط
 يػص تهػامیگَ نی وغً غػهد وحػَد دارد. ٌػِی و در نخهَع غی

ا در یچ  انیػنختَرىػص از نؽان،  ٕلهطو، ةصون تَحً ةً غهد غًٌظ
 ویػدر اکػً ؽشفػی یٍيػی ی یصایزدکييص. ةا ی ٌتَریصایطۀ ةازدیدا

ؽػَد. در  َانیػگط ذیدر زىصگی د اغت نهکو اغت زىصگی اىػان
و یػی را کػً در ایٌا ص ٕػصر غػالیػؽشؿ ةاکً گَیيص  نی ػمیةَد

ػت تظکیػً زىصگی دارد ةصاىص و   ةػً دغػتنهکو اغت دوةػاره ْـط
 ًیػاحػازه ىصارىػص تظک َاىاتیذؽان ایو اغت کً  ىیایص. دییل گًِٓ

 ًیػٌػم ذیػَاىی تظکذِی اگط  را ةؾيَىص وْا نخاز ىیػِيص کييص و 
ذیَان  گَى  ؽَد. اگط غهد ىائل ٖیی هطۀ ذٖ تَاىص ةً کيص، ىهی
ص یؽػاکُؾػيص.  نیآن را واه  سصایینَحَدات ی ةطغص، یةً ذص ةاه

 ةػً دغػتةؾػطی  یةػصىایػص تػا  ـصٌا غال یا ةیؾِط نيِيط ةَده
ردیػػص اهن ٕػػصر آن را آو ةػػً دغػػتو ٌيگػػانی کػػً ةػػاهسطه  صیػػآور

نهکػو اغػت ،  صیؽػَ صایػةازد غيگی تکً ـَرت  ةًاگط  داىیص. ىهی
ػا ؽػَیص.  از آننَل ةکؾص تا  ٌظار غال ده  غػي  تکػً اگػط آنٌر

ىػػطود، ٌطگػػظ  ویحػػَی از ةػػ طاتییػػا ةػػط ا ػػط تِیػػىؾػػَد  ؽکػػػًِ
ػا تَاىیص از آن  ىهی ار یةػصن ةؾػطی ةػػ آوردن دغػت ةػًؽػَیص. ٌر

ار یکيػص ةػػ وإًٍا ةَِاىص داْػا را کػػب ! اگط ؽشفی اغت غشت



132 

 

تان روؽو ؽصه ةاؽػص کػً  اکيَن ةایص کهی ةطای.  اغت سَؽتشت
 ٕصر دؽَار اغت. آوردن ةصن ةؾطی ایو دغت ةًچطا 

 م. غهد ؽها کانالً ةػًیکي ـرتت نی ً درةارۀ غهَحیدر تظک
ٕلهػطو  ْطاغػَی غػً ص ةػًیسَاٌ   ؽها ةػِگی دارد. اگط نییتظک
تػا تػان  گَىػ  تهطیو ادانً دٌیص و وِٕػی غػَِن ةًدع ص، یةطو

  طسػچاز  ةیػطون ]یا ْطاغَی غً ٕلهطوارتٓاع ةػیار ةاهیی ةطغص، 
ؾػو یِینصدر ذػال زناىی کً ةطسی اْطاد سَاٌیص ةَد. ةازدیصاییب 

 غهری کيص و ةالْاـلً ةً ةصن را تطک نیؽان  اـلی روح ٌػِيص
م ةػطای اش تخطةػً رشای در گػظا کييػصه ویرغػص. تهط ار ةاه نییةػ

 کطدم ـٍَد غهری از آغهانوچيان  چيیو ةً ، نو نٍلم»ىَؽت: 
.  تػَاىم ىهی»ةاهتط ةطود. گٓت:  او گِٓم ةً.« دیصمی را یٌا و ـريً

چطا « ةاه ةطوم. ویؾِط از ایة تَاىم کيم ةاهتط ةطوم، ىهی ىهی تئحط
ةػا  ةػَد و اىػصازه ٌهػان ةػً او ْٖم گَى  طا غَِنینَر ةَد؟ ز آن

 کػً«  هػطه»ةطغػص. آىخا  ةَد ةً تَاىػًِ گَى  ةط غَِن ىؾػِو
ً یػو اغػت. او تػا آن  هػطه تظکی، ا ؽصه ـرتت از آن ػمیدر ةَد

طا یػ، ز ػتیٌيَز ٕل   هطۀ او ى ویکييصه، اً ی. انا ةطای تظک کطده ةَد
کيػص  َغًِ ـػٍَد نیینَر د کيص، ةً نی ةاه ذطکت َغًِ ةًینَر د ةً

 ةػً تػان گَىػ  دٌص. اگػط غػَِن َغًِ سَد را رؽص نیینَر د و ةً
ا در ْطاغػَی غػً ٕلهػطو یػغً ٕلهػطو ةطغػص، آ ذصونطزْطاغَی 
ةطسی  غً ٕلهطو کًآن  میم و دی ةطدیةطرغی کطد زناىیىیػِیص؟ 
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ارۀ یغػ در نرػصودۀ ُىػً ْٖػماىػص  اش ـػرتت کطده درةاره نضاٌب
رۀ اـلی وحػَد ایغ يص دهیگَ اـلی نا ٕطار دارد. ةطسی از اْطاد نی

 غػَِن کػً ام اِْػًیىػصارد. در ٖػتیاـالً ذٖ میةگَ تَاىم دارد. نی
ًِ  طییؽ هاتط از راْط گضؽًِ گَى ِ  چی ةٍلی از اغِادان گَى  ْر

ِػً ةَدىػص. ایةػٌا  آن ةَد، ػِو»و یػار ةاهتط از غً ٕلهطو ْر  ةػً ْر
نَكٌَی  در وإً کطدم کً درةارۀ آن ـرتت« ْطاغَی غً ٕلهطو

 اغت. غهَحدرةارۀ 

  بَدن درطلب نَضَع

  یػتظک نرل ظی ةَدن ةًیچ در نلب اری از اْطاد ةا واةػِگیِ یةػ
ٍی ینت ٌای َْؽ ییتَاىا کػب اؽیيص. ةٍلی اْطاد در اؽِیآ نا نی

 .دٌيػػص گػَش ٌایی ىيطیػً سَاٌيػػص ةػً ةطسػی اْػطاد نی .ٌػػِيص
ٕفػص  ای ٌػم ٌػصه .اةػصیؽٓا ؽان  یٌا هارییسَاٌيص ة ای نی ٌصه

نػطز تٓکػطی وحػَد دارد.  ىػَع را دارىص. ٌهً ْایَن آوردن دغت ةً
 ىَِاىػػًِ کػً کػی ٌػت در ساىَادۀ نو»يص: یگَ نیٌم  اْطادی

او  دػطدازم. یهٓػًا ةػً نی کالس را  کيص. ؽٍطی در غشيطاىی ؽطکت
 اد دریػار زیٌای ةػػ ذاـل تالش ىػل ْایَن« ص.یةصٌ ْایَن کی

ةػً ؽػها آن را  اگػط تٍػصاد اد اغػت.یػىٍایػت ز ٌای ةی نَل غال
َکً نی نػػی ص، چطاکػػً اٌفػػار ةػػػیار زیػػادی ةػػطای یؽػػص گِٓم ؽػػ
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ص یػص کهػی دػَل ةصٌیسَاٌ ا نییگیطی آن زنان ةطده اغت. آ ؽکل
 ةػً ؽػطط ةػصونآن را  میتػَاى ص؟ دع چػطا نییک ْایَن ةشطیتا 

را  ٕلػب ویػص. ایکييػصه ةاؽػً یص تظکیػسَاٌ ؟ زیػطا نی میؽها ةصٌ
تان  سػصاییوِٕػی غطؽػت  ص. ْٖػمیهِی سطیٕ چیةا ٌ تَان ىهی

 . میدٌ ٔ اىخامیو نطیکار را ةص ویا میتَاى ؽَد نی ىاٌط نی

ةایص از سَد ةپطغیص کً آیا ْٖػم ةػطای ایيکػً چیػظی از ایػو 
گػط یدر ُةٍصی د نو ْاؽو .صیا آنصه يخایاآوریص ةً  ةً دغتروش 

دیگط دیػصه وِٕی از ُةٍصی آگاه اغت. گضرد  نیتان  در ذٌواز آىچً 
، زیػطا نٍٓػَم  اغػتآٌػًِ  اریاْکارتان ةػگیطی  ؽَد، روىص ؽکل

ظی ْکػط یػچ ةً ایيکًاز  نِٓاوت اغت. ذِی ٕتل ْلازنانآن دو 
 ةػً تهػام صیػةااز آن آگاه اغت. نييَر ایو اغت کػً  ص، ْاؽویکي

طی یراةهػ  تٖػص ص. نصرغ  ةػَدا ةػًیسَد ساتهً دٌ اْکار ىادرغت
.  اغػت آنصه يخایا طی ةًیتٖص  سانط راةه ةً ٌطکػی.  نٍِٖص اغت

یػاد ةگیطیػص. آن را  ةػَدهص ٕطار یؽاگیطیص  ایو روش را یاد نیاگط 
ٕصر آن را ةصاىیص و ٌط ىیت دىیَی را کً نهکو اغػت ص یةياةطایو ةا

ا کيیص. یب کطده ٌر  در اةِصا ؽها را ةً یادگیطی ایو روش تُط

ةػط نٍٓػَم ، نصرغ  ةَدا  ٌای گضؽًِ   نضٌتی در زنانیدر تظک
داد کػػً  تثکیػػص داؽػػت و ةػػً نطیػػصان آنػػَزش نػػی« ةَدن سػػایی»

ةطگطداىيػص.  ار سػایی کييػص و از دىیػای نػادی رورا از اْکؽان  ذٌو
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تثکیػص داؽػت و از « ةػَدن چیٌ»نَر نؾاةً ةػط  ىیظ ةًنصرغ  دائَ 
 ىيط کييػص و دی ـطؼٌای نا سَاغت کً از دارایی دیطوان سَد نی

ىصاؽػًِ ةاؽػيص. ٌػا  آن آوردن دغػت را ىشَاٌيص و غٍی در ةًٌا  آن
دٌيػص کػً  ایو نؾاةً ٌهان چیظی اغت کً در تظکیً آنػَزش نی

را ةط اىخام تظکیً نِهطکظ کيیص، ىً ةط گَىگی کػً از تظکیػً تان  ذٌو
ا از ٕفص  ؽَد. اگط در ذایی کً تظکیً نی ذاـل نی کيیص ةَِاىیص ٌر

ص، غػهَح را یکي تهطکظسَد  ي یؽ وی  ؽیْٖم روی تظکؽیص و ةا
ص یػی را کػً ةاٌطچیػظنَر نتیٍػی  ةًو سَاٌیص گضاؽت دؾت غط 
را اؽِال کيص و تان  چیظی ذٌوص داؽت. اگط یص، سَاٌیداؽًِ ةاؽ

ا کيآن را  صیىَِاى ٌػایی کػً  آنَزشػت؟ یواةػِگی ى ا آنیص، آیٌر
ًِدٌم از ٌهان روز اول  ارائً نی ی ایظاناتةياةطایو ، اىص ةػیار دیؾْط

، از حهلػً غػتةاهةػطای ؽػها دارم  ي یؽػ ویؽدر سفػَص کً 
 ةَدن نلػب  در طی ْػا، ةػا واةػػِگیِ یادگیػص ةػطای یػتَاى ىهیایيکً 

 ص.ییایة

 ؽػػها را ةػػً راٌػػی درغػػتکيم کػػً  اذػػػاس نػػػئَییت نػػی
نَر کانػل ةػً ؽػها  ْػا را ةػً ویػٍيی ةایص ایکيم و ایو  ییاهراٌي

 چؾػم وِٕػی کػػی در نلػبنَر کػً گٓػِم،  ٌهانآنَزش دٌم. 
تػط  دػیؼؽػَد.  ، نهکو اغت آن نػصود و نٍطونػَم اغت غَم

ٕلهػطو   ْػای یػْػطد در تظک کػًٌایی  ٕػصرت تهػاماؽاره کطدم کً 
کػی یظیو ةػصن ْیػٌػای نػادرزادی ا ییدٌػص تَاىا رؽص نیةؾطی 
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 «نتیٍی ٌػای ْػَؽ تَاىایی»را ٌػا  نآ نػطدم انطوزه؛ گطچً ٌػِيص
ُةٍػص نػا ٌهػل کييػص و روی  ویتَاىيص در ا نی ْٖمٌا  آن . ىانيص نی

ٌػػادی تػػث یط داؽػػًِ ةاؽػػيص. ةػػطای چػػً در حػػػِخَی آن  نػػطدم
ص؟ ؽػها ایػو یٌػِ دااِْاده ؼیدٌای  ظ و نٍارتیٌای ىاچ ییتَاىا

ٕلهػطو ْطاغػَی ْػای ةػً  ایيکػًص، انػا ةٍػص از یسَاٌ یا آن را نی
گط ىصارىػص. وِٕػی یطی در ُةٍصٌای دیچ تث یٌٌا  آن ص،یةطغ ةؾطی

ٌای  ٕػصرت آن ص، تهػامیػةطو ْطاغَی تظکی  ْای ٕلهطو ةؾطیةً 
ْؾػطده  ٔیار ٌهیدر ُةٍصی ةػٌا  آن ؽَىص، کيار گضاؽًِ صیىاچیظ ةا

 ٌيَانً ْٖػػم ةػػيػػصه یؽػػَىص. در آ ىگٍػػصاری نیآىخػػا  ؽػػَىص و نی
و ْٖػم ٌهػیو ىٖػؼ را کييص  نیٌهل  تانً یط تظکیای از نػ غاةًٖ
 دارىص.

رود  نػی ْطاغَی ْای ٕلهػطو ةؾػطی ؽشؿ ةً ایيکًةٍص از 
ظی یػکيص. ةػصىی کػً او دارد ٌهاىيػص چ را ؽطوع ًیتظک دوةاره صیةا

 اغت کً درةارۀ آن ـرتت کطدم، ةصىی کً ةً ْطاغَی دػيج ٌيفػط
ًِ اغت. آن  سػصایی ةصىی را ةػصن ا چيانی. آ اغت سصایی ةصىی ْر

کيػص و دوةػاره  ًیتظک از اول ص دوةارهیةا سصاییص؟ آن ةصن یىان ىهی
ٌػػای  ییتَاىا»ٌػػا  آن ٍی را رؽػػص دٌػػص. انػػاینت ٌػػای ْػػَؽ ییتَاىا
ی ْػا سػصاییٌای  ٕػصرت»ٌػا  آن ؽػَىص، ىهی صهیىان« یٍینت َْؽ
تَاىيػص  و نیاغػت ذصونطز   ةیٌا  آن ؽَىص. ٕصرت نی صهیىان« ةَدا

ص، ییػو وإًٍا نؤ ط ةاؽيص. دع ةً نػو ةگَييص ک در ٌط ُةٍصی ٌهل
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ص؟ ٌه  یٍی ةاؽینت ٌای َْؽ ییتَاىا در نلب ای دارد کً صهیْا چً
ت یػا ىیػص، آیٍی ٌػِینت ٌای َْؽ ییتَاىا دىتال ةً ؽها اْطادی کً

و  صیػکي و نطدم ٌادی اغػِٓادهیدر ةٌا  آن از کً ػتیو ىیؽها ا
، ةػطای  ػػتینػَر ى ویا ص؟ اگطیٌادی ىؾان دٌ نطدم ویرا ةٌا  آن

تط از  نفػػطؼ ذِػػی ةیٌػػا  آن ٌالوه، ؟ ةػػًصیػػسَاٌ را نیٌػػا  آن چػػً
ای زیتایی ٌػِيص کً نی اغِٓاده کطد، زیطا تظییو تَان ةطای  چیٌظ
ای زیتا را نی تػَاىم  نیاىػص.  تَان دیػص و نلهَس ذصإل آن چیٌظ

سَاٌیص، تا ذصی ةطای ایػو اغػت  را نیٌا  آن اگط و کيم کًیتله
ٌای ٌػادی  نثل نٍارتٌا  آن اغِٓاده کيیص.ٌا  آن ةطای کاری ازکً 

کلی  تالش کطد. ةلکػً ةػًؽان  آوردن دغت ةًىیػِيص کً ةَِان ةطای 
 نػطدم ویص و در ةػیػص ةطویػػِیٍی ٌػِيص و ؽها نخاز ىینت َْؽ

ار یاةػػِگی ةػػیػک و ، سَدىهایی کيیص. سَدىهاییٌا  ةا آنٌادی 
ػایػکييػصه ةاً یکػً تظکَٕی اغت، واةػِگی ةػیار ةػصی   ص از آن ٌر

 ػطوت ةػً و  دػَلٌػا  آن ل یوغ ص ةًیاٌؽَد. ةػیار ةصتط ایيکً ةشَ
 ویدر ةػ تان ؽشفػی اٌػصاؼ ةً ٌا آن شَاٌیص ةاةا یدغت ةیاوریص 

ای غهدینٍادل اغِٓاده از چ یکارچيیو ٌادی ةطغیص.  نطدم  ٌظ
ٌػادی  رغػاىصن ةػً حانٍػ  نػطدم و آغیب کطدن ةاهتط ةطای نشِل

ٌلػت اغت و ایو اْکار ذِی ةصتط از سَدىهایی ٌػِيص. ةً ٌهیو 
ٌطنَر کػً نایػل نتیٍی را  ٌای َْؽ ىصارد تَاىایی هی احازکػ ٌیچ

 در ایو دىیا اغِٓاده کيص.اغت 
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از  ٍی در دو گػطوهینت ٌػای ْػَؽ یینٍهَهً اذِهال رؽص تَاىا
 ٌػای ٌا. نشفَـػًا در ساىم و نػػو ؾِط اغػت: کَدکػانیة نطدم

سػػػَةی ةطسَردارىػػػص و  ي یؽػػػ وینٍهػػػَهً از ؽزیػػػطا  نػػػػو،
ٌػػای  یی. ةٍػػص از رؽػػص تَاىا ادی ىصارىػػصیػػزدىیػػَی ٌای  واةػػػِگی

ييػص، سَةی اداره ک را ةػً سَد تَاىيص نیاد یاذِهال زةً ،  ٍیینت َْؽ
و نشفَـػًا  حَان چطا ةطای اْطاددىتال سَدىهایی ىیػِيص.  زیطا ةً

ٍی را رؽػص ینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا کػً اغتغشت حَان ٌای نطد
تػػالش کييػػص ةػػً ؽػػصت  ةًسَاٌيػػص  نی ٌيػػَز ٌػػمزیػػطا دٌيػػص؟ 

ٍی ینت ٌای َْؽ ییتَاىادر زىصگی ةطغيص و ٌيگانی کً ؽان  اٌصاؼ
 اغػِٓادهؽػان  اٌصاؼ ةً صنیةطای رغٌا  آن ، از اورىصیة ةً دغترا 

 ةػػً صنیةشؾػػ ی ةػػطای ترٖٔیٌػػا ً نٍارتیرا ؽػػتٌػػا  آن .کييػػص نی
نهلٖػًا ٌا  آن ای از چيیو اغِٓادهطىص. انا یگ نی در ىيطؽان  اٌصاؼ

رؽػص ٌػا  آن ٍیینت ٌای ْػَؽ ییتَاىاٌلت نهيَع اغت. ةً ٌهیو 
 کيص. ىهی

 ةلکػً ػت،یٌادی ى نطدم ، نٍارت ػتیى گاىً ةازی ةچً ًیتظک
ةَِاىیػص آن را ا یػکيیػص  ًیػتظک صیػةشَاٌ ایيکػً.   وإًٍا حصی اغت

و ةػػػِگی دارد کػػً چگَىػػً یػػةػػً اَر کانػػل ن ةػػًاىخػػام دٌیػػص 
 ص. وإٍػًا وذؾػِياکیػدٌ را رؽػص سػَد ي یؽػ ویص ؽیسَاٌ نی
 ٔیػٍی را از نطینت ٌای ْػَؽ ییتَاىػت تَاىا ةَد اگط کػی نی نی

 ًیػص کػً ةػطای او تظکیػةطد اورد. دی نییة ةً دغتؽان  کطدن  نلب
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او در  ي یؽ ویؽ چَن کيص. درةارۀ آن ْکط ىهی و اـالً نٍم ىیػت 
ٍی ینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىاچػَن و داؽت  نیغهد ْطد ٌادی ٕطار 

 ص ٌػط ىػَعی، ؽاآورد نی ةً دغتٌا  آن کطدن  نلب ٔیسَد را از نط
و  نَحَد اغػت ادی در ةاىکیز داد. دَل کار ىادرغِی را اىخام نی

ی یآزنػا ةشت تیادی ةلیداؽت. تٍصاد ز را ةطنیٌا  آن او نٖصاری از
کػطد.  ظۀ اول را اىِشػاب نییرود و او حػا نػی ْطوش ةً اةانیدر س

 اِْػػص؟ ةٍلػػی از اغػػِادان ىهی نػػػائل اتٓػػاؽ ویػػدػػع چػػطا ا
، ةٍػص از  دٌػص ت ىهییػاٌه ْطدی کً ةً تَٖا»يص: یگَ نی گَى  چی

تَاىػص  راذِی نی اش رؽػص کػطد ةػً ٍیینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا ایيکً
ای ةص اىخام گَىػً   ویا اؽِتاه اغت. اـالً  ایو میگَ نی« دٌص. کاٌر

 ًیػسػَد را تظک ي یؽ ویص، اگط ؽیت ىصٌیاٌه تَٖا . اگط ةً ػتیى
.  کيػص ک ذره ٌػم رؽػص ىهییػتػان  ٍیینت ٌػای َْؽ  یی، تَاىا صیىکي

سػَةی دارىػص و در غػهد سػَد،  ي یؽػ ویکػً ؽٌػِيص اْطادی 
را  ؽَد، انا دع از آن سػَد ؽان ىاٌط نی ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا

ا ىهیسَةی اداره  ةً دادىص.  نی ص اىخامیىتا کييص کً ی نییکييص و کاٌر
ػای ةػص اىخػاموِٕی وحَد دارد. انا  ویً ایی ؽتیٌا تینٍَٕ  کاٌر

 ویا از ةػیػؽػَد  نی ّیؽػان كػٍ ٍیینت ٌػای َْؽ ییدٌيص، تَاىا
 از دغػت ؾػًیدٌيػص، ةػطای ٌه را از دغػتٌا  آن وِٕیرود و  نی
 ؽَىص. ً نیواةػِ تط ایو اغت کً ةً آن حصی ىص. سهطِ ا داده
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در را ٌا  آنروش  يص کًيک ادٌا نی گَى  چی انغِادطسی از اة
ٌػا را  هارییص ةیتَاى نی و غپع صیطیاد ةگیغً یا ديج روز ٌطض 

وکار  ، اىگػار در کػػب اغػت یً آگٍی تتلیِػاتیؽتایو ص. یؽٓا دٌ
ص: اگط ْطدی ٌادی یؾیيصیو ةیدرةارۀ اکييص.  ٍْاییت نی گَى  چی

 ٔیػاز نط ْٖػمکييصب  ]نتٔ آىچً تتلیَ نیتَاىیص  نی َىًةاؽیص، چگ
درنػان گط را ید هاری اؽشاصیسَد، ةچِی  کهی ازْطغِادن  ةیطون
ظ چػی دارد. ؽػها یػْطدی ٌادی چی دارد، ةصن ؽها ى ؟ ةصن کيیص
 نَر اغت  ویو ْٖم ا صیا گَى  کطده چی ویتهط ةً ؽطوع اکيَن ٌم
َگَىػ   ىٖه  نب کً  خػًیدر ىِ،  ةػاز اغػتتان  دغػتغػَزىی هئ
ص. وِٕػػی یػػکي وارد و از آن سػػارج درون ص چػػی را ةػػًیػػتَاى نی

ظ چػی دارد، یػىٌػا  آن ص، ةػصنیػدٌ را ؽٓا نی گطانید ٌای هارییة
 چػیِ  ٌای ؽها را ؽٓا دٌػص! چگَىػً هارییةٌا  آنچِی  صیدع ؽا
چ یتَاىص ٌ گطی را کيِطل کيص؟ چی ىهییدْطد  تَاىص چیِ  نیکػی 

،  صیػکي هار را نػصاوا نیی، وِٕی ْطدی ة ٌالوه دٌص. ةًنطكی را ؽٓا 
 چػیِ  و تهامدٌیص  نیصان واذصی را ؽکل یهار نیؽها و آن ْطد ة

هػار یای کً آن ْػطِد ة ؽَد و ةً اىصازه نیتان  هار وارد ةصنیة ِق ینط
هاری یؾ  ةیص داؽت. اگطچً ریظ ٌهان نٖصار را سَاٌیدارد، ؽها ى

چِی  ادیی، انا اگط نٖصار زؽَد نيِٖل ىهیو  هار ٕطار داردیدر ةصن ة
 ْکػطوِٕػی ص. یهػار ؽػَیؽػَد ة نی ص ةاٌػثیق داؽػًِ ةاؽػینط
را  ةیهػاراندػضیطش ،  صیػکيدرنػان ٌا را  هارییة صیتَاى نی صیکي نی
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.  ؽػػَیص ص و واةػػػًِ نییػػکي  کػػػی را رد ىهی چی. ٌ صیػػکي نی ؽػػطوع
!  ؽػَیص نی ار سَؽرالیةػ صیدٌ را ؽٓا نی گطانیهاری دیوِٕی ة

ص: یؽػَ کً نَِحػً ىهیٌػت ظی ی؟ چةيصیاتَاىيص ؽٓا  انا چطا نی
َان یػػػا ذیػػػروح ؽػػػان  روی ةصن گَىػػػ  ٕالةػػػی چی اغػػػِادان

ةػطای گیطىص. غپع  نیٌا  آن ؽان را از اىطژیطکييصه دارىص و یتػش
ةٍص از  دٌيص. ةً ؽها نیکهی از ایو اىطژی را ، ةاورؽان کيیص ایيکً
اىػطژی ىادصیػص  آن صیهار را ؽٓا دٌیة ا دهی  ، ٌؾت ، ديج غً ایيکً
اىخػام زیػطا رود،  ؽَد. آن اىطژی کهی کً داؽِیص از دغت نػی نی

ایػو اىػطژی کػً اغػِٓاده کيػص.  نفػطؼ نی را اىػطژیآن کار، ایو 
اغِادان  ناکطدیص گَى  ىتَد زیطا از ٌهان اول گَى  ىصاؽِیص.  نی
ار یةػ ًیتظک اىخام . در گضؽًِ میا دهکط ًیٌا غال تظک ده گَى  چی

اش  ةَد. اگط ْطد روؽی وإٍی را دیصا ىکػطده ةاؽػص، تظکیػً غشت
تظکیػً کيػص، ةػػیار  یتط کَچک روشةػیار دؽَار اغت و اگط در 

 ةً غهَح ةػیار ةاه ةطغص. کً غشت اغت

کً نٍػطوؼ ٌػػِيص ىگػاٌی  گَى  چی ةظرا ةً آن اغِادان
ظ یىاچٌطچيص اىص تا آن نٖصار  کطده ًیتظک غالٌا  دهٌا  آن ص،یيصازیة

ص یػکي ْکػط نیآیػا ، صیا ىکطده ًیاورىص. ؽها تظکیة ةً دغترا  گَى 
ًا  ِو ةػً کػالسـْط  و ةػصون ایيکػً تظکیػً کيیػص، گَىػ  چی ةا ْر

 دضیط اغػت؟ چگَىً ایو انکانص؟ یاوریة ةً دغتگَى   صیتَاى نی
اگػط غػپع دٌیص.  ٌایی را ؽکل نی واةػِگی ٌا کالساز آن ةٍص 
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 داىیػص آیا نیؽَیص.  نی ، ىگطان صیکي درنان هاری نطدم رایص ةیىَِاى
طای ٌػػِيص، ةػهػار ینصاوای ؽشفػی ةدر ذال ةطسی اْطاد  وِٕی

سػَدم هػاری او را یةگػضار ة»؟ کييػص ةً چػً ْکػط نیذٓو ؽٍطت 
ػػت. یسَاٌی ى کیػاز روی ى آن.« یاةػصهار ةَِاىص ؽٓا یطم تا ةیةگ

ػایی  غشِی نی ةًسَاٌی  ىیک تَاىص در ذٌيی دصیص آیص کً ةا چیٌظ
یيکً او ةػطای ذٓػو ؽػٍطتؼ ناىيص دَل و ؽٍطت دط ؽصه اغت. ا

سَاٌص سَدش نطض ْطد ةیهار را ةگیطد ةیاىگط ایو اغت  ذِی نی
کػػً واةػػػِگی ؽػػصیصی دارد! ةيػػاةطایو چیػػظی را کػػً درسَاغػػت 

کػً ةػً ةػصن تَاىص نيخط ةً ایو ؽَد  آورد. نی نی ةً دغتکيص  نی
در ذػایی  دٌص. سَدش نيِٖل ؽَد و غپع ایو نػئلً روی نی

کطده دع از  درنانؽَد، ْطدی کً او را  ذایؼ سَب نیهار یةکً 
کيػص کػػی را ؽػٓا داده اغػت. وِٕػی  کؾػص. ْکػط نی زحط نیآن 

ىانيػػص، ةػػػیار نؾػػٍَؼ و  نی گَىػػ  او را اغػػِاد چی گػػطانید
؟ وِٕی ىَِاىص کػی  ػتیواةػِگی ى ویا ایؽَد. آ نی ازسَدراكی

اْػػػطدگی  و اذػػػاساىػػصازد  نی وییرا ؽػػٓا دٌػػص، غػػطش را دػػا
ؽشفػی  نياًْو  ؽٍطت اش ةً واةػِگی سانط ةً ویا ایکيص. آ نی

 درنانرا ٌا  آن ِق آن اْطادی کً اوینط چیِ  ، تهام ٌالوه ؟ ةً ػتیى
او  ىػاٌطًا ةػً گَىػ  ٕالةػی چی ص. آن اغػِادیآ ةصىؼ نی کطده ةً
را از  چػِی نػطیقا آن کار را اىخام دٌص تػا یو یا داده کً آنَزش

 سػارجآن را  تَاىػص ىهیکػً  میگَ ؽها نی انا ةً .کيص ةصىؼ سارج
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ةػص را چػِی  از سػَبچِی  ؿیی تؾشیتَاىازیطا ْطدی ٌادی کيص، 
 .ؽَد نی اهیغاز کارنا ةصىؼ  درون ، زنان ىصارد. ةا گضؽت

نَر وإٍػی تظکیػً کيػص،  اگط چيیو ْطدی ةشَاٌػص زنػاىی ةػً
ای ىصارد. ةػیار دؽَار و دردىاک  ذل غاده روزگار غشِی دارد و راه

 کػًؽشفػی  ص.کيػ لیص تتػصینػادۀ غػٓ کارنا را ةػًسَاٌص ةَد تا 
ِػاری اغػت. نادرزادی سَة تیٓیک ی دارد ةیؾِط نػٍِص ایو گْط

چيػیو ٓا دٌيص. انػا وِٕػی نطدم را ؽاـطار دارىص کً  ةٍلی اْطاد
يػص. یآ نیتان  ييػص و غػطاغیة نیآن را  یَاىیػذارواح ،  ىیِی داریػص

ٌػا  آن َان اغػت.یػا ذیػوغیل  روح  ةً ؽصن  طیتػشچيیو چیظی 
او  ةػً و را ؽػٓا دٌػص ٌػا ةیهاریسَاٌػص  ةیييص کً ایو ْػطد نی نی

 کهػکاو  ةػً لیػدی ص ایو کار را اىخام دٌص. انا ةصونيکي نی کهک
 ةً دغتص ةیهاری را ؽٓا دٌص. اگط ؽشؿ از دغت ىصٌص، يکي ىهی

دػػع از داىیػػص  آیػػا نی. اغػػت ار سهطىػػاکیةػػػ ویػػآورد. ا ىهػػی
 ؟آن ذیَاىات ةً سَد چٖصر دؽَار اغت کً تظکیً کيیص کطدن حضب

 در تظکیً ةیٍَده سَاٌص ةَد.تان  تهام تالش

 نػػادرزادی تیػػٓیکاز نطیػػٔ ؽػػٓای ةیهػػاری،  ةٍلػػی اْػػطاد
 قینط ؽشؿ کييص. آن نتادیً نی گطانید را ةا کارنایؽان  سَب
اری دارد. اگط نطیلی را کػً ةیهػاری وسیهػی یو کارنای ةػ اغت

 ص اذػػاسیػطوة، وِٕی ةٍص از نٍایخ  او ةً ساىػً  صیدارد ؽٓا دٌ
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 درنانگطان را یاری از اْطادی کً دی! ةػ ص داؽتیار ةصی سَاٌیةػ
اةػص، ی هار غالنت سػَد را ةػازنییکً ةو تخطةً را دارىص، یاىص، ا کطده
ص. ةػا يکؾػ صی زحػط نییهاری ؽصیص و از ةىرو نی ةً ساىًٌا  آنانا 

ؽػَد و در ازای  يِٖػل نیٌػا ن آناری ةً یزنان کارنای ةػ گضؽت
ظی یػ، چدادن ص. ةصون ازدغتيدٌ نی تَٖاان آى ةً ،گطانیکارنای د
ةػً ٌػط گیطیص ةیهاری اغت، انػا  نیآىچً  ص. گطچًیآ ىهی ةً دغت

وحػَد  حٍػان ویػنتادیً ؽػَد. ٕػاىَىی در ا ص ةا تَٖایکارنا ةا ذال
تػان  تَاىػص ناىً ىهیکػػی  چیٌص یظی را ةشَاٌیدارد کً اگط ؽها چ

ظی وحَد دارد کػً ی. چ صیٌػِ سَب گَیص کً کػی ٌم ىهی ؽَد.
 ادی داؽػًِیػکارنای ز ٌطکػید ؽصه اغت: یتفط و حٍانیدر ا

نادرزادی سَد را در ازای کارنػا  تیٓی. ؽها ک ةصی اغت ةاؽص ْطد
 ًیػتظک صیػتَاى نی ص و ةا آن ٌهػً کارنػا چگَىػًیکي ةا او نتادیً نی

 ویاز ةػ ؽػشؿ وغػیل  آن ةًتػان  نادرزادی تیػٓی؟ تهػام ک صیکي
ِػً ویاز ة ؽشؿ هاری آنی؟ ة ػتیى تطغياک ویا ای. آ رود نی  ْر

راذِػی دارد، انػا ؽػها ةػً ساىػً  ذاكط اذػػاسدر ذال و  اغت
 ، درنػان کيیػصهار غػطناىی را ی. اگط چيص ة صیکؾ زحط نی ورویص  نی

؟  ػػتیى سهطىاک ویا ای. آ صیطیةهٌا  آن ؽَیص ةً حای نختَر نی
 دؾت ٖتیاری از اْطاد ذٖیدٌص. ةػ ظی اغت کً روی نییو چیا

 داىيص. ىهیآن را 
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نؾٍَر ةاؽيص،  گَى  ٕالةی چی نهکو اغت ةطسی از اغِادان
ٌػادی  داىيػص. نػطدم انا یظونًا ةً ایو نٍيی ىیػت کػً ةػػیار نی

َ ؽػَد آن را یوِٕی چیظی ةیؼ از ذص تتلداىيص؟  ی را نیچیظ چً
 ویػایو اغِادان دروُیو نهکو اغػت ذػاه ةَِاىيػص ادضیطىص.  نی

ا را اىخام  ةػً زىيص، ةلکً نی ـصنً گطانید تيٍا ةً  دٌيص، انا ىً کاٌر
 صیػةٍػص سَاٌ ا دو غػالیػ کیرغاىيص. در  نی بیىیظ آغ سَدؽان

 گَىػً تَاىػص ایو اِْػص. تظکیػً ىهی ةطای آىان چً اتٓإی نی ص کًید
ٌا را ؽٓا دٌػص، انػا  هارییتَاىص ة نی ًیب ٕطار گیطد. تظکیآغ نَرد

ٌای  تکيیػک اىػػان ویػػػت. ایٌػا ى هاریینييَر از آن، ؽٓای ة
ص یػغت. نهلٖػًا احػازه ىصارنتیٍی ا ظی َْؽیػت ةلکً چیٌادی ى

ػا ةٍلػی از اغػِادان ویص. ایب ةطغاىیو ؽکل ةً آن آغیةص  روٌز
از اىص و  کؾػػاىصه ونػػطج  ٌطجرا ةػػً  چیظ ٌهػػً گَىػػ  ٕالةػػی چی

 ی اغػِٓادهیػا دارایػ ؽػٍطتکػػب راٌی ةطای  ٌيَانً ة گَى  چی
ٌای ؽػطور سػَد  دغًِ دادن ةا ؽکل کييص نی غٍیٌا  آن کييص. نی
 چيص ةطاةط تٍصاد اغِادانٌا  آن دٌيص و تٍصاد را گػِطش ؽانىَٓذ

ٌػادی  ل کػً نػطدمیػو دییػا ْٖم ةػً ایاغت. آ گَى  وإٍی چی
را ةػاور ٌا  آن کييص، ؽها نی ٌهل ؽکل ویا يص و ةًیگَ نی گَىً ویا

، انػا  اغت ةصان ـَرت گَى  چی صیْکط کي اغت ؟ نهکو صیکي نی
 . میگَ ؽها نیةً آن را  ٖتی. ذٖ ػتیگَىً ى  ویا
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ای، در تٍانػل ةػا دیگػطان  دهیػل سَدسَاٌاىػً نطدم ٌادی ةً
ای اؽِتاه اىخام نی ؽػَىص و  دٌيػص و ةػً دیگػطان ةػصٌکار نی کاٌر

و تػاوان آن را ةپطدازىػص. ةکؾػيص تتٍات آن زحػط  سانط ةًنختَرىص 
ص. ذِػی اگػط وإٍػًا ٌػم یػکيدرنػان ص و کػی را یةطو صیکي ْطض

؟  تَاىػػت نخػاز ةاؽػص ا آن نییػص، آیػٓا دٌص او را ؽػیتَاىػِ نی
چػطا ، انػا ذلػَر دارىػصدر انػطاؼ نػا  حا ٌهػً سػصایینَحَدات 

دٌيػػص؟ چٖػػصر  ىهی کػػاری را اىخػػام ویچيػػٌػػا  آن ک ازیػػ چیٌػػ
کطدىػص کػً ىػژاد ةؾػط در راذِػی  ةَد اگط کاری نی اىگیظ نی ؽگٓت

کييػص؟ نػطدم نختَرىػص  کار را ىهی ویکانل زىصگی کيص! دع چطا ا
کػػی  چیٌو اـػلی اغػت کػً یػتاوان کارنای سَد را ةپطدازىص و ا

کييصه نهکو اغػت در نػَل  ىٖق کيص. تظکیًآن را  کيص ىهی تئحط
کيػص.  کهػک گػطانید ةً گاهیوة سَاٌی گاه کی، از روی ى   سَدیتظک

زحػط  اىػصازد. اگػط اکيػَن نی ٔیػتٍَ هػاری را کهػی ةػًیانا ْٖم ة
ل یةػطای ؽػها تتػصآن را  صیا ؽػایکؾیص.  ، ةٍصًا زحط نی صیکؾ ىهی

ا یػ صیػةصٌ از دغػت هػاری، دػَلیحػای آن ة ةػً نَری کً کيص، ةً
ةاؽػص. اىخػام  ـػَرت ویص. نهکػو اغػت ةػصیغشِی داؽًِ ةاؽ

تَاىػص  نی آن، ْٖػم کیػدر ؽشؿ کارنای  ةطدن ویة وإٍی آن، از
ْٖػم  يخػایاؽَد ىً ةطای نػطدم ٌػادی.  اىخام کييصگانً یةطای تظک

 . درةػارۀ اـػَل کػل حٍػان ـػرتت میگَ سَد را ىهیروش  اـَل
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کييػصگان ـػرتت  ً یکيم، درةارۀ وكٍیت وإٍی در احِهػاع تظک نی
 . کيم نی

. نػا  صیکيدرنان  ٌا را  هارییة میدٌ ىهی ؽها آنَزش ةً يخایا
و ؽػها را  میکي ی نییراٌيها ةظرا و نػیطی درغت راه ؽها را ةً
 ؾًیم ٌهیٌا ت کً در کالساغٌلت . ةً ٌهیو  میةشؾ تٍایی نی

درنػان  ٌػا را  هارییىصارىػص ة داْا احػازه صان ْایَنیم کً نطیگَ نی
داْا ىیػِیص. نا  کييصۀ ْایَن ویص، تهطیکيدرنان  کييص. اگط نطدم را 

   ْػاییػدر نػَل تظکو  میکي ی نػییراٌيهػا درغػت راه ؽها را ةً
م، تػا یٌػػِتان  ةػصن کطدن دػاکدر ذػال ؾػً ی، ٌهٕلهطو ةؾطی

ای یؽَد. اگط ٌيَز آن چ لیتتص اىطژی ةاهنادۀ ةا  کانالً ةً ایيکً ٌظ
 ؟ آن ً کيیػػصیػػتَاىیػػص تظک ص، چگَىػػً نییػػکيتان  را وارد ةػػصن اهیغػػ
ا کارنا ٌػِيصیچ کارنا،  ٌهً ص. ةا آنیکي ًیتظک صیتَاى اـالً ىهی !ٌظ

ؼ از ذػص زحػط یص ةیص. اگط نختَر ةاؽیکي ترهلآن را  تَاىیص ىهی
و یػا ایظانی کً گضاؽػِیم آن ٌلتص. یکي ًیتظک صیتَاى ص، ىهییةکؾ

در ص یػىصاى ص ٌيػَز ٌػمیام، انا ؽػا داْا را ٌهَنی کطده ویاغت. ا
ی ةػطای یٌػا راهانا ةا ایو ذال ىیظ ی ٌػِم. چیظ چًآنَزش ذال 

ص، یکيدرنان  را  دیگطانهاری یص ةیاگط غٍی کي دارم. آناز  ذٓاىت
ایتهام چ نو ْاؽو گضاؽػًِ تان  ً در ةػصنیػکً ةػطای تظک ی رایٌظ

ؽشفػی  نياًْو  سانط ؽٍطت ةً صیىصار . احازه گیطد نی ؽص، دع
ایةً چ ص. اگػط ایظانػات ْػا را یب ةطغػاىیةاارزؽی آغػ ویا ی ةًیٌظ
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دوةاره ةػً تان  ص. ةصنیػِیداْا ى کييصۀ ْایَن ویص، تهطیىکي نطاٌات
ػػای ةػػص را ةػػً ؽػػهایو چگطدد  نیغػػهد نػػطدم ٌػػادی ةػػاز  ٌظ

 ص.یص ْطدی ٌادی ةاؽیسَاٌ  طا نییگطداىیم، ز نیةاز

 صیػکطد اری از ؽػها اذػػاسیطوز، ةػػیػةٍص از غػشيطاىی د
وسیهػی   ةیهػاری کػً غتک اغت. انا تٍصاد کهی از اْطادتان  ةصن

سػَب ؽػان  ، اوییو کػاىی ةَدىص کً اذػاس کطدىػص ذالداؽِيص
ػای ةػص را از ةػصنیچ ایيکًطوز دع از یدىیػت.  طداؽػِم، ةتان  ٌظ

دػط از اىػطژی و راذػت تان  ةػصن تهػام صیػکطد اکثط ؽها اذػػاس
، دادن ةصون ازدغػت» :ٕاىَن وحَد دارد وینا ا اغت. انا در حٍان

ی را ةػطای ؽػها ٌطچیػظ تَاىػِیم ىهی« ص.یآ ىهی ةً دغتظی یچ
ً ایص چی. ٕهًٍا سَدتان ةا کيیم ْر ٌتارت  . ةػً صیػی را ترهػل کيیٌظ

ؽها  ای ىاسَؽیِ  ؾًیر هاری ؽها، ٌلتیة ای ؾًیر ، نا ٌلت  گطید
ةػإی ناىػصه اغػت. ٌيَز تان  هارییةنیصان . انا  میا ةطده ویرا از ة
ص یتَاى نیذِی در غهری داییو ٌم ةاز ةاؽص، تان  مغَ چؾماگط 

ٌػا  آن دارد.و تیػطه  اهیغةیهار  ی از چیِ یٌا تَدهتان  ص کً ةصنیيیةت
 ٌػػػِيص و وِٕػػی دطاکيػػصهتػػطاکم دطو یاه ُلػػیغػػچػػِی  ٌػػای تَده
 کييص. را دط نیتان  ةصن ؽَىص، تهام نی

ؽػان  ةصن تهػامةطىػص  دػی نیةٍػص، ةٍلػی اْػطاد  از انطوز ةً
گی غػػطناسَردؽػػصت دچػػار  ةً ایيکػػً غػػطنا دارد، نثػػل اذػػػاس
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درد کيص. اکثػط اْػطاد در  اغت نهکوؽان  ٌای و اغِشَاناىص  ؽصه
ؽػان  داٌای .اؽػتىاراذِی سَاٌيػص د اذػاسؽان  ی از ةصنیحا

تان  ی از ةصنیٌا  ةطود. ٕػهت جیگ درد کيص و غطؽان اغت نهکو
ل  یوغػػ ص ٕػػتالً ةًیػػکطد ْکػػط نی نؾػػکلی داؽػػت ودر گضؽػػًِ کػً 
 ،صا کطدهیؽٓا د گَى  ل  اغِاد چییوغ ا ةًی گَى  ٌای چی ویتهط

هػاری را یة گَىػ  اغِاد چی . زیطا آن هاری سَاٌص داؽتیة دوةاره
 هاری ٌيَز ٌػمی. ة ةَد اىصاسًِ ٔیتٍَ ةًآن را  ةَد، ْٖمؽٓا ىصاده 

انصه ةػَد انػا ةٍػصًا یو ٕتالً ةً غهد ىه ٕطار دارد ةَدٕتالً ی کً یحا
تػان  را ةطایٌػا  آن م، ٌهػ یطون ةکؾػیرا ةٌا  آن ص ٌه یآنص. ةا نی

 اغػت و نهکػوی. ةياةطا میةتط ویاز ة ؾًیم و کانالً از ریةطاى طونیة
، انػا اتٓػإی کػً اغػت ةطگؾػًِ دوةارهتان  هارییة صیکي اذػاس
ػِو  ازةػیودر ذال اش  دٌص ایو اغت کً کارنا از ریؾً روی نی ْر

ٌا  ایو واکيؼسَاٌیص داؽت. ی یٌا واکيؼاغت. ةً ٌهیو ٌلت 
ٌا  ویص. انا ٌه  ايص در ٌط ٕػهت ةصن و ةً ٌط ؽکلی ةاؽيتَاى نی
یب نی. ؽها اىص ٍیینت الس ادانػً دٌیػص، کيم ةً آنصن ةً ک را تُط
وارد کػالس ؽػَیص  ایيکػًنرق  ةً ٖصر ٌم کً نٍضب ةاؽیص.چٌط

سهػطی وحػَد ىشَاٌػص  چیؽػَد و ٌػ ص نییػىادصتػان  مٌالئ تهام
یادگیطی ْػا ٌػػِیص و در ذال تَاىم ةً ؽها ةگَیم کً  داؽت. نی

ت ةطای کػب ْا غشت  آیػص، ةيػاةطایو ىگضاریػص  نی ةً دغتْـط
ٌػم ةطیػظد.  کيیص، ؽها را ةً تخطةً نیی کً از ىيط ْیظیکی ٌطچیظ
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نٍيی اغت  ویص، ةً ایٌػِ ار نٍضبیص ةػیکي نی وِٕی اذػاس
کع نی ت نییظی ةً ىٍایوِٕی چ»کً:  تهػام « ؽػَد. رغػص، ةػٌط
ؾػ  یذاكػط ردر ذال ؽَد.  داک صیسَاٌص ؽص و ةا داکتان  ةصن

 اهیغػچػِی  ظیطون آورده ؽصه و ْٖم آن نٖػصار ىػاچیةتان  هارییة
کهی ؽَد  و ةاٌث نی آیص نی طونیة سَدش ٌم آن ناىصه کًةإی 

ص. اگػػط یػػگضرةان کهػػی دؽػػَاری یػػو از ن ؽػػًِ ةاؽػػیصغػػشِی دا
 ةَد. ص ٌهلی ىهییؽص ظی را نِرهل ىهییچ چیٌ

 نيػاًْؽػٍطت و ةػطای احِهاع ٌادی ةؾطی در نهکو اغت 
اةػت ةَدیػص تػا ذػصی کػً ىهی ؽشفی تَاىػػِیص  ةا دیگطان در ٕر

 در. ةاؽػیص کػطدهتتػاه را تان  ةصنو  سَب ةشَاةیص یا سَب ةشَریص
ؽػصه  اهیغػنهکػو اغػت تان  یٌا اغػِشَان ذِی گطیی دٌاُةٍص

ص یػػیريػػً، ةا کیػػةػػصىی در  ویغػػازی چيػػ و داکی. ةيػػاةطاصيةاؽػػ
ی یٌػا واکيؼاغت کػً ٌلت ی داؽًِ ةاؽص. ةً ٌهیو یٌا واکيؼ

ا اغػِٓطاغ ی. ةٍلی اْطاد ذِی نهکو اغت اغٍال  ص داؽتیسَاٌ
 نػػئلً ویا نشِلّ، اری از ؽاگطدان در نيانٔیداؽًِ ةاؽيص. ةػ

، ةٍص از ذلَر  نٍلم»اىص:  کطده نهطحؽان  یٌا تخطةً را در گظارش
 تَایت دىتال نصت ، تهام ساىً ةً ط ةطگؾتیدر کالس ؽها، در نػ

ؽَىص. تٍػصاد کهػی  ص داکیةاتان  روىیتهام اٌلای دزیطا « ةَدم.
ایيکػً  نرق ةطوىػص و ةػً سػَاب از اْطاد نهکػو اغػت ذِػی ةػً

و اتٓػػاؽ یػصار ؽػَىص. چػطا ایػة ؽػَد از سػَاب تهػامام  غػشيطاىی
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ص یػکػً ةا وحػَد داردٌػا  آن ی در نِػظیٌػا هارییطا ةیػاِْص؟ ز نی
آن را  تَاىيص ؽَد، ىهی کار نیٌا  آن روی غط درغت ؽَد. زناىی کً

ٌػا  آن ذع کػطد، ٌطچيػص را ةػیٌػا  آن صیةا در ىِیخً .ترهل کييص
ی یانا ةػطای ةٍلػی اْػطاد، ٕػػهت ؽػيَاکييص.  چیظی ذع ىهی

ٖػًا ةشَاةيػص ىیػظ ٌهػً را یگیطد و ذِی اگػط ٌه ٕطار ىهیتث یط  ترت
ةػػیار  دٌيص. دع از آن ىهی ک کلهً را ٌم از دغتیؽيَىص و  نی

 روز ٌػم ىشَاةيػص اذػػاس ذِػی اگػط چيػصؽػَىص و  غطذال نی
 نهکو اغػت ةػا وكػٍیت ٌطکػیآیَدگی ىشَاٌيص داؽت.  سَاب

ص درغػت ؽػَىص، یص، ٌهگی ةايةاؽ ٌطچًةیایص. انا  ایيخانشِلٓی 
 ؽَد. ص داکیةاتان  چطاکً کل ةصن

ص، از انطوز ةػً ةٍػص، یو کيیداْا را تهط نَر وإٍی ْایَن اگط ةً
ػا کيیػصتان  یٌا نَر وإٍی واةػػِگی وِٕی ةً ی یٌػا واکيؼ ،را ٌر

ػا کييػص نهکػو ٌػا  آن تَاىيػص ص داؽت. اْطادی کػً ىهییسَاٌ را ٌر
ا کطدهیاغت ةگَ ػا ٌػا  آن تَاىيػص ىهیدر ـػَرتی کػً اىص،  يص ٌر را ٌر

ظ یػکطد. اْػطادی ى را داکؽان  و غشت اغت کً ةصنیکييص، ةياةطا
ام ةٍصًا درک سَاٌيص  و کالس آنَزش دادهیدر ارا  آىچً ٌػِيص کً

دػاک ؽان  گضارىص و غپع ةصن را کيار نیؽان  ٌای کطد. واةػِگی
 در ذػایی کػً دطاىطژی ؽصهؽان  ةطىص ةصن دی نی گطانیؽَد. د نی

اذػػاس ؽػَد و  ؽػطوع نیو اْػطاد در آن ٌيگػام یػا نصاواؽصن
 کػً ٌػػِيصاْػطادی  ویچي در ٌط کالسسَاٌيص داؽت. ىاسَؽی 
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 رو ةػصون ػت. ازایػویسَب ىؽان  ناىيص، اْطادی کً درک نی ٖبٌ
ٍػی یٌػا نت ویص، ٌهػ  ایػکي ی را تخطةً نیچیظ چً ایيکًتَحً ةً 

طسػی ام ة نَِحػً ؽػصهام، ٌهیؾً  ٌػِيص. ٌطحا کً آنَزش داده
ٕػصر اذػػاس ىػاراذِی دارىػص کػً غػط حػای سػَد  ٌػِيص کً آن

 تػَنیاز تط ناىيػص کػً نی سَاٌيص ةطوىص. نيِيػطم ىؾیييص و ىهی نی
. دٌػم ىهػیاىخػام کار را  ویا . انا را نصاوا کيمٌا  آن و میایة وییدا

وِٕػی ةػا  يػصهی، در آ صیػرا ةگضراى انِرػان ویػا صیػذِی اگػط ىَِاى
ً یػتظک ص ٌيَز ٌمیتَاى نی ، چگَىً صیؽَ نَاحًٌای ؽصیص  غشِی

نَر ذِم  ةً؟  ُلتً کيیصَچکی زحط ک ویچي ةط صیتَاى ا ىهیی؟ آ صیکي
ص یػدرسَاغػت ىکي و از نػویص، ةيػاةطایػٌا ُلتً کي ویص ةط ایتَاى ین

ای کػً  دٌم. یريػً ٌػا را ؽػٓا ىهػی هارییة ؽها را ؽٓا دٌم. نو
 کيم.  گَش آن سَاٌم ةً ىهی« هاری،یة»ص ییةگَ

 داد. در ٌػط کػالس غػشت اغػت کػً نػطدم را ىخػات وإٍاً 
ػػص  تػػا ده ذػػصود دػػيج ؾػػًیٌه ناىيػػص.  نیٌٖػػب  کػػًٌػػػِيص  دـر
کييػص. ذِػی اگػط  ٌهً ةَِاىيػص دائػَ را کػػب کً اغت طنهکویُ

 ایػآ کػً ػػتیتان ادانػً دٌیػص، ٌيػَز نٍلػَم ى ةَِاىیص ةػً تظکیػً
ٌظم راغز ةطای  ایآکً  تػیص و ٌيَز نٍلَم ىیؽَ ص نَْٔیتَاى نی

نَحػَدی ٌهػً ةَِاىيػص  کػً اغػت طنهکویػص. ُیدار ًیاىخام تظک
 ویػا سَاىػصن ٔیػوإٍػی داْػا از نط کييصگانً یؽَىص. تظک سصایی
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و تهام  را سَاٌيص داؽتٌای نؾاةً ذلَر در کالس  تخطةً کِاب
 آورىص. نی ةً دغترا کً غظاوار آن ٌػِيص، آىچً 
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  سخنرانی سَم

 مگیر  در نظر نیدانو یعنَان نر يهۀ شاگردان را بٌ

ةطىص، نو ٌه  ؽػاگطدان را  ىهیگطچً ةػیاری ةً ایو نَكَع دی 
حهلػػً اْػػطادی کػػً  طم، ازیػػگ نی در ىيػػطصان سػػَد یػػٌيَان نط ةػػً

نَر وإٍی تظکیػً کييػص. در  تَاىيص ةً نهایًٍ نی از نطیٔسَدؽان 
و ؽػکل یػغػَی غػهَح ةػاه، اگػط ؽػها را ةػً ا آنَزش تظکیً ةً

ةػَد. نػا  نیو سهطىػاک طنػػئَهىً یُةػطایم کػطدم  ی ىهییراٌيها
ای ادی را ةیػان یػار زیٔ ةػیایم و ذٖا ةػیاری ةً ؽها داده چیٌظ

ص ةصاىيص. ایو داْا را ةػً ؽػها آنػَزش یایم کً اْطاد ٌادی ىتا کطده
ای ةػیام و چ داده  اد دیگطی ةػً ؽػها سػَاٌم داد. ةػصنیار زیٌظ

ؽػَد.  ؽػانل نیىیػظ  طدیگػ یکيم و نػائل نی غازی داکؽها را 
 در ىيػطصاىم یػٌيَان نط ؽها را ةػًةَد اگط  و اـالً ٌهلی ىهییةياةطا
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ِم. ْاش ىهی نَر غطغػطی ةػً  ٌهً اغطار آغػهان ةػً ویا کطدن گْط
ط کػطده و ییػ. زناىػً تٌِػتای  ػت. انا ىکًِیاْطاد ٌادی نخاز ى

کػطدن و دیؾػاىی ةػط  ذاكط، نػا آن آداب و رغػَِم تٍيیمدر ذال 
ادی یػدٌیم. آن تؾػطیٓات ْایػصۀ ز را اىخػام ىهػی گضاؽِو زنیو
و یػو نػا ایص. ةيػاةطايرغػ نی ةً ىيطنضٌتی  نطاغم ًیص و ؽتىىصار

ا را اىخام ىهی و کيیػص ای دارد اگػط تٍيػیم  م. چػً ْایػصهیدٌ کاٌر
ص، انػا ییػت درآیا نی نطاغهی ةً ٌلَیةگضاریص دیؾاىی ةط زنیو 

و  َۀ غػاةٔیص، ةػً ؽػیطون گضاؽػِیػرا از در ةتان  دای ایيکًةٍص از 
اةػت ص و ةطیتان ةطگطد دىیَی ایی ناىيص ؽٍطت و  طوت، ٕر ای چیٌظ

ص؟ نهکػو اغػت ذِػی ترػت ىػام نػو چٍػطۀ داْػا را یو دٌَا کي
 ص!یدار کي سصؽً

ةػِگی دارد. تػا وِٕػی تان    ذٌویةً تظک   وإٍی کانالً یتظک
نَر نرکػم و اغػَِار ةػً  ص ةػًیػص و تا وِٕی ةَِاىیً کيیةَِاىیص تظک

م. اگط گیط در ىيط نیصم ینطٌيَان  ص، ؽها را ةًیتان ادانً دًٌ یتظک
ةَد. انا ةطسی از اْطاد نهکو اغت سػَد  ُیط از ایو ةَد ٌهلی ىهی

صٌيص. ةػطای ةطسػی ىً ادانً یطىص و ةً تظکیگى در ىيطکييصه ً یتظک را
ػػت. انػا ةػػیاری از اْػطاد ةػً یىدضیط  تظکیً انکان از اْطاد اىخام

ص یػان ادانػً دٌتً یػ  سَد ادانً سَاٌيص داد. تا وِٕی ةػً تظکیتظک
 کيیم. ی نییص راٌيهایٌيَان نط ؽها را ةً
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دٌيػص  اْطادی کً ٌػط روز ْٖػم ذطکػات تهػطیو را اىخػام نی
ص؟ ىػً ىؽػَ ِػً نیىيط گْطدر ص ْایَن داْا یٌيَان نط آیا ةًچهَر؟ 

ص ةایص از آن اغػِاىصارد یکي ً نیینَر وإٍی تظک ایظانًا. زیطا وِٕی ةً
نَر وإٍػی  دیطوی کيیص و ةایص ةػً ایم ي  کً آنَزش دادهیؽ ویؽ
  وإٍی اغت. یتظکدر ایو ـَرت ص و یرا رؽص دٌتان  ي یؽ ویؽ

را  رؽص کيص، ْٖم ذطکػات تهػطیوتان  ؽیي  ؽیوایيکً  اگط ةصون
ةػً تهػام  دادن طویػةػطای ى نَردىیػازص، آن اىطژی ٕػَی یاىخام دٌ

ا را ىصاریػص ویچ رت در ایػو ـػَتػَان تظکیػً ىانیػص.  ىهیآن را  ٌظ
و یم. اگط ةػً ٌهػیطیةگ در ىيطص ْایَن داْا یم ؽها را نطیتَاى ىهی

م ْػایَن یص ویػی از ؽػطایدٌ ٌا را اىخام ویؽکل ادانً دٌیص، تهط
ص و ةػً یػرا رؽػص ىصٌتان  ي یؽػ ویص و ؽیػطوی ىکيیػداْای نا د

صه ةاؽػیص، یان نػطدم ٌػادی چػػتیػو سَد در نیؾیٌای د روش
، ذِػی ایيکػًنهکو اغت ةا نؾکل دیگطی نَاحػً ؽػَیص. ةػصتط 

ایخػاد تػان  ص ْػایَن داْػا آن نؾػکالت را ةطاییینهکو اغت ةگَ
کييػصۀ وإٍػی ً یتظکْٖم زنػاىی اغت. نرِهل کطده اغت. ةػیار 

ایػػػم ـػػػادٕاىً روی  ٌػػػػِیص کػػػً نتػػػٔ آىچػػػً آنػػػَزش داده
روؽػو تػان  را ةطایو ىکِػً یػذاه کػً اکار کيیص. تان  ي یؽ ویؽ

ٓاتی ناىيػػص نطاغػػم یغػػاسِم، انیػػصوارم دیگػػط ةػػطای اىخػػام تؾػػط
ً یػنَر وإٍػی تظک درآنصن، ىظد نو ىیاییص. تا وِٕػی ةػً تیٌلَ ةً
ٕػصر ْاؽػو دارم کػً  م. آنگیػط در ىيط نیص، ؽها را نطیص سَد یکي
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تَاىم از ٌط تٍصاد ؽاگطد کػً  و نییؽهار اغت، ةياةطا تٍصادؽان ةی
 ذلَر دارىص. يخایإتت کيم، چً رغص ةً ؽاگطداىی کً ةاؽص نطا

  سویندرسۀ بَدا ٍ بَد گَنگ چیيای  رٍش

نصرغ  ةػَدا  گَى ِ  چیٌای  روشةایص ایو ىکًِ را تفطید کيم کً 
نصرغػ   گَى ِ  چیٌای  روش،  ٖتیدر ذٖ.  يصػِیػم ىیةَد نضٌب
کييػصگان نػا  . ةطسػی از تهطیو يصػػِیى ػػمیئدائَ ظ نضٌبیدائَ ى

ىػص. ةطسػی از راٌتػان گیط در ىيػط نیاُلب ایو دو را ةا ٌػم یکػی 
کييػص  طروذػاىی، ْکػط نییٌای ُ ػػتینٍاةص یػا ذِػی ةطسػی ةَد

 خػػًیدر ىِداىيػػص،  گػػطان نییؾػػِط از دیػػػم ةیةَد درةػػارۀ نػػضٌب
دٌيص. ةگضاریص ةػً ؽػها  نا تطویج نی ؽاگطدان ویػم را در ةیةَد
ٌػای تظکیػ   ٌػا روش طا ایویػص، زیػىصٌ و کػار را اىخػامیػا م:یةگَ

نػا در ذایی کػً  ، ٌای نضٌتی دارد ؽکل ٌػِيص. نضٌب نِٓاوتی
 اغػِثيای ةًدٌیم.  نان را آنػَزش نػی ٕػهت تظکی  نصرغً يخایا

ص یػىتا گطانیداْا ٌػِيص، د صان ْایَنینط ٌایی کً و راٌتً ٌا راٌب
در  ػػمیطایو نصرغػ  نػا ةَدکييص. ةياة ٌای نضٌتی را دىتال ؽکل

 . ػتیدارنا ى انیٌفط دا

اغت. ةَدا کَچکی از ْای  ٕػهت ْٖم ػمیةَدٌای  آنَزش
ص و غػػهَح ىػػٌػػای ژرؼ دیگػػطی ىیػػظ وحػػَد دار ةػػػیاری از آنَزه
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 ان کػػطد کػػًیػػانَىی ةیص. ؽػػاکىػػنشِلػػّ ْػػای نشِلٓػػی دار
ظار روش ػم ْٖػم یً وحَد دارد. در نضٌب ةَدیتظک ٌؾِادوچٍاٌر

،  انیػػ، ٌَآ ایتػػ نیاکهػػی روش تظکیػػً وحػػَد دارد، نثػػل تتٍػػصاد 
ذِػی ٕػػهِی از ٌػا  آن . ػمیتاىِط و داک ویغطزن ػِم ذن،یةَد

ی تَاىػص کػل ْػا ىهی ػمی، ةَد وی! ةياةطا يصیآ آن ٌم ةً ذػاب ىهی
.  اغػتْػای ةػَدا  را دَؽؼ دٌص، ْٖػم ٕػػهت کػَچکی از ةَدا

ظار یظ ینا ى داْای ْایَن ای اغػت ً یتظک روشکی از ٌؾِادوچٍاٌر
ً یػاوی ػػمیىػصارد، از ةَد ػػمی، انػا ارتتػانی ةػً ةَدؽصاؽاره کً 

ًِ تا ةَد انػطوزه ٌػم  نػضاٌب دارنػا و ةػً انیدا ػم در ٌفطیگْط
 چ ارتتانی ىصارد.یٌ

در ٌيػص  ؼیدػ را ؽاکیانَىی در دوٌظاروداىفص غال ػمیةَد
 و ةازؽصن ٕٓل گَىػ انَىی ةً یان گضاؽت. وِٕی ؽاکیةاغِان ةي

اد آورد و ةػطای یػ ً کطده ةَد ةًیٕتالً تظکرا  آىچً ، صیيی رغیة روؽو
ٌظار  چيص ایيکًىخات نطدم اؽاًٌ داد. در روش او، ةصون تَحً ةً 

اذکػام، »وحػَد دارد:  ْٖػم غػً کلهػً در وإً نِو ىَؽًِ ؽصه،
، ایػو غػً کلهػً اغػت. ونصرغػ  ا و نؾشفػات «و سػطد تهطکظ

ال نطدم ید را وادار کطد تا از تهانی انو ةَد کً ْطیاذکام، درةارۀ ا
ا ؽَد، او را نختَر کطد تا ن آوردن  دغػت سَد ةػطای ةً لیٌادی ٌر

ا را ةهیچ َی ٕهً کيص و ناىيص آن. ةػً یدى ٌطچیظطاىص، سَد را از یٌظ
در کيػص و  ؽَد و ةً چیظی ْکط ىهی ایو ؽکل، ذٌو ْطد سایی نی
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رو اذکػام و تهطکػظ نکهػل   تَاىص وارد تهطکظ ؽَد. ازایػو نی ىِیخً
تَاىػص ةػطای  ذٌو ْػطد غػاکو ؽػَد، نی ایيکً. دع از ىصگطیکصی

ً ةػط غػکَن سػَد، یػتظکی  وإٍی در نصیِیؾػو ةيؾػیيص و ةػا تک
ً در آن یػو ٌهػان ٕػػهت وإٍػی تظکیػً کيص. ایغهت ةاه تظک ةً

ت تهػطیو را آنػَزش ظِ نطتتم ةا ذطکایچ چیٌٌا  آن نصرغً اغت.
ْٖػم گَىػ  را  ،کييص ل ىهییسَد را تتصةصن نادرزادی  دٌيص و ىهی

و ْٖػم یکيػص. ةيػاةطا و نییػیکييص کػً غػهد ْػطد را تٍ تظکیً نی
و  صيػکي ً ىهییػيص. ةصن سَد را تظکيک ً نییي  سَد را تظکیؽ ویؽ

 از نطیػػٔص. در ٌػػیو ذػػال، يػػدٌ ل گَىػػ  ىهییِػػی ةػػً تتػػصیاٌه
ص و در ایػو يػص ٕصرت تهطکظ سَد را اْظایؼ دٌيتَاى نصیِیؾو نی

ص. سػطد ةػً ىػةط نی از ةیورا ؽان  یٌا، کارنا روىص، ةا ترهل غشِی
رغػص و سػطد و  يی نییة کيص کػً ؽػشؿ ةػً روؽػو و اؽاره نییا

ٖػت حٍػان و ىیػظ یتَاىص ذٖ کيص. او نی کػب نیواهتطی ةفیطت 
ی او ىػاٌط یٌای سػصا ت ٌط ُةٍص حٍان را ةتیيص. ٌه  ٕػصرتیوإٍ
ةیيی،  و روؽػػوواهتػػط ص. ایػػو روىػػص دغػػِیاةی ةػػً سػػطد ىؽػػَ نی

 ؽَد. صه نییظ ىانیى« ٕٓل گَى  ؽصن  ةاز»

 ان گضاؽػت، ٌؾػتیرا ةي   سَدیانَىی روش تظکیوِٕی ؽاک
دار  ؾػًیٖػًا ریٌهٌػا  آن کی ازیاؽاًٌ ةَد. در ذال  در ٌيص نضٌب

هي ٌهػط سػَد، انَىی در نػَل یؽص. ؽػاک صه نییػم ىانیةَد و ةٌط
 کػطد. گػط نتػارزه نییَغًِ از ىيط ایصئَیَژی ةا نػضاٌب دینَر د ةً
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نػَل و در یداد راٌی درغت ةػَد، ةيػاةطا انَىی آنَزشیؽاکآىچً 
ؾػػِط و یداد نرتَةیػػت ة آنػػَزشآىچػػً  آنػػَزش دارنػػای سػػَد،

نَر روزاْظوىػی  گػط ةػًید نػضاٌبدر ذایی کػً  ؾِطی دیصا کطد،یة
هيً ؾیر ؽصىص. ذِی نضٌب تطّ یكٍ در نطز ىػاةَدی  ػمیدار ةٌط

، نشفَـػًا  ، غػایط نػضاٌب انَىییطواىػای ؽػاکیةَد. انا ةٍػص از ى
هي ِيص. غپع ةطای ةَد ، دوةاره ػمیةٌط چػً اتٓػإی  ػمیروىٔ گْط

 ٕٓل گَىػ  ؽصن  ةً ةاز نشِلّ در غهَح اِْاد؟ ةطسی از راٌتان،
ةیو ؽػصىص  ، انػا غػهری کػً در آن روؽػو صىصیيی رغیة ا روؽوی

اری یص، انا ةػػیتاتاگاتا رغ غهد انَىی ةًیةػیار داییو ةَد. ؽاک
 صىص.یىطغ غهد ویا ةً از راٌتان

 غػهد نشِلػّ دارد. ٌطچػً نشِلٓی در غهَحٌای  حلَه ْا
تط  وییدػا غػهد تط اغػت و ٌطچػً کیػىظد ٖتیذٖ ةاهتط ةاؽص، ةً

 ؽػصن  ةػً ةاز آن راٌتان آىکًدورتط اغت. دع از  ٖتیذٖ ةاؽص، از
ةط نتيای  ؽصىص، ویة روؽو وییدا صىص و در غهَحیرغ َى ٕٓل گ
ی کػً یٌػا تینٍَٕو  صىصید سَدؽان کً در غهد حٍانٌای  حلَه

ػایی را کػًصه ةَدىػص، یػٖی کً ٍْهیدرک کطده ةَدىص و ةا ذٖا  چیٌظ
گػط، راٌتػان یٌتارت د ط کطدىػص. ةػًیتٓػ ان کطده ةَدؽاکیانَىی ةی

ؽػکل ا آن یػؽػکل  ویا ةًانَىی آنَزش داد یی را کً ؽاکیدارنا
کلهػػات اـػػلی  ایيکػػًحای  ط کطدىػػص. ةطسػػی از راٌتػػان، ةػػًیتٓػػػ
سَدؽػان ٍْهیصىػص ةػطای را آىچػً  يص،یانَىی را ةً نطدم ةگَیؽاک



162 

 

دادىػص.  را ةً ؽاکیانَىی ىػػتت نیٌا  آن کطدىص و  نینطدم نٌَيً 
ّ ؽػص یترطىادضیطی  ؿیتؾش نَر ػِی ةًی، دارنای ةَدخًیدر ىِ

 ةػػَد. در داده انَىی آنػػَزشیؽػػاک ی ىتػػَد کػػًیدارنػػاگػػط یو آن د
ص ؽػَد. یػىادص ػِی در ٌيػصیدارنای ةَد ؽص کً ةاٌث وی، ا تیىٍا

دٌػص کػً چػطا ةٍػص از  اغت و ىؾان نی زیدرغی حصی از تار ویا
از  ٕتػػػل ػػػػمیةَدٌيػػػص ذػػػضؼ ؽػػػص.   از ـػػػري ػػػػمیةَد ،آن

ایط ؽکل را گضراىص و در اىٍِا ةا چییتِ ، چيص ؼؽصى صیىادص ی از یٌظ
هي  شًِ ؽص و نضٌتی را ؽکل داد کً انطوزه در ٌيػصیدرآن ػمیةٌط

 چیگػط ٌػیؽػَد. آن د نی صهیػػػم ىانیؽَد، کػً ٌيصوئ اْت نیی
 گػػطی را ٌتػػادتیظ دیػػحای آن، چ کيػػص، ةػػً ىهی ی را ٌتػػادتیةػػَدا
گَىػً  ایو آن اٌِٖادی ىصارد. وكٍیت انَىییؽاک گط ةًیکيص و د نی

 اغت.

ط ییػان چيػص تِیاْت، از نی م تَغًٍ نیػیکً ةَد ٌهان گَىً
ا یػاىػا یةَدیػػِم ناٌاتثغیع ٌا  آن از کیی.  گضر کطد ؽکل ٌهصه

انَىی یؽػاک دػع از درگضؽػتةػَد کػً کهػی  «تػط ةظرا َنطکب»
ت.  ی کػً یةػاه غػهد ای از نطدم ةط اغاس اـػَل ٌصهـَرت گْط

ان گضاؽػػِيص. یػػاىػػا را ةيیانَىی آنػػَزش داد، ةَدیػػػِم ناٌایؽػػاک
انَىی یؽػاک ی کػًیدارنػانشانػب اٌِٖاد داؽػِيص  گضاراىؼ ةيیان

. ٌهچيػیو اٌِٖػاد ىػصةَدنطدم ٌػادی  ،نَر ٌهَنی آنَزش داد ةً
ٕفصی ةطای ارائ  ىخات ةً ٌه  نَحػَدات را آن دارنا  داؽِيص کً
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ٌػصایت کيػص،  شسػَدىخات تَاىػت ْطد را ةً  ْٖم نیىصاؽت و 
ػا آغهاىِی نٍػطوؼ ةػً  یٍيی ةً نطتت ایػو ٌػا  آن رو، ازایػو .تآٌر

ا یػاىا یىا ةَدیػِم ٌی ؽص داده نَر ٌهَنی آنَزش ةًرا کً ی یدارنا
انػا آن ٌهػان ةَدیػػم اـػلی دوران صىص. یىان «تط َنطکب کَچک»

ایای اغت کً انطوزه  ؽاکیانَىی ةَد و ٌهان ؽیَه  راٌتان کؾٌَر
ی آغ حيَب آن را  ىیػظ نػطدم ویدر چکييص.  دیطوی نیآن  از ایؽٕط

ایيص. ىان اىا نییىا ةَدیػم ٌی ی  حيَب ایتًِ راٌتػان کؾػٌَر ؽػٕط
در ىيػػط « تط کَچػػک»آن را  کييػػص، یٍيػػی گَىػػً ْکػػط ىهی ایو ایآغػػ
 ارث انَىی را ةػًیاـػلی ؽػاک کييص غػيت ؛ ةلکً ْکط نیگیطىص ىهی
تػا ذػصود طا یػو ْکطؽػان درغػت اغػت، زیا ٖتیدر ذٖاىص.  ةطده

 اىص. ذٓو کطدهانَىی را یؽاک   زنانیروش تظکزیادی 

ةػً  ىػاایناٌا ۀؽػص داده ةَدیػػم تِییطؽکلایػو  ایيکًةٍص از 
ی ؽص، در کؾَر نا ر ویچ در ػهی ؽص کػً یدواىص و ةَد ؾًینٍْط

 ػػمِ یةػا ةَد اًِْ اغت. انػا آنیذاكط در کؾَر نا گػِطش ذال 
ًِ انَىی کانالً تٓاوت دارد. از یتاسیؽاک زنان تػا کػل ذایػت  گْط

تِییػط کػطده اغػت. در  چیظ ٌهػًً، یػو کػل روىػص تظکيی یة روؽو
 شةيیاىگػضار ٌيَان ةػً انَىی ةػَد کػًیؽػاک ، ْٖػمً یػاوی ػمیةَد

َاٌای ةػظرا ةَدیػػاتػم، ةَداٌا و یاکيَن ةَد . اناؽص تکطیم نی
اری از تاتاگاتاٌػا یةػیاری دارد و ةػً چيػص ةػَدا اٌِٖػاد دارد. ةػػ

ةَداٌػای ةػػیاری را ؽَىص و ةَدیػم، نضٌتی ؽصه کً  ٌتادت نی
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تاتاگاتػا  ،تاةػا، ةػَدا اغػِاد نػب کيػص، ناىيػص ةػَدا آنی ٌتادت نی
ظ وحػَد یػَاٌای ةػظرا ىةَدیػاتادی از یز و تٍصاد ص ةظرایسَرؽ

 انَىی در زنػانیؽػاکآىچػً  از ػػمیةَد کػل ٔیػنط ویا دارىص. ةً
 . اغت کطده کلی ْطؽ ان ىٍاد ةًیةي سَدش

ت.  ط ؽکلیی، تِ دوره در نی آن  َاةَدیػاتدیگطی ـَرت گْط
ای را در ٌيػػص آنػػَزش داد. ایػػو روش  َىػػا روش رنظگَىػػًحىاگار

ت و ةٍص  اِْاىػِان غپع ةً و در آنػص اى  یح وینيهٖ  ؽةً ْر
 نطدم خًیدر ىِاِْاد،  اتٓاؽ در غلػل  تاى  نيِؾط ؽص. آن ویچ

،  ىیػػػمَیط کيٓػیسانط تػػث  ةػػً صىػػص.یػػػم تاىػػ  ىانیتاىِطآن را 
گػط یٌػای د تیٌػای اسالٕػی نل ةا ارزش ویای اسالٕی چٌ ارزش

 را ؽػانلنطد و زن   دوگاى  یةَد. ایو روش رنظگَىً، تظک نِٓاوت
در رو  طد. ازایػویةپػضآن را  ىَِاىػػت زنػان در آن ؽص و حانًٍ نی

 ػػم غػطکَبیوِٕی ةَد ى  از غلػل  تاى ،اچ ییدورۀ ٌَ نَل
ت و تاىِطیؽص، از ة  در ذػالؽػص.  صیىادص ویػم تاى  در چیو ْر

ی در ژادو ػهییذاكط، تاىِط از  زنػان در آن وحػَد دارد کػً ؽٕط
ػتآىخا  ةً ویچ  را ىگضراىصىػص. ةػط نتػٔ يػ ید گَانٌػا  آن ، انػا ْر

اد یػػم را ی، تاىِط ي ید گَانکً ةصون گضراىصن  ٌطکػی،  ػمیتاىِط
او را ٌػا  آن و صهیػرا دزدٌػا  آن دارنػای و اغػت کػًیطد، نثل ایةگ
رغػهیت  صه ةػًیػوغیل  سَد اغِاد آنَزش د ٌيَان کػی کً ةً ةً

ػت و  ىپال از ٌيص ٔیگطی از نطیؽياغيص. ؽاس  د ىهی ةً تتػت ْر
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. اـَهً  اغت ؽصه نيِٖل ؽص و تا انطوز صهیىان «تتِی ػمیتاىِط»
رؽػص و  انیػنَر نشِفط حط . ةً اغت گَىً ویا ػمیدر ةَد تیوكٍ

ػػم، در نطاذػل یةَد  نػَل تَغػٍ. در  کػطدم انیةآن را  طاتییتِ
ػِم یگط ىیظ دصیصار ؽصىص، ناىيص ةَدیٌای د نشِلّ، ةطسی از روش

و  دػاک ویػم غػطزنی، ةَد گضاؽت انیةيآن را  دارنا ذن کً ةَدی
آىچػً  طی ازی  درک و تٓػػیػةػط داٌػا  آن ان. ٌهػ یػٌَآ ػمیةَد

  ان کػطد، ةيیػان گضاؽػًِ ؽػصىص. ٌهػیػزنػان ة انَىی در آنیؽاک
ٌػصد از  از ده ؼیاًِْ تٍلٔ دارىص. ةی طؽکلییتِ ػمیا ةً ةَدٌ ویا

ٌػا  آن ای در ةَدیػػم وحػَد دارد و ٌهػ ً یػٌای تظک چيیو روش
ًِ ةً نضٌب ؽکل  ػػمیةً نػضٌب ةَدٌا  آن ویاىص. ةياةطا سَد گْط

 تٍلٔ دارىص.

 ٕػطن ویػدر ا ْٖػم  ا ىػًیػٕطن،  ویدر ا ؽصه  عیتثغ نضاٌب
 ٌای نشِلػّ در ٕػهت ؽصه عیتثغص یحص لی از نضاٌبیس ةلکً

ی نَحَدٌط ٕالةی ٌػِيص. ؽان  ط، اُلبیاس ا در چيصـص غالیدى
ایػو  و سػَد را دارد ةٍؾػتآیػص،  کً ةطای ىخات نطدم نی سصایی
از  ،کيص ىیظ ـصؽ نی هیی کً ةطای ىخات نطدم آنصتاتاگاتاٌط ةطای 
ًِ تا  انَىییؽاک  ٌطیک .ص ةظرایتاةا و تاتاگاتا سَرؽ ةَدا آنیگْط

طی یؽػ راهکٍکؾان کييص. در  غطدطغِی نیآن را  ةٍؾِی دارىص کً
 ی وحػَد دارد. ْػایَنیٌا ةٍؾػت ویؼ از ـػص ىػَع از چيػینا، ةػ

 را دارد. ْایَن ةٍؾت ظیداْای نا ى
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یاِْيػػص، کخػػا  اگػػط دیػػطوان نػػضاٌب دروُػػیو ىخػػات نی
دٌيػص،  را ىخػات تَاىيص نطدم تَاىػِيص ةطوىص؟ ایو نضاٌب ىهی نی
چيػیو نػضاٌتی . ایتًِ وِٕی  ػتیدٌيص ْا ى نی آنَزشآىچً  زیطا

ی اىاٌطیهي يصفص ىصاؽِٕؽان  انگضار در اةِصا تثغیع ؽصىص، ةيیان
ةػً نطذلػ  ٌػا  آن ص.يب ةطغػاىیاـػلی آغػ ص کػً ةػً نػضاٌبيةاؽ
 و ىصصینشِلػّ رغػ يی در غػهَحیة ٕٓل گَى  و روؽػو ؽصن  ةاز

و ةػا  ةػَد وییار دػایػػٌا ة آن انا غهد .ىصصیٔ را دیةٍلی از ذٖا
ةػػیار ْاـػلً  دٌيػص را ىخػات تَاىيػص نػطدم نی ياىی کػًیة روؽو
ًا ة. يصداؽِ ةٍلی  ىصؽص نَِحًو  ىصٔ دی ةطدیً ةٍلی از ذٖاـْط
ا ةیو نطدمیاز چ  کػً يػصگِٓ نی نػطدم اغت و ةً ٌادی اؽِتاه ٌظ

ای سَب گػط ید نػضاٌب دٌيص. در آُاز نشػایّ اىخام چگَىً کاٌر
ْکػط  .نٍِٖػص ؽػصىصٌػا  آن. انا ةا گضؽت زنان، نػطدم ةػً ىصىتَد

 غػپع .آیػص نی ةػً ىيػطص نٍٖػَل يػگَی نی ٌػا آن آىچً کً کطدىص
حای  ، نػطدم ةػً خػًیدر ىٌِِهػاد کطدىػص. ٌا ا آن ؾِط ةًیؾِط و ةیة

وِٕػی ؽػصىص. اْطاد   آن، غطغپطدۀ دل ةػپارىص ٌبانضآن ةً  آىکً
، یاْػت اْػظایؼ نی ؽشفی نياًْو  ؽٍطتآن اْطاد ةً   واةػِگی
دػع از آن، نػضٌب دادىػص و  اویو و ایٖاب نٍيػَی نیٌيةً سَد 

 ویػٌهػ  ا کػً میگػَ ؽػها نی . ةػًيصگضاؽػِ صی را ةيیان نییحص
ىطغاىيص، ٌيَز  ـصنً نطدم ی ٌػِيص. ذِی اگط ةًاٌطیهينضاٌب، 

 نػضاٌب ةػً ةا اٌِٖػاد نػطدم ی ٌػِيص، چطاکًاٌطیهينضاٌب  ٌم
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 را ىخػات تَاىيػص نػطدم نیوإٍی  اىص. نضاٌب کطدهنصاسلً وإٍی 
ػای ةػصی  ، در ىٍان زنان تَاىيص. ةا گضؽت ىهیٌا  آن دٌيص، انا کاٌر

ا در چیچ ویاری از ایطًا ةػیدٌيص. اس نی اىخام صا یػاؽػاًٌ د ویٌظ
 کػػی ازی ییو گػػَآناـػػهالح روش  کػػطده اغػػت. ةػػطای نثػػال، ةً

از دوٌػظار  ؼیةػ کً هؽص ص. گًِٓیةاؽ و نرِاطی. ةياةطااغتٌ آن
 ىػَع وحػَد دارد. ٌهػً ایدر ؽػطؽ آغػ در کؾَر ةشفَـی روش

ی آغ ٌِٖاداتی در حيَب ا ای ُطةی وحػَد یؽٕط ا و ةطسی از کؾٌَر
اىخػام دطغػِی  ؽیهان آؽػکار ـػَرت کؾَر ذِػی ةً کیدر دارد. 

ا یچ ویا تهام. ؽَد نی  انیػدر ٌفط دا ی ٌػِيص کًیٌا اٌطیهوٌظ
نطةػَط  ػػمیدارنػا ْٖػم ةػً ةَد انیػٌفط دااىص.  ؽصه دارنا ىاٌط

ةػاه ةػص  ار غػهدیط ُةٍػصی ةػػیػاری از ُةٍػصٌای زیةػ. ؽَد ىهی
و ةػً ایػو  کيػص اؽاره نی . آن ةً اَْل ْا در نضاٌب وإٍی اىص ؽصه

داری  سَد و آن سَیؾػِوذاتی ذٖیٖت کً ةؾطیت نٍیار اسالٕی 
 از دغت داده اغت.آن را  نتیٍی ٌهطاه

  کردن نیٌ را تهریراى تزک کی فقط

و یص تهطیرا ةا ًیتظک راه کی ْٖم ؽشؿ کً میدٌ نی نا آنَزش
ص ةػا یػ، ىتا صیػدٌ ً را اىخام نییکصام تظک ایيکًکيص. ةصون تَحً ةً 

ای دیچ کطدن  اكاًْ ص. ةٍلػی از یػکي را آؽػًِٓ   سَدیگط، تظکیٌظ
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داْػای نػا را  و ٌػم ْػایَن ػػمی، ٌم ةَد ػِییةَد َنیطروذاىیُ
ظی را یػچ تیػىٍا در کػً میؽها ةگَ سَاٌم ةً کييص. نی نیً یتظک

دٌػص. اگطچػً  ؽػها ىهی ظی ةًیکػی چ  چیکيیص، زیطا ٌ ىهی کػب
 و ي یؽ وی، انا نَكَع ؽ ىصدار نصرغ  ةَدا تٍلٔ ةًط دو روش ٌ

ةػصن  کیػ وحػَد دارد. ؽػها ْٖػم روش کیةً  یدایتيصنَكَع 
 دٌػص؟ رؽػص را کػصام نصرغػً گَىػ ٕػطار اغػت تان  ص. ةػصنیػدار

ص یسَاٌ ؟ کخا نیگضرد از نیان کصام ىَع روىص تتصیل نیتان  گَى 
ت کً تظکیحا ص؟ ةًیةطو ةطد. اگػط ةػا  تان ؽها را نیً یی سَاٌیص ْر

 ةٍؾػت غػَی ص، ةًیػکي ًیػدػاک تظک ویػم غػطزنیطوی از ةَدید
  ةػَدا اغػِاد یکيیص. اگط تظک تاةا ذطکت نی ةَدا آنی ییُا غٍادت

 ویػکيیص. ا درسؾان ذطکت نی ةٍؾت غَی ص، ةًیکي نب را دىتال
زنان  ىکطدن ٌمً یتظک»ؽَد و  گًِٓ نی در نضاٌب ظی اغت کًیچ

 ؽَد. نی صهیىان« در دو روش

درةارۀ کل  در وإً میکي نی ـرتت از آن يخایادر  کًای ً یتظک
   سَد ْػطد را دىتػالیو، نصرغ  تظکیو ا گَى  اغت لیيص تتصیْطا
و دػی  صىػگضار نػی ٕػصم ٔیدر دو ٕػا زنػان ٌمآىٍایی کػً کيص.  نی

چیظی ؽان  ٌای از تالش در ىٍایت، روىص اىص ةً چً غهِی نی ىتطده
تَاىػص ةػا  ىهی گَى  چی ٌای ویتيٍا تهط . ىً ص آورديىشَاٌ ةً دغت

دو تظکیػً، دو روش ؽػَد، ةلکػً ذِػی  تطکیبنضٌتی ٌای  روش
تطکیػب يص ىتَا ىهیذِی دو نضٌب ىیظ گَى  یا  چیروش نشِلّ 
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ٌای نشِلّ  ، ؽاسً نؾشؿ ص. ذِی ٌيگام تظکیً در نضٌتیىؽَ
 را اىِشػاب ًیػروش تظک کیػؽَىص. ْٖػم ةایػص تطکیب تَاىيص  ىهی

،  صیػدٌ را اىخػام نی داک ویػم غطزنی  ةَدیص. اگط روش تظکیکي
، اگػط  صیرا اىخام دٌ داک ویػم غطزنی  ةَدیص ْٖم روش تظکیةا
  یػروش تظک ص ْٖػمیػ، ةا صیدٌ ػم را اىخام نیی  تاىِطیوش تظکر

را اىخػام  ػػِم ذنی  ةَدیػ، اگػط روش تظک  صیػم را اىخام دٌیتاىِط
. اگػط   صیػرا اىخام دٌ ػِم ذنی  ةَدیص ْٖم روش تظکی، ةا صیدٌ نی
و و آن را یػػص، ٌػػط دوی ایػػةگضار ٔیرا در دو ٕػػاتػػان  دای زنػػان ٌم
، ذِػی در   گػطیٌتارت د آوریص. ةػً ىهی دغتةً ظی ی، چ صیً کيیتظک

را  «زنػػان در دو روش ٌمىکطدن ً یػػتظک»ىیػػظ  ػػػمینػػضٌب ةَد
ً را یػٌػای تظک دٌيػص روش دٌيص و ةً ؽها احػازه ىهی آنَزش نی

گػط یو سػَد را دارد، گػطوه دیک گػطوه روش تهػطیػص. یکيتطکیب 
ٌا، اگط گَى  را رؽػص  از آن ٌطیکو سَدش را دارد و یروش تهط

ً و تتصیل در نصرغ  سػَد را دىتػال یدٌيص، نختَرىص روش تظک نی
وحػَد  گَىػ  یػطیگ يصی ةطای ؽػکلیگط، ْطایکييص. در ُةٍصٌای د

ظ اغػػت و ؽػػها یو اغػػطارآن صهیػػچیار دیةػػػ يػػص،یْطا ویػػدارد و ا
ػای دیةػا چٌطنَر کً نایػل ةاؽػیص آن را  صیتَاى ىهی گػطی در یٌظ
 ص.یکيتطکیب ً یتظک

ؽػيَىص  ػػِی نییةَد َنیطروذػاىیاز ُ ةٍلی ایيکًنرق  ةً
،  میدٌ از نصرغػ  ةػَدا را اىخػام نػی گَى    چیینا روش تظک کً
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ص یػةطىص. ةگضار ط نضٌب ةً نٍاةص نییینا را ةطای تِ کييصگان ویتهط
ص. یػو کار را اىخػام ىصٌیا : میص ةگَیا ىؾػًِ يخایا ٌه  ؽها کً ةً

 زنػان ص. ٌمیرغػاى ب نییآغػ ػػمیداْای نا و اذکام ةَد ًةؽها 
ىَِاىيػص ٌػا  آن ص کًیکي ؽَیص و کاری نی نی کييصگان ویتهط نظاذم

ار ینَكٌَی ةػػ ًی. تظک ػتینخاز ى ویاورىص. ایة ةً دغتظی یچ
 ویػطوی کيػص. ٌطچيػص اید روش کیص از یةا . ؽشؿ حصی اغت
 نػضٌب میدٌ نػی ٌػادی آنػَزش نػطدم وینػا در ةػ ٕػهت کػً

  رغػیصن ةػً نطذلػ:  ٌهػان اغػت ًیػ، انا ٌػصْؼ در تظک ػتیى
 يی و کهال در تظکیً.یة ٕٓل گَى ، روؽو ؽصن  ازة

ان دارنػا ذِػی ةػطای یػدر ٌفػط دا ان کػطد کػًیانَىی ةیؽاک
سَاٌص ةَد کً سَد را ىخػات دٌيػص، غشت ار یراٌتان در نٍاةص ةػ
ٌػا  آن کػػی از ػػِی کػً ٌیچیةَد َنیطروذػاىیچً رغص ةػً آن ُ

سػػَد « اغػػِاد»ٌيَان  ػػػی را ةػػًکيػػص. ذِػػی اگػػط ک نطإتػػت ىهی
ظ یػػص ىیػػىان ص، آن ؽشفػػی کػػً او را اغػػِاد نییصه ةاؽػػیػػةطگظ

ی ةا یک ؽاگطد ىصارد. ً ىکيص، یکييصه اغت. اگط وإًٍا تظک تظکیً ْٕط
،  ط نػضٌبییػتَاىص نَْٔ ؽَد. تِ کػی ىهی ةصون تظکی  ٕلب، ٌیچ

ط نػضٌب، ییػا دػع از تِی. آ  ٌادی اغت نطاغهی نطةَط ةً نطدم
 ص؟ و دع از آن، ةَدا از ؽها نطإتػتیٌلَی از نصرغ  ةَدا ٌػِ

نخػػه  ػت. ذِی اگط ٌط روز در نٖاةل یظی ىیچ ویکيص؟ چي نی
درد ةگیطیػص یػا  را ٌتادت کيیص کً ةصناو  ٕصر آنتٍيیم کيیص و ةَدا 
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اغػت. ْٖػم  صهیػْا ٌػم ةیٌيَز ،  صیٌَد روؽو کي دغًِ دغًِاگط 
ص. در ٌفػط یً کيیرا تظکتان  ٍٕی ذٌونَر وا وِٕی نؤ ط اغت کً ةً

و ذِػی  هار ةظرگی ؽصیةػ طاتییدغِشَش تِ دارنا، حٍان انیدا
 ػِيص. اْطادی کًیگط ةطای ٌتادت سَب ىیظ دیٌای نضٌتی ى نکان
را  تیوكػٍ ویظ ای( ى راٌتان ٍی دارىص )ؽانلینت ٌای َْؽ ییتَاىا

ی یٌليػی ْػانَر  ةػً ایدر دىتيٍا کػی کً ذاكط،  در ذالاىص.  صهید
 کػً ام . کاری را اىخػام دادهص نو ٌػِمدٌ نی راغِیو را آنَزش

و یػدارنػا ا انیکػی ٌطگظ اىخام ىصاده اغت و در ٌفط دا چیٕتالً ٌ
و اغػت کػً چيػیو یػا ٖػتی. ذٖ ام را در دغِطس ٌهً ٕػطار داده

ِی در ٌط ٌظار غال  ایيکػًآیص. انػا  دیؼ ىهی ،ٌظار غال ا دهی ْـط
ص، ٌيػَز یػً کيیص تظکیةَِاى ایيکًگط، یان دیة  یص، ةًیاة ص ىخاتیةَِاى
گِٓو آن ٌػِم اـػلی در ذال آىچً  . ةػِگی داردتان سَد ةً ٌم

 م اغت.یاز حٍان ٌي

ص، ةلکػً یػطیاد ةگیرا  داْا ص ْایَنینختَر کً میگَ و را ىهییا
ص، یػً کيیػتظک صیػسَاٌ گضارم. اگط نی ان نییاـَیی را ةا ؽها در ن

ص یػتَاى . وگطىػً اـػالً ىهی صیػکي ویرا تهػط ًیتظک راه کی ص ْٖمیةا
ؽػها را وحػً  ٌیچ ةًص، یً کيیتظک صیسَاٌ اگط ىهی . ایتًِ صیً کيیتظک

نَر وإٍػی  کػً ةػًةػطای اْػطادی اغػت ْػا  ویػ. ا کيیم نختَر ىهی
ص ْٖم روی یػک روش تهطکػظ یو ةایسَاٌيص تظکیً کييص. ةياةطا نی

 ص.یػىکي گػط را در آن نشلػَطیٌای د کيیص و ذِی اْکاری از روش
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در تکيیػک ذٌيػی دٌم، ٌػیچ  ىهی را آنَزشتکيیک ذٌيی  ایيخا
تکيیػک ص یػىتاکػػی  چیٌرو  داْای نا وحػَد ىػصارد. ازایػو ْایَن

 را ةػً ویػا ص کػًیةاؽػ کيص. نههئو اكاًْ آن ةً رانطتتم ةا ذٌو 
وحػَد تکيیػک ذٌيػی  چیاـَهً ٌػدر روش نا ص: یغپار سانط نی

نصرغػػ  ةػػَدا و  «ةَدنِ  سػػایی» ۀةػػا ٌٖیػػص غػػَ ٌم ایػػوىػػصارد. 
 اغت.نصرغ  دائَ  «ةَدنِ  چیٌ»

 ا دػيجیػذٌػو چٍػار  ةػً احػازه دادم ذٌػيم نٍَٕیت کیدر 
ت ةػاه یػىٍا ةیٕلهطوٌایی در وـل ؽَد کً  واهو یة روؽونَحَد 
کػطدم ةػطای  اگط تَـیّ نی ٕصری ةاه ةَد کً ةًٌا  آن غهدةَدىص. 

ی چیظ چػًسَاغِيص ةصاىيص  نیٌا  آن ةَد. هیةاوردضیط ىنطدم ٌادی 
ام.  ٌای ةػػیاری اغػت کػً تظکیػً کػطده گػضرد. غػال در ذٌيم نی

گػػط ذٌػػو نػػطا ةشَاىيػػص. یاْػػطاد د اغػػت کػػً طنهکویػػنهلٖػػًا ُ
تَاىػص وارد  ذره ٌػم ىهی کیػذِی  انگطیٍی دینت ٌای َْؽ ییتَاىا

 ْکػطمةصاىص در  ایتَاىص نطا ةٍٓهص  کػی ىهی  چیؽَد. ٌْلای نو 
نَاْٖت کطدم تا از ٌا  آن انا در ایو نَرد، ةا سَاغتگضرد.  نی چً

 ذٌػو سػَد وـػل ةطای نصتی ذٌػو نػطا ةػًاْکارم آگاه ؽَىص و 
غػشت ةػَد کػً تػاب  ، کهػی ةػطایم وـل ؽص ایيکًکطدىص. ةٍص از 

اغػت،  وییا دایةاه  اىصازه چً اورم. ةصون تَحً ةً ایيکً غهرمیة
اىخػام کػاری از در ذػال ٌػػِم و ٌيػَز ٌادی  نطدم ویٌيَز در ة

 ىخػات نػطدمةػً نطدم. ٕلب نػو  روی ٕفص ٌػِم؛ یٍيی ىخات
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غػاکو ةػَد؟  چٖػصرٌػا  آن . انػا ذٌػو اغت اسِفاص داده ؽصه
 ویػا ةػً ؽػشؿ کیػْٖم  ظ ةَد. اگطیاىگ ٕصر غاکو کً ٌطاس آن

ةَدىص کً آىخا  ىٓط ا ديجیػت، انا چٍار یظ نٍهی ىیةطغص چ غکَن
ىَِاىػػِم ای از آب غاکو ىؾػػًِ ةَدىػص و  ةطکً ًیؽتدر غکَىی 
چيػص روز از ىيػط ذٌيػی  در نَل آناذػاس کيم. ٌا  آنچیظی از 

ىادضیطی را تخطةػً  تَـیّو ذع داؽِم ىاراذِی  وإًٍا اذػاس
تَاىيػص آن را تفػَر یػا اذػػاس  وحً ىهی ٌیچ ْطاد ةًکثط ااکطدم. 

 ٌاری از ٕفص ةَد.سایی و کييص، کانالً 

وحػػً  ٌیچ ص، ةًیػػکي نی ًیػػار ةػػاه تظکیی در غػػهری ةػػػوِٕػػ
ٌيَان  وِٕی ؽطوع کطدیػص، ةػًدر اةِصا ت ْکطی وحَد ىصارد. یٍْای

ای ةيیػادیو هزم اوییً   ْطدی ٌادی در نطذل ةَدیص و ةياةطایو کاٌر
ػای ةيیػادیو ةػطای ؽػها اىخػام ؽػصه اغػت.  وِٕػی ةَد. انا کاٌر

سَدکػار ٌهػل نَر  ةػًً کانالً ی، تظک ی ةطغصیةاه غهد ةًتان ً یتظک
سَةی از ایػو نػػئلً اغػت: تػا  کيص و غیػِم تظکی  نا ىهَى  نی

نػػِٖل از  تػان گَى  ص،یةشؾ ي  سَد را ةٍتَد نییؽ ویوِٕی ؽ
ٌػای  ظمیت نکاىیػٌای نا ةػطای تَٖ ویکيص. تهط رؽص نیٌا  تهطیو

ةَدیػػِی ٌهیؾػً غػاکو  ؾػویِی. چطا اْطاد در نص سَدکار اغت
ص یصه ةاؽػیػد اغػت . نهکو ٕفصی کانل اغت ص؟ آن ةیىؾیيي نی

ا یػػٌػػای ْکػػطی  تیذطکػػات، ٍْایوإػػػام  اىَاعکػػً نصرغػػ  دائػػَ 
،  میتػَاىم ةػً ؽػها ةگػَ دٌص. انػا نی ْکطی را آنَزش نی تیٌصا
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ظی یرغص، چ چی نی ْطاغَی غهد نصرغ  دائَ ةًایيکً  نرق ةً
اغػِٓاده ْکػطی  تیػوچيػان ٍْای ویگط از چيػیىشَاٌص داؽت و د

 ویا تهػطر گَىػ  چیٌای دیگػط  روش کً ىشَاٌص کطد. انا اْطادی
ایاىص ٌه کطده ایچ کطدن ؾً در ٌر ٌای تيٓػػی و  کیی نثل تکيیٌظ
ایچ ٌای ْکطی نؾکل دارىص. نو تیٍْای ی در غهد داىؾگاه یٌظ
ػایدرةػارۀ چ ؾًیٌهٌا  آن دٌم، انا نی آنَزشٌا  آن را ةً ی از یٌظ

ػایکييػص، چ نی ؤالغ ی از نوینصرغ  اةِصا ٌػصایت »ناىيػص ی یٌظ
 ذاكط ةً آن روش ٌادتدر ذال « دٌی آگاٌی. حٍت»و « اىطژی
 ٖتیدر ذٖگَىً اغت، انا  ویا گَى  چی کييص کً اىص و ْکط نی کطده

 . ػتیگَىً ى ویا

  عی ٍ تَان گَنگیطب يای فَق ییتَانا

ص و ىػگَىػ  ىصار چی درک روؽػيی از اـػهالذاتاْطاد اری از یةػ
گیطىص. یک ىهَىً ایو اغت کً  ایو اـهالذات را ةا ٌم اؽِتاه نی

 گیطىػص. اؽػِتاه نی «تَان گَىػ » ارا ة «ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا»
م، ٌهػان یآور نػی ةً دغت ي یؽ وی  ؽیتظک از نطیٔ کً گَىگی

ؽصن نا در غطؽت حٍان، تتصیل ؽصه  بتَٖای نا اغت کً ةا حض
،  ؽػشؿ ارتٓػاع غػهد طایػاغػت ز ةػیار نٍم ،و گَى یاغت. ا

.  کيػص و نییػیً تٍیػ  او را در تظکیاو و  هطۀ تظک ٕصرت تَان گَى 
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او ؽػَد؟  صار نییػِی ةػطای ؽػشؿ دصیوكػٍ ، چًً یتظکَل ن در
ادی و َْؽیٌای ُ ییتَاىص ةٍلی از تَاىا نی ٍی را رؽص دٌص ینت ٌط
.  میىػان نی «ٍیینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا»نَر سالـػً   ةًرا ٌا  آن کً

کيػص،  را نؾػشؿ نی ؽشؿ غهد کطدم، کًةیان گَىگی کً اهن 
 ةاهتط ةاؽػص، تػَانتان  غهد ؽَد. ٌطچً نی صهیىان « تَان گَى»

 تط اغت. تان َٕی ٍیینت ٌای َْؽ ییو تَاىا ؾِطیة تان گَى 

 ًیػحػاىتی روىػص تظک صاتیػتَی ٍی ْٖػمینت ٌای َْؽ ییتَاىا
ت ىً نٍػطؼ ٌا  آن ػِيص.یؽشؿ ى ٌػِيص و نٍطؼ غهد دیؾػْط

 غهد ؽشؿ ٌػِيص و ىً نٍطؼ ٕصرت تَان گَى  او. ةٍلػییا 
را داؽػػًِ ةاؽػػيص و ٌػػا  آن ؾػػِطی ازیاْػطاد نهکػػو اغػػت نٖػػصار ة

ٍی را ینت ٌػػای ْػػَؽ ییص تَاىایػػتَاى ىهی ٌالوه، ای کهِػػط. ةػػً ٌػػصه
چیظی ىیػػِيص ٌا  آن ص ویطیةگ در ىيطً یاـلی تظک ٌيَان ٌصؼ ةً

ٌػػای  ییتَاىاآوریػػص.  ةػػً دغػػتةَِاىیػػص ؽػػان  کطدن کػػً ةػػا نلب
ؽػَد  نی ْػطد نفػهم ؽَىص کػً زناىی دصیصار نی ٍی ْٖمینت َْؽ
اـػػلی  را ٌػػصؼٌػػا  آن تَاىػػص ً کيػػص. او ىهییػػٖػػی تظکینَر ذٖ ةػػً
ص؟ آیا ْٖػم ةػطای یسَاٌ را نیٌا  آن اش ٕطار دٌص. ةطای چًً یتظک

نهلٖػًا نخػاز ص؟ انػا یکار ةتط ٌادی ةً نطدم ویرا در ةٌا  آن ایيکً
ص. ةػً یػکار ةتط ٌادی ةً نطدم ویدر ة دیشَاه  را ةًٌا  آنکً  صیػِیى

ص، یةاؽػٌػا  آن ؾػِط در حػػِخَییة اغت کً ٌطچػًٌلت ٌهیو 
ص. در نلػب یظی ٌػػِیػآوریص. زیطا در نلػب چ نی ةً دغتکهِط 
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ٌا  ً، واةػػِگییػ. در تظک واةػػِگی اغػت سػَدش ظی ةػَدن،یچ
ا ؽَىص.یی ٌػِيص کً ةاٌایًٖا چیظیدٕ  ص ٌر

اىص انػا  کطده ًیی تظکیار ةاهیٕلهطوٌای ةػ اری از اْطاد تایةػ
ٌػا را ٕٓػل  ییآن تَاىا ؽػانٍی ىصارىص. اغِادینت ی َْؽیتَاىا چیٌ

سَةی اداره ىکييػص و  را ةػً سػَدٌػا  آن کطده، چطاکػً ىگػطان اغػت
ػػای ةػػصی اىخػػام دٌيػػص. ازایػػو دٌػػص  ىهی احػػازهٌػػا  آن رو ةػػً کاٌر

ادی از یار زیکار ةتطىص. تٍصاد ةػ ؽان را ةً نتیٍی َْؽ ٌای تَاىایی
کػط ؽػشؿ را ْ ٍیینت ٌػای ْػَؽ ییاْطاد وحَد دارىػص. تَاىا ویا

نهکػو اغػت ىَِاىػص اغت ؽشفی سَاب وِٕی . کيص نی تیٌصا
ِار کيص و ةً نؾشؿ ؽَد  روز ةٍصش ،ةا یک رؤیا ؽایص درغِی ْر
 ازػػت. ینخػاز ى ویػا. اغػتزنیو و آغهان را زیط و رو کطده  کً

ْػطد  ؽػَد، ٌادی اىخػام نی نطدم ویدر ة  نا یتظکروش  کً آىخا
صر ٌم  نٍهػَهً  ةاؽکٌَی داؽًِ ةاؽص ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىإٌط

 ویػ، ویػی اؽَىص ٕٓل نیٌا   ییتَاىا اکثط ٌا دغِطغی ىصارد. ةً آن
 اىػص احػازه ً کطدهیسَةی تظک ةً اْطادی کًةػیاری از .  ػتیى نهلٔ
تخطةػً کييػص، ٍی سػَد را ینت ٌػای ْػَؽ ییٕػػهِی از تَاىادارىص 

اْػػطاد  ویػػاگػػط از ا .کييػػص سَةی اداره را ةػػً تَاىيػػص سػػَد نیچطاکػػً 
 نَر غطغػطی ىؾػان ةًن را اؽ ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا ص کًیةشَاٌ

تَاىيػص سػَد را کيِػطل  نیٌػا  آن کييص. کار را ىهی ویدٌيص، نهلًٖا ا
 کييص.
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  گَنگرفتن  گ ٍ قرض ۀ نعکَسیتزک

 ْٖػم ایيکػًا یػاىػص  و ىکطدهیرا تهط گَى  از اْطاد ٌطگظ چی ةٍلی
ای کهی را در کالسیچ ًِی گَى  چی ٌظ ةػطای ٌا  آن اىص، انا اد گْط

ػػػِيص. یً ىیػػتيصرغػػِی ٌػػػِيص و تظک ٌػػا و ذٓػػو هارییؽػػٓای ة
 اْػتیٖػی را دریذٖ ٌطگػظ آنػَزش اؽػشاص وی، ا  گطیٌتارت د ةً

 ویآورىص. درةارۀ ا نی ةً دغت ؽتً گَى  یک اىص. انا ىاگٍان ىکطده
ؽػکل  چيػصةً ص. یآ از کخا نی گَى  ىَع ویا کيیم کً نی ـرتت

  اِْص. اتٓاؽ نی

ػػت؟ یچ   نٍکَسیاغت. تظک   نٍکَسیتظکٌا  آن کی ازی
ةاؽص و ةشَاٌص  دٌص کً کػی ىػتًِا نػو وِٕی روی نی ىَع ایو
ىهاىػصه ةاؽػص تػا از اةِػصا ً کيص، انا زنان کاْی ةطای او ةػإی یتظک
سػَد ةػَد،  تیػنرتَة در اوج گَى  چی ً را ؽطوع کيص. وِٕییتظک

 ً کييػص.یػسَاغػِيص ناىيػص غػایطیو تظک اْطاد نػيی ةَدىص کػً نی
ػای سػَةی  گَىػ  تَاىيص ةا چی نطدم نی داىػِيص کً نیٌا  آن کاٌر

ظ ةا آن رؽػص دٌيػص. یرا ى سَد زنان گطان اىخام دٌيص و ٌمیةطای د
ً یػسػَد را رؽػص دٌيػص و تظک سَاغِيص یو آرزویی داؽِيص، نیچي

 ةػَد، آن اغػِادان جیػرا گَىػ  چی کػً کييص. انا چيص غال دیؼ
کػػی  چیدادىػص و ٌ را رواج نی گَىػ  ٌهگی ْٖػم چی گَى  چی

ای غهدیوإًٍا چ ، تيٍا  تا انطوز ٌم ی را نيِٖل ىکطد. ذِییةاه ٌظ
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نَر  در غػهَح ةػاه را ةػًگَىگی  نَر وإٍی چی ةً کً ٌػِم کػی
  یػ. اْػطادی کػً تظکىیػػت گػطییکيم. ْػطد د ٌهَنی نيِٖل نی

داؽػِيص و ىػػتًِا  غػال دادىص ةیؼ از ديخاه را اىخام نی نٍکَس
ػای ةػػیو چٌا سَب ةَد  آننادرزادی  تیٓیکنػو ةَدىص.  ار یٌظ

ص یذصی کً نط ةًٌا  آن ٌهگی تاً یداؽِيص. تٖطؽان  سَةی را در ةصن
 اْػطاد نػػو ویػؽَىص سَب ةَدىػص. انػا اؽان و اغِادیا حاىؾی

تط از  آغػػان ً کييػػص، گِٓػػيؼیػػسَاغػػِيص تظک ةَدىػػص. اگػػط نی
آرزوی اةيػص؟ انػا یتَاىػػِيص اغػِادی ة ؼ ةَد! کخػا نیکطدى ٌهل

را  حٍِػػً دهای یػػص و دىیدرسؾػػ نیؽػػان  تظکیػػً نثػػل نػػال در ٕلب
غػشو  سػصایی از غطؽػت ص کػً نػطدمیا صهییطزاىص. اُلب ؽػي نی
 .ه ةَدؽص ىاٌط ؽان ةَد کً  سصاییغطؽت  ویيص و ایگَ نی

اىػػان  کً ػتیى ویةاه، زىصگی ْطد ةطای ا غهَح صگاهیاز د
نَر نتیٍی  و ةً ؽص سلٔ حٍانایو ُةٍصی در ةاؽص. زىصگی ْطد در 

ةَد و غطؽت او در آُاز ٌهاٌي   ِحو، َؽو، ِرن غطؽت حٍان،ةا 
ادتط یػز کػً تٍػصاد نَحػَدات نَر سَب و نٍطةان ةَد. انػا ٌهػان

ٌػا  آن رواةم احِهاٌی ؽکل دادىص و غپع ةٍلی ازٌا  آن ؽصىص،
ةاه ةػإی  ىَِاىػِيص در غهَح . در آن نطذلًؽصىص ا ةصی سَدسَاه

 در آن غػهد دوةػارهاِْادىص.  تط نی و ةایص ةً غهری داییو ةهاىيص
 غػَٖطو ةػً یةيػاةطا اِْادىػص. تط نی و دوةاره ةایػص دػاییو ةص ؽصىص

. اِْادىػػصنػػطدم ٌػادی  غػهد در آسػػط ةػً ایيکػًادانػً دادىػص تػػا 
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 ویکػػانالً از ةػػةایػػص ،  غػػهد ویػػا ةػػً غػػَٖطنَحػػَدات دػػع از 
ِ نی ِيػص  میتفػه طسَاٌییاز روی سواهتط ، انا نَحَدات يصْر گْط
ػت ةً در ةصٌيػص،  ار دردىػاکیةػػ هػییی در نر  گػطید نطدم ْـط
 صىص.یرا آْط و ُةٍصیا خًیىِ

ىصارىػػص.  ؽػػکل ویی ةػػصیٌا ةػػصن گػػط، نػػطدمیُةٍػػصٌای ددر 
تط ؽػَىص. انػا در  ا کَچػکیػتط  تَاىيص در ٌَا دطواز کييص و ةظرا نی

داده  ُةٍػص، ایػو ةػصن ْیظیکػی کػً اکيػَن داریػم، ةػً نػطدم ویا
ص، اگػط ٌػَا غػطد یػا گػطم ةاؽػص یػو ةػصن را داریؽَد. وِٕی ا نی
تَاىیػص ترهػل  ىهیص، سػِگی و گطغػيگی را یص ترهل کيیتَاى ىهی

، ترهل  صیؽَ هار نییىادضیط اغت. وِٕی ة احِياب درد و رىجص. یکي
ص. یػگضر نی هاری و نطای، ة طییتَیص، د انیاغت و از نغشت آن 

را ةازدطداسػت تان  یکارنا صن،یدردکؾ ٔیو اغت کً از نطیةطای ا
ػت دیگػط داده ؽػصه تػا دیػک ص. ةً ؽها یکي ا یػصه ؽػَد آیػْـط

ٌا  اىػانٌلت اغت کً ص. ةً ٌهیو یاـل سَد ةازگطدةً  صیتَاى نی
 ویػص، ایػاِْاد ایيخا ایيکًةٍص از اىص.  اِْادهِو تٌَم یغطزنایو در 

صن ُةٍػصٌای یػؽَد تا ؽها را از د نی چؾم ةطای ؽها سلٔ حٓت
ٌػایی کػً ةَِاىيػص  . آن گط و از دیصن ناٌیت دىیای نادی ةازداردید

و یتط ةػػطد کػػً دردىػػاک ، دػػی سَاٌيػػص ةازگطدىػػص سػػَد اـػػل ةػػً
ای ار ةػاارزش ةػَده اغػت. وِٕػی غػٍی یةػػ ایيخادر ؽان  زحٌط

از نطیٔ تکیً ةط ایهػان سػَد ص ةطای ةازگؾت ةً اـل سَد، یکي نی
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اری را تخطةً یٌای ةػ ص غشِییص، نختَریً کيیان تٌَم تظکیدر ن
ت ةطنی گَىً ةً ویص و ایکي ىػاةَد  صیاگػط ةػصتط ؽػَانػا ص. یگطد غٌط

، نييَر از  ةَدن یو از ىيط نَحَدات ةاهتط، اىػانؽص. ةياةطاص یسَاٌ
ةً و سَد   لَص اوییةً س کً اغت ویا ٌصؼ، ةلکً ػتیزىصگی ى

و آگػاه یػتَاىيػص ةػً ا ص. نطدم ٌػادی ىهییتان ةازگطد ساى  آغهاىی
و ةػً داىيػص  زیطا ایو دىیای نادی تهام چیظی اغت کً نیؽَىص. 

سَةی زىصگی کييص.  ؼ ةطوىص و ةًید کييص کً چگَىً ةً و ْکط نییا
 تػط و ذطیؿ تط سَدسػَاهنهکو اغت ةٍِط زىصگی کييص،  ٌطچًانا 

 غػهت ةً و ؽَىص دورتط نی حٍان از غطؽتدر ایو ـَرت ؽَىص و 
 روىص. ىاةَدی و تتاٌی نی

ص ةػً یػکي ْکط نیدر ذایی کً  صه ؽَد،یوِٕی از غهری ةاه د
ٌا ْکػط  ص. اىػػانیػرو نیٌٖب  ةً ٖتیدر ذٖص، یرو ؼ نییحلَ د

ت ٌػِيص،یتَغٍ  ٌلم و ددر ذال کييص  نی ةػط در ذػایی کػً  ؾْط
کػی یگَئَهئَ،  کييص. حاى  و ذاکم ةط حٍان ذطکت نییَٕاى نتٔ

غػػػهت ٌٖػػػب  ، روی اهغ رو ةً صانیػػػػػػػت حاویئدائَ از ٌؾػػػت
گَىػً  داىػص چػطا او ایو راىص. کهِط کػػی نی ىؾػت و آن را نی نی

ِو . او دی ةطد ةًؽص غَار اهغ نی  کطدن ذطکػت ٌٖػب ، ةػً حلَ ْر
کع خًیدر ىِاغت،  ای کػً  ، یريػً ویؽص. ةيػاةطا غَار آن نی ةٌط
 ویػةػطای ا ةظرا ویة ً کييص، نَحَدات روؽویةشَاٌيص تظک نطدم

 ةػً ؽػطط تَاىيػص ةػصون ؽػَىص و نی اری ٕائل نییةػ ٕلب ارزش
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 اغػت کػًکييػصگاىی  ویتهطنٍَٕیت  نثل درغت کهک کييص.ٌا  آن
تػَاىم  ، نی ً کيیػصیػتظک صیػسَاٌ ذلَر دارىص. اگػط نیایيخا  انطوز
ص ْػطدی ٌػادی یػ. انػا اگػط ةشَاٌ کػيم ؽها کهػک ةً ؽطط ةصون
ا آن را یػ ویػص و اییاِْو ةاؽػ درةارۀ ؽٓا کطدن  ْکطدر ذال ص، یةاؽ

؟  . چػطا و ٌهلی ىشَاٌص ةػَد کيم ؽها کهک تَاىم ةً  ىهی ص،یةشَاٌ
 انیػص از نیػص و ْػطد ٌػادی ةایْطدی ٌػادی ةاؽػ صیسَاٌ نی طایز

ی ٌطچیظ و گَىً ةاؽص ویص ایةا. ةگضرد هاری و نطای، ة طییتَیص، د
نهکػو اغػت شِل ؽػَد. تَاىص ن ىهی سَد را دارد و ییراةه  کارنا

در اةِصا تظکی  وإٍی ةشؾی از زىصگی ؽها ىتَده ةاؽػص، انػا ذػاه 
 ص دوةػارهیػةً ةٍص ةا ایيخا تان از  ص، زىصگییً کيیتظک صیسَاٌ کً نی

را نٍِػادل تان  م ةػصنیتػَاى رو نی داده ؽَد و ازایو و تطتیبىيم 
 م.یکي

آرزو  ویػکػً ايیا نرق ً کيص، ةػًیوِٕی ؽشفی ةشَاٌص تظک
 ار ةػاارزشیةػػ ةیييص و نیآن را  واهتطدر او ىاٌط ؽَد، نَحَدات 

نَحػَدات ٌای اسیػطب ةػطای ایػو  ]در غػالىص. انػا گیط در ىيط نی
اغِادی در ایو دىیػا  کطدن دضیط ىتَده کً از نطیٔ دیصا واهتط انکان

ْطادی ، ا ٌالوه ةً ذهایت کييص.ٌا  آن کً ةً آن اْطاد آنَزش دٌص از
واهتػط . نَحػَدات  داؽػِيص غػال ديخاهیؼ از ةکً تَـیّ کطدم 

طا یدٌيص، ز آنَزشنَر نػِٖیم ةً ایو اْطاد  ةیایيص و ةًتَاىيص  ىهی
ةػً آىػان ٌا را  ویدادىص و ْا و تهط ىؾان نی ایيخا را سَدٌا  آن گطا
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سانط  ةَدىص و ةً اغطار آغهاىی نی کطدن ْاشدر ذال ، آنَسِيص نی
ػای  غَٖط نیىیظ آن کار، سَدؽان  کطدىص. نَحػَدات ةؾػطی کاٌر
و یاىػص، ةيػاةطا ِو تػٌَم اِْادهیو غػطزنیاىص و در ا ةصی اىخام داده
ً کييص و ةً ٌهیو یتٌَم، تظکنیان  در ؽصن آگاهٔ ینختَرىص از نط

آنػَزش دٌيػص. ٌا  آن تَاىيص ةً ىهیواهتط اغت کً نَحَدات ٌلت 
ر نٖاةل چؾم نػطدم در زىػصگی وإٍػی، د سصایینَحَد  کیاگط 

داد، ذِػی  ٌػا را آنػَزش نػی ویداد و ْػا و تهط سَد را ىؾان نی
ظ ةػػطای یػػةَدىػص ى ىاةشؾػػَدىی نطتکػب ؽػػصه اْػطادی کػػً گياٌػان

ِو  ادی ایهػان از نَكٌَی دیگط کطدىص.  آنصىص و ٌهً ةاور نی نیگْط
 ویاز ةػػةایػػص داؽػػت. نَحػػَدات اىػػػاىی  وحػػَد ىهیةفػػیطت و 

ِيص چطاکً ةً نی ای سَدؽان در ا ْر ِو تػٌَم یو غطزنیواغه  کاٌر
تیؽها  اِْادىص. انا ةً و  در ایو تٌَم کً ؽصه گط دادهید ک ْـط

ص یػػ. اگػػط ةَِاى صیػػسػػَد ةازگطد اـػػلو  غطچؾػػهً غػػطدرگهی ةػػً
ی یصایص، ةً چطس  ةازدیص ةازگطدیص، انا اگط ىَِاىیگطد ص، ةازنییةازگطد

 ؽَیص. ىاةَد نی در ىٍایتدٌیص و  ادانً نی

سَاغت  ص. دع اگط ؽشفی نییهایط سَد را ةپیْطد ةایص نػ
 تَاىػػِيص کهػک کييػص؟ ً کيص، آن نَحَدات واهتط چگَىػً نییتظک
ار نرتػَب و یةػػ زنان در آن گَى  صا کطدىص. چییرا د راٌیٌا  آن

 ویػٍاىی ةَد. ةػطای ٌهکػاری ةػا ایک میطی در ؽطاییخ  تِیآن ىِ
 ؽشؿ ویي  ایؽ وینِياغب ةا غهد ؽٌا  آن ، ٍاىییک طاتییتِ
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 ىصکطد نیةً ةصن او نِفل  ىطم ی ا یَیًٌا  آن دادىص. نیگَى  ةً او 
او آنػص.  نیاىطژی ؽص  کطد و وِٕی ةاز نی ط آب کار نییکً ناىيص ؽ

غػَی او  ةًطون ةٓطغػِص، یػرا ة اگػط ةشَاٌػص گَىػ  ةطد کً دی نی
 و،یػگَىً ةػَد و ا وی  او ایذایت تظکآیص.  آیص و اگط ىشَاٌص ىهی نی

تػػا ةػػً کهػػال ةطغػػص یٍيػػی  .ؽػػَد نی صهیػػىان «  نٍکػػَسیػػتظک»
نَر نٍهَل نطذل   ً ةًاز چیظی ک .کيص ـَرت نٍکَس تظکیً نی ةً

 .کيص تظکیً نی تط آن ای غهت نطذل  دایً ةاهی تظکیً اغت ةً

غػهت نطاذػل  نٍهَهً ؽشؿ در تظکیً، از نطذل  اةِػصایی ةً
ًِ ٕٓل گَى  و  ؽصن  ةً ةاز در ىٍایت ایيکًکيص تا  تط رؽص نی دیؾْط
ةطای آن اْػطاد نػػيی ةػَد کػً    نٍکَسیً ةطغص. تظکیکهال تظک

ًِ نَر نٍهَل  ةًزنان کاْی ىصاؽِيص تا  از نطذل  اةِصایی تا دیؾْط
ةػَد کػً نػػِٖیهًا از نطذلػ   تط نیً یغػطٌػا  آن تظکیً کييص. ةطای

ًِ ؽطوع کييص. ا ایخاد ؽص.  زنان در آن ای ةَد کً  صهیدص ویدیؾْط
 نِياغػب ةػاداؽػِيص و  ي  ةػیار ةاهیی نییؽ ویآن اْطاد ةایص ؽ

ٌػا  آن ؽػص. چػطا نی اىػطژی دادهٌا  ةً آن ؽان ؽیي  ؽیو غهد
ٍػاىی در یک طاتییتِدییل، ذهایت از  کیو کار را اىخام دادىص؟ یا

ای سَةی ةطای د ؽشؿ ویا زنان کً ٌمةَد.  زنان آن گػطان یکاٌر
طا وِٕػی ةػا یػکيص. ز ی را ترهلیٌا رىج تَاىػت داد، نی نی اىخام
ٌای نػطدم  واةػػِگیوإػػام  اىَاعص، یارتتاط ٌػٌِادی در  نطدم

ٌادی ةا ؽها در تصاسل ٌػِيص. وِٕػی او ةطسػی از اْػطاد را ؽػٓا 
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و  را نٍایخػًٌػا  آن کطدىص. وِٕػی ذِی او را ةاور ىهیٌا  آن داد، نی
ای یکطد، چ نیرا درنان ؽان  ٌای ةیهاری  را از ةػصنةػػیاری ةص ٌظ

آن زنػان نؾػشؿ ىتاؽػص ، انػا نهکػو ةػَد در داؽت ةطنیٌا  آن
ؽػصىص و  راكػی ىهیٌػا  آن ویرا ؽٓا داده اغت. ةياةطاٌا  آن چٖصر

کطدىص و نهکو ةَد ذِی او را نٍِم کييػص  ذِی از او تؾکط ٌم ىهی
و نؾػکالت و یدر نَاحًٍ ةا ا ٖاً یب داده اغت! دٕیرا ْطٌا  آن کً

ؽػَد.  صه نییػآةصکييػصه  تهطیوهی اغت کػً ذٌػو یدر چيیو نر
 ً کيص و سَدیةَِاىص تظک ةَد کً ویاو ا ةًاىطژی  از دادن دوم ٌصؼ

ػای سػَب گػطانیةطای ددر ذایی کً  دٌص و ةاه ةطود. را رؽص  کاٌر
را  ٍی سَدینت ٌای َْؽ ییتَاىا تَاىػت زنان نی داد، ٌم اىخام نی

ؼ دٌػػص. انػػا ةطسػػی از اْػػطاد یرا اْػػظا سػػَد گَىػػ و  داده رؽػػص
ٌػا  آن کػًىگٓػِم ا ٕػتالً یػاغت. آداىػِيص نَكَع از چً ٕطار  ىهی
و ةً سَد ْػطد ةػػِگی یتَاىػِيص ةً او ْا را آنَزش دٌيص؟ ا ىهی

ةػَد.  ؽػصن دی ةتطد. نَكػٌَی در سفػَص آگاه داؽت کً ةً آن
چ راٌی ىصاؽِيص کً ةً او یدرک کيص، آىان ٌآن را  تَاىػت اگط ىهی

 کهک کييص.

در نَل  ک ؽبیاْت کطدىص، یرا دراىطژی وِٕی ةٍلی اْطاد 
غػػشِی   ادی کطدىػػص و ةًیػػگطنػػای ز اذػػػاس سػػَاب ىاگٍػػان

از دػػع کييػػص. روز ةٍػػص،  از رواىصازؽػػان اغػػِٓاده تَاىػػػِيص نػػی
غػاکو   زدىػص ایکِطیػػیِ نی دغت ٌطچً ، ةً از سَاب ؽصن  صاریة
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 ةػً دغػتاىػطژی  ٍْهیصىػص کطدىص. در آن ٌيگػام نی اذػاس نی
 تَاىػِيص ةػا داؽت، نیی از ةصىؼ درد یاىص. اگط کػی در حا آورده
. از آن  ةَد ةػیار سَب اش خًیکييص و ىِ را ذل نؾکلؽان  دغت

 گَىػ  داىػػِيص کػً اىػطژی دارىػص. سػَد را اغػِاد چی ةً ةٍص، نی
ةً سَد ٌيػَان ٌا  آن کطدىص. نیىفب داىػِيص و تاةلَی سَد را   نی

ایػو ىٍادىػص.  ةيػا نیدادىص و روش سَد را  نی «گَى  اغِاد چی»
 کػطد، نیدرنػان  ةػَد. وِٕػی نػطدم را  ار سَبیدر آُاز ةػؽشؿ 

ت.  را ىهیٌػا  آن اوانػا دادىص،  ةً او دَل یا ٌصایایی نی آىان دػضیْط
کييصۀ ُسم رىگػطزی نػطدم  طوی آیَدهیدر نٖاةل ى تَاىػت هیویی ى

را اىخػام    نٍکػَسیػاْػطاد کػً تظک ویطا ایکيص. ز ٌادی نٖاونت
ىگضؽًِ ةَدىػص و  ي یؽ ویوإٍی ؽ  یان تظکیدادىص ٌطگظ از ن نی

سػَد  ي یؽػ ویؽ کً ةَد غشت اریةػٌا  آن ةطایٌلت و یةً ٌه
 ٌای کَچػک را ٕتػَلً یػؽػشؿ ٌص ویػتصریج، ا کييص. ةً را اداره

ت. در آسػط، ةػً یدػض ظ نییتط را ى ٌای ةظراً یکطد. غپع ٌص نی ْط
،  تیػػىٍا ؽػص. در داؽػت، راكػی ىهی در ىيػػطظی کػً یػکهِػط از چ

 دػَل نو ص؟ ةًیدٌ ظ نییچ ٌهً ویا نو چطا ةً»کطد:  نی اٌِطاض
دادىػص، راكػی و سَؽػرال  اگط نطدم ةً او دَل کهػی نی« ص!یةصٌ
ایيکػً  گَش او دط ةَد از چادلَغی دیگطان ودر ذایی کً  ؽص. ىهی

راغػِیو ىیػظ  از نػصارس گَىػ  چی اغػِادان تترط دارد، ةً چٖصر
،  گٓػػت رةػارۀ او نیةػصی د ظیػ. اگػط کػػی چ گضاؽػت ىهی اذِػطام
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ؽشفػی  نيػاًْو  ؽػٍطت ةػً ؼٌای ؽص. واةػِگی ةطاىگیشًِ نی
ایٍاده اغػت.  کطد ةٍِط از دیگطان و سارؽ ةَد. ْکط نی ؽصیصتط ؽصه

 گَىػ  اغػِاد چی تا ؽص دادهاىطژی او  ةًکً کطد  ْکط نی اؽِتاه ةً
نَر کػً  ةَد. ٌهان اشً یةطای تظک آندر ذایی کً  و  طوتهيص ؽَد،

 ؽص، غػهد ؽشفی ةیؾِط نی نياًْو  ؽٍطت ةً ؼیٌا واةػِگی
 آنص. تط نی وییىیظ دا ؼيگیؽ ویؽ

 ي یؽػ ویؽ ةليػصی غػهد ْطد ةػًگَى   غهد کً ام گًِٓ
زیادی  گَى  ،ْطدی داییو ةیایص ي یؽ ویؽ . وِٕی غهداوغت

 ي  اویؽػ ویةایػص نِياغػب ةػا ؽ طایػز داده ؽَد،ةً او تَاىص  ىهی
ؾػِط ةػً یة ْػطد ٌطچػًص. يو ایو دو ةایص نِياغب ةاؽػ داده ؽَد

تطی در  ، ةػً غػهد دػاییو ؽشفی واةػػًِ ؽػَد نياًْ و ؽٍطت
ٌهطاه ةػا آن ىػظول ىیظ  ؼگَىگو  کيص نی ٌادی ىظول م نطدمینر
 او گَىػ  گط ةػًیه ةاؽص، د کيص. در آسط، وِٕی کانالً غَٖط کطد نی
ٌای  غػال درإی ىشَاٌص ناىص. دیگط ا طی از آن ة ؽَد و ىهی داده

ٌػػا  آن اْػػطاد وحػػَد داؽػػِيص و اکثػػط ویػػادی از ایػػط تٍػػصاد زیػػاس
 سػاىمؽػایص داؽػِيص.  غػال ديخػاهةَدىص کً ةػیؼ از  ییٌا ساىم

 طگػظکيػص، انػا ٌ نی ویرا تهػط گَىػ  چی کػًدیصیػص  نینػيی را 
 گػَىگی چی کػالس ص دریةَد. ؽػا ىکطده اْتیدر را وإٍی آنَزش

ًِیو ذٓو غالنِی  دادن ةطای ؽٓا چيص ذطکت  یةػَد. روز اد گْط
ؽػص و  نی ةػص ؼيگیؽػ ویؽػص. وِٕػی ؽ نیگَى  دارای  ىاگٍان
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، غػهد ؽص ؽصیص نیؽشفی  نياًْو  ؽٍطت ةً ؼٌای واةػِگی
ؽص کً ؽشؿ ساـػی  و سِم نییةً ا در ىٍایتکطد.   ىظول نی او

ػا تٍػصاد ز ویػؽص. ا ص نییظ ىادصیى ؼگَىگىتاؽص و  از  ادییػروٌز
اىخػام دادىػص و غػَٖط    نٍکػَسیػاْطاد وحَد دارىص کً تظک ویا

ٌا  آن طایار کم ٌػِيص. چطا؟ زیاىص ةػ . اْطادی کً ةإی ناىصه کطدىص
و ؽصه ةَد  دادهآىان  ؽان ةًً یةطای تظکاىطژی داىػِيص کً آن  ىهی

ةَد  ی و ؽٍطتیدارا آوردن دغت ةًةطای  کطدىص کً ْکط نی اؽِتاه ةً
 در وإػًانػا .  ؽػَىص گَىػ  و نطدم ٌادی اغِاد چییدر ة ایيکًو 

 ً کييص.یتظکٌا  آن و ةَد کًیةطای ا

ِو   ٕطض» غػيی ىػصارد،  تینرػصود ػت؟ آنیچ «گَى گْط
 ار سػَةی داؽػًِیي  ةػػیؽػ ویص ؽیػةا دارد: ْػطد یک ؽطط انا

ً یتَاىص ةطای تظک نی گَى  چی داىػِيص کً نی ةَدىصةاؽص. اْطادی 
ً یػآرزوی تظکٌػا  آن ً کييص.یآىان سَاغِيص کً تظک اغِٓاده ؽَد و

ذِػی صا کييػص؟ یػد ی سػَبتَاىػِيص اغػِاد داؽِيص، انا کخا نی
وإٍػًا وحػَد  ؼیدػ غػال چيػصکػً  گَىػ  چینٍػطوؼ  اغِادان
ایچْٖم  داؽِيص را آنػَزش و ذٓو غالنِی  دادن ؽٓا ی ةطاییٌظ

غػَی  ةًداد کػً ْػطد را  کػی روؽی را آنَزش ىهی چیٌدادىص.  نی
 غهَح ةاه ٌصایت کيص و کػی ٌم ىتَد کً آن را آنَزش دٌص.
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ِو   ـرتت درةارۀ ٕطضدر ذال ذاه کً  م، یٌػػِ گَىػ گػْط
اـػلی  ٌا ٌػالوه ةػط روح کيم. اىػػان نی گطی را نهطحید نَكَع

ظ دارىص. ةطسػی ی( ىیکهک کهکی )سَدآگاه (، روحیاـل )سَدآگاه
 تیکهکی دارىص. حيػػ روح جا ذِی ديی، چٍار  ، دو، غً کیاْطاد 
کهکی یظونًا ٌهان حيػػیت سػَد ْػطد ىیػػت. نهکػو  ٌای روح

 ؽػکل ةً اغت زن یا نطد ةاؽيص و ایو نػئلً ةطای اْػطاد نشِلػّ
ظ یظونػًا ٌهػان یاـلی ى روح تی، حيػ ٖتیدر ذٖنِٓاوتی اغت. 

ذاكػط در ذػال  م کًیا دی ةطده طایحيػیت ةصن ْیظیکی ىیػت، ز
اری از یةػػدر ذػایی کػً  دارىػص، اـلی زن روحٌا اری از نطدیةػ
ای در نصرغً دائَ  و نَأْ ةا ٌٖیصهیاـلی نطد دارىص. ا روحٌا  زن

کع اغت: ةً کیٍاىِی ییو و یاى ، در ایػو زناىػً  ؽصن واغه  ةٌط
 ىیطوٌای ییو ُایب ٌػِيص.

 ةاهتطی ىػتت ةػً روح غهد کهکی ؽشؿ نٍهَهً از روح 
 کهکػی اْػطاد، روحطسػی ةدر سفَص ص. نشفَـًا یآ اـلی او نی

، روح  کهکػػی ص. انػػا روحیػػآ نی ییار ةػػاهیةػػػ از غػػهدٌػػا  آن
نادرتان نَِیص  ةا ؽها از ةهو زنان ػت، چطاکً ٌمیطکييصه ىیتػش

اغػت. نٍهػَهً تان  ةصنٕػهِی از  ؽها را دارد و ىام ؽصه و ٌهان
کػاری را ا یکييص  ظی ْکط نییدر زىصگی روزاىً درةارۀ چ وِٕی نطدم

 طد.یػگ م نییتفػه ؽان اغػت کػً اـلی و روحیدٌيص، ا نی اىخام
اـػػلی  روح کطدن  دٌػػص نٍػػار کهکػػی اىخػػام نی ٌهػػصتًا روحآىچػػً 
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ای ةص کهِطی اىخام دٌص. انا  اغت، ةً نَری کً تا ذص انکان کاٌر
کهکػی  دىتػال چیػظی ةاؽػص، روح اـلی غطغشِاىً ةً وِٕی روح

کهکػی ْطیػب حانٍػ   دٌص. روح تَاىص کاری درةارۀ آن اىخام ىهی
اـلی در ةطاةط آن تٌَم،  روحدر ذایی کً  سَرد، ٌادی را ىهی نطدم

 ط اغت.یدض بیآغ

يػص و یآ ی نییار ةػاهیةػػ کهکی از غهَح ٌای از روح ةٍلی
ً ٌػػِيص. وِٕػی یػٖػی در تظکی هطۀ ذٖ ةً صنیاذِهاهً در نطز رغ

 آن اىخػام ةػً لیاـلی نا ً کيص، اگط روحیکهکی ةشَاٌص تظک روح
 ار نرتػَبیةػ گَى  چی دٌص. وِٕی تَاىص کاری اىخام ىتاؽص ىهی

را  گَىػ  گػط، چیینثل اْػطاد د ظ سَاغتیاـلی ى روح یةَد، روز
ظۀ او دػاک یػاىگ ً کيص. ایتًِیةاه تظک غَی غهَح کيص و ةً ویتهط

 ىصاؽػت. روح ؽصن ا  طوتهيصیی ةطای نؾٍَر یگَىً تهيا چیةَد و ٌ
ً کػيم، انػا یػتظک سَاغػِم نی نػو»سَؽرال ؽص: کهکی ةػیار 

 ویػً کيػی و ایػسػَاٌی تظک . ذػاه نی طمیػگ ٌا را نو ىهی میتفه
 تَاىػت اغػِادی انا او کخا نی« سَاٌم. نی نو کً ٌهاىی اغت

کطد تػا  کهکی ةػیار تَاىا ةَد و ةصن را تطک صا کيص؟ روحید وإٍی
.  ؽػياست نی اش در زىصگی ٕتلی را دیصا کيص کًواهتطی نَحَدات 

ی یار ةػػاهیةػػػ ٌػػای کهکػػی از غػػهَح ةٍلػػی از روح از آىخػػا کػػً
 آىخػا، ةػً صن ةػًیکييص. ةٍص از رغػ را تطک تَاىيص ةصن يص، نییآ نی
ٌػا  آن طد.یػٕػطض ةگ گَىػ کيص و  ًیسَاٌص تظک گٓت کً نیٌا  آن
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ً یػار سػَب اغػت و نههئيػًا او را در تظکیو ؽػشؿ ةػػیصىص اید
ٕطض ةگیػطد.  گَى گَىً روح کهکی تَاىػت  ویکطدىص. ا کهک نی

ان نػػیطی یػو از ندطاکيػصه ةػَد  ی اىػطژیاُلب ىػٌَ گَى  ویا
ٕطض آىچً  ؽص. در نَارد دیگط، ؽکل ةً ؽشؿ نيِٖل نی ای یَیً

ًِ نی ػایی کػً  نیؽصه  کانلـَرت  ةًؽص  گْط  ؽػکل ةًآنػص. چیٌظ
سػَد  نتیٍی را ٌهػطاه ٌای ْػَؽ ؽصه ٌػِيص نٍهَهً تَاىایی کانل
 دارىص.

ٌای  ، تَاىاییگَى ؽشؿ ٌالوه ةط هکو ةَد ن در ایو ذایت
کػطد کػً اهن  آورد و چیػظی را تخطةػً نی ةً دغتنتیٍی ىیظ  َْؽ

ادی اذػاس یک ؽب در نَل سَاب گطنای زیتَـیّ کطدم، کً 
.  داؽػت نی گَىػ ؽػص  صار نییة کطد و وِٕی روز ةٍص از سَاب نی
کػطد و  غػاکو اذػػاس نی  زد ایکِطیػػیِ نػی دغػت ٌطچً ةً

ةً  گَى  ص کًیٍْه ؽٓا دٌص. او نیرا  دیگطانهاری یتَاىػت ة نی
 ىتػَد. ْٖػم آنصه ةَد؟ درةارۀ آن روؽو . از کخا اغت آورده دغت

 داىػػت ًٖا ىهیی، انا دٕآنصه ٍانیاز ْلای ک کً ذػی کلی داؽت
 طا روحیػگٓػت، ز ظی ىهییػاو چ کهکی ةً روح آنصه اغت. چگَىً
کً  و ةَدیا داىػت ظی کً نییکطد. تيٍا چ ً نییتظک ةَد کًکهکی 
 .اغت آورده ةً دغت گَى 
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ِو  در ٕطضنٍهَهً  ای  کييػصه و ْطد ٌانل تٍییواىطژی، غگْط
ِيػص اُلػب اىػطژی ٌای اسیػط  ىتَد. اْطادی کً در غػال ٕػطض گْط

غػایً و   غػایً، ةطسػی غی ػتینَری کػً ةطسػی ة ةَدىص، ةً حَان
. ةػطای ْػطدی ةَدىػصتطی ىیػظ  غایً ةَدىص و اْطاد نػو ةطسی چٍل

ص یيیة را نیٌا  آن سَةی اداره کيص. حَان دؽَارتط اغت کً سَد را ةً
کػً ْػطد  ٌای ٌادی اْطاد سَةی ٌػِيص و ٌيگػانی نٍَٕیتکً در 

. انا وِٕػی نٍػم گیطىص نػائل دىیَی را غتک نی يصساـی ىیػِ
و نيٍٓػت ٕػطار  ؽٍطت تث یط ترتآغاىی  ةًچؾيص،  َْٖیت را نین

ػِو در  یکييػص ٌيػَز ٌػم راٌػ طىص. ْکط نییگ نی نػَهىی ةػطای ْر
سَاٌيص ةً ٌط ؽکلی تالش کييص تا ةً  زىصگی دارىص و ٌيَز ٌم نی

ٌػای  ییتَاىا ایيکػًةٍلی از اٌصاؼ نػطدم ٌػادی ةطغػيص. ةٍػص از 
ٌيَان  آورىص، اُلب ةً نی دغت ةًٌا را  ٍی و ةٍلی نٍارتینت َْؽ
 ازدر احِهاع ٌػادی ةؾػطی ؽان  صن ةً اٌصاؼیای ةطای رغ لًیوغ
 ٌهلی ىشَاٌص ةَد، احازه ىصارىػص ةػً آن اناکييص.  نیاغِٓاده ٌا  آن

اغػِٓاده ٌػا  آن ؾػِط ازیة اغِٓاده کييص. ٌطچػًٌا  آن و ؽکل ازیا
ىشَاٌيص داؽت. چیظی  ، ٌیچدر ىٍایتؽَد.  کهِط نیاىطژی ،  کييص

و ؽػکل یػةػً اؽػان  غهد کػً ؾِطی وحػَد دارىػصیذِی اْطاد ة
ک ىٓط یذاكط ذِی در ذال ام،  نَر کً دیصه . آن اغت غَٖط کطده

 هاىصه اغت.ىٌم ةإی 
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ایػو اْػطاد در اةِػصا ، گٓػِم اکيػَن ٌم کػًای  ىهَىًدو  در ٌط
ىتػَد، ؽػان  ذاـل تهطیوٌا  آن گَى ؽیي  سَةی داؽِيص.  ؽیو
اىػػطژی  آن ،خػػًیدر ىِنَحػػَدات واهتػػط ارائػػً کػػطده ةَدىػػص.  ةلکػػً

 ةَد. سَبسَد  سَدی ةً

 َان درآندنیا حیر رٍح یبٌ تسخ

کييصگان نهکو اغت درةارۀ ً یان احِهاع تظکیاری از ؽها در نیةػ
 و نػار ساردؾػت، راغػَ،  روةػاه ٌای ذیَاىِی ذیَاىػاتی ناىيػص روح

ػػِيص؟ یٌا چ ویکييص. ا نیط ی، کً ةصن اىػان را تػشؽيیصه ةاؽیص
ٍی را ینت ٌای َْؽ ییگَى  تَاىا و چییيص تهطیگَ ةٍلی اْطاد نی

ٍی تَغػػًٍ ینت ٌػػای ْػػَؽ یی، تَاىاٖػػتیدر ذٖدٌػػص.  نیرؽػػص 
 ٌای نادرزادی ةؾطی ٌػػِيص. ْٖػم ییتَاىاٌا  آن یاةيص، ةلکً ىهی

 ؾػِط ةػًیؾػِط و ةینَر اغت کً نطدم ةا رؽص حانٍ  ةؾطی، ة ویا
ػػای یچ کييػػص،  کػػی نػػا تَحػػً نییظیای ْیػػو دىیػػدر ا نلهػػَسٌظ

،  خػًیدر ىِؽػَىص.  و نػا واةػػًِ نییؾػِط ةػً اةػظار ىػَیو ةیةياةطا
روىػص و  ل نییػَغًِ ترلینَر د نادرزادی ةؾطی نا ةً ٌای ییتَاىا

 ؽَىص. ص نییکانالً ىادص در ىٍایت

ص از نطیػٔ یػةا ، ؽشؿ ٍیینت ٌای َْؽ ییتَاىا ةطای داؽِو
َاىػات یای را کً داؽػًِ، ةازیاةػص. انػا ذ وییًایؿ اس ً، ذایتیتظک
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نِفػل  و ةً غطؽػت حٍػانیای ىصارىص، ةياةطا  صهیچیاْکار د چيیو
ةطسػی از ؽان دغِطغی دارىص.  ٌای نادرزادی ییتَاىاةً ٌػِيص و 
ٌػا  ً کييػص، روةاهیػداىيػص چگَىػً تظک نی َاىػاتیيػص ذیگَ اْطاد نی

ػػا و غػػایط ذً کييػػص یػػرا تظک دن داىيػػص چگَىػػً نی َاىػػات ییػػا ناٌر
داىيػص  َاىػات نییػت کً ذینَر ى ویً کييص. ایتظک داىيص چگَىً نی

 ٌیچ درکی از تظکیً ىصارىص، ْٖمٌا  آن ً کييص. در اةِصا،یچگَىً تظک
ٌػای نػادرزادی را دارىػص. غػپع  ییتَاىا نَر اغت کً ٌهػان ویا

زنان کػاْی،  هػی نياغػب و نػصتیهی نياغب، در نریؽطا ترت
ٌػػای  ییاورىػػص و تَاىایة ةػػً دغػػتةَِاىيػػص اىػػطژی  ان داردانکػػ
 ٍی را رؽص دٌيص.ینت َْؽ

ساـػی  ٌػای  ییتَاىيػص ةػً تَاىا نی َاىػاتیةً ایو ؽػکل، ذ
ةً اىطژی نٍيَی  َانیذ ویا م کًیگِٓ ، نی دغت یاةيص. در گضؽًِ

ات َاىی، ذ ٌادی ٌایی دارد. از ىيط نطدم ییآورده و ذاه تَاىا دغت
 میگػَ نیانػا را کيِطل کييص.  آغاىی نطدم تَاىيص ةً و نی ٕصرتهيصىص

ظی یػکييصۀ وإٍػی چ ویتهط ػِيص و در نٖاةلِ یٕصرتهيص ىٌا  آن کً
ص، يً کػطده ةاؽػیتظک تًا ٌظار غالیػِيص. ٌطچيص نهکو اغت تٖطیى

گطچػػً کػػاْی اغػػت. ٌػػا  آن کػػطدن ةػػطای سطدتػػان  کَچک اىگؾػػت
تَاىيص ةطسػی  را دارىص و نی یذاتَاىات ایو تَاىایی یایم کً ذ گًِٓ
نػا وحػَد دارد:  انػا اـػلی در حٍػان ،ٌا را داؽػًِ ةاؽػيص ییتَاىا

 نَْػٔکييص، چً رغص ةػً ایيکػً در آن ً یىصارىص تظک احازه َاىاتیذ
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 هی سَاىػصهیٌای ٕص در کِابؽایص اغت کً ٌلت ؽَىص. ةً ٌهیو 
یػا  ای ةػظرا در ْاحٍػً َاىػاتیذ در ٌط چيصـص غػال، ص کًیةاؽ

،  نػصتی ؽَىص. وِٕػی دػع از گضؽػت نی کؾًِ کَچک ایً ذاد 
ؽػَىص،  يػی رؽػص کيػص، ةایػص ىػاةَدیَاىات تػا غػهد نٍیاىطژی ذ

صوةٕط ةیِٓػص، چطاکػً دیگػطی اتٓػاؽ ا یػ کيػص اـاةتٌا  آن ی ةًٌر
نهيػَع اغػت. چػَن غطؽػت نػادرزادی ٌػا  آن کطدن ةػطایً یتظک

ٌػا  آن ً کييػص.یػظکٌا ت اىػػان تَاىيػص نثػل ٌا را ىصارىص، ىهی اىػان
رو اگط انکان داؽت  ٌا دارىص، ازایو ٌایی را ىصارىص کً اىػان کیٓیت
ؽػصىص.  نی هویاٌػط ؽصىص، نههئيػاً  نی کييص و اگط نَْٔ ًیکً تظک

ؽػصىص  و اگط نَْػٔ نی ً نَْٔ ؽَىصیةياةطایو احازه ىصارىص در تظک
را  ویػػظ ایػػَدؽػػان ى. سيصکؾػػِ را نیٌػػا  آن سػػصایینَحػػَدات 

ذاكػط در ذػال ، حانٍػ  ةؾػطی  گِٓم نَر کً داىيص. انا ٌهان نی
 گيػاٌی را نطتکػب ٌط ىػَع و ةٍلی از نطدمنيرم ؽصه ؽصت  ةً

ةؾطی در سهط  ا حانٍ ی، آ رغص و نطذلً نییؽَىص. وِٕی ةً ا نی
 ؟ ػتیى

کع سَد نی تیظی ةً ىٍایوِٕی چ ؽػَد! دػی  نی رغص ةػٌط
 زیتػار ٌػای نإتػل زنانةؾػطی در  حَانػً ٌطوٕػت م کػًیا ةطده

 اتیػاسالٕ اِْػاد کػً نی وِٕػی اتٓػاؽ ؾػًی، ٌه ؽػصىص نيٍصم نی
ذاكػط، ُةٍػصی  در ذػالؽصه ةَد.  نَر وذؾِياکی ْاغص ةً اىػان

اری از ُةٍػصٌای یةػػ ویغػاکو اغػت و ٌهچيػ در آن اىػػان کً



145 

 

درةػارۀ  ٖتیذٖ ویٕطار دارىص. ا ار سهطىاکیِی ةػیدر وكٍ، گطید
کيػص. ارواح یػا ذیَاىػات  نی ظ ـصؽیى غهد ویگط در ایُةٍصٌای د

سَاٌيػص  تط ْطار کييص، نیً یسَاٌيص ٌطچً غط کييصه ىیظ نی  تػشیط
ِو کييص ْکط نیٌا  آن ةاهتط ةطوىص. ةً غهَح ةػاهتط  غهَح ةً ةا ْر

و یػتَاىػص ةػً ا نی در ةتطىػص. انػا چگَىػً ةػً غایم تَاىيص حان نی
ص ةصىی ةؾطی داؽًِ یص ةایً کيیص تظکیسَاٌ ةاؽص؟ اگط نی غادگی

چػطا ةٍلػی از  کػً اغػتٌػایی  ٌلتکی از یو یرو، ا ص. ازایویةاؽ
 يص.یآ َان درنییا ذیط روح یةً تػش گَى  چی کييصگان ویتهط

واهتط یا اغِاد  نَحَدیچ چهَر ٌ: »دطغيص یةٍلی از اْطاد ن
گػطی در یاـػل د« دٌػص؟ ةػاره اىخػام ىهی ویکػاری درإصرتهيصی 

نلػب چیػظی ةاؽػیص یػػا  درتػان دارد: اگػط سَد نػا وحػَد حٍػان
 .ؽَدؽها ناىً هایل ىصارد تکػی  چیسَدتان چیظی را ةشَاٌیص، ٌ

ص و ٌهػطاه یيیرا ةطگظ درغت راه کً میدٌ نی آنَزش ؽها ةً ایيخا
گػضاریم  م و نییدٌ ؽػها آنػَزش نػی نَر کانل ةػً ةا آن، ْا را ةً

اد یػآن را  صیطیةگ میتفه ایيکًسَدتان ةً نػائل آگاه ؽَیص. انا 
 اغػِاد ؽػها را ةػً درِ »نطةَط اغت. تان ص، ٌيَز ٌم ةً سَدیطیةگ

« ةػػِگی دارد.تػان ً ةػً سَدیػتظک کيص، انػا ی نییورودی راٌيها
 ایيکػًص. یػً کيیػکيػص کػً تظک ؽها را نختَر یا وادار ىهیکػی  چیٌ

 ٌتارت ص یا ىکيیص، تفػهیم ؽشفػی سَدتػان اغػت. ةػًیً کيیتظک
 ی را ةشَاٌیػصچیظ چًص، یطی را اىِشاب کيیچً نػایيکً  گط، درید
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 کيص. کػی ةا ؽها نصاسلً ىهی چیآوریص، ٌ ةً دغتی را چیظ چً یا
یب کييص دیگطان ْٖم نی ةٍِطیو کػار  تَاىيص غٍی کييص ؽها را تُط

 را اىخام دٌیص.

کييػص،  نی ویرا تهػط گَى  ةٍلی از اْطاد چی صیيیة نی اگطچً
ؽان را  طکييصه اغت کً اىطژییَان تػشیا ذیوح و ریا در وإًانا 

آن نَحَدات چگَىً در اةِػصا نػطدم را تػػشیط  آورد. نی ةً دغت
کييػص  گَى  را تهطیو نی از اْطادی کً در غطاغط کؾَر چی کطدىص؟

ؽان روح یا ذیَان تػػشیطکييصه دارىػص؟ اگػط  دؾت ةصن چيص ىٓط
 گَى  کطدىص چی ىهیحطئت اْطاد اری از ی، ةػگِٓم تٍصادش را نی

 دػعذػص وذؾػِياکی زیػاد اغػت.  تٍػصادش ةًکييػص.  ویرا تهط
ػا وإٍػیچ ویآورد؟ ا نی ةً وحَدرا  تیوكٍ ویی اچیظ چً در ًا ٌظ

صۀ یدص ویٌادی ٌػِيص. چگَىً چي نطدم احِهاع کطدن طانیوذال 
ةػً  وغیل  سَد نػطدم و نؾکل ةًی؟ ا آنصه اغت ةً وحَدهی یوس

اغػت و اٌطیهيػان  ؽػصن ةصدر ذال  تیچطاکً ةؾط ،صیآ نی وحَد
 گَىػ  ویژه، ٌهػ  آن اغػِادان ٕالةػی چی حا وحَد دارىص. ةػً  ٌهً

طکييصه دارىص و ایو چیػظی یَاىات تػشیا ذیارواح ؽان  روی ةصن
ِز یکييػص. در غطاغػط تػار ٌای سَد نيِٖػل نی اغت کً در آنَزش

 وییط کييص. اگط ارا تػش نخاز ىتَدىص نطدم َاىاتی، ٌطگظ ذ ةؾطیت
 ص احػػازهیػػد نیآن را  طکػػػی. ٌؽػػصىص نی کطدىػػص کؾػػًِ کػػار را نی

انػطوزی نػا ةٍلػی اْػطاد  ص در حانٍ یکي ا ةاور نییداد. انا آ ىهی
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 ذِػیسَاٌيػص و  را نیٌػا  آن کييػص، نلػب نیٌا  آن ةطای کهک، از
انػا »ةٍلی اْطاد نهکو اغت ْکط کييص:  ؟کييص را ٌتادت نیٌا  آن

ص، انػا در یىشَاغِآن را  ؽها!«  سَاغِم ػت کً نویى ظییآن، چ
و یة روؽو اتا نَحَدی. آ صیٍی ةَدینت ٌای َْؽ ییحػِخَی تَاىا

ص داد؟ در يػؽػها سَاٌ را ةػًٌا  آن ً،یتظکدرغت  ٌای ةظرِا روش
واةػػِگی  ویػٌادی اغػت و ا چیظی ةَدن، واةػِگی نطدم نلب

ا ؽَد. دع  دٌػص؟ ْٖػم یؽػها ن را ةػًٌػا  آن کػػی چً ةایص ٌر
 تَاىيػص َاىػات نییاٌطیهيان از ُةٍػصٌای دیگػط و اىػَاع نشِلػّ ذ

ا آن ؽتیً ایو ىیػػت کػً تػشیطؽػصن یرا ةً ؽها ةصٌيص. آٌا  آن
 آیص. کيیص؟ دع آن نی وغیل  روح یا ذیَان را درسَاغت نی ةً

کييص؟ وِٕػی  گَى  را ةا ذٌيی درغت تهطیو نی چیيص ىٓط چ
طد، یػتَٖا را حصی ةگ صیدٌص ةا اىخام نیرا  گَى  چی ویکػی تهط

ای سَب  ٌطحاص در یدٌص و ْطدی نٍطةان ةاؽص. ْطد ةا اىخام کاٌر
ِار کيص. سَاه تهطیو چی ؽکل ویهی ةصیٌط ؽطا و ترت گَى   ْر

کييص؟  ْکط نی گَىً ویرا در دارک اىخام دٌيص یا در ساىً، چيص ىٓط ا
 ویی تهػػطگػػَىگ چی ىػػَع اْػػطاد چػػًداىػػص ةٍلػػی  ىهیکػػػی  چیٌ

در  ىَغػان را ةػًؽػان  ص و ةصنيکي نی ویتهطدر ذایی کً  کييص. نی
 اذِػػطام نػػو ةػػً اوه، ٌطوغػػم»ص: يػػیگَ نی ط یػػبیػػص، زىػػآور نی
ةٍلػی اْػطاد ذِػی !«  اغت لی نيَٓریس نادرزىم»یا « گضارد ىهی

ِػً تػا انػَر  ی ىيػط نیٌطچیظدرةارۀ  دٌيػص، از نرػل کارؽػان گْط



146 

 

ـػرتت ىکييػص و اگػط چیػظی اش  هکً درةارىیػت ظی یکؾَر. چ
 ایػؽػَىص. آ ىتاؽص، ةطآؽًِٓ نیؽان  نَأْ ٌٖیصه و اْکاِر ؽشفی

ٌػای  ویکػً تهطٌػِيص ؟ اْطادی  ىانیص گَى  نی چی ویتهطآن را 
ؽطوع ةػً ؽان  یداٌاکً  دٌيص اىخام نیٕصر نَهىی  آنرا  ػِادهیا

ػا  ویػا»ػػت: یى آرامؽػان  ، انا ذٌوکيص یطزش نی احيػاس روٌز
کػارم  اْػظایؼ اغػت. نرػلدر ذال ٌا  هتیو ٕ ؽصه ار گطانیػة

ٍی ینت ٌای َْؽ یینطا ةپطدازد. چطا ةٍلی از تَاىا تَاىص ذَٖؽ ىهی
ٌػػای  یی؟ اگػػط تَاىا صٌمىػػرؽػػص  گَىػػ  چی ویتهػػط ٔیػػرا از نط

م و َؽػ نی گَىػ  ظ اغِاد چییى ، نو آورم ةً دغتٍی را ینت َْؽ
ةً  دَل هارانیٔ نٍایخ  ةینطاز  تَاىم آورم. نی نی ةً دغت طوت 
 گػطانیٍی دینت ٌػای ْػَؽ ییيػص تَاىایة وِٕػی نی« اورم.یة دغت

کػػب  ؽػَد. ذٌػيؼ ةػا نی ؾػِط نلػهطبی، ذِػی ة ىاٌط ؽصه
ٌػای ؽػٓای  ٍی، چؾم غَم و کػػب نٍارتینت ٌای َْؽ ییتَاىا

 ویػا چٖصرص: یؾیيصیة ویؽَد. ٌهگی درةارۀ ا هاری نؾَِل نییة
 کػانالً ةػطسالؼ آن دور اغػت! ِحو، َؽو، ِرننا،  حٍان از غطؽت

اٌطیهيػی و در روؽػی یتهػطدر ذػال م، او ییتط ةگػَ اغت. حػصی
 ٔینط ویؾِط ةصیة دٌص. ٌطچً اغت! انا آن را ىاآگاٌاىً اىخام نی

 ویػؽػَد. ا کيػص ةػصتط نی غػانً نی ؼْکط کيص، اْکاری کً ذٌي
طد. یػةگرا حػصی  ص تَٖایداىص کً ةا ؽشؿ ْا را کػب ىکطده و ىهی

ًا ةا اىخام کيص ْکط نی  ةػً دغػتتَاىص اىطژی  ٌا نی ویآن تهط ـْط
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ةػً آن  کطدن تَاىص ةا نلب را ةشَاٌص، نی ٌطچً کيص اورد و ْکط نییة
 اغت. گَىً ایو ؽشؿ ایوذٌيیت اورد. یة دغت

ػای یػت چیاْکارش درغت ى ایيکًسانط  ًٖا ةًیؽشؿ دٕ ٌظ
 گَىػ  چی ویتهط ةاسَاٌص  نیوِٕی کػی کيص.  ةصی را حضب نی

ارواح  اوردیػة ةػً دغػتٍی ینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىاو  و ؽٍطت دَل
ؽػشؿ ةػً   از ایػو سَاغػٌِا  آن يص.يیةتآن را  صيتَاى نی یذیَاى

و  سػَب ةاؽػص ؼةػصىآیيص زیػطا نهکػو اغػت ناٌیػت  وحص نی
ای سػَةی را در سػَد داؽػًِ ةاؽػص. نی ذٌػيؼ ةتیييػص کػً  چیٌظ

! انػا  ٍی اغػتینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا دىتال ةػًزیطا سیلی ةص اغت 
ىػص. ارواح تطغػی ىصار ةاؽػص، داؽػًٌِػم اغػِادی ْػطد اگط  ذِی

ٌػای  دىتال تَاىایی کػػی ةیؾػِط ةػً ٌطچػً کػً يػصىدا نیذیَاىی 
را ةػً ٌػا  آن ؽَد کً ش ةیؾِط نفهم نیاغِاد نتیٍی ةاؽص، َْؽ

را زیػطا آن  ؛ةاؽػص  وإٍی یروش تظکاز  ویژه اگط اغِاد او ىصٌص، ةً
ػا ؽػَد. ْػطد گیػطد  در ىيط نیواةػِگی ىٌَی   ٌطچػًکػً ةایػص ٌر

ٌػای  ییْکػط کيػص، ةػً اذِهػال کهِػطی تَاىا ٔینط ویا ؾِط ةًیة
 ٌهچيػان ىؾَد،ةً آن آگاه . انا اگط ؽَد ٍی ةً او داده نیینت َْؽ

 ش، اغػِادىٍایػتؽػَد. در  اْکارش ةصتط نیکيص و  نینلب آن را 
ٔ او را یػٌه ط اغػت، ةػا آٌػییىادض اـالحو ا ایيکًدع از نؾاٌصۀ 

کيص. ةٍلػی اْػطاد اغػِادی  گط از او نطإتت ىهییکيص و د تطک نی
، کيػصنطإتت ٌا  آن ازىصارىص انا نهکو اغت نصتی اغِادی گضری 
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گط وحَد دارىص. یادی در ُةٍصٌای دیار زیػواهتط ةنَحَدات  کً چطا
ةػً او  و ؽػشؿ ؽػَد، ىگػاٌییػنَِحػً اواهیػی ؽایص نَحػَد 

 ایيکػًکيص و دع از  روز یا ةیؾِط، او را دىتال يکنصت  ةیيصازد، ةً
ػایص سَب ىید گػطی یدواهی گػط نَحػَد یؼ کيػص. روز دیػت ٌر

يصازد، دػی ةتػطد کػً او سػَب یرد ؽَد، ةً او ىيطی ة اغت نهکو
 کيص. ػت و او را تطکیى

ا گضری، یاغِاد ؽشؿ، سَاه ٌادی ةاؽص  داىص کً نی َانیذ
ایی را کً آن ؽشؿ  تَاىص ىهی در نلب آن اغت ةً او ةصٌص. چیٌظ

آىخػػا  درواهتػػط نَحػػَدات  ی را کػػًیتَاىيػػص ُةٍػػصٌا َاىػػات ىهییذ
ظ یػػتطغػػيص و از ایػػو راه گط ىهیٌػػا  آن ویييػػص. ةيػػاةطایٌػػػِيص، ةت

وِٕػی  نػا وحػَد دارد کػً کييص: اـػلی در حٍػان نی غَءاغِٓاده
شَاٌػػص، غػػایط اْػػطاد ظی ةیػػا چیػػظی ةاؽػػص یػػکػػػی در نلػػب چ

ظ یػػػو راه گطیػػػاز ا ىػػػاتَایتَاىيػػػص در آن دسایػػػت کييػػػص. ذ ىهی
ةػػً او آن را سَاٌػػص،  اگػػط او چیػػظی نی»ص. يػػکي نی غَءاغػػِٓاده

 َانیذ «، ىً؟ کيم او کهک ةً کً ػتیى دٌم. ةطای نو اؽِتاه نی
 کيػص او را تػػشیط ىهی در اةِصا حطئػت َانیدٌص. ذ او نی ةًآن را 

ؽػشؿ  دٌػص. او کهػی اىػطژی نی ةً ؼیآزنا ٌيَان ةًکيص و اول 
ةػَد  ؼیدر حػػِخَ کً را اىطژیآن ىَع  ةطد نی دی روزی ىاگٍان

. ذیَان ةػا درنان کيصٌا را  هارییتَاىص ة آورده و ذِی نی ةً دغت
آن کػانالً سػَب ٌهػل کػطده، از آن ناىيػص احػطای ایيکػً  نؾاٌصۀ
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چػَن »کيص.  ؼ اغِٓاده نییدرآنص ٕتل از ؽطوع وإٍی ىها ؼید
او  ةً تَاىم و ؽکل نییا چػتم. ةً او نی سَاٌص، ةً ةصن نیآن را 

ای ة تط اىخام دٌػم. نگػط چؾػم  آغانآن را  و ؾِطی ةصٌمیچیٌظ
 ةػً ایػو« ؽػَد. ةً تػَ داده نی چیظ ٌهًسَاغِی؟ ذاه  غَم ىهی
 کيص. را تػشیط نی آیص و ؽشؿ ـَرت نی

ػا ْکػط یچ ویػَاغِو اةً س ؽشؿ ویا ذٌو در ذایی کً ٌظ
طون یػةاىطژی تَاىص  ؽَد و ذِی نی ةاز نی ؼغَن کيص، چؾم نی

 ةػً دغػتٍی حظئػی ینت ی ْػَؽیةٓطغِص. ٌهچيػیو کهػی تَاىػا
در  آىچػػً کيػػص ؽػػَد و ْکػػط نی زده نی ار ٌیخػػانیآورد. ةػػػ نػػی

 کيػص کػً آن آورده و ْکػط نی ةػً دغػت حػِخَیؼ ةَده ةاهسطه
 ٔیػٖت ایػو اغػت کػً از نطیذٖ . انا يؼ ةَده اغتیذاـل تهط

 کيػص کػً . ْکػط نی اورده اغػتیػى ةػً دغػتظی را یچ چیٌ ویتهط
ٌػا را در ةػصن  هارییة يػص و نرػلیةصن اىػان را ةت درون تَاىص نی

، او اـالً ةػاز ىؾػصه غَم ، چؾم ٖتیدر ذٖی کيص. یؽياغا ؽشؿ
ةػا  َانیػکيػص. آن ذ نی نِػظ او را کيِػطل کػً اغػت َانیػذ ةلکً

ا را نییَد چٌای س چؾم نِظ  يص ةًیة نیرا  آىچً يص و غپعیة ٌظ
ةػاز  غػَنؼ چؾػمکيػص  او ْکط نی خًیدر ىِکيص،  نی او نيٍکع

« را ةیطون ةٓطغػِی؟ ؽػطوع کػو.اىطژی سَاٌی  نی. » اغت ؽصه
دارد،  ْطغِادن اىػطژی ىگػً نػی سَد را ةطای ةیطون وِٕی او دغت

یػا ؽػایص در  آیص نی طونیْطد ة ةصن َان ىیظ از دؾتیٌای ذ ديخً
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دار نار  ؽکاؼ زةانةطسی نَارد، ناری ةً ؽشؿ چػتیصه ةاؽص و 
ا نِػَرم یػهػار یة ٕػػهت ص تػا آنیػآ نی طونیػکَچک آن ة از غط

و وحػَد دارىػص. آن یػادی ناىيص ایار زیػص. نَارد ةػیق را ةلینط
ایػو  کييػص ْٖػم ةػً ط نییو اْطاد را تػػشیارواح یا ذیَاىاتی کً ا

 کييص. نلب نیٌا  آن و اْطاد ازیکً ا آیيص سانط نی

نلب دَل و ؽٍطت ةَده،  درایيکً  سانط ، ؽشؿ ةًدر ىِیخً
 درنان کيصٌا را  تَاىص ةیهاری ٍی دارد، نیینت ٌای َْؽ ییذاه تَاىا

ار یٌػػا او را ةػػػ يػػص و ٌهػػ  ایویةت غػػَنؼ تَاىػػص ةػػا چؾػػم و نی
اغػِی سَ آیػا ىهی»اىػصازد:  نیگػاٌی ى َانیػکيص. ذ نی سَؽرال

 ار آغػانیةػػ« کيم. دار نػی ، تػَ را دػَل ار سبی؟ ةػ دار ؽَی دَل
تَاىػص نػطدم  نی َانیػکػطد. ذ ذٌو ْطد ٌادی را کيِػطل کً اغت

ىػظد او درنػان  ةػطای  دغػًِ دغًِ راٌػا  آن ادی را کيِطل کيػص ویز
، کيػص درنان نیی را یٌا قینط ایيخااو در ذایی کً  اورد. ٌخب،یة

 َیػٌا تتل ةػطای او در روزىانػً ستطىگػاران کػًکيص  کاری نی َانیذ
ا کيِطل ویا ٌادی را ةطای اىخام کييص. او نطدم کيص. وِٕی  نی کاٌر

 ایظذهً او ذٔ اىصازۀ کاْی ةً ص ةًیآ ىظد او نیدرنان  کػی کً ةطای 
 َانیػذ .ةػصون دردغػط ةػطودکػً او گػضارد  ىهی ذیَان دطدازد، ىهی

او  ةایص ةػً ةً ٌط ذالو ةیهار طد یهار غطدرد ةگیة ؽَد کً نی غتب
ٌػم ةػً رغػیصه اغػت و   ػطوت ادی دَل ةپطدازد. ٌم ةًیز نٖصار

ادی کػػب کػطده، نؾػٍَر ؽػصه و اغػِاد یػز ، چطاکً دػَل ؽٍطت
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 ي یؽػ ویؽ اْػطادی ةػً وی. نٍهَهً چيػ ىیظ ؽصه اغت گَى  چی
 و سػَد را يػصیی ةگٌَطچیػظکييػص  نی دٌيص و حطئت ِی ىهییاٌه

ؼ یتػا ذػصی دػ ىػص.گیط در ىيػط نی« ةاهتطیو ىٓػط ةٍػص از سػصا»
 ٌای نٍطوؼ نثػل نلکػً  ؽصۀ ایًٍصایکييص ةازد روىص کً ادٌا نی نی

کييػص سػَد را  ؾم ٌػِيص. ذِی حطئت نیی ا انپطاتَر ةظراینادر 
را اىخػام  ي یؽػ ویؽ  یػنَر وإٍػی تظک ةً از آىخا کًةَدا ةيانيص. 

ٍی ٌػػِيص. ینت ٌای ْػَؽ ییتَاىا دىتال ةًؽان  ، در تهطیو اىص ىصاده
 .کييص نی انؽطیَاىات تػشی، ذدر ىِیخً

 کً اؽکایی دارد؟ تا آىخا چً»ص: یص ةٍلی از ؽها ْکط کيیؽا
« اغػت. نؾٍَر ؽػص سػَب وا  طوتهيص یآورد  ةً دغتةَِان دَل 

کييص. ةگضاریص ةً ؽها ةگػَیم کػً  ْکط نی گَىً ویاز اْطاد ا ارییةػ
دٌػص.  ؽػها ىهی ةًچیظی  لیدی ةصون ةطىان  سَد را دارد و َانیذ

ةػً ظی یػ، چدادن ازدغػتوحػَد دارد: ةػصون  و حٍػانیاـلی در ا
ا یػػآورد؟ آ نػػی ةػػً دغػػتی را چیظ چػػً َانیػػص. ذیػػآ ىهی دغػػت

را تان  سَاٌص حٌَط ةػصن نی ؟ او درةارۀ آن ـرتت ىکطدم اکيَن ٌم
و حػٌَط یةيػاةطا .کيػص ًیػتظک ةؾطی، اورد تا در ؽکلییة ةً دغت

 ْٖػم کيػص. انػا در ةػصن اىػػان نی حهً ؽشؿ ةؾطی را از ةصن
ً ینٖصار نرصودی از ایو حٌَط وحَد دارد و اگط کػی ةشَاٌص تظک

آن  َانیػص ذینٖصار نرصود وحَد دارد. اگط ةگضار ویٌه کيص، ْٖم
ی ةطای ؽها چیظ چًص. یکي ً را ْطانَشیص تظکیاز ؽها ةطدارد، ةارا 
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ص داد یاز دغت سَاٌهزم را  ۀآن نادً کيیص؟ یص کً تظکناىَ  ةإی نی
اـالً  نو»يص: یص ةطسی اْطاد ةگَی. ؽا صیً کيیتَاىیص تظک و اـالً ىهی

اورم. تػا یػة ةػً دغػت دَل سَاٌم نی ، ْٖم ً کيمیتظک سَاٌم ىهی
ػای ی. چػطا ىگػطان چ اغػت سَب وِٕی ةَِاىم دَل داؽًِ ةاؽم ٌظ

 ص دػَلیػص ةشَاٌیؽا دٌم، دیتَكتان  یص ةطایةگضار« گط ةاؽم؟ید
 ؽکل ویا ةًتَكید دادم آن را  ایيکًةیاوریص، انا ةٍص از  ةً دغت
تان  اٌلای ةػصنکيص،  را زود تطکتان  ص. چطا؟ اگط ةصنیکي ْکط ىهی

ناىػصۀ  نػصت ةإی ، در تهػام ص ؽص. ةٍػص از آنيسَاٌ ّیار كٍیةػ
 ادی از حٌَط ؽهاینٖصار ز طایص ناىص، زیسَاٌ ؽکل ویا ةً ٌهطتان

کيػص، زىػصگی ىتػاتی  ط تػطکیرا دتان  . انا اگط ةصن اغت را ةطداؽًِ
را ةا ْٖم ىٓػػی کػً از ؽػها ةػإی ٌهطتان   یسَاٌیص داؽت و ةٖ

ا یػػص، آیداؽػػِ گضراىیػػص. ذِػػی اگػػط دػػَل نی نی ناىػػصه، در تشػػت
ا یػص، آیؽػص ص؟ ذِػی اگػط نؾػٍَر نییسطج کيآن را  تَاىػِیص نی
 ؟ ةَد ىهی وذؾِياک ویا ای؟ آ صیةتط یضت آنتَاىػِیص از  نی

و یػو اْػطادی کػً ایو در ةػ وإًٍا زیاد ؽصهنؾکالتی  ویچي
ػػا چی تيٍا  ىػػً َانیػػکييػػص وحػػَد دارد. ذ و نییگَىػػ  را تهػػط روٌز

ؾػص و کُ  را نی اـلی ؽشؿ روح کيص، ةلکً طیتَاىص ْطد را تػش نی
ْػطد  اگطچًؽَد.  نی مینٖآىخا  و دررود  نی َان ؽشؿیى در کاخ

 ویػ. ذِػی ا ػػتیى ٖػتیدر ذٖؽَد، ویػی  نی صهید اىػان ًیؽت
ا انطوزهیچ ٌػای اسالٕػی اىػػان  دٌص، زیػطا ارزش ٌم روی نی ٌظ
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 دٌػص و ةػً نی اىخام . وِٕی کػی کاری ىادرغت ط کطده اغتییتِ
ةػاور آن را  دٌػص ذِػی نی اىخػام کػاری ىادرغػت ص کًییگَ او نی

، سَاغػػِو دػػَل و  دػػَل آوردن دغػػت ةًکيػػص  کيػػص. ْکػػط نی ىهی
ػا درغػت ٌػػِيص. یػغػت و ااو ٍػییذٔ نت ؽصن  طوتهيص و کاٌر

زىػص و  گطان ـػصنً نییرغاىص، ةً د نی انیگط زیاْطاد د ةياةطایو ةً
ؽػَد و حطئػت  نی ، ٌط گياٌی را نطتکػب دَل آوردن دغت ةًةطای 

،  ظی از دغػت ىصٌػصیػَان اگػط چیکيص ٌط کاری اىخام دٌص! ذ نی
ؽػها  چ، ةػًیٌػازای تَاىػص در  ا نییآورد. آ ىهی ةً دغتظی را یچ
ػػایسَاٌػػص چ ظی ةصٌػػص؟ نییػػچ ایتِػػً  ةػػطدارد.تان  از ةػػصنی را یٌظ

 سانط سَاىيػص ْٖػم ةػً و نؾػکالت را ْػطا نیینطدم ا کً میا گًِٓ
ای ارزشایيکً  درغت ؽان  ـرید ىیػت و ذٌوؽان  ٌا و نٍیاٌر

 ػت.یى

داْػای نػا  نَكػَع ةػطای ْػایَنم چگَىً ایػو یيیص ةتیةگضار
 صیػةَِاىوِٕػی ص، تػا یکي ً نیی. وِٕی در روش نا تظک نفصاؽ دارد

، ٌػیچ نؾػکلی ىشَاٌیػص داؽػت،  صیرا ذٓو کي ي  سَدیؽ ویؽ
ویػی « کيص. هو ُلتًیتَاىص ةط ـص اٌط ْکط درغت نی کی»چطاکً 

 دىتال ةػًص، اگػط یػکي سَةی ذٓو سَد را ةً ي یؽ ویص ؽیاگط ىَِاى
ص اِْاد. ةٍلػی یةً دردغط سَاٌنَر ذِم  ةً ، صیظ ةطویچ ا آنی ویا

ایاْطاد، چ ػا  اىػص ىهی کطده ویزناىی ٕػتالً تهػط ی را کًیٌظ تَاىيػص ٌر
داىیم کػً ْػطد ْٖػم یػک روش تظکیػً را اىخػام  کييص. نا هزم نی
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  وإٍی ْطد ةایص ْٖم روی یک روش تهطکػظ یدٌص، چطاکً در تظک
اىص، ةػً  ی ىَؽػًِیٌػا کِاب گَى  چی کيص. گطچً ةطسی از اغِادان

ػا ةػَده و وإػػام  اىَاعٌا ؽػانل  کِاب آن کً میگَ نی ؽها چیٌظ
ایچ ٌهان ًیؽت ا، روةاه نی ویی ٌػِيص کً تهطیٌظ ٌا و  کييص: ناٌر

ص، یػکي ٌػا را نهایٍػً کِاب وحَد دارىص. وِٕی آنٌا  آن راغٌَا در
ا از یچ ویا کػً تٍػصاد ام  دطىػص. گِٓػً نی طونیػة کلهػاتدؾػت ٌظ

وإٍػی اغػت و  چيصةطاةط تٍصاد اغِادان گَى  ٕالةی چی اغِادان
ص چػً یػص ةصاىیػرو ةا ص. ازایویؿ دٌیرا تؾشٌا  آن تَاىیص ؽها ىهی

ص. یػً کيیػداْػا تظک ص در ْػایَنیگَیم کً ةا ىهی ار ویص. ایکي کار نی
ص. انا در ٕػصیم یکي ًیص در ٌط روؽی کً نایل ٌػِیص، تظکیتَاى نی

ةصون کػب راٌی درغػت ةٍِػط اغػت از  غال ٌظار»ةَد:  ای گًِٓ
در ذال ص کً یص ةصاىیو ةایةياةطا« ک روز تظکیً در روؽی دروُیو.ی

 ظیص. چیً کيیص و وإًٍا در روؽی درغت تظکیاىخام چً کاری ٌػِ
ْکطی را اكاًْ  چیذِی ٌ ص،یىکي   سَد نشلَطیگطی را در تظکید

 . چػطا از ؽػکل اغػت ِػادهاْ ةٍلػی اْػطاد از ؽػکل ص. ْایَنیىکي
را  گَىػ  گػط چییٌای د روش کييص کً ادٌا نیٌا  آن اِْاده اغت؟

تهػطیو ٌػػِيص، در در ذػال  کػً ٌطوٕػتاىػص. انػا  ىکطده ویتهط
کييػص.  نی ی را اكاًْیٌا ظییچؽان  ٌای غاةٔ ویاز تهطؽان  ذٌو

ا ةًیچ ا آنیآ ظی یػٌهػ  آن چ ویػؽػَىص؟ ا ىهی آورده ویتهػط ٌظ
 گَیم. َاىات نییا ذیل  ارواح یوغ ط ةًیدرةارۀ تػش کً اغت
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 ًانی یک زبان

 ؽػشؿ ىاگٍػان کػً اغػت ویػ؟ نييػَر ا ػتیچ« ٍاىییک زةان»
 ط یػبیػظی را زیػکيػص. او چ ـػرتت ىاؽػياسًِ تَاىص ةً زةاىی نی
ی یآورد. ؽشفی ةػا تَاىػا غط در ىهی ىیظ از آن سَدش ص کًیگَ نی
نَر  تَاىػص ةػً ، انا ىهیدرک کيص نٍَٓم کلی آن راتَاىص  داتی نی تلً

کيػص.  نی ی ـػرتتچیظ چًدرةارۀ  ؽشؿ ویا ص کًیةگَ نؾشؿ
کييػص.  ـػرتت نشِلػّ زةان تَاىيص ةً چيص ةٍلی از اْطاد ىیظ نی

کييػص  ىػص و ْکػط نیگیط در ىيػط نیظ یاىگ ؽػگٓتآن را  ةطسی ذِی
ی یىػػً تَاىػػا ٍی اغػػت. آنینت ْػػَؽ ییىػػٌَی نٍػػارت یػػا تَاىػػا

 و ةیاىگط غػهدیٌهچيو  کييصهً یتظک ىً نٍارت اغت وٍی ینت َْؽ
 کػً گَىً اغػت ویػت؟ ایناٌیت آن چ ؽشؿ ٌم ىیػت. دع

ص یکي کيص. انا ْکط نی روذی از ُةٍصی دیگط، ذٌو ؽها را کيِطل نی
ص و از داؽػػِو آن یػػدوغػػت دارآن را  اغػػت، داؽػػِو آن سػػَب
،  دوغػػت داؽػػًِ ةاؽػػیصآن را  ؾػػِطیة . ٌطچػػً صیٌػػػِ سَؽػػرال

 ، چگَىػً کييصۀ وإٍیً یتظک ٌيَان کيص. ةً نی ؽها را کيِطلصیصتط ؽ
آن وإٍػًا  ، غهد ٌالوه  کيص؟ ةً ؽها را کيِطل کً صیص ةگضاریتَاى نی
ص چيیو نؾػکالتی را ی، ىتا کييصۀ وإٍی ً یتظک ٌيَان اغت. ةً وییدا
 . میْطا ةشَاى سَد ةً



216 

 

نشلَٕات اغػت. تطیو ؽکل ذیات و ةاهتطیِو  ةاارزش اىػان
ػػا کيِػػطلیچ ویػػوغػػیل  ا ةً صیػػتَاى نی چگَىػػً  چٖػػصرؽػػَیص؟  ٌظ

ػا نیتان  ةػصنظ اغت کً کيِطل یاىگ ُم  ویػاز ا ! ةٍلػی کيیػص را ٌر
ایچ چػػتيص، انػا در  ٌا ىهی چػػتيص. ةٍلػی اىػػان نی ةصن ةً ٌظ

کيِطل را اداره یا ؽها نَر نؾاةً  ةًْاـل  کهی از ؽها ٕطار دارىص و 
ٌػا  ةػً اْػطادی کػً ةشَاٌيػص ةػً زةػان آن نَحَدات ایوکييص.  نی

و غػپع ایػػو اْػطاد دػػی  دٌيػص اش را نی ـػرتت کييػص تَاىػػایی
ؽػشؿ  ص. اگطيغشو ةگَیؽکلی ىانٍَٓم  تَاىيص ةً ةطىص کً نی نی

 تَاىص ةػً نیایو تَاىایی  طد،یاد ةگیرا  زةان ظ ةشَاٌص آنیگطی ىید
 داؽػًِ حػػارتاىصازۀ کػاْی  ةً آن ؽشؿ ؽَد. وِٕی او نيِٖل
 تَاىػص ةػً آن زةػان ـػرتت ظ نییکيص، او ى انِرانآن را  ةاؽص کً

ػای، آن چ ٖػتیدر ذٖکيص.  يػص و وِٕػی یآ گطوٌػی نی ـػَرت ةً ٌظ
آیػص  غطاغ ؽها نیٌا  آن کی ازی صیکي آن زةان ـرتت ص ةًیةشَاٌ

 . صیکي کيص کً ـرتت و کهک نی

 ، گٓػػِم نَر کػػً دٌػػص؟ ٌهػػان ِی روی نییوكػػٍ ویچػػطا چيػػ
غػشِی وحػَد آىخػا  را ةػاه ةتطىػص، انػا در سَد سَاٌيص غهد نی

ٌػا  آن ً کييص و سَد را رؽص دٌيػص.یتَاىيص تظک ىهی خًیدر ىِىصارد، 
ػای سػَب، ةػً د اِْيص. نییای را  صهیا گػطان یسَاٌيص ةا اىخام کاٌر

 ةػً داىيػص آن اىػطژی کػً . انا نی داىيص چگَىً کهک کييص، ویی ىهی
را کهػػی  قینػػط هػػاری ؽػػشؿیتَاىػػص ة نیْطغػػِيص،  نی ةیػػطون
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تَاىػص  و دٌص، گطچػً ىهییؼ را ةطای نصتی تػکیکاٌؼ و دردٌا
 از دٌػان ایو کار ةا اغِٓاده داىيص کً نیٌا  آن هاری را ؽٓا دٌص.یة

اىخػام ةطغػص.  تَاىص ةً نیةیطون ةٓطغِص را  ؽان اىطژی کً ؽشؿ
 زةػػانآن را  اْػػطاد دٌػػص. ةٍلػػی روی نی کػػً ظی اغػػتیػػچ ویػػا

ىانيػص.  ةػَدا نی زةػانآن را  ىانيص و اْطادی ٌػِيص کً آغهاىی نی
ی ةیآنیظ و  ای تٌَیو انا ایو گًِٓ  ! نٍيی اغت ذْط

 ىػصرت ةً سػصایینَحػَدات کػً هزم اغت سانطىؾان کيػیم 
کطدىػػص،  نی در ُةٍػػص نػػا ـػػرتتٌػػا  آن کييػػص. اگػػط نی ـػػرتت

ةا چيان  .کييصخاد یای اىػاىی ایی در دىیٌا یطزه ویتَاىػِيص زن نی
غَنم  ةا چؾم»اىص:  گًِٓطسی ة .ةَد وذؾِياک نیـصای نٍیتی 

 او ةػا ؽػها ـػرتت« کػطد. ـػرتت ةا نونَحَدی واه  صم کًید
و ـػَرت یػظ ةػً ایصىص ىینطا د کطد. ةطای آن اْطادی کً ْاؽو ىهی

دٌص ایػو  چیظی کً روی نی کطد. ىهی ظ ةا ؽها ـرتتیاغت. او ى
ُةٍصی  غً ـَرت ـَت ص ةًيْطغِ طون نییةٌا  آن ْکطی کً اغت:

ٌػا  آن و اغت کًیا ، نثل صیؽيَ نیآن را  و زناىی کًیاغت، ةياةطا
 ـػرتت نٍهَهً در ُةٍص سَدٌا  آن ٌػِيص.ـرتت ةا ؽها در ذال 

ص يػیگَ نیرا  آىچػً صیػتَاى ُةٍص نا ىهی ةً ةٍص از اىِٖال ص. انايکي نی
و دو ُةٍػػص یػػدر ا انْلػػازن میطا نٓػػاٌیػػز ص،یةؾػػيَ نَر واكػػد ةػػً

، انػا  اغت دو غاٌت «ِچو ؽی» کیٌػِيص. در ُةٍص نا،  نِٓاوت
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 ک غػال ةػً زنػانیػِچو نػا نٍػادل  ؽػی کیػدر آن ُةٍص ةظرا 
 .اغتآىخ در تط از زنان نا آٌػًِ . زناناغتٌ آن

 ٌا ةطاةط ةا ٌظار  روز در آغهان کی ْٖم»ای ةَد:  در ٕصیم گًِٓ
اؽاره ةً دىیاٌای نػِٖلی دارد  ایو گًِٓ «و اغت.یروی زن غال
و زنػػان وحػػَد ىػػصارد، یٍيػػی ٌهػػان ْلػػا  مینٓػػاٌآىخػػا  در کػػً

 ٌػػِيص، نثػل مینٖػآىخػا  در سػصایینَحػَدات  ٌایی کً ةٍؾت
 ْػایَن و ةٍؾػت ، ةٍؾػت درسؾػان ، ةٍؾت ییُا غٍادت ةٍؾت

دارد. انػػا زنػػان در آن  ی اؽػػارهیٌػػا نکان چيػػان . ةػػً ىیلػػَْط آةػػی
کع، غط ُةٍصٌای ةظرگی کً تط از زنػان در ُةٍػص ً یاؽاره کطدم، ةٌط

را ٌػا  آن . اگط ایو تَاىػایی را داؽػًِ ةاؽػیص کػً ـػرتت نا اغت
کيػص. ةطسػی  تَاىیص ةؾيَیص کً کػی ـػرتت نی ص، نییاْت کيیدر

 ؽان ةاز اغػت. دور دارىص و گَش آغهاىی ازراه اْطاد تَاىایی ؽيیصن
نَر واكػد  کيص، انا ةً تَاىيص ةؾيَىص کً کػی ـرتت نی نیٌا  آن

ا یػک دطىػصگان یح کیص ؽتیً حىؽيَ نیآىچً  تَاىيص ةؾيَىص. ىهی
ت ـصای گطاناَْىی اغػت کػً ٌهگػی . چطسػص زیػاد نی ةػا غػٌط

ٖی یػا یتَاىيص ـػصای نَغػ ىانٍَٓم ٌػِيص. ایتًِ ةٍلی اْطاد نی
ک یػص یػةاٌا  آن ُةٍصی دیگط را ةؾيَىص. انااز غَی  ـصای ـرتت

تػا يػص ٌيَان ذانل ٌهػل ک ٍی داؽًِ ةاؽيص کً ةًینت ی َْؽیتَاىا
نيِٖل ؽػَد اسػِالؼ زنػاىی را از ؽان  ـصا ةً گَشایيکً  ٕتل از

نَر واكػد ةؾػيَىص.  تَاىيػص ةػً و ةتطد و ْٖػم در آن ـػَرت نییة
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 سػصاییرا زةػان  «زةان کیٍاىی»کيص. ةطسی اْطاد  گَىً ٌهل نی ویا
 . ػتیگَىً ى ویاـالً ادر ـَرتی کً ىانيص،  نی

ْٖػم ةػا کييص،  نی گط را نالٕاتیکصی سصایی وِٕی دو نَحَد
داتی ذٌيػی  از ىٌَی تلػًٌا  آن کييص. یتشيص نييَرؽان را نيِٖل نی

ـَرت ـػصای  ؽَد ةً نی اْتیدرآىچً  کييص و ـصا اغِٓاده نی ةی
تَاىيػص اْکارؽػان را نيِٖػل  ْٖم ةػا یتشيػصی نیُةٍصی اغت.  غً

کييػص، ةلکػً گػاٌی  ىهی کل را اغِٓادهک ؽیو یْٖم اٌا  آن کييص.
در ایص ةصاىیػػص کػػً کييػػص. ؽػػ نی گػػطی اغػػِٓادهید اوٕػػات از روش

طىص. انػا اگػط یگ ار حصی نییرا ةػنَدراٌا  ، راٌتان  ػم تتِییتاىِط
درحػ   ویةػاهتط گَیص کً ، نیيصػِیچ ٌا نَدرا از راٌتی ةپطغیص کً

ةطیص کػً چیػظی ورای  ٌػِيص. اگط ةیؾِط ةطرغی کيیص دی نیَگا ی
 زةػػان در وإػػًو ةػػَده داىيػػص. نَدراٌػػا ذطکػػات دغػػت  آن ىهی

ذلػػار زیػػاد ةاؽػػص، تٍػػصاد  وِٕػػیٌػػػِيص.  سػػصایینَحػػَدات 
، کً ٌم زیتا و ةطىص کار نی را ةًنَدراٌای ةظرا  سصایینَحَدات 
 را ةًٌای کَچک تٍصاد ذلار کم ةاؽص، نَدراوِٕی . اىص ٌم نِيَع

ار یةػػ. نَدراٌػا اىػص و نِيَعتػا یار زیظ ةػیىٌا  آن ةطىص، کً کار نی
،  . در گضؽػًِاىػص دطنایً و در تيَع ُيی ٌػِيص، چطاکً ىػٌَی زةان

ْػاش آن را  ؽص، انا ذاه ًِ نیىيط گْطدر ٌا راز آغهاىی  ویتهام ا
 تٍػصادی ذطکػت ْٖػمؽػَد  نی اغػِٓاده در تتػتآىچً  . میا کطده

ًا ةػطای تهػط ؽػَد. آىػان ذطکػات را  و اغػِٓاده نییاغت کً ـْط
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ْٖم در ٌا  آن اىص. ػِم درآوردهیک غیـَرت  ةيصی کطده و ةً نتًٖ
و ْٖم چيػص ؽػکل ةػطای کييص  نیىٖؼ یک زةان در تهطیو ٌهل 

 .اىص ار نٓفلیوإٍی ةػنَدراٌای يص. ٌػِ  ویتهط

 ديد انجام نیشاگردانش رای بتان  ونعلآنچٌ 

آن را  دٌيػص و ييص ةػا نػو دغػت نییة ةطسی از اْطاد نطا نی وِٕی
ا ىهی ةػا نػو  اؽػشاص ویػا ييػص کػًیة نی گػطانیکييص. وِٕی د ٌر

کػار را اىخػام دٌيػص.  ویسَاٌيص ٌهػ ظ نییىٌا  آن دٌيص، نی دغت
ٌا سیلی دوغت دارىص ةػا  گضرد. ةٍلی نی چً در ْکطؽان داىم نی
طىص و ةٍص یةگاىطژی سَاٌيص  دغت ةصٌيص. ةطسی ىیظ نیؽان  منٍل
ا ىهییگ نطا نی دغتایيکً  از   ی: تظک مییگَ ؽها نی کييص. ةً طىص ٌر

 دادن ةطای ؽٓا . نا صیدٌ وإٍی کاری اغت کً سَد ؽها اىخام نی
 ةيػاةطایو ٕفػص ىػصاریم ىیػػِیم، ایيخاتان  و ذٓو تيصرغِی ؽها

درگیػط ایػو م. یٌا را ؽٓا دٌ هارییةیا  میؽها ةصٌ ةًٌایی  اىطژی
ػػا ىهی از ةػػیو را  ٌػػای ؽػػها هارییم ةینَر نػػػِٖ ةػػًؽػػَیم.  کاٌر

ٌػا  و، ةً اىخػام تهطیویٌای تهط . ةطای اْطادی کً در نرلةطم نی
کيػص. اْػطادی  نیدرنان  را ؽان  ٌای ْاؽو نو ةیهاری دطدازىص، نی
ظ یػطىػص ىیگ اد نییػٌا داْا را  سَاىصن کِابا ن ؽشفًا ةسَدؽاکً 

ا ْکط یؽَد. آدرنان  ؽان  یٌا هارییْاؽو نطا سَاٌيص داؽت تا ة
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ا ییاةص؟ آ نی ؼیؽها اْظا گَى  نو دغت کطدن  ص ةا یهعیکي نی
 ؟ ػتیؽَسی ى ویا

. ؽػَد ذاـػل نی تان ؽیي  ؽیو  یتظک نطیٔ ازْٖم  گَى 
کيػص،  رؽػص ىهی تػان گَى  ص،یػً ىکيیػنَر وإٍی سَد را تظک اگط ةً

ؽها  وحَد دارد. وِٕی گَى  ي یؽ ویاغِاىصاردی ةطای ؽچطاکً 
ييػص کػً یتَاىيػص ةت ةػاه نی اةص، نَحػَدات در غػهَحی ؼ نییاْظا

ةػاهی  ؽػَد، نرکػی وِٕی واةػِگی ؽها، آن ناده، ةطداؽػًِ نی
وحػَد دارد.  گَى  غَِن ؽکل ةً نرک ویکيص. ا غطتان رؽص نی

 گػَىگی اغػت اغت و ىهایػاىگط ایو نرک ةً ةليصی غَِن گَى 
. ةصون اغت تان ؽیي  ؽیوو ةازتاةی از کیٓیت  صیا ً کطدهیتظک کً

کيػص،  ةطای ؽها ةػً آن اكػاًْ نی چٖصرچً کػی و ایيکً  تَحً ةً
ناىػص و ٌهػ   ىهیآىخا  ذِی اگط نٖصار کهی ٌم ةً آن اكاًْ کيص،

غً گػل روی »نطذل   َْرًا ؽها را ةً تَاىم ؽَد. نی ط نییغطاز آن
در  ویػرا از اتان  دای ای کً ةطغاىم. انا یريً« آیيص غط گطدٌم نی

ؽػها  ةػً طایؽَد، ز نی طیغطاز ةالْاـلً ، آن گَى  صیةگضار طونیة
اغػػِاىصارد  از آىخػػا کػػًص. یػػا ً ىکطدهیػػتظکآن را  ىػػصارد، ؽػػها تٍلػػٔ
ةهاىػص. آىخػا  تَاىص صه، ىهییىطغ آن نطذلً ٌيَز ةً تان ؽیي  ؽیو

ذاـل ص یظی ةً آن اكاًْ کيص. تهام آن ةایتَاىص چ کػی ىهی چیٌ
تَاىیص رؽص کيیص و ةػاه ةطویػص  . ْٖم وِٕی نیاؽص  سَدتان ةیتظک

ص، یػرا رؽص دٌ تان گَى  َغًِینَر د ص، ةًیً کيیرا تظکتان  کً ذٌو
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غطؽػت حٍػان ةػا ص و یػسَدتػان ادانػً دٌ کطدن  ؾً ةً ةٍِطیٌه
 سَاٌيػص، انػا نػو نػطا نی سم دغػتص. ةٍلی اْطاد یؽٌَهگَن 

. نهکو اغت ةطسی از اْطاد ةً سَد ةتایيػص  ػِمیو کار ىیل ةً اینا
ی یسَاٌيػص ةػا آن سَدىهػا نیٌػا  آن سم نٍلم را دارىػص. کً دغت
 ویػا ایػکيػص. آ نراْيػتٌػا  آن سم از اىػطژی آن دغػتکييص یػا 

ً ةً تالش سَد ْطد ةػػِگی دارد، ی؟ تظک ػتیگطی ىیواةػِگی د
  یػا در تظکیص؟ آیکي نی ـرتتٌای نراْو  اىطژیای چً درةارۀ ةط

ػایی ةاؽػیص؟یدىتال چيػیو چ ص ةػًیةاه ةا غهد ةػً چػً ٌػا  آن ٌظ
دىتال  ةػً اْػطادی ٌػػِيص کػً ةػًنطةػَط  آیيػص؟ ْٖػم ذػاب نی

 .اىص غالنِی یاِْو و ذٓوؽٓا

 یػا ایػص ، گَىگی کً رؽػص داده ار نیکطوغکَدییدر غهری ةػ
.  اغػت سَدتػان ًیٖػًا ؽػتیٌط ذرۀ نیکطوغکَدی از آن گَىػ ، دٕ

را  سػصایی   ةصىییص، تظکیرو نی ْطاغَی ْای ٕلهطو ةؾطیوِٕی 
را سَاٌػص  سػصایینَحَدی ص کطد. آن گَى ، تفَیط یؽطوع سَاٌ
يص و ةػیار یىؾ نی ىیلَْط آةی روی گل سصایینَحَد داؽت و آن 

اىػطژی . انػا  اغػت آن ًیزیتا اغػت. ٌػط ذرۀ نیکطوغػکَدی، ؽػت
ایی ؽتی، از چ  َانیذ ای کَچک تؾکیل ؽػصه یٌا  روةاه ًیٌظ ا ناٌر

چيػػیو  ٌػػا آن ار نیکطوغػػکَدی، ذرات کَچػػکیو در غػػهری ةػػػ
ایچ ٌػایی  چیظ دیگط ایو اغت کً ةطسی اْػطاد چایٌػِيص.  ییٌظ

ٌػػا  آن در« نتیٍػػی ٌػػای نػػاورای اىطژی»ىَؽػػيص کػػً ىػػاٌطًا  را نی
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ای ْکط کييص چً ىَع اىػطژی  یريًایيکً  ةصوننشلَط ؽصه اغت، 
نَر  اکثط اْطاد ٌػادی تػا وِٕػی ةَِاىيػص ةػًٕطار اغت در آن ةاؽص. 

ؽػان  یهػاریؽَىص ة و دٌيص، سَؽرال نییرا تػکؽان درد نَٕت
، اْػطاد ةػً ٌػط ذػالکييػص.  را غػطکَبآن  يصازىػص ویة ٔیتٍَ را ةً

ًا اْطاد ٌادی ٌػِيص و ةػصون تَحػً ةػً چگَىػً ایيکػً  ٌادی، ـْط
ؽػَد. انػا ؽػها  کييػص، ةػً نػا نطةػَط ىهی را آؽػًِٓ نیؽان  ةصن
و نػػائل را ةػً یػاغت کً اٌلت  ویص و ةً ٌهیٌػِ کييصه ویتهط

ا را اىخام ویىتایص ا . از ذاه ةً ةٍص، ام ؽها گًِٓ ص. ذِػی یػدٌ کاٌر
ایْکط سَاغِو چ و « نتیٍی اىطژی ناورای »اـهالح  ةً ی نثلیٌظ

ایچيیو چ  گَىػ  ص. ةطسػی از اغػِادان چییرا ىصاؽػًِ ةاؽػ ییٌظ
 صیتَاى دٌم و نی ینتیٍی ن ٌای ناورای اىطژیةً ؽها »يص: یگَ نی
داىم اىِيػار  انػا ىهػی« ص.یػاْػت کيیکؾػَر در را در غطاغػطٌا  آن

آن  م،یگَ ؽها نی ةً اؽًِ ةاؽیص.دتَاىیص  نیی را چیظ چًدریاْت 
ا ْایچ ی ٌػم داؽػًِ ةاؽػيص، یایادی ىصارىص. ذِی اگط نظایصۀ زیٌظ

غػػػالنِی ٌػػػػِيص. ؽػػػها  و ذٓػػػو دادن ةػػػطای ؽػػػٓا ْٖػػػم
 ةػػً دغػػت   سَدتػػانیػػاز تظک ؽػػها ْٖػػم ، گَىػػ ایػػص کييصه ویتهط
ْطغِيص  ةطای ؽها نی گطانید کًنتیٍی  اىطژی ناورایص. ٌط یآ نی
ةػطای نٍایخػ  اْػطاد  ؽها را ةاه ةتطد، چطاکً ْٖػم تَاىص غهد ىهی

تَاىص  ىهیکػی  چیٌص ْکطی درغت را ذٓو کيیص. یةا اغت.ٌادی 
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ً یػنَر وإٍػی تظک وِٕی سَدتػان ةػً ً کيص. ْٖمیحای ؽها تظک ةً
 . صیرا ةاه ةتطتان  ص غهدیتَاى نی صیکي

داىيص کػً ةػػیاری  ؟ ٌهً نی دٌم ؽها نی ی ةًچیظ چًدع 
ؽػان  اىص و ةصن ىکطده ویرا تهط گَى  کييصگان نا ٌطگظ چی از تظکیً

 ویگَىػػ  را تهػػط ٌا چی ظ غػػالیػػهػػاری دارد. ةطسػػی از اْػػطاد ىیة
چ گَىگی ىصارىص. یچی غطگطداىيص و ٌ غهد در اىص، ویی ٌيَز کطده
اىػص و نهکػو اغػت  گطان را نػصاوا کطدهیاْطادی ٌػِيص کً د ایتًِ

ا یط روح یوِٕی درةارۀ تػشً نػائلی در آن درگیط اغت. ىصاىيص چ
طکييصه یَاىات تػػشیا ذین ارواح ، تهام آ کطدم نی َان ـرتتیذ

ایيکً  کييصگان وإٍی داْا ةطداؽِم، ةصون تَحً ةً ویرا از ةصن تهط
. وِٕػی ٕطار داؽِيصؽان  یا روی ةصن درون سَاه و ةَدىص چًٌا  آن

 ویػدٌيػص ا   وإٍی را اىخػام نییسَدؽان ؽشفًا تظک اْطادی کً
کيم.  نػی دػاکو ؽػکل یظ ةػً ٌهػیرا ىٌا  آن داْا را ةشَاىيص، ةصن

ص و یػؽَد. ٌخلػً کي ص داکیظ ةایساى  ؽها ى میو، نریٌالوه ةط ا
ٕػتالً  و راغػَ را کػً روةاه ؽصه از صهیصاؽت دَؽیٌای گطان آن یَذً

ػا ةػطای ؽػها یص. تهام آن چیيصازیص، دور ةیکطد نیؽان  عیتٖص ٌظ
ایيکػً  سانط گػط وحػَد ىصارىػص. ةػًیاىص و د ظ ؽػصهیو ته شًِیدور ر
تان  نػائل را تا ذص انکان ةطایتَاىیم  ص، نییً کيیتظک صیسَاٌ نی

ا نی . ازایوآغان کيیم  تَاىص ةطای ؽها اىخام ؽَد، انػا رو ایو کاٌر
م. ایتِػً یدٌ نػی ٖػی اىخػامیذٖ کييصگانً یرا ْٖم ةطای تظکٌا  آن
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ٌيػَز  یريػً ویػً کييص و ذِی تػا ایسَاٌيص تظک ةٍلی اْطاد ىهی
 ةػً میتػَاى م. وإٍػًا ىهییکي ـرتت نػیػِيص درةارۀ چً ینَِحً ى

 . میکي نی وإٍی نطإتت کييصگانً یاز تظک م. ْٖمیکهک کيٌا  آن

ا یػؽػص روح  گِٓػًٌا  آن ةً کً در گضؽًٌِم ٌػِيص اْطادی 
ط یکطدىػص تػػش اذػػاس نی یػا ایيکػًطکييصه دارىص یَان تػشیذ

گطاىيص کػً ، ٌيَز ىةطداؽِمؽان  ةطایآن را ایيکً  ةٍص از اىص. انا ؽصه
ػا ٌيػَز  کػً ييػصک ْکػط نیو  ةاؽص آن نؾکل ةإی ناىصه آن چیٌظ

وتطدیص  ؽکو ؽصه نرػَب و ىٌَی واةػِگی یانا اوحَد دارىص. 
 اغػت نهکػواگط ةً ٌهػیو ؽػکل ادانػً دٌيػص ؽَد.  صه نییىان

ا ؽَوتطدیص  ؽک ویاز ا صیکييص. ةا سَد حضب ةًآن را  دوةاره ىص ٌر
ػا را ةطای کالسو ةصاىيص کػً در نػَل  از ةػیو ؽػان  ٌػایم آن چیٌظ

ا ةطداؽًِ ؽصه هةطد  اىص. ام. تهام ایو چیٌظ

اىخام در ذال  داىص کً نی و، نصرغ  دائَ هزمییدر غهری دا
آغػػهاىی،  ٌػػایی را ةيػػا غػػازد. نػػصار انیً، ةيیػػٌػػای تظک ویتهط

ای دیو ةطسی چ «ان تی َدن»  ایيخػا طىػص.یص ؽػکل ةگیظ ةایگط ىیٌظ
اری یو ةػ ًیٌا ةطای تظک ظمینکاى ٌای اىطژی، تهام ظمینکاىْایَن، 

ای دیچاز   ٌػظار از ؼ از دهیکيیم، ةػ گط را ةطای ؽها ْطاٌم نػییٌظ
ا نثلٌا  آن م ویص ةً ؽها ةصٌیرا ةاٌا  آن . تهامراٌا  آن ی در یةضٌر

ٌػط  تػان، ٌای ؽػَىص. ةٍػص از ةطداؽػِو ةیهاری نی کاؽًِتان  ةصن
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ی کػً ٌطچیظم و یدٌ اىخام نیتان  ؽَد، ةطایکاری کً ةایص اىخام 
نَر  تَاىیص تا اىٍِا ةػً م. غپع نییدٌ ةایص داده ؽَد، ةً ؽها نی

ا را یو چیتان ادانً دٌیص. انا اگط ا وإٍی در نصرغ  نا ةً تظکیً ٌظ
ةػَد.  و ذٓػو غػالنِی نی دادن م، ْٖم ةطای ؽٓایداد ةً ؽها ىهی
سَد ىتاؽيص،  ي یؽ وینطإب ؽ ، اگط ةٍلی اْطاد مییـادٕاىً ةگَ

 دٌيص. ٌای ورزؽی را اىخام ویتهط حای آن، کً ةً ةٍِط اغت

ص در ةطاةػط ؽػها یػص، ةایػدٌ   وإٍػی را اىخػام نییوِٕی تظک
طىػص یگ اد نییػکييصگاىی کً سَدؽان ؽشفًا  . تظکیً مینػئَل ةاؽ

ا را ةً ٌهان ؽکل یتَاىيص تهام چ ظ نییى اورىػص، انػا یة ةً دغتٌظ
ػػا را ةػػًیچ ویػػٖػػی ةاؽػػيص. نػػا تهػػام ایکييػػصۀ ذٖ ً یتظک صیػػةا  ٌظ

ص ؽػها را یػةا نَر کً گٓػِم ٌهان . میدٌ نی ٖییذٖ کييصگان ً یتظک
 ص ْای غهدیٌالوه، ةا . ةً ت کيمینَر وإٍی ٌصا صم ةًیٌيَان نط ةً

ص. یػکي ًیػتظک چگَىػً ص کػًیص و ةصاىیکي نهایًٍکانل نَر  ةاه را ةً
 ؽػَد و ٌهػ  یکخا ةً ؽػها آنػَزش داده نی ةًو، یتهط تهام ديج

ت. ٌا  آن غػهری  ، سَاٌیص تَاىػت ةًدر ىٍایترا یاد سَاٌیص گْط
ص. تا وِٕی تظکیػً یص تفَر کيیةَِاىآىچً  ص، ةاهتط ازیار ةاه ةطغیةػ

ٖی نؾػکلی ىشَاٌػص ةػَد. در آنػَزش یصن ةً  هطۀ ذٖیکيیص، رغ
ام. از ذاه ةً ةٍػص،  زنان غهَح نشِلّ را دَؽؼ داده ْا، ٌم ویا

ِّ تظک ؾػػً ؽػػها را یٌه آن ةطیػػص کػػً ً دػػی نییػػدر غػػهَح نشِلػػ
 کيص. ت نییٌصا
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 ویتان از ٌهػ و نػیط زىػصگییص، ةياةطایکييصه ٌػًِ یؽها تظک
ظی یر ةطىانػًتػان  یةطا دوةػاره آن را نو کيص. ْاؽو ط نیییتِ ذاه
 چيػصاز ٌهػط ؽػشؿ ؟  کيػص ظی نییر ةطىانػًآن را  کيص. چگَىً نی

داىص. ةٍلی اْػطاد  ىهیآن را  شاغت؟ سَد ةإی ناىصهٌيَز  غال
ا یػطىػص یهػی ةگیهػاری وسیغػال ة میىػ ای غال کیص ةٍص از یؽا

ص ینػَل ةکؾػص. ؽػا وِٕی ةیهار ؽصىص نهکػو اغػت چيػص غػال
ٌػای  هارییا ةیػدر نِظ  سَن ؽصن هاری یشًِیةٍلی اْطاد دچار ة

در  صیػتَاى نی کييػص. دػع چگَىػً گػط ؽػَىص و ىَِاىيػص ذطکػتید
 ص تهػامیػص؟ نػا ةایػً کيیػةإی ناىصه تظکتان ٌایی کً از ٌهط غال

نؾػػکالتی  ویو از وٕػػَع چيػػطده درغػػت کػػ ٌػػا را ةػػطای ؽػػها ویا
َگ  : میکيػ روؽػوتان  یرا ةطا ویا ص از آُازی. انا ةگضار میطی کيیحل

ا را ْٖػم ةػطای تظک ویا  م اىخػامیتػَاى وإٍػی نی کييػصگانً یکاٌر
 ْطدی ٌػادی اىخػام ی ةطایو نَریٌهػِيص ینخاز ى ٌا آن . میدٌ

. اغػتناىيػص اىخػام کػاری ىادرغػت چطاکً در ایو ـَرت  ،ؽَىص
 هػاری و نػطا،ی، ة طییػتَیػص، د نثػلػػائلی ، ن ٌادی ةطای نطدم

ط دػا یػرا زٌا  آن دیشَاه ص ةًیتَاى ی دارىص و ىهییکارنا ٌهگی رواةم
 ص.یةگضار

در ىيػػط تطیو اْػػطاد  ٌيَان ةػػاارزش کييػػصگان را ةػػً نػػا تظکیً
ػا را ةػطای یػم ایتػَاى اغت کً نیٌلت یم، ةً ٌهیو گیط نی و کاٌر
ػا را اىخػام نػی . چگَىً میکييصگان اىخام دًٌ یتظک ؟  دٌیم ایو کاٌر
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ٍيی اگط اغِادی ٕصرت یاگط اغِادی تَٖای ٌيیهی داؽًِ ةاؽص، 
ةتػطد.  ویَاىص کارنای ؽها را از ةػت ٌيیهی داؽًِ ةاؽص، نی گَى 

نٖػصار زیػادی از تَاىػص  اىػطژی اغػِادی ةػاه ةاؽػص، نی اگط غهد
دػاییو اىػطژی اغػِادی  ةتػطد و اگػط غػهد ویکارنای ؽها را از ة

ةتػطد.  ویتَاىص نٖػصار کهػی از کارنػای ؽػها را از ةػ نی ةاؽص ْٖم
زىصگی ط یکارنای نشِلٓی را کً در نػ م. تهامیص نثایی ةظىیةگضار
ىیهػی  یػا و ٕػهِی از آن میکي تان وحَد دارد حهً نی ناىصه ةإی

 کػَه کیػٌيػَز ٌػم از  ناىػصه هػ  ةإییم. ىیةط نی ویاز ةآن را  از
آن  . دػع چگَىػً ةػً صیؽػَ طهیچ ةط آن صیتَاى و ىهی ؾِط اغتیة

اری یص، ةػػیاةیم؟ ؽایص وِٕی ةٍصًا ةً دائَ دغت یکي صگی نییرغ
اری از نػطدم یلً ةػػیوغ ویاز آن ىًٓ ةتطىص و ةصيصه یاز نطدم در آ

 ظی ةػطاییػچ ویػؽػَىص. ایتِػً ا ٕػهِی را ةطای ؽها نِرهل نی
تان  ةػصندر  اری از نَحػَداتیةػػ ً،یػتظک ٔیػ. از نط ػتیىٌا  آن

اد یػ، تٍػصاد ز کهکػی اـلی و روح ٌالوه ةط روح رؽص سَاٌيص کطد.
ةػطای آن را  ازغػٍهی ٌا  آن وحَد دارىص و ٌه سَدتان گطی از ید

ص نٖػصار یػگضر ٌا نی ان غشِییؽَىص. وِٕی از ن ؽها نِرهل نی
ادی یػم نٖصار زییگَ ةػیار کهی از آن ةإی ناىصه اغت. اگطچً نی

 و ٌيػَز ٌػم ای اغػت نالذيػً ةإی ىهاىصه، انػا ٌيػَز نٖػصار ٕاةل
 م؟یکي کار نػی چً را ترهل کيیص. دعٌا  آن ةاره تَاىػِیص یک ىهی

را در ٌػا  آن م ویکي م نػییؽػهاری تٖػػ ٌای ةی ٕػػهت ةًآن را 
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اغػػِٓاده ٌػػا  آن م و ازیدٌ تان ٕػػطار نػػیً یػػغػػهَح نشِلػػّ تظک
کييص  لیرا تتصتان  را رؽص دٌيص، کارنای تان ؽیي  ؽیوم تا یکي نی

 ؼ دٌيص.یرا اْظا تان گَى  و

ةیيم،  نػَر کػً نػی آنکً تظکیً اـالً راذت ىیػت. ةایص گٓت 
ٌػادی  ار حصی اغت. چیظی ْطاغػَی نػطدمیػً نَكٌَی ةیتظک

ٌادی اىخػام  اغت و اىخام آن دؽَارتط از ٌط کاری اغت کً نطدم
؟ ةياةطایو ایظانات ةػطای  ػتیٌادی ى ظی َْؽیو چیا ای. آ دٌيص نی

اـلی  روح ٌا . نا اىػان ٌادی اغت ؽها ةاهتط از ٌط نَكَع نطدم
اـػلی نيٍػصم  ؽػَد. اگػط روح اـلی نا نيٍػصم ىهی م و روحیدار

تان  اـػػلی ا روحیػػص: آیؾػػیيصیة ویػػؽػػَد، ٌهگػػی درةػػارۀ ا ىهی
ػای  ٌای ٕتلػی، تَاىػًِ در تٍانالت احِهاٌی در زىػصگی ىهی کاٌر

 اغػت . نهکػو اد اغػتیار زیةػ ىؼةصی اىخام داده ةاؽص؟ انکا
گػطان یص، از دیؽصه ةاؽیص، ةً کػی ةصٌکار ؽصه ةاؽػ نطتکب ِٕل

ص. یب رغػاىصه ةاؽػیگػطان آغػیً دةػ و صیغَءاغِٓاده کػطده ةاؽػ
ا را نهکو اغت اىخام داده ةاؽػیاز ا ٌطیک ص. دػع اگػط یو کاٌر

در ُةٍصٌای دیگػط ٌا  آن ،صیکي ً نییتظک ایيخا گَىً ةاؽص، وِٕی ویا
ایة نی وكَح ؽها را ةً ا یٌا  ی  هاریة دادن ی ةطای ؽٓایييص. اگط کاٌر

داىيػص  دٌيص، چطاکً نی ِی ىهییص اٌهیتان اىخام دٌ ذٓو غالنِی
 اکيػَن ٌمآن را  ص. اگػطیٌػٌِا  آن اىصاسِؤ یتٍَ ةًدر ذال ْٖم 
صتط یص، ؽػصیػةپطدازآن را  و وِٕػی ةٍػصاً  صیدطداز ص، ةٍصًا نییىپطداز
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 ذاكػط در ذػالرا تان  یٌا سَاٌص ةَد. ةياةطایو ذِػی اگػط ةػصٌی
 دٌيص. ِی ىهییص، اٌهیىپطداز

گضارىص آن را اىخام  ص، ىهییً کيییص تظکانا اگط ةگَییص ٕفص دار
را  وِٕػی گَىػ انػا ً کيی و ةٍػص ةػطوی. یسَاٌی تظک نی»دٌیص: 

 «ص.یتَ ةطغم، دغػِم ةػً تػَ ىشَاٌػص رغػ تَاىم ةً رؽص دٌی ىهی
کييص کً غػص  ِٓص و ٌط کاری نییة اتٓاؽ ویا دٌيص ىهی احازهٌا  آن
و از ٌػط یةيػاةطا .ةػاز دارىػص کػطدن ً یػؽػها را از تظک ؽَىص وتان  راه

کييػص و نهکػو اغػت  ای ةطای تصاسل ةػا ؽػها اغػِٓاده نی ؽیَه
 ایيخا اِْص کً نَر اتٓاؽ ىهی ویا يص. ایتًِیایةتان  ذِی ةطای کؾِو

و یػػٕهػػً ؽػػَد. اتان ص و غػػطیؾػػو ةاؽػػیِیاىخػػام نصدر ذػػال 
حانٍ  نػطدم ٌػادی  درانَر  ۀؽیَص ةا یةا ، چطاکً اغت طنهکویُ

ی اتػَنتیلةػا  صیػرو نی طونیػوِٕػی از ساىػً ةص ینيهتٔ ةاؽص. ؽا
 ا ةا سهػطاتی صیکي غَٖط وییدا ا از غاسِهاىی ةًیص یکي تفادؼ

ػا نهکػویچ وی. ا صیؽَ گطی نَاحًید ِٓيػص و یة اتٓػاؽ اغػت ٌظ
آغػاىی  آن   وإٍػی ةػًیػةاؽػيص. تظک تَاىيص سیلػی سهطىػاک نی

ایيکػً  سانط ص ْٖػم ةػًیػکي ا ْکػط نییػکيیص. آ نی تفَر ىیػت کً
ص یػص نَْػٔ ؽػَیص؟ وِٕػی ةشَاٌیتَاى ص، نییً کيیص تظکیسَاٌ نی
ةػَد و سَاٌص سهط  درى  در ةیتان  ص، حانیً کيینَر وإٍی تظک ةً
 ان سَاٌػص آنػص. ةػػیاری از اغػِادانیػةً ن ةالْاـلً نؾکل ویا

 ةػاه آنػَزش غػَی غػهَح کييص نطدم را ةً ىهی حطئت گَى  چی
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نؾکل نطإتػت  ویتَاىيص از ا ىهیایيکً  سانط ًٖا ةًیدٌيص. چطا؟ دٕ
 ؽها نراْيت کييص.از تَاىيص  کييص و ىهی

اری از اغِادان ةَدىص کػً در یػک زنػان ْٖػم یدر گضؽًِ ةػ
تَاىػػِيص  ص آنَزش دٌيص، چطاکً ْٖم نییک نطیتَاىػِيص ةً  نی

اىخػام آن در چيػیو در سفػَص  ص نراْيت کييص. انایاز یک نط
آن را  کطدىص حطئت ىهیٌا  آن دٌیم، اکثط نی کً نا اىخامای  گػِطه

کػار را  ویا تَاىم ام، نی ؽها گًِٓ نَر کً ةً . انا ٌهان اىخام دٌيص
 ٌهػان ٕػصرت ،ٌطیػککً  ؽهاری دارم ةی طا ْاؽوی، ز اىخام دٌم

ٌای ةظرا  تَاىيص ٕصرت نیٌا  آن ٌيیم ْایی را دارىص کً نو دارم.
 ، ٌالوه  ةػً ْا را ىؾان دٌيص. میی ٌيیٌای سصا نتیٍی و ٕصرت َْؽ

ةً کً در ىاٌط  غادگی ىیػت آن ةً میدٌ نی نا انطوز اىخامآىچً 
و کػار را از روی ىػٌَی یػام کػً ا انػصهیطون ىیػرغص. نػو ة نی ىيط

اری از یةػػػ کػػً میةػػً ؽػػها ةگػػَ تػػَاىم ٌػػَس اىخػػام دٌػػم. نی
ةػاری  ویآسػط ویػرویػصاد ٌػػِيص. ا ویگط ا ىيارهواهتط نَحَدات 

.  میدٌ نػی دارنػا آنػَزش انیدا راٌی درغت را در ٌفط کً اغت
.  میاىرػطاؼ ةػطو م ةػًیاحازه ىصار میدٌ نی کار را اىخام ویوِٕی ا
کػػی  چیص، ٌیػً کيیػٖػی تظکیطی ذٖینَر وإٍػی در نػػ اگط ةػً
ٌالوه،  ل سَد ةً ؽها کاری داؽػًِ ةاؽػص. ةػًیةً ن کيص ىهی حطئت

چ سهػطی روةػطو یةا ٌػ نو ةطسَرداریص و ؽها از نراْيت ْاؽو
 ؽَیص. ىهی
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تان ً یػط تظکیرو در نػػ ؽػَىص، ازایػو ص دطداسػتیػٌا ةا ةصٌی
. انا ایو اتٓإػات اغت رخ دٌيص نهکو سهطىاکتٓإات ةٍلی ا

آغیب حصی ةػً ؽػها گضاریم  شَاٌص ةَد و ىهیتطغياک ىتان  ةطای
در کالغی  . وِٕی در دکو ةظىمتان  ةطای چيص نثال تَاىم نیةطغص. 
رد  اةػانیای ةػا دوچطسػ  سػَد از س کييصه وی، تهط دادم نی آنَزش

 یاتػَنتیل ، دیچیػصن ةػَددر ذال چی ینَر کً غط د . ٌهان ؽص نی
ةػَد کػً کطد. او سػاىهی  ؽاگطد نا تفادؼ ویچ تيص ةا ایغط آن د
ىاگٍان ةا او ةطسَرد کػطد و  اتَنتیلآن داؽت. غال  ديخاهةیؼ از 

ةليصی ةػً غػّٖ  «ةي »ش ةا ـصای ؽصت ةً او كطةً زد. غط ةً
ٕػصر ىاگٍػاىی و ؽػصیص ةػَد کػً  آن كػطةً آناـاةت کطد.  اتَنتیل

غػَار  ٌيػَز ةطسػَرد کػطد اتَنتیػلکييصه ةػً  وِٕی غط ایو تهطیو
دردی  چیتيٍا ٌػ  دردی را اذػاس ىکطد. ىػً چیٌانا  .ةَد دوچطسً

 انػص و ذِػی ورم ٌػمیٌم ى سَن ىکطد، ةلکً از غطش را اذػاس
غػطیً ص. یػدط طونیػة اتَنتیػلةَد و از  صهیتطغةػیار  ىکطد. راىيصه

هارغِان ةتػطد. یؾيٍاد کطد او را ةً ةیصه و دید ا ـصنًیکً آدطغیص 
 نناؽػػاگطد ویػػا اغػػت. ایتِػػً سػػَب ذػػایؼ او داغػػز داد کػػً

 ةػػطای راىيػػصه تسَاغػػ ی داؽػػت و ىهییار ةػػاهیةػػػ ي یؽػػ ویؽ
 اغػت، انػا تفػادؼ سَب چیظ ٌهً کً خاد کيص. گٓتینظاذهِی ا

ِگی ةظرگی را روی   حا گضاؽت. ةً اتَنتیلْطوْر
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طىػص، انػا یرا ةگتػان  حان يص کًیآ رویصادٌایی دیؼ نی چيان
 کالغػی در داىؾػگاه ص ةَد. دٍْػ  آسػطی کػًیؽها در سهط ىشَاٌ

ةا دوچطس  سَد  سَاغت کی از ؽاگطدان نا نیی،  میداؽِ ویی حی
 اةػانیس وغم ةً ایيکًنرق  رد. ةًةگض دِر اـلی داىؾگاه انیاز ن
 ک یريً ناىصه ةَد کػًیط اِْاد. یگ اتَنتیلدو  ویة ص، ىاگٍانیرغ

ص. نٍهػَهً وِٕػی ی، ویی او اـالً ىِطغطسَرد کييصٌا ةً او ة اتَنتیل
ایچ ویةا چينان  کييصگان تهطیو . يصتطغ ىهی ؽَىص نَاحً نیی یٌظ

 ِٓاد.یاتٓإی ى چیػِادىص و ٌیٌا ا اتَنتیل،  زنان در ٌهان

ٌػَا زودتػط  اتٓاؽ اِْػاد. در زنػػِان در دکو یگطیدرویصاد 
ٌا سػایی و  اةانیسَاةيص. س کهی زودتط نی ؽَد و نطدم نی کیتار

 ةً ساىً ةا دوچطسً کی از ؽاگطدان نا ةا ٌخلًیةَد.  کانالً غاکت
ت نی ةَد. ىاگٍػان  حلَی او در ذطکت  یح اتَنتیلک ی . ْٖم ْر
،  وییدػا ةً آن ؽاگطد نَِحً آن ىؾص و ةا غط سم تطنظ کطد.  یح
ٌٖػب  ٌٖب  یح داد. انا ىاگٍان ادانً نی غَاری سَد دوچطسً ةً

ت ت و ةا غٌط کطد. تفػادم آن دو  ذطکت ٌٖب غهت ةًادی یز ْر
ت. ٕتل ىیطو حان او را نی کييص، ىاگٍػان  تفادؼ ةا ٌم آىکًاز  گْط

  یػکؾػاىص و ح ٌٖػب نِط ةػً میاز ى ؼیی دوچطس  او را ةیطویى
  یػص راىيػصۀ حیؽػص. ؽػا نَِٕػّ دوچطسػ  او َْرًا در کيار چطخ

 نَٕػً ؽػاگطد در آن ویػ. اغػتاو کػػی دؾػت ؽػص کػً نَِحً
کييػص  ةطسػَرد نی ییٌا تینٍَٕ ویةا چي اْطادی کً ص. تهامیىِطغ
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ةٍػػصًا وِٕػی ةػػً آن ْکػط کييػػص  اغػت نهکػػو تطغػيص، اگطچػً ىهی
کػػی  چػً ی!وا: » ةػَد ویػکطد ااو ْکط  ظی کًیچ ویةِطغيص. اوی

وِٕی ةً ٌٖب ةطگؾت « ص از او تؾکط کيم.یکؾاىص؟ ةا ٌٖب نطا ةً
اغػت و  سلػَتار یةػػ اةػانیس تؾکط کيص، دی ةػطد سَاغت و نی

از نػو  ةػَد کػً نٍلػم ویػا»ص: یٍْه ىتَد. ةالْاـلًآىخا  کػی در
 «نراْيت کطد!

اِْػػاد. غػػاسِهاىی در  چَن اتٓػػاؽ گػػط در چاىػػ یدرویػػصاد 
ػػا،  ویػػةػػَد. ا غػػاسِودر ذػػال کػػی ساىػػ  ؽػػاگطدی یىظد روٌز

ٌای  لػػًیاز ن ٌا غػػازىص و دارةػػػت ار ةليػػص نییٌا را ةػػػ غػػاسِهان
. ةٍػص از  ؽػَىص غػاسًِ نی يچ و نَل چٍار نِطیآٌيی ةً ٕهط دو ا

ای  لػًیرا نػی کػطده ةػَد، ن ؽاگطد ْاـل  کهی از ساىػً ویا ایيکً
کػطد.  غػَٖط نَر ٕػائم و ةػًغط ا نطؼ  ةً آٌيی از ةاهی غاسِهان

 چػً»کَب ؽصىص. انا او گٓت:  زیغط حای سَد ن اةانیس ٌهً در
 زده غػط او دغػت ْکط کطد کػی ةً« زد؟ دغت غط نو کػی ةً

 ْػایَن ص کػًیو د چطساىص ٌٖب را ةً ، غطش زنان . در ٌهان اغت
لػ  آٌيػی در ین . آن چػطسؼ اغػتدر ذػال  شةاهی غط ةظرگی

ت، ةصون ویو در زن ُغط سَرد وییدا ةً شانِصاد غط ایيکً  ْطو ْر
کػطد، درةػارۀ آن  کػػی اـػاةت نی . اگط وإًٍا ةً ِٓصیةروی زنیو 

 صن نیػَه،یکؾػ زیغػً ةػ ةَد کً نثػل ویٕصری غيگ ص، ةًیؾیيصیة
 ةَد! لی سهطىاکیؽکاْت. س را نی ؼةصى



225 

 

 وحػَد دارىػص کػًچيػیو رویػصادٌایی ادی از یػار زیتٍصاد ةػ
سهػطی را تخطةػً ىکػطده کػػی  چیٌرا ؽهطد. انػا ٌا  آن تَان ىهی

ػایو چیان چيػیػص از نیػػت کً ٌه  نػا ةاینَر ى ویاغت. ا ی یٌظ
 ویؽَىص. سَاه ةػا چيػ نَاحً نیٌا  آن م، ویی ةطسی اْطاد ةایةگضر

 کًتَاىم ةً ؽها انهیيان ةصٌم  نیص، یا ىؾَی صینَاردی روةطو ؽَ
ایظانػات نػا ةػطای  ص ةَد. ةطسػی ؽػاگطدان ازیاـالً در سهط ىشَاٌ

دٌيػص و  نی ٌا را اىخػام ویتهط کييص. ْٖم ي  دیطوی ىهییؽ ویؽ
را ٌػا  آن صیػتَاى و ىهییکييػص، ةيػاةطا ً ىهییرا تظک سَد ي یؽ ویؽ

 ص.یةيان کييصه ویتهط

دٌم.  ی ةً ؽها نیچیظ چًتان  مٌيَان نٍل داىیص ةً اکيَن نی
ْاؽػو  صیػکي نراْيت ص از سَدتانیتا وِٕی روزی ةطغص کً ةَِاى

ْطاغػَی ،  زنان . در آنکيص ؽها نراْيت نیاز نَر دیَغًِ  ةًنو 
ًِ تظکی  ْای ٕلهطو ةؾطی . انػا  صیػا آورده ةً دغتص و دائَ را یا ْر

ِػار کي ً یتظک يػصاىص نیةا ص و ْٖػم در آن ٌيگػام یػکييػصۀ وإٍػی ْر
 در دغػِؼ نػطا کِػاب کػًةػَد . ؽشفػی  صیؽَ تَاىیص نَْٔ نی

ًِ ةَد، در ت و داد نی راه نی اةانیس گْط ةا ذٓاىػت نٍلػم »زد:  ْر
 ّیتلػٍ آن« ی تفػادؼ کػيم.اتَنتیلکً ةا  تطغم ، از ایو ىهی یی

و یػٖػت ای. ذٖ کيیم يت ىهػیْرانو ؽشفی یچياز داْا ةَد. نا 
 کييص. و ؽکل ٌهل ىهییٖی ةً ایصان ذٖیاغت کً نط
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 انرژی  دانین

طد. یػگ صاىی ؽکل نیین، دور نا  میدٌ ٌا را اىخام نی ویوِٕی تهط
 صانیػ، ن چی صانینآن را  ؟ ةٍلی اْطاد اغت صاىییىَع ن چً ویا

ٌػػط ىػػَع آن را  ىانيػػص. انػػا کػػی نییایکِط صانیػػن ایػػ،  ػػػیینِيان
 در صانیػو نیػی کً ا ا طا نادهیز ،نیصاىی ٌم ةيانیص ـرید ىیػت

ٌهػ   ای کػً نػاده تػًا ٌػط ىػَعی. تٖط ُيػی اغػت تیىٍا دارد ةی ةط
ی کػً و گػَىگیػتَاىػص در ا دٌػص، نی نی لیتؾػکرا ٍان ح ُةٍصٌای

آن را  کػً تط اغػت نياغػب ویاْت ؽَد. ةياةطای دٌیم دطورش نی
 آن رانَر نٍهػَل  ةًاغت کً ٌلت م. ةً ٌهیو یاىطژی ةيان صانین
 . میىان اىطژی نی صانین

ص، نػا یػداى نَر کػً نی ا طی دارد؟ ٌهان چً صانین ویا دع
 ةػط سَاٌی را در راغِیو ٌػِیم کً ىیػک تظکیً در روؽیدر ذال 
و یاغػت. ةيػاةطاِحػو، َؽػو، ِرن غطؽت حٍان، ٌهگَن ةا دارد و 

ایص کً ٌيگػام ىؾػػِو در  داىیص یا تخطةً کطده ةػیاری از ؽها نی
کالس نا، ٌیچ ْکط ةصی ىصاریص و کػاىی کً غاةٖ  غیگارکؾیصن 

اذػاس  ٌطکػیاِْيص.  ىهی ٌم صنیگارکؾیْکط غ دارىص ذِی ةً
و وإٍػًا اذػػاس  ةشػؼ اغػت ی آرانؼیکيص کً وإٍػًا ْلػا نی

گَىػً اغػت و  راغِیو ایووؽی ر کييصگانِ  ً یسَةی دارد. اىطژی تظک
ؽػَد. دػع از دایػان ایػو  در ذلَرؽان چيیو چیظی ذػع نی
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ص یػص داؽػت، وإٍػًا گَىػ  سَاٌیػسَاٌ کالس، اکثط ؽها گَىػ 
ػایی از تظکدٌم  ةً ؽها آنػَزش نػیآىچً  ، چطاکًداؽت   یػچیٌظ

در ذػال در غػهت سَدتػان ؽها ىیظ در ذایی کً  ٖی ٌػِيص،یذٖ
نَر کً  ٌهانٌػِیص. نان  ٌای ؽیي  ةط اغاس آنَزش رؽص ؽیو

ص و ةصون وٕٓػً ةػط یدٌ نی ادانً ٌا ویاىخام تهط َغًِ ةًینَر د ةً
ص، یػدٌ   سػَد ادانػً نییػةػً تظک ي  نػایؽ ویؽ میاغاس ؽطا

 ؽَد. تط نی تط و َٕی َغًِ َٕیینَر د ةًتان  یاىطژ

 گػػطان و ىخػػات ٌهػػ  نَحػػَداتینػػا ىخػػات سػػَد، ىخػػات د
 درون نطؼ ةػً و وِٕی ْایَنیدٌیم. ةياةطا ؽٍَر را آنَزش نی ذی
 ةیػطون نطؼ دٌص و وِٕی ةػً را ىخات نی چطسص، سَد ؽشؿ نی
 ةیػػطون نطؼ دٌػػص. وِٕػػی ةػػً گػػطان را ىخػػات نییچطسػػص، د نی
ىٓػػً  گػػطانیْطغػػِص و ةػػً د نی ونطیػػچطسػػص اىػػطژی را ةػػً ة نی
تػان  اىطژی صانیػرغاىص. ةً ایو ؽکل، اْطادی کً در نرصودۀ ن نی

ار سػَةی یةػػ اذػػاس اغػت ةطىػص و نهکػو نی ىٓػً ٕطار دارىص
 ، در نرػل صیػةظى ٕصم اةانیص، سَاه در سیةاؽ ٌطحاةاؽيص.  داؽًِ

 گػطانیط را ةػط دیتػث  ویػ، ا صیگػط ةاؽػیی دٌطحػاا یػکار، در ساىً 
 صانیػةصن اْطادی را کً در نرصودۀ ن اغت . نهکو ص داؽتیسَاٌ

 صانیػن ویػا طایػص، زیػم کيیاىطژی ؽها ٕطار دارىػص ىاآگاٌاىػً تييػ
ای ىادرغت تَاىص تهام  نی ص یػىتا ةػصن اىػػان کيص. را اـالحچیٌظ

.  ٍی اغػتیطنتیُ ِییهاری وكٍیىاسَؽی داؽًِ ةاؽص، داؽِو ة
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ی کيص. وِٕػی اْػطاد را اـالح ٍییطنتیُ تیو وكٍیتَاىص ا آن نی
ػای ىادرغػت ْکػط نییدرةػارۀ چ کً ذٌو دلیػصی دارىػص کييػص،  ٌظ

را ٌػَض کييػص، ؽان ْکط اغت صان ؽها نهکویَٕی ن تث یط ترت
ص یىشَاٌيص نطتکب کار اؽػِتاه ؽػَىص. ؽػا نهکو اغت ةٍص از آن،

 را ٌَض ص، انا ىاگٍان ْکطشیکػی ىاغظا ةگَ ؽشفی ةشَاٌص ةً
نطةػَط ةػً اىػطژی  صانیػن ىشَاٌص تٌَیو کيػص. ْٖػمگط یکيص و د

ط را داؽًِ ةاؽص. ةً ٌهیو یتث  ویتَاىص ا درغت نی یدر راٌ ًیتظک
را  حا ٌهػً سصایی ىَر» :ىصا گًِٓ ػمیدر ةَداز ٕصیم اغت کً ٌلت 

 اغت. وینٍيی آن ا« کيص. را ٌهاٌي  نی چیظ ٌهًروؽو و 

 این رٍش را نعرفی کنند چگَنٌ دافا فالَن شاگردان

اری از ؽػاگطدان نػا ْکػط یةػػ نػان، ٌای کالسؽػطکت در ةٍص از 
 ةػاآن را  سَاٌيػص اغػت و نی ار سػَبیروش ةػػ ویا کييص کً نی

ص یػتَاى ، ٌه  ؽها نی ان ةگضارىص. ةلًیدر ن و دوغِان سَد ساىَاده
. نیػان ةگضاریػص در ٌهًا ةآن را  صیتَاى ص، نییکار را اىخام دٌ ویا

 . نػا ةػً کػيم انیػةطای ٌهگی ةآن را  صیةا کًٌػت ای  انا نػئلً
ای ةػیؽها چ هػت یٌٕػا  آن روی تػَان ىهی کً میدٌ اری نییٌظ

  ؽػها یػةػطای تظکٌػا  آن ؟ میدٌ ؽها نی را ةًٌا  آن گضاؽت. چطا
ػا را ةػًیچ ویػم ایتػَاى ص، نییػکي ً نییوِٕی تظک ٌػِيص. ْٖم  ٌظ
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گػطان یایو روش را ةً د يصهیدر آ، وِٕی ةیان دیگط ةًم. یؽها ةصٌ
ی نی ػا ةػطای ؽػٍطتیچ ویص از ایتَاى ص، ىهییکي نٍْط  نيػاًْو  ٌظ

ص ناىيػص نػا کالغػی ةطگػظار یتَاى ىهی ؽشفی اغِٓاده کيیص. دع
م یػاز داریػم چطاکػً ىیػی داریٌا يػًیص. نا ٌظیطیً ةگیکيیص و ؽٍط

 و ةػطای آنػَزش ایػو روش، ةػً میکي ٌا و نهایتی را چاپ کِاب
ً یؽٍط ویذاكط کهِط در ذال  نا ی. ؽٍط میغٓط کي نشِلّ ىٖاط

ای، انا چ در کؾَر اغت نَر  . نػا ةػًىصؽػهار ةػیم یدٌ ی کً نییٌظ
و یم و سَدتان ایکي نی تیةاه ٌصا غَی غهَح را ةً وإٍی نطدم

 يػصهیداْػا، وِٕػی در آ ٌيَان ؽاگطدان ْایَن ص. ةًیا را نَِحً ؽصه
ی نیرا ةً نطدم نٍ ویو تهطیا  . کيیص، دو ایظام ةطای ؽها داریم ْط

 ص. ةػًیطیای ةگً یچ ؽٍطیص ٌیتَاى کً ىهی و اغتیا ایظام اول
ای ةػیؽها چ دَل  ػِيص کًیى ویةطای اٌا  آن ، انا میا اری دادهیٌظ

ةػطای ىخػات  ٌػا آنص. یةاؽ در حػِخَی ؽٍطت ایيکًا یدرآوریص 
ص. اگػط دػَیی یػً کيیػةً ؽها کهػک کييػص تظکایيکً ؽها ٌػِيص و 

 ، دػع ؽػصه ؽػها داده ةػً ی را کػًٌطچیػظ نػو ص، ْاؽػویطیةگ
 آىچػً و داْػای نػا ىیػػِیص کييػصۀ ْػایَن ویگػط تهطیگیطد و د نی

را  داْػػای نػػا ىیػػػت. وِٕػػی ایػػو روش ص ْػػایَنیػػدٌ نی اؽػػاًٌ
ی نی ؽشفػی ةاؽػیص،  نيػاًْص در نلب ؽػٍطت و یکيیص ىتا نٍْط

ص. ؽػاگطدان نػا در یػکي سػصنت گػطانید ص داونلتاىػً ةػًیةلکً ةا
در  ارانیاىػص و دغػِ و ؽػکل اىخػام دادهیػةً اآن را  غطاغط کؾَر
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ص یسَاٌ اىص. اگط نی حا گضاؽًِ ىهَى  سَةی را ةً ظیى نشِلّ نيانٔ
یػػاد ةگیطیػػص، آن را  ص، تػػا وِٕػػی ةشَاٌیػػصیػػطیاد ةگیػػروش نػػا را 

در ةطاةػط ؽػها نػػئَل ةاؽػیم و  میتػَاى ص. نػا نیییػایص ةیتَاى نی
 کيیم. نَر رایگان ةً ؽها کهک نی ؾً ةًٌهی

ػای ؽشفػی را ةػًیص چیػىتا کً اغت ویایظام دوم ا داْػا  ٌظ
ػی نیید ٌتارت ص. ةًیکي اكاًْ ،  کيیػص گط، وِٕی ایو روش را نٍْط
 صهیػظی را دیػةػاز ةاؽػص، چتان  مغػَ چؾػم ایيکػً ةً تَحً ةصون
ٍی ىػاٌط ؽػصه ةاؽػيص، ینت ٌػای ْػَؽ ییا ةٍلػی از تَاىایص یةاؽ
داْػای نػا ـػرتت  ص درةارۀ ْػایَنیا صهید آىچً  یص ةط دایتَاى ىهی

ای نرصودی کً ص. آنیکي ظی یػص چیا صهید سَدتان در غهد چیٌظ
ار دورىص. یةػ میدٌ نی نا آنَزش ػِيص و از نٍيای وإٍی ْا کًیى

ػی نی ویاز ذاه ةً ةٍص وِٕی اةياةطایو  ص یػکيیػص، ةا روش را نٍْط
 میتػَاى ص. ْٖم ةً ایو ؽکل نییداؽًِ ةاؽو نػئلً را در ذٌو یا

ای اـلی ْایَنیچ کً میةاؽ نههئو ط ییػتِ داْػای نػا ةػصون ٌظ
 ناىيص. ةإی نی

 و روش را ةً ٌهان ؽکلی کػً نػویا صیىصار و احازهیٌهچي
ص ةػا ارائػ  غػشيطاىی در یتَاى دٌم، آنَزش دٌیص. ىهی آنَزش نی

ص. یػآنَزش دٌدٌم ْا را  ی کً نو اىخام نیؽکل ةًحهٍی ةظرا 
آنَزش آىچً  اغت کً ویؽها تَاىایی آنَزش ْا را ىصاریص. ٌلت ا
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ػػیاری در غهَح ةنهایب و ژرؼ دارد و گػِطده نٍاىی  دٌم نی
ً یػتظکدر ذػال نشِلػّ  ؽػها در غػهَحآن گيخاىصه ؽصه اغت. 

تید آىکًيصه ةٍص از یص. در آیٌػِ  ویػا ةػً کيیص، اگػط دوةػاره ؾْط
ص داد. یػسَاٌ رؽص و ةٍتَد ادانً ص، ةًیکي ؽصه گَش كتمنهایب 

 درک ؾػًیص، ٌهیػدٌ ادانػً نیٌػا  آن کطدن  نَر کً ةً گَش ٌهان
ص آورد. یػسَاٌ ةػً دغػتای  تػازه جیص داؽت و ىِػایای سَاٌ تازه

ٌای  هیػًگَىػً اغػت.  ویؾػِط ایص ذِػی ةیسَاى وِٕی کِاب را نی
ْػا  ویػ، اخػًیدر ىِ دٌم وحػَد دارد. ةػیاری در آىچً آنَزش نی

ص از یػص. احػازه ىصاریػص آنػَزش دٌیػػت کػً ؽػها ةَِاىیظی ىیچ
  نيظیػ چطاکً ةًص، یاغِٓاده کي سَدتان ٌيَان کلهات کلهات نو ةً

 را آىچػًدٕیٖػًا ص یػتَاى نی صن ْا اغت. ةطای گٓػِو آن، ْٖػمیدزد
آن را  نٍلػػم نَر کػػً ٌهػػان»ص: یػػکي اكػػاًْگٓػػِم ةیػػان کػػطده و 

 ةػً ْٖػم« اغت. ؽصه ىَؽًِ کِابدر  نَر کً ٌهان»ا ی« صیگَ نی
 ویػا وِٕػی ةػً طایػص. چطا؟ زییةگَ ص درةارۀ آنیتَاى ٔ نیینط ویا

کيػص.  داْا را ةا سَد ذهل نی ٕصرتتان  ، کلهات صییةگَآن را  ؽکل
ایچ صیتَاى ىهی  داْػا اؽػاًٌ ْػایَن ٌيَان ةػً صیػداى نی را کػً ییٌظ
 اىخػامآىچً  و ػتیداْا ى ْایَن صیکي نی نيِٖلآىچً  وگطىً ، صیدٌ
. وِٕػػی  داْػػای نػػا اغػػت کطدن ْػػایَنّ ینٍػػادل تلػػٍ صیػػدٌ نی
ایچ ػػِيص و یْا ىٌا  آنص، ییگَ ص و اْکار سَد نیی  ٌٖایی ةط دایٌظ

ىشَاٌيػػص  طی ٌػػمیتػػث  چیو ٌػػ دٌيػػص را ىخػػات تَاىيػص نػػطدم ىهی
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ْػا را  ویػتَاىػص ا کػػی ىهی چیاغت کً ٌػٌلت  . ةً ٌهیو داؽت
 دٌص. آنَزش

کيیػص، ةػً ایػو  واردیو نيِٖػل روش را ةً تازه ایوتَاىیص  نی
ای ـَتی یا تفَیطی را ةطای در نرل تهطیو ٌا  آن ؽکل کً ىَاٌر

کيیص و دع از آن، یکی از اْػطاد داونلػب دشؼ یا نرل آنَزش 
يار یغػه ص از ؽػکلیػتَاى آنػَزش دٌػص. نیٌػا  آن ٌا را ةً تهطیو

ىيط کييػػص و  لگط گِٓگػػَ و تتػػادیکػػصیص تػػا اْػػطاد ةػػا یػػاغػػِٓاده کي
و یػگػط ایظ دیػاؽِطاک ةگضارىػص. چ ٌای سَد را ةا یکصیگط ةً درک

ْػایَن داْػا را ةػً نػطدم  صی( کػًیػص ؽاگطد )یػا نطیاغت کً ىتا
ی نی  ص، چطاکػً در داْػا ْٖػمیةيان« اغِاد»ا ی« نٍلم»کيص،  نٍْط

و یزناىی تهػط ْطد چًایيکً  اغِاد وحَد دارد. ةصون تَحً ةً کی
 ص اغت.یاغت، ٌيَز نطکطده  را ؽطوع

ی نی  اغػت کيیص، نهکػو وِٕی ایو روش را ةً دیگطان نٍْط
را در نػطدم کػار  تَاىػص ْػایَن نی نٍلػم»ةٍلی از ؽها ْکط کيیص: 

 اىخػامآن را  میتػَاى کيص. انػا نػا ىهی را اـالحٌا  آن ةگضارد و ةصن
 ام کػػً ٌهػػطاه ٌػػط ص. ةػػً ٌهػػ  ؽػػها گِٓػػًیىگػػطان ىتاؽػػ« م.یدٌػػ
 و ْاؽوی. ةياةطا کیی ْٖم وحَد دارد و ىً نو ْاؽوکييصه،  ویتهط
ػا را اىخػام نییػا نو و را یؽشفػی تهػط دٌػص. وِٕػی ةػً و کاٌر

ةاؽػص،  طی ةػطای آن داؽػًِیای تٖػص ص، اگط راةهػًیدٌ نی آنَزش
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طی سػَةی یتٖػص آورد. اگػط راةهػ  نػی ةً دغػترا ةالْاـلً  ْایَن
تصریج از   ؽَد، ةًةصىؼ دوةاره نٍِادل ایيکً  ةاؽص، ةٍص از ىصاؽًِ

ػت. ْاؽػوی ویٔ تهطینط ةػً او کهػک  نػو ک ْایَن سَاٌص گْط
گطی ىیظ وحَد دارد کً ةػً یٌای د کيص ةصىؼ نٍِادل ؽَد. راه نی

 کطدن م، تهاؽػػایٌػػا سَاىػػصن کِاب ةػػاگػػَیم. اْػػطادی کػػً  ؽػػها نی
ػای ـػَتی، ْػا و تهطیو کطدن  ا گَشیصئٌَا یو ٌػا را یػاد  ةً ىَاٌر

ِػار کييػص، تهػام  وینَر وإٍی ناىيص تهط گیطىص، اگط ةً نی کييػصه ْر
ػایچ  ةػً دغػػتٌػػِيص ةػً ٌهػػیو ؽػکل  غػػظاوارش ی را کػًیٌظ

 آورىص. نی

ؽػٓا دٌيػص. را  ةیهػاران میدٌ ىهػی احػازهنان  ؽاگطدان نا ةً
ؽػٓا را  دیگػطانهػاری یداْا نهلًٖا احازه ىصارىػص ة ؽاگطدان ْایَن

ص، یػػـػػٍَد کي ًیػػدر تظک کػػً میدٌ نػػی ؽػػها آنػػَزش دٌيػػص. ةػػً
دٌیم ةػصن  ص و احػازه ىهػییچ واةػِگی را رؽص دٌیم ٌیگضار ىهی

 ویتهػط نػا ةٍِػط از ٌػط نرػل ویٌای تهط سَد را تتاه کيیص. نرل
ٌػای  ٌػا را در نرل ویص تهطیػگػطی اغػت. اگػط ةَِاىید گَى   چی
ٌػای  هارییة کػً اغػت لػی ةٍِػط از آنیص، سیو نا اىخام دٌیتهط
يص و در ةػاهی یىؾػ نی ای طهیػدر دا ونػ ص. ْاؽویرا ؽٓا دٌ سَد

ةظرگػی روی آن  و نا ذٓاىی ٕطار دارد کً ْایَنیتهط صاِن نرلین
ةظرگی در ةاهی ایو ذٓػاظ، از ایػو نرػل نطإتػت  اغت و ْاؽو

 و نرلػی ةػطای تهػطیو ػتینرل، نرلی نٍهَیی ى ویکيص. ا نی
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اری ی. ةػػ ً اغتینرلی ةطای تظک ةلکً ػت،ینٍهَیی ى گَى  چی
اىػػص کػػً  ٍی دیصهینت ٌػػای ْػػَؽ یینػػا ةػػا تَاىا کييػػصگان ویتهطاز 

ؽَیم، آن نرل را  ٌطحایی ةطای اىخام تهطیو ْایَن داْا حهً نی
در ةػط آن را  در داسػل چیظ ٌهًکيص و ایو ىَر  ىَری ٕطنظ اذانً نی

 گیطد. نی

 کييػصگان ویرا ةػطای تهط تَاىص سػَدش ْػایَن نی نو ْاؽو
.  میص کيػیٌای ؽػها را تؾػص  واةػػِگیم یسَاٌ ىفب کيص، انا ىهی

ص: یػةگَ اغت ص، نهکویدٌ نی ٌا را آنَزش ویکػی تهط وِٕی ةً
آن را  ؽػها ص کػًینهکو اغت ْکط کي« دارم. ْایَن اهن ، نو اوه»

ؽػػها  را ةػً ویػػػػت. ایگَىػػً ى ویادر ـػػَرتی کػً ص، یکػار گضاؽػِ
اغػت کػً  نػو ىصٌیػص. ْاؽػوؽکل ایو واةػِگی را تا  میگَ نی

ا را اىخامیتهام ا ص ایو یصان ْایَن داْای نا ةایدٌص. نط نی و کاٌر
ی کييص. ویروش را ا  گَىً ةً دیگطان نٍْط

در تِییط دٌص داْا را  ٌای ْایَن ویتهطکً غٍی کيص کػی ٌط
و یػرغػاىصن ةػً ا بیآغدر ذال رغاىصن ةً داْا اغت،  بیآغذال 

ػای یچرا ةػً  ٌػا ویتهطدغػَِرایٍهل روش اغت. ةٍلی اْطاد  ٌظ
ٌػای  . تهام روش ػتیو نهلًٖا نخاز ىیاىص. ا داری ةطگطداىصهً یٕاْ
 ٌای رغيص، از زنان ةً ارث نی زیتار نإتل ٖی، از اٌفاری  ذٖیتظک
 سػػصایی ً، نَحػػَداتیػػٔ تظکیػػرغػػيص و از نط م ةػػً ارث نییٕػػص
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ىکػػطده چيػػیو  حطئػػتکػػػی  چیٌاىػػص.  و دادهیؽػػهاری را تکػػَ ةی
ایی را تِییط دٌص. یچ  انیػدا ٌفػط ویػدر ا ظی ْٖػمیػچ ویچيٌظ

ػا اتٓػاؽیو چیػز، ٌطگػظ ایىاٌط ؽصه اغت. در نَل تػار دارنا  ٌظ
 ار نطإب ةاؽيص.یةاره ةػ ویص درای. ٌهً ةا اىص ِٓادهیى
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  سخنرانی چًارم

  آٍردن دست بٌٍ  دادن ازدست

 آوردن دغػت ةًو  دادن ازدغػت وی، راةه  ة کييصگانً یدر حانٍ  تظک
ظ درةػارۀ آن یػةػیو نػطدم ٌػادی ى ؽَد. در نَر نکطر نهطح نی ةً

و  دادن ازدغػتةػً  کييػصگان  ویؽػَد. ىگػطش نػا تهط ـرتت نی
آوردىػی  دغت اغت. ةً نِٓاوت از ىگطش اکثط نطدم آوردن دغت ةً

دىتایؼ ٌػػِيص  ٌػای سػَد ةػً کً نطدم ٌػادی نٍهػَهً در تالش
ای دىیَی اغت، ػً.  ؽانل چیٌظ ناىيص داؽِو زىصگی راذت و نْط

دىتایؼ ٌػػِیم  ةػً کييػصگان ویآوردىػی کػً نػا تهط دغػت ویی ةً
کً نػطدم ٌػادی ذِػی اغت کانالً نِٓاوتی دارد و چیظی ناٌیت 

تَاىيص تخطةػً کييػص، نگػط ایيکػً تظکیػً  اگط ةشَاٌيص ىیظ ٌطگظ ىهی
 کييص.



۲2۲ 

 

ظ یػم، نييػَر چیکي اؽػاره نػی دادن ازدغػتنٍهَهً وِٕی ةػً 
 ـػػرتت دادن ػػػت. وِٕػػی درةػػارۀ ازدغػػتیلػػی نرػػصودی ىیس

 صنیةشؾػ، آننييػَر از کييػص کػً  نػیْکػط نٍهَهً نطدم ص، یکي نی
ساىهان  ؽایص کهک ةً اْطاد ةیا یىیازنيص  اْطاد ةً ، کهک کهی دَل

 ٌػِيص. انا دادن ةشؾؼ و ازدغتؽکلی از ظ یىٌا  آن اغت. ایتًِ
ا ْٖم ةیاىگط ایو ا اىخام ای نادی آن کاٌر غت کً ةً دَل یا چیٌظ

کػػی از یگهػػان  صن از  ػػطوت، ةییکؾػػ دغػػت. ایص کهِػػط واةػػػًِ
اغػػت و ىػػػتًِا حيتػػ  ٌهػػصۀ آن. انػػا  دادن ازدغػػتٌای  حيتػػً
م ةػً آن نرػصودی یکي نا درةارۀ آن ـػرتت نػی ی کًدادى ازدغت

اری یةػػکيیم  گان تالش نیکييص  ویتهط نا ً،یػت. در روىص تظکیى
ػا کيػٌا  از واةػِگی ی، ذػػادت، یم، نثػل ذٌيیػت سَدىهػایرا ٌر

اةت سػَاٌیم  نػا نی.  ؼ از ذػصیةٌیخان ؽَروو  ییحَ ذٌيیت ٕر
ا کيیم. ةياةطایو ٌا  واةػِگی  ٌه  نػا درةػارۀ ی کًدادى ازدغترا ٌر
چیػظی اغػت کػً نػطدم  تط از ةػیار گػػِطده میکي ـرتت نی آن

ػا ٌادی تفَر نی ٌا و  یواةػػِگ  ٌهػ کطدن کييػص، زیػطا ؽػانل ٌر
 انیال نطدم ٌادی اغت.

 ًیػٌادی تظک نطدم وینا در ة»نهکو اغت ةطسی ْکط کييص: 
ٌػػا و  راٌب ا نثػػلیػػ، آ میدغػػت دٌػػ را از چیظ ٌهػػً. اگػػط  میکي نػػی

 چیظ ٌهػػً دادن ازدغػػترغػػص  نی ةػػً ىيػػطؽػػَیم؟  ٌا ىهی راٌتػػً
ٌه  نا کً ٌيَز ةشؾػی از ایػو در نصرغ  نا، « دضیط ىتاؽص. انکان



۲2۸ 

 

در ذػػایی کػػً تظکیػػً ، هزم اغػػت ٌػػػِیمٌػػادی  نػػطدماحِهػػاع 
. از ؽػها زىػصگی نتیٍػی داؽػًِ ةاؽػیمتػا ذػص انکػان کيیم  نی

ص. یػةصٌاز دغػت ـَرت نادی  ظی را ةًیم کً چیکي درسَاغت ىهی
تان  ردۀ ؽػِلی ِػی ىػصارد کػًیاٌهتا وِٕی ةً آن واةػًِ ىتاؽیص، 

صی یػکِػ  کلىیا چٖصر  طوت داؽًِ ةاؽیص، چطاکً  ةاؽص ةاه چٖصر
 ىصاؽًِ ةاؽیص. واةػِگیٌا  آن ةًو اغت کً یاةطای نا 

ها را ٌػصؼ ٕػطار ٌای ؽػ واةػِگیهًا ینصرغ  تظکی  نا نػِٖ
ا وِٕػی ةػا یػتان در نشانطه اغػت  دٌص. وِٕی ٌالیٔ ؽشفی نی

را غتک ةگیطیص و ةػً آن ٌا  آن صیةَِاىایيکً  ص،یکػی نؾکلی دار
در  ًیػصی اغػت. تظکیػکلص، نَكػٌَی یػت ةصٌینػائل کهِط اٌه

و نييػَر اغػت کػً یةً ا ٌای دوراِْاده ٌا و کَه نٍاةص یا در حيگل
ٌػا  آن ٌادی اىػاىی را کػانالً ٕهػً کيػص. دغِطغی ؽها ةً حانٍ 

دغػػت  ٌػػادی را از ٌای نػػطدم کييػػص واةػػػِگی ؽػػها را نختػػَر نی
 کييص تا ةَِاىیص واةػِگی ةً ص و ؽها را از نياًْ نادی دور نییةصٌ
ٌادی زىػصگی  نطدم ویص. انا اْطادی کً در ةیرا از دغت ةصٌٌا  آن
و یػدر ادر ذایی کػً  صیکييص. نا ةا َه را دىتال ىهییؽ ویکييص ا نی
ٌا را غػتک ةگیػطیم. ایتِػً  م، واةػِگییم نطدم ٌادی ٌػِینر

تطیو حيت  نصرغػ  تظکیػ  نػا  و ذیاتییو وإًٍا غشت اغت. ایا
 میکي ـػرتت نػی اش هنػا درةػار ی کػًدادى و ازدغتیاغت. ةياةطا

کػاری  اىخػامدر سفػَص نرػصود ةاؽػص.  ایيکػً ، ىً ً اغتیوغ
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ص، ةطسی یاةان ىگاه کيیو ةشؾؼ دَل، انطوزه ةً گصاٌا در س سَب
ًٌا  آن از  ؾِط از ؽػها دػَلیای ٌػِيص و نهکو اغت ذِی ة ذْط

ای حظئی ةییحای تهطکظ ةط چ ص ةًیداؽًِ ةاؽيص. نا ةا ت، یػاٌه ٌظ
نَر  ً ةػًیػم. ٌهػل تظکیتطی از نػائل تهطکظ کيً ینرصودۀ وغةً 

کيػص. در روىػص  تطی تهطکػظ نیً یای ةػً نرػصودۀ وغػ ةاز و نَٕطاىً
ای ةص ٌػِيص.یم چیدٌ وإًٍا از دغت نیآىچً  ، دادن ازدغت  ٌظ

کييػص سػَب  ی کػً نلػب نیٌطچیظکييص  اُلب ْکط نینطدم 
ص، ٌهگػی یػکي ه نیىگػا تط، وِٕی از غهری ةػاه ٖتیدر ذٖاغت. 

و نطدم ٌادی اغػت. یٔ ؽشفی در ةیٌال کطدن ْٖم ةطای ةطآورده
ا یص ی طوت داؽًِ ةاؽ چٖصرایيکً  اىص: ةصون تَحً ةً گًِٓ نضاٌب

را ٌػا  آن ص.ىةاه ةاؽص، ْٖم ةطای چيص دًٌ دوام دار چٖصرردۀ ؽها 
تَاىیػص ٌيگػام  تَاىیص ٌيگام تَیػص ةػا سَدتػان ةیاوریػص و ىهی ىهی

طا یػ؟ ز اغػت ٕػصر ةػاارزش ویا ٌهطاه سَد ةتطیص. چطا گَى نطا 
تَاىص ٌيگام تَیص ةا  کيص، نی رؽص نیتان  اـلی هًا روی روحینػِٖ

ٌالوه،  ؽها آورده ؽَد و ٌيگام نطا ٌهػطاه ؽػها ةػطده ؽػَد. ةػً
  یػرو تظک کيص، ازایػو و نییی  ؽها را تٍیهًا  هطۀ تظکیگَى  نػِٖ

ػای یص چیدٌ نی از دغتآىچً  گط،یٌتارت د آن غشت اغت. ةً ٌظ
 دػعتان ةطغػیص.  ةً سلػَص اوییػًتَاىیص  ةص ٌػِيص. ةياةطایو نی

ِػًا  هػطۀ یتان. ىٍا ص؟ رؽػص غػهدیػآور نی ةػً دغػتی را چیظ چً
نؾػکلی و  رغػیص ص و ةػً کهػال نییػآور نی ةػً دغػتٖی را یذٖ
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ال یػکيص. ایتًِ ةطای ؽها آغان ىیػت کً َْرًا ان ادی را ذل نییةي
کييػػصۀ  ص و ةػػً اغػػِاىصارد تظکیًیػػرا از دغػػت ةصٌدىیػػَی نشِلػػّ 

 َةػطد. ةٍػص از ؽػيیصن وإٍی ةطغیص، چطاکً رغیصن ةً آن زنان نی
ٌيَان نخػَزی  ام ةػً ىتایص از ایو گًَِٓةطد،  گَیم زنان نی نیایيکً 
ت اىخام غطغطیةطای  ِو و غط ْـط دادن تظکیً اغِٓاده کيیص.  گْط

ص، گطچػً احػازه یةػا سَدتػان حػصی ةاؽػص ی! ةا ػتیو درغت ىیا
 سصاییؽتً نَحَدی  ی یککػ ٌیچص. یج رؽص کيیتصر دٌیم ةً نی
 رغیص. نی ج ةً آنیتصر ةًؽَد. ةً روىصی ىیاز دارد و  ىهی

. آن  ظی ةػػص اغػػتیػػچ در وإػػً میدٌ نػػی دغػػت از آىچػػً
ٌای نشِلّ ةؾطی در ٌػم  و ةا واةػِگی ؟ آن کارنا اغت ػتیچ
اْکػار ةػص وإػػام  اىَاعٌادی  ، نطدم ةطای نثالصه ؽصه اغت. یتي

ػػای ةػػص اىخػػام وإػػػام  اىَاعؽشفػػی، نيػػاًْ دارىػػص. ةػػطای  کاٌر
آورىػص.  نی ةػً دغػتٌهان کارنػا را  یا اهیو نادۀ غیدٌيص و ا نی

ایػو  ةػطدن ویارتتاط دارد. ةػطای ازةٌا  واةػِگی هًا ةًینػِٖ کارنا
 دٌیص.را تِییط تان  ص اةِصا ذٌوی، ةا ظ نيٓییچ

 ل کارنایتبد

و  ؽػصه لیگط تتػصیکػصیةػً  تَاىيػص نی اهیص و نػادۀ غػینادۀ غػٓ
ٍػارض تحایگظیو ٌم ؽَىص. وِٕی ةا دیگػطان درگیػط نؾػاحطه و 
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دٌص.  روی نی لیتتص ْطایيصایو  ؽَیص یکی از ذاهتی اغت کً نی
ص. یآور نی ةً دغتتَٖا را  ،صیدٌیص، نادۀ غٓ اگط کار سَةی اىخام

ص. یػآور نی ةً دغػتکارنا را  ،اهیدٌیص، نادۀ غ اىخاماگط کار ةصی 
 اغػت ظ وحػَد دارد. نهکػویػى ؽػصن ةػطدن و نيِٖل ارث يص ةًیاْط

ای ةصی اغت کًیا ایآ»کػی ةپطغص:  تػط در  ؼیْػطد، د و از کاٌر
 گَىً ىتاؽص، نهکو اغت کانالً ایو« اغت؟ داده اىخام زىصگی سَد

هػً ىؾػصه اغػت. در ک دورۀ زىػصگی حیػدر  طا ایو کارنا ْٖػمیز
 ویاـػلی از ةػ روح کػً اغػت ویاٌِٖاد ةط ا کييصگانً یحانٍ  تظک

و زىػصگی یػ، نهکو اغت ٕتل از انَر ةاؽص ایواگط دع رود.  ىهی
 ةػصٌکارتٍانالت احِهاٌی داؽًِ اغت. نهکػو اغػت ةػً کػػی 

ای ةص دیؽصه، از کػی غَءاغِٓاده کطده  گطی نثل کؾِو یا کاٌر
گػط یدر ُةٍصی دکارنا و کارنا ؽصه ةاؽص. یا اىخام داده کً نيخط ةً

گَىػً  اغت. تَٖا ىیػظ ٌهیوؾً ٌهطاه ؽشؿ یؽَد و ٌه نیحهً 
تَاىػص در  ٌا وحَد دارد، یٍيی نی اغت. نيؾث دیگطی ىیظ ةطای ایو

در گضؽػػًِ، نیػػان سػػاىَاده یػػا از نػػطؼ احػػصاد ؽػػشؿ ةاؽػػص. 
ا نػو ْطد تٖػَا گِٓيص و ایيکً احصاد  تَٖا نی کطدن درةارۀ حهً تٌط

آن  یػا« دٌص از دغت نی»اىص یا درةارۀ ایيکً کػی تَٖا  حهً کطده
 ویػةػَد. ا دیـر گِٓيص آىچً گِٓيص. غشو نی «دٌص ٌصر نی»را 

ا  اْػطاد غپارىص. اگط ةً گَش دل ىهی و گِٓاریا ًة نطدماکثط  روٌز
را تان  ، غػشيان صییةگَ و ْٖصان تَٖا تَٖا دادن درةارۀ ازدغت حَان
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زیػػطا ، ىػػصٌا ةػػػیار ژرؼ ةَد آن گِٓػػًگیطىػػص. انػػا  حػػصی ىهی
یٍيػی  ىص،گیط در ىيط نیگَىً ىیػت کً نطدم  آنْطد « ةَدنِ ةاتَٖا»

ًا درةارۀ ایو ةاؽص کػً   رد.تٓکػط و نٍیػار اسالٕػی واهیػی دااو ـْط
ً تَـیّ کای  ةلکً آن، وإٍیت نادی ىیظ دارد و ایو دو ىَع ناده

 ٌػِيص.کطدم، ٌهطاه ةصن نا 

نادۀ غیاه نػاىً ٖت دارد کً یا ذٖیآ»دطغيص:  ةطسی اْطاد نی
ةلػً، تػا « ً کيػص؟یػغهَح ةاه تظکؽَد کً ْطد ةَِاىص تا  از ایو نی

غػػیاه ْػػطاوان، تَاىػػایی  ۀداؽػػِو نػػاد ای درغػػت اغػػت. اىػػصازه
اه، دور یزیطا نػادۀ غػدٌص.  ٕطار نیتث یط  ترتداؽِو ْطد را  ایهان

از  طد، او رایػگ ةػط نی دٌص و او را در نیصاىی ؽکل یةصن ؽشؿ ن
و ؽشؿ یا، در ىِیخً. کيص حصا نیِحو، َؽو، ِرن غطؽت حٍان، 

درةػػارۀ  گػطانینهکػو اغػت ایهػان کهػی داؽػػًِ ةاؽػص. وِٕػی د
ایچ کيػص  کييػص، ْکػط نی نی ـػرتت گَى  چی یا ًیی نثل تظکیٌظ

ْکػط کيص.  را ةاور ىهیٌا  آن یک از ٌیچ ٌا سطاْات اغت و ویٌه  ا
و یو ـَرت اغت، انا ایٌػِيص. نٍهَهً ةً انػشطه ٌا  آن کيص نی

ةػطایؼ ُیػطنهکو ً یػتظکىیػت کػً و نٍيی یػت. ةً اینهلٔ ى
. اد رؽػص کيػصیػتَاىػص ز ىهی ؼگػَىگسَاٌص ةَد یا اگط تظکیً کيػص 

ٕلتػی ةػطای  ٌطکػػی، ةياةطایو اگػط کطان اغت ایم کً داْا ةی گًِٓ
نَر کػػً  اىخػػام دٌػػص. ٌهػػانآن را  تَاىػػص تظکیػػً داؽػػًِ ةاؽػػص نی

کيػػص، انػػا  ی نییةػػً درِ ورودی راٌيهػػااگطد را اغػػِاد، ؽػػاىػػص:  گًِٓ



۲25 

 

ت وإٍی ةً سَد ؽاگطد  و یػةػً انَر کانل  ةًةػِگی دارد. دیؾْط
ص یتَاى ا نییآایيکً  ص.یکي ً نییچگَىً تظکتان ةػِگی دارد کً سَد

ص یػتَاى نیا یػو ةػػِگی دارد کػً آیػةػً انَر کانػل  ةًص یً کيیتظک
ص غػشِی یػتَاى ا نییػص و آیص ْصاکاری کيیتَاى ا نییص، آیترهل کي

گَىػً غػشِی  چیص، ٌیػو کيیتػان را آٌيػ ص. اگط ةَِاىیػص ارادهیةکؾ
نؾػکلی نرػػَب تػان  کارنایم یگَ ؽَد و نیتان  تَاىص ناىً ىهی
 ؽَد. ىهی

ؾػِط از یؾِط، نٍهَهً نختَر اغػت ةیة اهِ یةا نادۀ غ ؽشفی
ؾػِطی دارد ْػصاکاری کيػص. زیػطا نػادۀ یص ةینادۀ غٓ ؽشفی کً

. اغػتِحػو، َؽػو، ِرن ،  حٍػان غَ ةا غطؽت هًا ٌمیص نػِٖیغٓ
رؽػػص  از نطیػػٔةيػػاةطایو ْػػطدی کػػً نػػادۀ غػػٓیص ةیؾػػِطی دارد 

نَر  تَاىػص گَىػ  سػَد را اْػظایؼ دٌػص. ةػً ؽیي  سَد نی ؽیو
ًا  ٌا  ریا و ىاغػازگاٌػ ضرٍات کػطدن سػَب اداره از نطیٔنثال، ـْط

ی ؾػِطیتٖػَای ةکػً ؽشفػی تَاىص گَى  سَد را رؽص دٌػص.  نی
ٌا را ترهػػل کيػػص،  تَاىػػص غػػشِی دارد. نیتطی  ٕػػَی، ایهػػان دارد

ذِػی .« يػصآةصیػصه کاش را  حػهی را ترهل کيص و ارادهشِی غ»
م  ؾِط زحط ةکؾص و از ىيط ذٌيی کهِػط،یاگط از ىيط ْیظیکی ة ةػاٌز

ؾػِطی یة اهینادۀ غ ای ْطدی کًیاةص. انا ةط ؼ نییگَى  او اْظا
 انیػاز ن صیػػػت، چطاکػً اول ةایراذِی ى ویو نػئلً ةً ایدارد ا

کيص.  لیص تتصیرا ةً نادۀ غٓ اهیةگضرد: ةایص اةِصا نادۀ غ و روىصیا
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، ْػطدی ةػا ایهػاىی در ىِیخػًاغػت.  ار دردىػاکیروىػصی ةػػ ویا
کارنػای ؾِطی را ترهػل کيػص. ةػا یص غشِی ةیةا تط نٍهَهً  كٍیّ

 تط اغت. ةطای او غشت کطدنً یاد و ایهاىی كٍیّ، تظکیز

ایو نػػئلً چػً  دیص میزىم و سَاٌ نیتان  يی ةطایینثایی ٌ
ؾػو یِیةطای ىؾػػِو در نصکيص.  ىٖؾی را در تهطیو ْطد ایٓا نی

دػع از ص. یيیهزم اغت ةا داٌػای كػطةصری نػصتی نػَهىی ةيؾػ
طىػػص و یگ نیدرد  ی، داٌػػاكػػطةصر یداٌػػانػػصتی ىؾػػػِو ةػػا 

ؽػَد و دػع  ٕطاری ؽطوع نی اذػاس ةی، ؽَىص غَزن نی غَزن
ترهػػل غػػشِی »در ذػػال ؽػػها  .صیؽػػَ ٕػػطار نی از آن وإٍػػًا ةی

اذػاس سَةی ىصارد تان  ةصنص. یٌػِ« اراده کطدن ، آةصیصهحػهی
تَاىيص درد داٌػا را تػاب  ىهی. ةطسی اْطاد نَر ٌهیوظ یىتان  و ذٌو

کهػی ةطسی  .کييص را ةاز نیؽان  یداٌاحای ترهل آن،  ةیاورىص و ةً
م  دٌيص انا ةیؾِط ادانً نی انػا  کييػص. داٌا را ةػاز نیدر ىٍایت ةاٌز

ؽَد. ةطسػی  ٍَده نییةؽان  تالشکييص  را ةاز نیؽان  یوِٕی داٌا
گیػطد،  رد نیكػطةصر داز ىؾػِو در ذایت ؽان  داٌای اْطاد وِٕی

را ٌػا  آن دوةاره ،ىطنؼکؾؼ و کييص و دع از کهی  ٌا را ةاز نی دا
ػػت. یایم کػً آن نػؤ ط ى دٌيص. دی ةػطده در ذایت كطةصر ٕطار نی

ذهلً در ذال  اهیطد، نادۀ غیگ ایم کً وِٕی داٌا درد نی زیطا دیصه
 ویکارنا را از ةػ صنیزحطکؾو  کارنا اغت اهیغ اغت. نادۀ ةً داٌا

درد اذػاس  ایيکً نرق  کيص. ةً ل نییةً تَٖا تتصآن را  ةطد و نی
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ِو کارنا ؽطوع ؽَد، ازةیو نی ؾػِط کارنػا ةػً یة ؽَد. ٌطچً نی ْر
ؽػػَد.  نی ؾػػِطی در داٌػػا اذػػػاسیاورد، درد ةیػػو ْؾػػار ةییدػػا

در ذػایی کػً  ةطای درد داٌا وحَد دارد. نٍهَهً ْطدٌلِی و یةياةطا
طد. یػگ نَر نِياوب درد نی اٌایؼ ةًؾو ىؾػًِ اغت، دیِیدر نص

ت، کهی ایيکً  ؽَد و دع از ْطغا نی ناىص، نإت درد نصتی نی ْر
ؽَد.  کؾص کً درد دوةاره ؽطوع نی اد نَل ىهییؽَد. ز آغَده نی

 رود. ؼ نییگَىً د ویا نٍهَهً 

از  ای تکػًایيکػً  و ةٍص ازیرود، ةياةطا و نییتکً از ة کارنا تکً
 کيص. صا نییکهی اذػاس ةٍِطی دتان  یرود، داٌا کارنا از ةیو نی

دوةاره درد تان  ی ص و داٌایآ گطی نییانا دع از نصتی کَتاه تک  د
ؽػَد،  ص ىهیی، ىادص رود نی ویاز ة اهینادۀ غ ایيکًگیطد. ةٍص از  نی

رود،  نػی ویاز ةػایيکػً  ؽػَد. ةٍػص از ىػاةَد ىهی نػاده ویچطاکً ا
 ص تٖػَایو نػادۀ غػٓیػؽػَد. ا نی لیص تتػصینادۀ غٓ ةً هاً ینػِٖ
ْػطد  ویػا طایػؽػَد؟ ز لیتتػص ؽػکل ویػا تَاىص ةً . چطا نی اغت

 کطده را ترهل و درد کطده يً را دطداستی، ٌظ  غشِی را ترهل کطده
یػا کؾػیصن   و زحط کطدن ترهػل ٔیػاز نط م کػً تٖػَایا . گًِٓ اغت
ای سَب اىخام و وكػٍیت در یػةيػاةطایو اص. یػآ نی ةً دغت کاٌر

اِْػص. ةطسػی اْػطاد وِٕػی  اؽ نیاتٓػ ؾویِیذیو ىؾػِو در نص
 ایيکػًاز  کييػص و ٕتػل را ةاز نیٌا  آن طدیگ کهی درد نیؽان  یٌادا

 را کهػػی ىػػطنؼٌػػا  آن داٌػػا را نثػػل ٕتػػل روی ٌػػم ٕػػطار دٌيػػص
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ذایػت  ویػػت. وِٕػی اْػطاد تهػطیوحػً نػؤ ط ى چیٌ دٌيص. ةً نی
را ةاهی غػط ىگػً ؽان  ٌای کً دغت دٌيص اىخام نیرا  ای ػِادهیا

ةطسػی اْػطاد . سػًِ ؽػَدؽان  ٌای ، نهکو اغت دغتدارىص نی
ػت. یآورىص. وإًٍا نؤ ط ى و نیییا دارؽان  ٌای ، دغتسانط درد ةً
گػػَیم اگػػط کػػػی  ص؟ نییػػآ ذػػػاب نی چػػً ذره درد ةػػً یػػک آن
ؽػکل در و یػؼ ةػً اٌای داؽِو دغت تَاىػت ْٖم ةا ةاه ىگً نی
ةػػَد. وِٕػػی اْػػطاد تهػػطیو  ار راذػػت نییً نَْػػٔ ؽػػَد ةػػػیػػتظک
 دٌص. ظی روی نییدٌيص، چيیو چ ِیؾو را اىخام نیینص

کيص، اگطچػً ٌيػَز  کطد را اىِشاب ىهیینصرغ  نا ٌهصتًا آن رو
ٔ تلػػاد یػػی دارد. اکثػػط تتػػصیل کارنػػای نػػا از نطةشفَـػػىٖػؼ 

و ؽکل سػَد یا گیطد. نٍهَهً ةً ةا دیگطان ـَرت نی ي یؽ ویؽ
در تلػادی ٕػطار دارد، آن ةطسػَرد و  دٌص. وِٕی ْطدی را ىؾان نی

م کػػً درد یگػػَ رود. نی ذِػػی ْطاتػػط از درد ْیظیکػػی نػػی نخادیػػً
را تان  ٌای تطیو چیظ ةطای ترهل اغت: ْٖم دىػصان حػهی آغان

ً یػؽَد. انػا وِٕػی اْػطاد ٌل ص و آن تهام نییدٌ ةً ٌم ْؾار نی
 ظ اغت.یو چیتط کيِطل ذٌو غشت ،کؾيص گط ىٖؾً نییکصی

نَر اتٓػإی  ، ؽشفی ةػا ورود ةػً نرػل کػار، ةػً نَر نثال ةً
ای ةصی نییچاش  هؽيَد کً دو ىٓط درةار نی ػایچ .يػصیگَ ٌظ ی یٌظ

حػَش  ت ةًیٌفتاىؽصت ةص اغت کً او را از  ٕصر آنيص یگَ کً نی
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 طارص وِٕی نَرد ذهلػً ٕػیکييصه ىتا ویم کً تهطیا آورد. انا گًِٓ نی
حػَاةؼ را ؽػَد  نیو یتػٌَ ةػً او ا وِٕػییػتالْی کيػص گیطد  نی

طد. یػةگ در ىيػطی را ةػطای سػَد یص اغػِاىصارد ةػاهیػةلکً ةا ؛ةصٌص
کييػصگان  ویکػً نػا تهط اغػت گِٓػً نٍلػم»کيص:  و ْکط نییةياةطا

در ص اغِاىصارد ةاهیی را ةطای سػَد یةاؽیم و ةا گطانیىتایص ناىيص د
کيػص. انػا نٍهػَهً  نگػَ ىهی ةگَ دو ؽػشؿ آناو ةا « ةگیطیم. ىيط

شِػً یص، اگط از ىيط ذٌيػی ؽػها را ةطاىگیآ نی ؼیوِٕی تلادی د
تَاىػص ةاٌػث رؽػصتان  ص، ا طی ىػصارد و ىهییآ ىکيص، ةً ذػاب ىهی

کيػص.  آن ةطآیػص و اذػػاس رىخػؼ نی تَاىص از دِع  ؽَد. او ىهی
اٌػص ةطگػطدد و سَ نی طون کيص و دائهاً یاز ذٌيؼ ةآن را  تَاىص ىهی

گطداىص کػً  ىگاٌی ةً چٍطۀ آن دو ىٓط ةیيصازد. وِٕی غطش را ةطنی
گِٓگػَ  ای گػطمِ  ۀ ؽطوراىً  يص آن دو ىٓط ةا چٍطیة ىگاٌی ةیيصازد، نی

ِؼ یتَاىػص تػاب ةیػاورد، ٌفػتاى ٌػِيص. در آن یريػً، دیگػط ىهی
ؽطوع ةػً دٌػَا ٌا  آن کيص و نهکو اغت ٌهان یريً ةا َْران نی
ص یو نؾکلی ةا کػی ٌػػِیغشت اغت کً وِٕی در ة ٍاً کيص. وإ

ی ٌطچیػظم کػً اگػط یگػَ ص. نییػرا ترت کيِطل ىگػً دارتان  ذٌو
ؾػػو اداره ؽػػَد، آغػػان یِیٔ ىؾػػػِو در نصیػػتَاىػػػت از نط نی
 ػت.یگَىً ى ویةَد، انا ٌهیؾً ا نی

 رىخػی نَاحػً ىػَع تان ةا ٌطً یو از ذاه ةً ةٍص در تظکیةياةطا
؟  صیػکي ًیػٌا تظک ةصون ایو غػشِی صیتَاىػِ نی ؽَیص. چگَىً نی
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داؽت  چ تلاد نياٍْی وحَد ىهییةَدىص و ٌ سَب ةا ٌم اگط ٌهً
کػطد و اگػط تيٍػا کػاری کػً  نصاسلػً ىهیتان  ظی ةا ذٌویچ چیو ٌ
رؽػص تان  ي یؽػ ویا ؽیػةيؾػیيیص، آ ایيخػاکطدیص ایو ةَد کػً  نی
 ةػػَد. ؽػػشؿ نختػػَر اغػػت سػػَد را در کػػطد؟ ٌهلػػی ىهی نی

ص یتَاى و تيٍا راٌی اغت کً نییا .صه کيصیٌای وإٍی آةص تینٍَٕ
نان ةػا ً یػدر تظک ؾػًیچطا ٌه»دطغيص:  ص. ةطسی اْطاد نییرؽص کي

ی ةا نؾػکالتی  نؾکالت ؟ آن میؽَ غشِی نَاحً نی چيصان ْٕط
ِار ىصارىص کً نطدم ایػو اغػت ٌلػِؼ « ؽَىص. نیٌا  آن ٌادی گْط

ؽَیص ةا  ً ىهیغطوتَ  ص. ىاگٍانیکي نی ًیٌادی تظک نطدم ویکً در ة
و یػص. ةػً ایص و در ٌَا زحػط ةکؾػیو، دطواز کيیغهت زن غطتان ةً

سػَد  ٌای ٌادی را ةػً تیی ؽکل نٌٍَٕطچیظ.  ؽکل ىشَاٌص ةَد
کيص، کػی ؽػها را  کػی ؽها را ىاراذت نیایيکً  گیطد، از ٕتیل نی

ِار نی ٌفتاىی نی اگٍػان ةػً ا کػی ىیکيص  کيص، کػی ةا ؽها ةص ْر
 صه ؽػػَدیػػد اغػػت کػػً ویػػکيػػص. ةػػطای ا اذِطانػػی نی ؽػػها ةی

ا چگَىً اغت.در ةطاةط ایٍهل ؽها  ٌکع  ایو چیٌظ

از کارنػای ٌػا  آن ؟ تهام صیؽَ نی نَاحً نؾکالت ویچطا ةا ا
آن را ؽػهاری از  ٌای ةی ؽَد. تػا ذػاه ٕػػهت سَدتان ىاؽی نی

 ایم کً ةإی گضاؽًِ ، ْٖم آن نٖصار کم را میا و ةطدهیةطای ؽها از ة
 ؽػػَىص تػػا نی میتٖػػػ نشِلػػّ ی در غػػهَحیٌا ةػػً غػػشِی

را آةصیػػػصه کييػػػص و تػػػان  رؽػػػص دٌيػػػص، ذٌورا  تان ي یؽػػػ ویؽ
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ٌای  ٌا غػشِی و ةتطىص. ٌه  ایویرا از ةتان  ٌای نشِلّ واةػِگی
اغػِٓاده ٌا  آن ازتان  ي یؽ ویسَدتان ٌػِيص کً نا ةطای رؽص ؽ

 ي یؽ ویُلتً کيیص. تا وِٕی ؽٌا  آن ةطتَاىیص  م و ؽها نییکي نی
ایيکػً  . نگػطچیػطه ؽػَیصٌػا  آن تَاىیص ةػط ص، نییدٌ را رؽص سَد
 آىکػػًؽػػطط  تَاىیػػص از ٌٍػػصۀ آن ةطآییػػص، ةً ىشَاٌیػػص. نیتػػان سَد

و از ذػػاه ةػػً ةٍػػص وِٕػػی یص. ةيػػاةطایػػُلتػػً کيٌػػا  آن ص ةػػطیػػةشَاٌ
نَر  ص ةػػًیػػص ْکػػط کيیػػىتاکيیػػص  نؾػػکالتی ةػػا نػػطدم را تخطةػػً نی

ص، يػیآ ؼ نییدػچيػیو نػػائلی . زیطا وِٕػی  تفادْی ةَده اغت
 ،يصص. انا رویػصادی تفػادْی ىیػػِيدٌ نَر ُیطنيِيطه روی نی ةً

تػػا وِٕػػی سػػَد را  .يصػػػٌِ ؽػػها ي یؽػػ ویةلکػػً ةػػطای رؽػػص ؽ
 ص.یسَةی اداره کي ةًرا  ٌا آن تَاىیص ةگیطیص، نی در ىيطکييصه  ویتهط

ا تلادٌا چً وٕػت یؽَد کً نؾکالت  ایتًِ ةً ؽها گًِٓ ىهی
 ًیػػتظک ؽػػص چگَىػػً ی ةػػً ؽػػها گِٓػػً نیٌطچیػػظيػػص. اگػػط یآ نی
نَر  نٍهػػَهً ةػػًٌػػا  آن داؽػػت. ای ىهی صهیػػچ ْایص؟ ٌػػیػػکطد نی

ؼ کييػص و یؽها را آزنػا ي یؽ ویيص تا ةَِاىيص ؽیآ طنيِيطه نییُ
و یػکيص. ْٖم ةػً ا ٖی رؽصینَر ذٖ ةً تان ؽیي  ؽیواحازه دٌيص 

ةيػػاةطایو تَاىػػص ٌَیػػصا ؽػػَد.  نی تان ؽػػیي  ؽیوناٌیػػت ؽػػکل 
ٌػای  ص. نٍَٕیتيػدٌ روی ىهینَر تفػادْی  ةًٌا ةا دیگطان  تيؼ

تػان  یتتصیل کارناآیص و  دیؼ نیتان ً یدورۀ تظکدؽَار در غطاغط 
و یػکييػص، ا نطدم ٌادی تفػَر نیآىچً  ةطسالؼکيص.  را تػٍیل نی
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ةیياىً ىیػت کً ْکػط  وإً از غشِی حػهی اغت.تط  ار غشتیةػ
ًا ةا اىخام نَهىی یؼ تط تهطیو یا نصیِیؾػو اْػظا کطد گَى  ـْط

ٌا تػا  نػصت دغػت داؽػِو نَهىی ىگًیاةص یا ةا ایػػِادن و ةاه نی
تان  ةصن نادرزادیْٖم  ٌا آنٌا و داٌا درد ةگیطىص.  ذصی کً دغت

 غهد ةػاهتط ٌيَز ةً اىطژی ،آن تیانا ةطای تَٖ. صيکي ل نییرا تتص
ةطد.  غهد ؽها را ةاه ىهیسَد  سَدی ةًٌا  ص. اىخام تهطیویاز داریى

ِو غهد اغػت. تان  ذٌو کطدن صهیتان، آةص ىکِ  کلیصی ةطای ةاهْر
م یگػَ رؽص کيص، نی ةً ةصن دادن تَاىػت ْٖم ةا رىج اگط کػی نی

  ص ٌهػیػا ىتایػةطىص. دع آ نی رىج ؾِط از ٌهًیيی ةیچ کؾاورزان
چٖػصر ةػً ةػصن ایيکً  ؽَىص؟ ةصون تَحً ةً گَى  اغِاد چیٌا  آن

 کًدٌيص  اىخام نیٌا  آنآىچً  ةاىیػت  نٖایػً ٕاةل ص،یدٌ رىج نی
ػػً ٌػػط روز کػػار  غػػَزان ط آِْػػابیػػز ةػػا غػػشِی و زذهػػت در نظٌر

ص یػسَاٌ ایم کً اگط وإًٍا نی گًِٓةً ایو غادگی ىیػت.  کييص. نی
آىگػػاه  ْٖػمیاةػص. و ةٍتػػَد کيػص رؽػص تػػان  ص ذٌویػص، ةایػرؽػص کي

 نَر وإٍی رؽص کيیص. تَاىیص ةً نی

سَةی اداره  ةػًآن را ایيکػً  در نَل روىص تتػصیل کارنػا، ةػطای
ا را سطاب ىکيیکي ٕلتػی  ؾػًیص، ةایص ٌهیص و نثل اْطاد ٌادی کاٌر
. اگط ىاگٍان ةا نؾکلی نَاحً  صیو ذٌيی آرام داؽًِ ةاؽ سَاه کیى

 نَر نياغػتی آن را اداره کيیػص. اگػط سَاٌیػص ةػَد ةػً ؽَیص، ٕػادر
سَاه ةاؽص، وِٕػی  کیحَ و ى و ـَرت ـلدیؾً ةً ایٌهتان  ذٌو
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ص یی داریط و ْلایگ ؾً كطةًیؽَىص، ٌه نؾکالت ىاگٍان ىاٌط نی
یص کً ةػا ؾً درةارۀ ایو ْکط کيیص. انا اگط ٌهیکً درةارۀ آن ْکط کي

اةت کيیص و ةً م یگػَ ا آن چیظ دٌَا کيیػص، نیسانط ایو ی دیگطان ٕر
ةػا دیگػطان ؽػطوع ةػً دٌػَا  نَر ذِم ةً ، دصیص آیص ٌطگاه نؾکلی

م ةػً یگػَ ص، نییؽػَ و وِٕی ةا تلادی نَاحػً نییص. ةياةطایکي نی
ص، ةػً یرا ةػً نػادۀ غػٓتان  ةصناه در یو نييَر اغت کً نادۀ غیا

 ل کيص.یتَٖا تتص

تػًا ی، تٖطاغػت ةػً ایػو نطذلػً رغػیصهةؾطیت  ذایی کً در
ٌای ٕتلی روی ٌم اىتاؽػًِ ؽػصه  ةا کارنایی کً از زىصگی ٌطکػی

ادی کارنػا دارد. یػار زیو ةصن ٌط ؽشفی نٖصار ةػؽَد  نَِیص نی
در  دٌػص: وكػٍیت روی نی ویػل کارنػا نٍهػَهً ایو در تتصیةياةطا

اةػص، ی ةٍتَد نػی تان ؽیي  ؽیوکيص و  رؽص نی تان گَى  ذایی کً
ىاغػازگاری و ؽَد. وِٕی ةا  ل نییرود و تتص نی از ةیوتان  کارنای

آزنػایؼ در ذال ةطیص کً کػی  و دی نی صیؽَ نی لادی نَاحًت
ةازتػاةی از ایػو ةاؽػص کػً چيػیو  تَاىػص نی، اغت تان ؽیي  ؽیو

،  صیػػکي ترهػػلآن را  صیػػاگػػط ةَِاى. اغػػتاحطدر ذػػال یيػػصی ْطا
 اةػػص وی ةٍتػػَد نػػی تان ؽػػیي  ؽیورود،  نػػی ویاز ةػػتػػان  یکارنا

 َغػػًِ ٌػػػِيص. درید ٌم کيػػص. ٌهگػػی ةً ىیػػظ رؽػػص نی تػػان گَى 
ذِػی ةػا سَةی داؽػِيص.  ي یؽ ویؽ وزیاد گضؽًِ نطدم تَٖای 

ؼ دٌيص. انا یتَاىػِيص گَى  سَد را اْظا نیکؾیصن  کهی غشِی
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کؾػيص،  زحػط نیایيکػً  نرق ػػِيص. ةػًینػَر ى ویانطوزه نػطدم ا
 کهِػطو  کهِطو، ةاورؽان ةً آن یً کييص. ٌالوه ةط ایسَاٌيص تظک ىهی
 غازد. دؽَارتط نیؽان  ؽَد و تظکیً را ةطای نی

ا وِٕػی یػؽػَیص  ً، وِٕػی ةػا تلػادٌایی نَاحػً نییدر تظک
ِار ةصی دارىص،  تَاىػص  ت نییو دو وكٍیکی از ایدیگطان ةا ؽها ْر

ٌػا  آن تػان ةػا نهکو اغت ؽها در زىػصگی ٕتلیایيکً  کییةاؽص. 
ِػػار ةػػصی  ایػػو  کػػً صیػػکي نی اذػػػاستػػان  ایص. در ٕلب داؽػػًِْر

ِػار  ویتَاىيص ا نیٌا  آن چهَر»ُیطنيفٓاىً اغت:  گَىػً ةػا نػو ْر
ِػار کطد ـػَرت ةً آنٌا  آن دع چطا در گضؽًِ ةا« کييص؟ ؟  صیػْر

 ویػنهکو اغت ةگَییص در آن زنػان وإٍػًا از آن آگػاه ىتَدیػص و ا
گَىػً  ایو ىػصارد. انػا چ ارتتانی ةا آن دورۀ زىػصگییدورۀ زىصگی ٌ

ل کارنػا یدر تلادٌا نػئل  تتصایو اغت کً  نَكَع دیگطىیػت. 
لػی یص سیػم ةایکي و وِٕی تلادٌا را اداره نػیینهطح اغت. ةياةطا

ِار کيػیم و ىتایةاگضؽت ةاؽ  انػط م. ٌهػیویص نثل اْطاد ٌادی ْر
کػار رود. ةػطای  گػط ةػًیٌػای کػاری د  میا نریػکار  نرل ص دریةا

ىیػظ ٌػا  آن طایػ، زگَىػً اغػت ظ ٌهیویؽِل آزاد دارىص ى ًاْطادی ک
در تهػاس  ةػا حانٍػً اغػت طنهکویػتٍانالت احِهاٌی دارىص. ُ

 ٌا رواةهی وحَد دارد.ً یٌهػا ویة ، چطاکً ذصإل صیىتاؽ
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تلػػادٌا نَاحػػً وإػػػام  اىَاعاحِهػػاٌی ةػػا  در تٍػػانالت
 ًیػٌػادی تظک نػطدم ویةػ آن اْػطادی کػًدر سفػَص ؽَیص.  نی
ص، یػدػَل دار چٖصر ،ی ٌػِیصوکار کػبدر چً ىَع ایيکً  کييص، نی

ةاه اغت، چً ىػَع ؽػطکت سفَـػی را اداره  چٖصرتان  ردۀ ؽِلی
: ىکِ  اـلی ایو اغت کً کيص تٓاوتی ایخاد ىهییک  ٌیچکيیص،  نی

ا را نيفٓاىً اىخام دٌ ػًِْار کيیػص. ص و درغت ریکاٌر ٌا  تهػام ذْط
ىتػَدن  ةاؽيص. نَكَع، درغػت وحَد داؽًِ ةؾطیص در حانٍ  یةا

: ةػَدای  اغت، ىً ؽِل و ذْط  ْطد. در گضؽػًِ گِٓػًاىػان ٕلب 
گِٓػ  نػطدم ٌػادی  ویػا« کارىػص. بیىٓط ْط ُىً ىٓط ةازرگان، از ده»

تػػا وِٕػػی نؾػکل در ٕلػػب نػطدم ىٍِٓػػً اغػت. م یگػػَ اغػت. نی
ش ؾِط تػالیص، اگط ةیدرغت ةاؽص و نيفٓاىً دادوغِص کيتان  ٕلب

 ص. ؽػهایاوریة ةً دغتؾِطی یص، غظاوار ایو ٌػِیص کً دَل ةیکي
ای ٌػادی یػو دىیػدر اایيکً  سانط ص ْٖم ةًیآور نی ةً دغتآن را 

 ةػً دغػتظی یػ، چدادن ازدغػتص. ةػصون یصیةطای آن زذهت کؾ
ایػػص. در ٌػػط نتٖػػ  احِهػػاٌی ٌيػػَز  ص. ةػػطای آن کػػار کطدهیػػآ ىهی
احِهاٌی نشِلػّ،  نتٖات اْطادِ ص. ةطای یص ْطد سَةی ةاؽیتَاى نی

ی از ىػَع نتٖػ  یتلادٌای نشِلٓی وحَد دارد. نتٖ  ةاه، تلادٌا
درغِی اداره ؽَىص. در ٌط نتٖػ   تَاىيص ةً نیٌا  آن  ةاه دارىص و ٌه
ٌای  تَاىیص ْطد سػَةی ةاؽػیص و انیػال و واةػػِگی احِهاٌی، نی

تَاىیص  یتط ةگیطیص. در غهَح احِهاٌی نشِلّ ن گَىاگَن را غتک
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ً یػتَاىیص در غهد احِهػاٌی سَدتػان تظک ْطد سَةی ةاؽیص و نی
 کيیص.

ا در چ ویا ٌای دویِی ةاؽص یا غایط  سَاه در ؽطکت ،ویروٌز
ػادی یکػصیٌا، تلادٌایی کً نطدم ةػا  ؽطکت گط دارىػص وإٍػًا ُیٌط

ا و در نَل تاریز، ایػو دص صه ٌطگػظ یػؽصه اغت. در غایط کؾٌَر
ػ نَر  ؽشفػی ةػً نيػاًْات نػطدم ةػطای روی ىصاده اغػت. نياٌز

کؾػيص،  گط ىٖؾػً نییکػصیً یػص ؽصه اغت. نػطدم ٌلیساـی ؽص
يػصٌا ،کييص ةطای غَدی حظئی نتارزه نی ی یاْکاری کً دارىص و تْط

ذِی غشت اغت کػً ْػطدی وذؾِياک اغت. ةطىص  کار نی کً ةً
 ؽػػَیص و اذػػػاس کػػار نی ، وارد نرػػل نَر نثػػال . ةػػً ةػػَد سػػَب

ؽػها  . ةٍػصًا ؽشفػی ةػً ػػتیى درغتآىخا  وٌَای  ذال کيیص نی
 ؼیو دػ ةػص گِٓػً تانغػط نَر دؾػت نَر و آن ویص کػی ایگَ نی
ًِ و درةارۀ ؽها گظارش عیرئ دار کطده  را یکًتان  داده و ؽٍطت ْر

کيػص. اْػطاد ٌػادی  تی ةً ؽػها ىگػاه نیینَر ٌخ ةً ٌطکػی اغت.
و یاىيػص چيػتَ و را ترهػل کييػص؟ چگَىػً نییػتَاىيػص ا چگَىً نی

ِاری را ترهل کييص؟  طده، ایخػاد کػاگط او ةطای نػو نؾػکل »ةصْر
دٌم. اگػط اْػطادی از او  نو ٌم در نٖاةل، ٌهان کار را اىخػام نػی

اگػط « م.ینتػارزه کيػ ایػ. ة اْطادی را دارم ٌم کييص، نو نی تیذها
گَیيص ْػطدی ٕػَی  ، نی صیدٌ ٌادی اىخام نطدم ویکار را در ة ویا

 . اگػط نثػل ار ةص اغػتیکار ةػ ویکييصه، ا ویةطای تهط. انا  صیٌػِ
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اةت و دٌَا کي . اگػط آن کػار  صی، ْطدی ٌادی ٌػِ صیْطدی ٌادی ٕر
ص، ذِػی ةػصتط از آن ْػطد یػؾِط از او اىخام دٌیرا ةا ؽَروذطارتی ة

 ص.یٌادی ٌػِ

م؟ وِٕی ةا چيیو تلادی یص ایو نَكَع را اداره کيیچگَىً ةا
 ص نثػلیم و ىتایص آرانؼ سَد را ذٓو کيیم، اول ةایؽَ نَاحً نی

ِػػار کيػػ ؽػػشؿ آن نػػػئلً را ةػػا نٍطةػػاىی  میتػػَاى . ایتِػػً نی میْر
م. انػا یم و نؾکلی ىیػت کػً نَكػَع را روؽػو کيػیدٌ دیتَك

 نؾػکالت ویػ. وِٕػی ةػا ا صیةاؽػ واةػًِ آن از ذص ةً ؼیص ةیىتا
اةػت نتػارزه گػطانید ص نثلی، ىتا میؽَ نی نَاحً اگػط .  میکيػ و ٕر

ِاری نؾاةً او داؽًِ ةاؽیص، آ تيٍا  ص؟ ىػًیػػِیا ْطدی ٌػادی ىیْر
اةت او نتارزه ص نثلیىتا رىخؾػی تان  ص، ةلکً ىتایص در ٕلبیکي و ٕر

ص. وِٕػی یص از او نِيٓط ةاؽػی. وإًٍا ىتا صیداؽًِ ةاؽ ؽشؿ از آن
ص ةطدةاری یا ا ٌفتاىی ىیػِیص؟ دع ىَِاىػًِی، آ صیاز او نِيٓط ةاؽ

ا را  ِحػو، َؽػو، ِرنسَاٌی را ذِی کهِط. نػا  ص و ىیکیکي تیرا ٌر
ِار کيیىتا کيیم. دع تهطیو نی ص از او یػص و وإًٍا ىتایص ناىيص او ْر
، گطچً ؽها را در چيان نٍَٕیػت وذؾػِياکی ٕػطار  صیٌفتاىی ؽَ

از او ایيکػً  حای تَاىیص غط سَد را ةليص کيیص. ةػً داده کً ذِی ىهی
ص و سایفاىً از او یاز او تؾکط کيتان  ٕلبص در یص، ةایسؾهگیو ؽَ

ِارکطدن نطدم ٌادی ْکط کييص ایوص ی. ؽا صیتؾکط کي ، ؽػها گَىً ْر
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کػً دٌم  انهیيػان نػیةػً ؽػها کيػص. انػا   را اةلٍی سَدْطیب نػی
 ػت.یگَىً ى ویا

ا یػص. آیٌػػِ کييػصه ویص: ؽػها تهطیؾیيصیة ٌهگی درةارۀ آن
ص؟ اـَل نػطدم ٌػادی ىتایػص یکيدیطوی اغِاىصارد ةاهتطی از ص یىتا

 ةػً دغػتکييصگان  ؽها تظکیًآىچً  ایآ. ةطای ؽها ةً کار ةطده ؽَد
ایی از غهَح ةاهتط ىیآور نی ص از اـػَل یػػػِيص؟ دػع ةایص چیٌظ

ِػار کيیػطوی کيیػغهَح ةػاه د او  ا نثػلیػص، آیػص. اگػط نثػل او ْر
ص: یؾػیيصیة ویػ؟ درةػارۀ ا ص از او تؾکط کيیصیچطا ةا ص؟ دعیػِیى

، اـػلی وحػَد دارد  حٍان ویص کطد؟ در ایسَاٌ ی را کػبچیظ چً
اگػط « ص.یػآ ىهی ةً دغتظی ی، چدادن ازدغتةصون »ص: یگَ نی کً

ص. او ؽػها را در یص از دغت ةصٌیص، نختَریاوریة ةً دغتص یةشَاٌ
ػی  .ٌػادی ٕػطار داد نػطدم ویوذؾِياک در ة یِینٍَٕ در او نْط

ٌظیيػ  ةً و آورده  ةً دغتدىیَی ؽکلی  ةًؽَد کً  ًِ نیىيط گْط
دٌػص  هی کً ؽها را در آن ٕطار نییؽطا . ٌطچً اغت ؽها ىًٓ ةطده

ص و یػکي ؾِط ترهل نییؾِط ةاؽص، ةیة ط آنیةصتط ةاؽص و ٌطچً تث 
دٌػص. ٌهػ  ایػو تٖػَا ةػً ؽػها داده  ؾِط تٖػَا از دغػت نییاو ة
آن  کيیص، نهکو اغػت تهام آن را ترهل نیدر ذایی کً  ؽَد. نی
ًِ ةاؽیص. غتکرا  ًِ و ةً دل ىگْط  گْط
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ْطاواىػی  وحػَد دارد: اگػط رىػج و حٍػانیػگػطی در ایاـل د
کػً زحػط آىخػا  ؽػَد. از نی لی، کارنػای ؽػها تتػص ةاؽػیص صهیکؾ
اىػصازه ةػً تٖػَا  ٌهػان ، ٌط اىصازه ترهل کطده ةاؽیص ةً صیا صهیکؾ
کييػصه  ویتهط کػً ػػتیظی ىیػتٖػَا چ ویػا ایػؽػَد. آ ل نییتتص
ظ از یػةطیص، چطاکً کارنػای ؽػها ى نی ٔ ىًٓیدو نط سَاٌص؟ ةً نی

کػطد،  را ةػطای ؽػها ایخػاد ىهی تیػنٍَٕ ویػ. اگط او ا رود نی ویة
؟ اگػط نػو و  صیػرا رؽػص دٌ سَد ي یؽ ویؽ صیتَاىػِ نی چگَىً

ِػػاریکػػصیؽػػها ةػػا  در ٌهػػاٌيگی ایيخػػا  م ویکيػػ گط ةػػا اذِػػطام ْر
ٖػًا یط ةاؽػص؟ دٕیدػض انکانتَاىص رؽػص گَىػ   نی ، چگَىً میيیةيؾ
کطد، ایػو  خادیرا ةطای ؽها ا نؾکل ویا ؽشؿ آنایيکً  سانط ةً

ت ةطای رؽص ؽ آنػصه اغػت. اگػط  ةػً وحػَدؽػها  ي یؽ ویْـط
سػَد را ةٍتػَد ةشؾػیص،  ي یؽ ویةَِاىیص از آن اغِٓاده کيیص تا ؽ

 ىٓػً ٔیػنط کيص؟ ةً غػً نطیٔ رؽص ىهی ةصیو تان ؽیي  ؽیوا یآ
و ذػػػاه کػػػً یص، ةيػػػاةطایٌػػػػِ کييػػػصه ویؽػػػها تهط.  صیػػػا ةطده

ِػػً اغػػت، آ تان ؽػػیي  ؽیو ؼ یظ اْػػظایػػى تػػان گَى  ایػػةػػاهتط ْر
 ص. چػطا ىتایػص از آنیػا ةطده ٔیػچٍار نط ةً ذطکت کیاةص؟ ةا ی ىهی

در  ص.یػاز او تؾػکط کي ٕلػب میص از ـهیص؟ ةایةاؽ نهيَن ؽشؿ
 . گَىً اغت ایو وإً

ؽها  تَٖای سَد را ةً وگطىً ىتَد سَب ؽشؿ ت آنیى ایتًِ
ِی را ةػطای ىهی ةػً ؽػها  ي یؽػ ویؽ ارتٖػا داد. انا او وإًٍا ْـط
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نان  ؽیي  ةایص در ٕلػب تظکیػً ؽیو یو ةطای نا، ارتٖا آورد وحَد
تَاىیم ةً غهد ةػاهتطی ةػطویم کػً  ٕطار گیطد. زیطا ْٖم وِٕی نی

ذػایی  ٌػا در و ٌهػ  ایو ؽػَد لیتتص تَٖا و ةً ودةط ویکارنا از ة
ٌػا  آن ؽیي  سػَد ٌػػِیص. دٌص کً در ذال تظکی  ؽیو روی نی

آىٍایی کً در ٕلهطوٌای ةاهتطی ٌػِيص دغت در دغت ٌم دارىص. 
نَر نِٓاوتی ةً اتٓإػات ایػو دىیػا ىگػاه  ىػتت ةً نطدم ٌادی ةً

کانالً نِٓػاوت اـَل ةيگطیص،  ویا وِٕی از غهری ةاه ةًکييص.  نی
ةػً « درغػت»ر ایو حٍان دىیَی ةطای نػا رغص. آىچً د نی ةً ىيط

از آىچػً  ْٖػمرغص نهکو اغػت درغػت ىتاؽػص. نٍهػَهً  نی ىيط
 راغِی درغت اغت. ؽَد ةً غهَح ةاه دیصه نی

 صوارمیػام و ان نَر کانل ةطای ٌهً ؽطح داده را ةً اـَل ویا
در کييػصه  ویتهط ٌيَان در تظکی  دیِؼ رو ٌهً ةَِاىیػص سػَد را ةػً

 ایيخػاص، چطاکً ایػو اـػَل، یکي ًینَر وإٍی تظک و ةً ىيط ةگیطیص
ی ؽصه و نػطدم ٌػادی یاْػطاد، چػَن در ةػطسػی ص ةیاىص. ؽػا نٍْط

 يی و نلهػَس نػطدم ٌػادی کػًیکييص نياًْ ٌ ٌيَز ْکط ٌػِيص،
الب ٕػَی یتػط ٌػػِيص. در غػ ٕطار دارد ٌهلیٌا  آن در نٖاةلایيخا 

ِػار کييػص. اگػط اغػِاىصاردی ةػا ةط نتٔتَاىيص  نطدم ٌادی ىهی ه ْر
ص ٍٕطناىػػان و یػػتَاى ص نییص ْػػطد نٍهػػَیی سػػَةی ةاؽػػیػػةشَاٌ

ٌػا  آن انػا ص،یػٌيَان ایگَی سَد اىِشػاب کي ؽٍطوىصان ىهَىً را ةً
تهانًا ةػً نَْٖیت در تظکیً .  ٌادی ٌػِيص ایگٌَایی در ةیو نطدم
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ةػػػِگی دارد و ایيکػػً چٖػػصر  و ةفػػیطت ؽػػها ٕػػصرت تؾػػشیؿ
ةطای دیطوی ایگَیی . ٌیچ دٌیص اسِفاص نیتظکیً ةً را تان  ٕلب

تػان  را ةطایایػو داْػا ٌػػِیص زیػطا  سَؽػتشتؽها وحَد ىصارد. 
چيػیو چیػظی ٌطگػظ ر گضؽػًِ ددر ـَرتی کػً ، ایم کطدهتؾطید 

نَر آؽکار آنَزش داده ىؾص، ذِی ةً اْطادی کً در حػػِخَی  ةً
تان از  در زىصگی تَاىیص تظکیً ةَدىص. ةياةطایو ةا داىؾی کً داریص نی

ا یػػآایيکػػً  ص.یػػکي نػػیةٍِػػط ٌهػػل ةػػاور دارم ص و یػػطوی کيیػػداْػػا د
چػػً غػػهری تػػا ؽػػَیص و  ا نَْػػٔ نییػػص، آیػػً کيیػػص تظکیػػتَاى نی
ت کيیص ٌهگی تَاىیص  نی  ةػِگی دارد.تان ةً سَددیؾْط

کً اهن ىیػت ؽکلی ایو ؾً ةً یکارنا ٌهتتصیل ایتًِ روش 
ؽػَد. ىهایػان ظ یػگػط ىیٌػای د تَاىػص در نریم نی .ّ کطدمیتَـ
در ذایی کػً  ِٓص.یی اتٓاؽ ةیٌطحاا یتَاىص در حانًٍ، در نيظل  نی

ٌای احِهػاٌی، نهکػو  زىیص یا در غایط نریم اةان ٕصم نییدر س
ؽػػَیص از تهػػام  اغػػت ةػػا نؾػػکالتی نَاحػػً ؽػػَیص. وادار نی

ؾػیص. تػا دغػت ةکایص  چػػتیصهٌا  آن ةًکً  ی دىیَیٌا واةػِگی
ٌای  میص در نریةاٌا  آن ٌایی داؽًِ ةاؽیص، تهام وِٕی واةػِگی

ص یػا كػٍیّ ٌهػل یػةطوىص. وادار سَاٌیص ؽص ةلِظ از ةیونشِلّ 
ً یػگَىً از نیان تظک ویؽَیص. ا ٌا، ةً ذٖیٖت آگاه نی کيیص و از آن

 .ؽَیص و نَْٔ نی گضریص نی



۲53 

 

ری از ایگطی وحَد دارد. در نَل تظکیً، ةػػیج دیت رایوكٍ
ص، یػدٌ ٌػای نػا را اىخػام نی ویةطیػص کػً وِٕػی تهط ؽها دی نی

ٌػا را  تهطیوایيکػً  نرػق ؽػَد. ةػً ٌهػطتان اُلب ىاراذػت نی
گػطی را یکيص. اگط کػار د ص، ٌهػطتان ةا ؽها دٌَا نییکي ؽطوع نی
ادی را یػص وٕػت زیػىػصارد. ْػطض کي تػانص، کاری ةً کاریاىخام دٌ

نهکو اغت سَؽرال ىتاؽػص، انػا ص، یکي َى  نیحـطؼ ةازی نا
ٌای ؽها ةػطای او  ویص. تهطیکي و نییىً ةً ىاراذِی وِٕی کً تهط

در کيص و سیلی ٌم سػَب اغػت، چطاکػً  خاد ىهییچ نؾکلی ایٌ
ص و نظاذهِػی ةػطای او ىػصارد. انػا یٌػػِتان  ةصننطإتت از ذال 

ایکيیص او چ ٌا را ؽطوع نی ویيکً تهطیا نرق ةً ی را دطتاب و یٌظ
گط دٌػَا یکػصیٌػا تػا نطذلػ  نػالؽ ةػا  کيص. ةطسی از زوج ٌَا نید

انػا ْٖػم  دٌػص. ٌا را اىخػام نی ویتهطٌا  آن کی ازیطا یاىص، ز کطده
اِْػص. اگػط  و اتٓػاؽ نییػؾيص کً چػطا ایاىص یتٍصاد کهی ةً ایو ن

را اىخػام تػان  یٌا ویطا وِٕػی تهطکً چػ ةٍصًا از ٌهػطتان ةپطغیص
تَاىػص تَكػید دٌػص و وإٍػًا  ىهیاغت، ٕصر ٌفتاىی  ویا یصدٌ نی
ٕػصر ٌفػتاىی و  چػطا در آن زنػان ایوکً  صا کيصیلی دیتَاىص دی ىهی

اىخػام در ذػال ػت؟ وِٕی یدع وإًٍا نَكَع چ ةَد.سؾهگیو 
، دادن ازدغتؽَد. ةصون  ص، کارنای ؽها تتصیل نییٌا ٌػِ ویتهط
ػای ةػص یچ صیػدٌ از دغػت نیآىچً  ص ویآ ىهی ةً دغتظی یچ ٌظ

 از دغت ةصٌیص.ص یٌػِيص. ةا



۲52 

 

ص، ٌهػػطتان درغػت یوارد نيػظل ؽػَایيکػً  نرق ةًص یؽا
 آن صیػحلَی روی ؽػها از ؽػصت سؾػم نيٓخػط ؽػَد. اگػط ةَِاى

ت تػان  وكٍیت را ـتَراىً ترهػل کيیػص، آن روز در تهطیو دیؾػْط
نَر  ؽػایص ةػً داىیص ةایص تٖػَا را حػصی ةگیطیػص نیچَن  کيیص. نی

ِار دوغِاىًةا نٍهَل  نهکو اغت ایو انا داؽًِ ةاؽیص،  ای ٌم ْر
ِار اذػػاس ؽػایص . کػانالً ُیطنيهٖػی ةاؽػصتان  ش ةطایانطوز ْر

در و  اغػتةً ؽه ةیؼ از ذصتٌَیو  شکيیص ایو سؾم و اىٓخار
ةػا ىَِاىیص سَد را کيِطل کيیص و ةا او ؽطوع ةً دٌػَا کيیػص.  ىِیخً

ةػَد و آىخػا  طا کارنػایَد. زؽ ةیٍَده نی تانو آن روزیایو کار، تهط
ص. انػا آن یو ةتطیاز ةآن را  ةَد کًؽها کهک ةً در ذال تان ٌهػط

ِ ، آن در ىِیخػً. یصؽطوع کطدتان و دٌَایی را ةا ٌهػط یصرا ىپضیْط
ت. ةػیاری از ایو ىهَىًیکارنا از ة ٌا وحػَد دارد و ةػػیاری  و ىْط
درةػػارۀ ایػػو  اىػػص، انػػا را تخطةػػً کطدهٌػػا  آن کييػػصگان نػػا از تظکیً

ػای د ىیيصیؾیصىص کػً چػطا ایو گػطی اىخػام یگَىػً ةػَد. اگػط کاٌر
ٌػا ةایػص  داد. تهطیو و ذص اٌهیػت ىهػییدادیص، ٌهػطتان ةً ا نی
در گیػطد.  ظ سَةی ةاؽص، انا ٌهػطتان ٌهیؾً ةً ؽها ایطاد نییچ

را از تػان  یکػً کارنا اغتکهک ةً ؽهدر ذال ٌهػطتان  ٖتیذٖ
داىص. او ْٖم در ىاٌط ةا ؽػها  و را ىهییا ص، گطچً سَدشیو ةتطیة

ػػت. او ینػَر ى ویکيص و در درون ةا ؽها نٍطةان ةاؽص؛ ا دٌَا ىهی
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آورده ةاؽػص  ةػً دغػتکارنػا  ٌطکػیطا یذٖیًِٖا ٌفتاىی اغت، ز
 و ؽکل اغت.یکيص. ٕهًٍا ةً ا اذػاس ىاراذِی نی

 نگیش نیشبًبَد 

ي  سػػَد یؽػػ ویاری از اْػػطاد ىَِاىػػػِيص از ؽیدر گضؽػػًِ ةػػػ
ؽػان  ةطاینؾػکالت ةػػیاری  و ایو نػئلً غػتب نراْيت کييص

ت تظکیً ؽص و ةاٌث ؽص ةطسی اْػطاد از ؽان نَِّٕ ؽَد.  دیؾْط
و، چؾػم یی دارىػص. در نػَل تهػطیي  ةػاهیؽػ ویاةِصا غػهد ؽ

تَاىيص ةػً ٕلهػطو ساـػی ةطغػيص.  ؽَد و نی َْرًا ةاز نیؽان  مغَ
ًِا سػػػَب و غػػػهد ىػػػػتاْػػػطادی و یت نػػػادرزادی چيػػػیػػػٓیک

کيػص.  ً رؽص نییغط ؽان گَى  ویةاهغت، ةياةطا ؽان ؽیي  ؽیو
کيػص، اگػط  رؽػص نی ؽػان ؽیي  ؽیوتا غػهد ٌا  آن وِٕی گَى 

ص، تلػادٌا ةػػیار ؽػصیص يػص ةً رؽص گَى  سَد ادانػً دٌيةشَاٌ
و یػص. ايػي  سػَد ادانػً دٌیؽ ویؽَد، چطاکً ةایص ةً رؽص ؽ نی

ت نػادرزادی سػَةی یػٓیدارد کػً کـرت اْطادی نشفَـًا ةطای 
سَةی رؽػص کػطده و  ةػً ؽػان گَى  صيػص. نهکو اغت ْکػط کيىدار
ًِ اغت. چػطا ىاگٍػانیسَةی د ىیظ ةًؽان  ویتهط ٌهػً  ویػا ؼ ْر

 رود. نػطدم ةػا ؼ ىهییسَةی د ظ ةًیچ چیؽَد؟ ٌ نؾکل ىاٌط نی
ِار نی نَر ةًٌا  آن ٌػا  آن ظ دیگػط ةػًیػىؽان  عیکييص و رئ ةصی ْر
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. چػطا  ؽػَد نی نِؾػيج ظیػکيػص. ذِػی اوكػاع نيػظل ى ىهیتَحً 
آن را  ٌلػتؽػَد؟ نهکػو اغػت  ٌهً نؾکل ىاٌط نی ویا ىاگٍان

انا ٌلت ایيکػً در اةِػصا ةػصون دردغػط تػا غػهد ساـػی  ص.يىصاى
تَاىص  ایو نی چگَىًةَد. ویی ؽان  نادرزادی سَب تیٓیک رغیصىص

تػا دایػان تظکیػً تظکیػً ةاؽػص؟ رغیصن ةػً کهػال در نٍیار ىٍایی 
ةيػاةطایو  . صيػدٌ رؽص سَد ادانً ةً صیْاـل  ةػیار زیادی دارد! ةا

ػِو ةػً اغِاىصارد ىیظ ةایص ةاه ةػطود.  نطذلػ  ٕتلػی کػً ْطاتػط از ْر
آن رغػیصىص   ةػً ةصون دردغػطؽان  سَب  نادرزادی  سانط کیٓیت ةً

 .اغِاىصارد حصیص ةاهتط ةطغيص ةً دضیط اغت کً انکان ْٖم وِٕی

 ةً دغػتؾِطی یة نو اةِصا دَل»هکو اغت کػی ةگَیص: ن
و ةاؽػيص تػا نختػَر یتػثن ام ؽػَم سػاىَاده آورم و نههئو نی نی

« کيم. نػیرا ؽػطوع ً یىتاؽم ىگطان چیظی ةاؽم. دع از آن، تظک
، ؽها تَاىایی ایػو را ایيکً. اول  کيیص دطدازی نی سیال کً میگَ نی

ذِی اگػط آن  ؛تِییط دٌیصرا  دیگطانىصاریص کً زىصگی و غطىَؽت 
ا وإٍػًا یػةاؽػص. آتػان ا سَاٌط و ةطادریو یْطد، ٌهػط، ْطزىص، وایص

، اگػط ٕػطار ةػَد  ایيکػً؟ دوم  تَاىیص تٖصیط کػی را تِییط دٌیػص نی
کطدیػص؟  ً نییػص، چگَىػً تظکیچ نؾکل یا ىگطاىی ىصاؽًِ ةاؽػیٌ

غػػشِی  تان غطؽػػار از راذِػػی و آغػػایؼ ةاؽػػص، ةً اگػػط زىػػصگی
ایػص.  گَىً ىیػت کػً تفػَر کطده َاىیص در تظکیً رؽص کيیص. ایوت نی

 . نطدم ٌادی اغت دیصگاهؽها از  کطدن  چگَىگی ْکط ویا
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ؽػها را ٌػا  آن ةگضریص وٌا  غشِینختَریص از نیان  ًیتظکدر 
را ٕهػً تػان  الیص اذػاغػات و انیتَاى ا نییکً آص يکي نیؼ یآزنا
ػا یچ ایػو ص. اگػط ةػًیػطیةگرا غتک ٌا  آن صیتَاى ا نییص و آیکي ٌظ

ی راةه  کارنػایی ٌطچیظ.  ؽَیص ً نَْٔ ىهیی، در تظک صیةاؽ واةػًِ
ٌا نَحػَدات ةؾػطی  ؽَد اىػان ی ةاٌث نیچیظ چًسَد را دارد. 

سانط  ةػً ًٖا وحَد اذػاغات اغت، چطاکً نطدم ْٖػمیةاؽيص؟ دٕ
 ویة ، ٌؾٔ و اٌلای ساىَادهیة ٔیکييص. ٌال زىصگی نی اذػاغات

 دادن  ٌا، اىخػام ٌا، دوغػِی ، اذػػاس ویوایػص ةً و نطد، ٌؾٔزن 
ػػا دیگػػطی ٌهگػػی نػػطتتم ةػػا  ٌطچیػػظسانط دوغػػِی و  ی ةػػًیکاٌر

آیا ْطدی دوغت دارد کاری اىخام دٌػص، ایيکً  اذػاغات ٌػِيص.
و اغت، ةػً یدوغت ىصارد کاری اىخام دٌص، سَؽرال اغت، ُهگ

ی در کػل ٌطچیػظو  ،ظی نِيٓط اغػتیورزد، از چ ظی ٌؾٔ نییچ
ص یػص. اگط اذػاغات را ٕهً ىکيیآ حانٍ  ةؾطی، از اذػاغات نی

کػػی  چیص ٌییػایطون ةیص. اگط از اذػاغات ةیً کيیص تظکیتَاى ىهی
ط ٕػػطار دٌػػص و ذٌػػو نػػطدم ٌػػادی یتػػث  تَاىػػص ؽػػها را ترػػت ىهی
ؽػػَد  و آن نییگظیحػػاآىچػػً  تَاىػػص ؽػػها را ىَغػػان دٌػػص. ىهی

ػػت یتط اغت. ایتِػً راذػت ى ؽکَهسَاٌی ةَده کً چیظی ةا کیى
اغت، روىصی  ً روىصی نَهىییةاره اذػاغات را ٕهً کطد. تظک کی
ا کيیص. انا ؽها ةاتان  ٌای نَر تصریخی واةػِگی ةًایيکً  از ص یرا ٌر

 ص.یةاؽگیط  غشتةا سَدتان 
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ؽػَىص.  نَر ىاگٍػاىی ىػاٌط نی کييصگان تلادٌا ةػًً یةطای تظک
و ذٌيی آرام  ؾً ٕلتی غطؽار از نرتتیص؟ اگط ٌهیکار کي ص چًیةا

سَةی  را ةًٌا  آن ، صیؽَ نی وِٕی ةا نؾکالت نَاحً ص،یداؽًِ ةاؽ
دٌص. ةایػص  ط نییگ ٌيَان كطةً ی ةًیطا ةً ؽها ْلایکيیص ز اداره نی

ص و وِٕػی کػاری اىخػام یگطان نٍطةان و ةانرتت ةاؽیؾً ةا دیٌه
نؾػکلی نَاحػػً  ص. ٌطگػاه ةػػایػػطیةگ در ىيػطگػػطان را یص دیػدٌ نی
تَاىيص ایػو نَكػَع را  ا دیگطان نییص آیؽَیص، ةایص اول ْکط کي نی

ؽػَد. ةػا اىخػام  ای ىهی ةاٌث ـػصنًٌا  آن ا ةطاییا آیترهل کييص 
ص از یػػایػػو کػػار، نؾػػکلی وحػػَد ىشَاٌػػص داؽػػت. در تظکیػػً ةا

 ص.یطوی کيیاغِاىصاردٌای ةاه و ةاهتطی د

. اىػص غػص ْإػص ایهانر نی ةػً ىيػطٌهیؾً اْطادی ٌػِيص کً 
ةػاز ةاؽػص و نَحػَد ؽػان  مغَ ٌيَان نثال، نهکو اغت چؾم ةً

، کييػػص نػػیکييػػص و از او درسَاغػػت  ٌتػػادت نیاو را واهیػػی را کػػً 
گلػً و ؽػکایت درةػارۀ وإػام  اىَاعکييص،  انا وِٕی دٌا نی .ةتیييص

چػطا »کييػص:  نػیؽان را در آن نشلَط  ىؾصه  ٌای نرٖٔ درسَاغت
کيم ةً نػو کهػک  نی ایو کار را اىخام ىصادی؟ سَاٌؼةطای نو 
آن نَحػَد واه کػً انا نػلم اغػت « تط ؽَد. ام راذت کو زىصگی

را در  نؾػکالت کيػص. زیػطا او آن را ةػطآورده ىهیؽػان  ٌای سَاغًِ
داده ةػػػَد و ةػػػطای آن ةػػػَد کػػػً  و تطتیػػػبىيػػػم  ؽػػػان زىصگی
، نؾػکالتٔ ینط نَری کً ةَِاىيص از یاةص، ةًا ارتٖ ؽان ؽیي  ؽیو
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نؾػکالت آن آن نَحَد واه انکان دارد سَد را رؽص دٌيص. چگَىً 
را ذػل ٌػا  آنکيص. اگػط  ذل ىهیرا ٌا  ذل کيص؟ اـالً آنتان  را ةطای

را  تان ؽػیي  ؽیورا اْػظایؼ و  تػان گَى  تَاىیػص کيص چگَىً نی
 و اغػت کػًیػااـلی ص؟ نػئل  یرا ةاه ةتطتان  ص و غهدیرؽص دٌ

 ييص،یة نیآن را  سصایینَر کً نَحَدات  رؽص کيص. ٌهان تان گَى 
ًا زىصگی ٌػصؼ ایػو ةلکػً ىیػت،  کطدن ٌصؼ از زىصگی اىػان ـْط

ةً اـل سػَد ةػازگطدد. نَحػَدات ةؾػطی رىػج ْطاواىػی اغت کً 
ؾػِط زحػط یکييص ْطد ٌطچػً ة ْکط نی سصاییکؾيص. نَحَدات  نی

ٌای سػَد را  ٌیتَاىص ةػص ةکؾص ةٍِط اغت، چطاکً ةً ایو ؽکل نی
اگػػط  .ةطىػػص ةطسػػی اْػػطاد ةػػً ایػػو دػػی ىهی انػػا تط ةپػػطدازد. غػػطیً
ؽػکایت کييػص: ؽػان  سصایکييص ةػً  ا ط ىکيص ؽطوع نیؽان  دٌای

ةطسػی « کيم. را ٌتادت نی کيی؟ ٌط روز تَ چطا ةً نو کهک ىهی»
را ةػً زنػیو دػطت ؽػان  ٌای نضٌتی  ىؾانسانط آن، ذِی  اْطاد ةً

ػا  و نییتٌَؽان  سصایع ةً کييص و از آن د نی کييص. ةا ایػو کاٌر
 ؽػػَد. ىادصیػػص نی ؽػػان گَى  کيػػص و غػػَٖط نی ؽػػان ؽیي  ؽیو

از ؽػان  رو دیشَری ظی ةػإی ىهاىػصه، ازایػویػيص کً چىدا نیٌا  آن
 کطدن تتاهدر ذال او يص يک ؽَد. ْکط نی ذِی ةیؾِط نیؽان  سصای
ةػا نٍیػار را نَحػَدی واه ؽػیي   ؽیوٌػا  آن ؽان اغػت. زىصگی

و ؽػکل یةً اآن را  يصىتَا يص. چگَىً نیيک ْطدی ٌادی ارزیاةی نی
تَاىػص ٌهلػی ةاؽػص اگػط ْػطدی نػػائل  يص؟ چگَىػً نیياةی کیارز
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و وِٕی یغهد ةاه را ةا اغِاىصاردٌای نطدم ٌادی ىگاه کيص؟ ةياةطا
ىػص، چيػیو گیط در ىيط نیاىفاْی  ؽان را ةی ٌا در زىصگی نطدم رىج

و ؽػکل غػَٖط یاری از اْطاد ةً ایکيص. ةػ ةطوز نینؾکلی اُلب 
 کييص. نی

گَىػ ، ؽػانل  چی اری از اغػِادانیٌای اسیػط، ةػػ در غال
 گَىػ  وإٍػی چی اىص. ایتًِ اغِادان اغِادان نؾٍَر، غَٖط کطده

دیگط ٍْال ىیػػِيص. ْٖػم را کانل کطدىص و  شی سَدیت تارینثنَر
اىػص و  آىٍایی ٌيَز ٍْال ٌػػِيص کػً راه سػَد را در دىیػا گػم کطده

اىػص.  را از دغػت داده ؽػان گَى  غػَٖط کػطده و ؽان ؽیي  ؽیو
 نٍطوؼ ةَدىص ٌيَز ٌػم در گضؽًِ گَى  کً چی ةطسی از اغِادان

 ویدر ةػٌػا  آن کػً ىػصصیدؽػان  انٌػػِيص. اغِاد ٍْال در حانًٍ
صه یؽشفی کؾػ نياًْغهت ؽٍطت و  ةًو  ؽصىص گمٌادی  نطدم

ٌػا  آن گط ةًیکً د ىصطون ةکؾيص و دیصیؽصىص و ىَِاىػِيص سَد را ة
طون یػرا ةٌػا  آن کهکػی روحؽان  انو اغِادیصی ىیػت. ةياةطایان

ٌا  ىهَىػًو یؽان ةَد. ا کهکی روی ةصن روحٌا  آن . گَى ىصصیکؾ
 ؽان کم ىیػت.ٌػِيص و تٍصاد رایج

ٌػِيص. ذِی اگط  ًا کمِىػتٌا  ىهَىًو ی  نا، ایتظک در نصرغ 
ةػا  ػِيص. در راةهًیى ةاؽيص، درسَر تَحً وحَد داؽًِ تٍصادی ٌم

ادی وحَد دارد. ؽاگطدی یز چؾهگیط ٌای ، نثال ي یؽ ویرؽص ؽ
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کػار  دوى  ؽػان ةاْی در ؽٍطی در اغِان ةَد کً در کارساى  دارچً
ت، تهطی داْا را ْایَنایيکً  کطد. ةٍص از نی غػایط  ٌا را ةً ویاد گْط

 ای ةػً تػازه ؽػکل و ةَد کػً کارساىػًیخً ایاد داد. ىِی ٌهکاراىؼ
ت  ةاْی ةػً ٌا را از کارساى  دارچً ی از ذَیًیٌا تکً . او ٕتالً  سَد گْط

ایيکً  کطدىص. ةٍص از کار را نی ویظ ٌهیى   کارکيانیةطد و ةٖ نی ساىً
ةطدن احياس ةً ساىػً را نَِٕػّ تيٍا  و داْا را ؽطوع کطد، ىًیتهط

ایکطد، ةلکً ٌه  چ ةػَد ةازگطداىػص.  ةػطده ساىػً ةػًٕتالً  ی را کًیٌظ
ةػً را آن إػالم دیگػط ظ یىٌا  آن صىص،یرا د شگطان ایو کاریوِٕی د

 ةػطده ساىػً ٕتالً ةًکً را  آىچً . ةٍلی از کارکيان ذِیساىً ىتطدىص
 اتٓػاؽ کارساىػً تهام در تیوكٍ ویةازگطداىصىص. ا کارساىً ةَدىص ةً

 اِْاد.

 داْػا در ؽػٍطی ةػً اری ْػایَنیکی از نطاکظ دغػِی هننػئَ
ِ ای کارساىً داْا در ْایَن ؽاگطدان صنید   یػص تظکيػيیةت کػً يػصْر

 ؽشفًا ةیطون آنص تػا ةػً ط کارساىًیرود. نص ؼ نییآىان چگَىً د
اد یػداْػا را  ْػایَن کػارگطان ویػاز وِٕی ا»سَؽانص ةگَیص: ٌا  آن
ًِگ  ساىػً ةً طتط ٌمیيص و دیآ نی کارساىً زود ةً اىص ٌهگی ـتد ْط

در کارؽػان ةػػیار کَؽػا ٌػػِيص و ةػً کػاری کػً ٌا  آن روىص. نی
طىػص، دیگػط ةػطای یگ طاد ىهییکيص ا و نیینٍؽان  یةطاؽان  نػئَل

اةت ىهی ا ةً ایو ؽیَه، ةً کل نياًْ ؽشفی ٕر  کييص. ةا اىخام کاٌر
 ظ ةٍِػط ؽػصهیػى اىص و غػَد کارساىػً ةشؾیصهای  تازه ؽکل کارساىً
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ؽها  نٍلم وٕت . چً ار ٕصرتهيص اغتی  ؽها ةػی. روش تظک اغت
 ٌػصؼ «کػيم. ٌای او ؽػطکت ظ نایلم در غػشيطاىییى ص؟ نویآ نی

 ، ىً ةاهغت غَی غهَح ةً نطدم تیٌصا   ْایَن داْایاـلی از تظک
تَاىػص ةػا  نی ذالةً ٌط آورد، انا  ةً وحَدچيیو تِییطاتی را ایيکً 

تطویج تهصن نٍيَی در حانًٍ، ىٖؼ غازىصۀ ةظرگی داؽًِ ةاؽص. 
و ْکػط کيػص کػً یسَد را حػِخَ کيص و درةارۀ ا درون ٌطکػیاگط 

ؽَد و اغػِاىصارد  نی تیتثت حانًٍ میگَ چگَىً ةٍِط ٌهل کيص، نی
 کيص. اسالٕی نطدم دوةاره رؽص نی

َآن آنػػَزش یػػ را در ؽػػٍط تػػای ٌػػا ویْػػا و تهط ٌيگػػانی کػػً
غػػال داؽػػت. او و  ةػػیؼ از ديخػػاه ، ؽػػاگطدی ةػػَد کػػً دادم نػػی

ٌتػػَر از ٌيگػػام  آنػػصه ةَدىػػص.ةػػطای ؽػػطکت در کػػالس  ؽػػٌَطش
ت ی ةًاتَنتیل،  اةانیس  سػاىم یتػاس ةػً ؼي  ةِلیرد ؽص و آ غٌط

گیػط کػطده  اتَنتیػلکً یتاغؼ ةػً آیيػ   در ذاییط کطد. یگ نػو
نرکم ةً زنػیو غپع  .را کؾاىصاو نِط  ده ؼ ازیة اتَنتیل ،ةَد

کطد. وِٕی  تَّٕ و غپع ذطکت دیگط نِط ػتیة اتَنتیلاِْاد. 
، ؽػها  آٌػای»ص ةػیار نلػهطب ةػَد: یطون دطیة اتَنتیلاز  راىيصه

ِ کطدی کخا نی ىگاه ىهی ػا، نػطدم ویا «.یْر ِػار  ویا روٌز گَىػً ْر
و کػاری کػً یؽػَىص اویػ ةا نؾػکلی نَاحػً نی ٌطوٕتکييص و  نی
ت یط نػػئَییو اغت کً ذِی اگط نٖفط ٌم ةاؽيص از زیکييص ا نی

آیػا ایػو  ویةتػ»گِٓيص:  اتَنتیل داسل سایی کييص. نػاْطان ؽاىً
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 راىيصه «ساىم ـصنً دیصه و آیا ىیاز اغت ةً ةیهارغِان ةطده ؽَد.
ا یػ؟ آ نَر اغػت سػاىم چػً اوكاع»گٓت:  آنص و ةا ٌخلً غط ٌٖل

 آن .«ؽػصه چػً میيػیو ةت هارغػِانیة میای؟ ةیا ةػطو صهید ـصنً
یچ نؾػکلی ٌػ»ت: ةليػص ؽػص و گٓػ ویکُيصی از زن  کييصه ةً ویتهط

یتاغػؼ را تکاىػػص و ةػػا  او گطدوسػػاک.«  تػػَاىی ةػطوی ىیػػت. نی
 کطد. را تطکآىخا  ؽٌَطش

کػطد و نػو از  ّیػتٍط ناحطا را ةطایم ویآنص و ا کالس او ةً
نا وإًٍا رؽص  کييصۀ ویتهط ي یؽ وی. ؽ سَؽرال ؽصم ؼصىیؽي

ادگیطی یػدر ذػال اکيػَن  ، نػو نٍلم: » گٓت نو کطده ةَد. او ةً
ًِ ةػَدمیداْا را  . اگط ْایَن داْا ٌػِم ْایَن  ویػ، انػطوز ا اد ىگْط

و یػػص درةػػارۀ اییػػایة «کػػطدم. اداره ىهی ؽػػکل ویػػا را ةػػً ذاد ػػً
ا ةطای ْطدی ةازىؾػًِ ٌظیؾیيصیة ار یي  زىػصگی ةػػیم: ایو روٌز

اٌی وحَد ىصارد. ْػطدی کػً ةػینظا چیو ٌ زیاد اغت ؼ از یای ْر
و نػاِْی روی یتا چي اتَنتیلو سَرده و ةا یدارد، زن غال ديخاه

تَاىػت نخطوح ؽَد؟  صه ؽصه اغت. کخای ةصىؼ نییو کؾیزن
ةليػص  ؼیةػإی ةهاىػص و از حػا ویروی زن تَاىػت . او نیحا ٌهً

 هارغػِانیدر ة تَاىػػت نیم. او یم؟ ةطویةطو هارغِانیة ىؾَد. ةً
 و ةػطای ْػطدی ٌػادی اتٓػاؽیص. وِٕی ایایى طونیةآىخا  ةهاىص و از

و ةػً  کييصه اغت وینَر ةاؽص. انا او تهط ویا اغت اِْص، نهکو نی
ِار ىکطد. نا نی ا ةػص از ْکػطِ اوییػ  ْػطد ی سَب مییگَ ایو ؽکل ْر
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ةػار  نشِلٓػی را ةػً جیتَاىص ىِػا ص و آن ْکط در آن یريً نییآ نی
 تَاىػػت نی ةاهی او، اگط ْطدی ٌادی ةػَد، چگَىػً ةیاورد. ةا غو

يص؟ انا ذِی دَغِؼ ٌم سطاؽی ةطىصاؽت. یک ْکػط یىت ـصنً
ص و یکؾػ دراز نیآىخػا  آورد. اگػط در ةً وحَدٌا را  ٌه  ایو تٓاوت

 کيص، آىخای نػو درد نی يخای نوی. ا ةص اغت ، ذایم آه»گٓت:  نی
ةؾػکيص و  ؼٌای ةػَد اغػِشَان وإًٍا نهکو دع« کيص... درد نی

ةػً او  نٖػصار دػَل چػًایيکػً  ؽص. ةصون تَحػً ةػً نی ْلج صیؽا
تَاىػػت راذػت ةاؽػص وِٕػی نختػَر  ؽص، چگَىً نی دطداست نی

 ةگضراىص؟ ذِی ةطای ىاىطان هارغِانی  ٌهط سَد را در ةیؽص ةٖ نی
 غػػٍی ىکػػطد از راىيػػصه نػػػو سػػاىم آن ةػػَد کػػً بیػػظ ٌخیػػى

ا، ارزش ویةگیطد. ا اده کيص و از او دَلغَءاغِٓ اسالٕی   ٌای روٌز
ت . ةلً، راىيػصه اغت ؽصه ّینطدم ترط ػت، انػا او  نی ةػا غػٌط ْر

سَاغت آن کار را اىخام دٌػص. انػا انػطوزه  ٌهصًا ةً کػی ىظد. ىهی
ْکػط  وی، ذِػی ىػاىط طدیػىگ گَىً ٌػِيص. اگط از او دػَل ویا نطدم
ا نػطدم ىهییا ام کً گًِٓاغت.  کييص آن ىاٌادهىً نی تَاىيػص  و روٌز

دٌيص. اگط ؽشفی ةػً کػػی ةگَیػص  ؿیدرغت را از اؽِتاه تؾش
 چػَنکيػص.  ةػاور ىهیآن را  اىخام کاری اؽػِتاه اغػت،در ذال کً 

، ةٍلػی اْػطاد ْٖػم  تِییػط کػطده اغػت ٌای اسالٕی نطدم ارزش
 دٌيص. ةطسػی غَد ٌػِيص و ةطای دَل ٌط کاری اىخام نی دىتال ةً



۲22 

 

 نيػاًْ اگػط ْػطدی دىتػال»اْطاد ذِی ؽٍارؽان ایو ؽصه اغت: 
 «کُؾيص. او را نی و آغهان ویؽشفی ىتاؽص، زن

 ةٍػص از ؽػامزدن   را ةطای ٕصم ای در دکو دػطش کييصه تهطیو
ٌػای   صىص کً ةلیتیرا دای  دکًٌا  آن ِنو ةطد. نطکظ تخاری چیان ةً

 ؽص و درسَاغػت کػطدنيص  کطد. دػط ٌالًٕ َ نییی را تتلیآزنا ةشت
سَاٌص، ةطود انِران کيص و  ةازی کيص. دصر ةً او گٓت کً اگط نی کً
ظۀ دوم ؽػص، کػً یةطىصۀ حا داد تا ةازی کيص. کَدک َآنی کیاو  ةً

َکع  زده ؽص. ىاگٍان خانیار ٌیةػ کَچکی ةَد. کَدک دوچطس  ی
،  کييػصه ٌػػِم ویتهط نػو: » از غط دػصر گضؽػت ةطؽ ْکطی نثل

 ظی را ةگیطم کًی؟ اگط چ ظی ةاؽمیچ چيان دىتال َاىمت نی چگَىً
از دغػت ص در ازای آن یػةا نٖصار تَٖا ، چً ام ىپطداسًِآن را  ٌظیي 

آن را  . اگػػط ىگیػػطیمآن را  ایػػة: » گٓػػت کػػَدک او ةػػً« ةػػصٌم؟
ٌفتاىی ؽص:  کَدک «م.یةشط کیی سَدنان میتَاى سَاٌی، نی نی

. ذػاه سػَدم  صییػانا ىشط،  کی ةشطییم یاز تَ سَاغِم ةطا نو»
زاری  ً یػگط کػَدک« داؽػًِ ةاؽػم.آن را  گضاری ةطىصه ؽصم و ىهی

 ای ىصاؽػت حػظ کييصه چػاره ویتهط ویةطدار ٌم ىتَد. ا کطد و دغت
ؾػِط یة ، ٌطچػً ةتػطد. در ساىػً ساىػً را ةا سَد ةػً دوچطسًایيکً 

دػػَل را »ىػػاراذِی کػػطد.  ؾػػِط اذػػػاسیْکػػط کػػطد، ة درةػػارۀ آن
 ی ْػطوشیآزنػا ٌػای ةشت تیةل»ْکط کطد:  غپع« اىم.گطد ةطنی
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ًِ  سَدؽػان ویةػآن را  ایػةطگػطداىم، آٌػا  آن اىص. اگط دَل را ةػً ْر
 «اٌصا کيم. کارم نرل را ةً ص دَلیکييص؟ ةا ىهی میتٖػ

داْػا  ْػایَنۀ کييػص ویتهطٌهکاراىؼ ، تٍصادی از  سَؽتشِاىً
کػار یػا  در نرل ویاو را درک کيص. اگط ا تَاىػتؼ ػیو رئ ةَدىص

 صیکييصه ٌػػِ ویتهط صیگِٓ اِْاد و نی نی اتٓاؽ هی نٍهَییینر
ٕفص و  صیسَاٌ ص ىهییی ةطىصه ؽصیآزنا ای را کً از ةشت  و دوچطسً

ىیػظ تػان  عیذِی رئ ؽایص ، صیکار ةتشؾ ةً نرلآن را  دَل داریص
کطدىػص:  ظ اىٍار نییى گطانیص دی. ؽا صینؾکل رواىی دار کطد نیْکط 

ِػً  طاٌػًیة ةػً گَى  چی ویتهط در ؽشؿ ویا ایآ» تظکیػً ا یػْر
ٌػای  ذاكػط ارزشدر ذػال  کػً ام گًِٓ «؟دَؽ َاىًیةاٌث ؽصه د
 ۸95۲ ایػ ۸92۲ظی در دٌػ  یػچ وی. چي اغت ؽصه ّیاسالٕی ترط

نٍهػػَیی ةػػَد و  آنػػص و کػػانالً  ىهی ذػػػاب ةػػً نٍهػػی نَكػػَع
 . ؽص ىهی زده ؽگٓتکػی   چیٌ

نػطدم ٌػای اسالٕػی  ارزشایيکػً  گَییم ةصون تَحػً ةػً نی
ط ییػٌطگظ تِ ِحو، َؽو، ِرن،،  حٍان ، ایو غطؽت ط کطدهییٖصر تِچ

، نهکو اغػت وإٍػًا  صیٌػِ سَب يصیگَ کيص. وِٕی ةطسی نی ىهی
، نهکػو اغػت  صیٌػػِ ةػص يػصیگَ نی ص. وِٕی ةطسػییىتاؽ سَب

ػای ارزیص. زیىتاؽ وإًٍا ةص  ّیػاةی سػَةی و ةػصی ترطیػطا نٍیاٌر
کييػص اْػطادی  طوی نیید از غطؽت حٍان اْطادی کً . ْٖم اىص ؽصه
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کيػص ْػطدی  نی تيٍا نٍیاری اغت کً نؾشؿ وی. ا ٌػِيص سَب
 تیرغػه سَب اغػت یػا ةػص و در غطاغػط حٍػان، چیػظی کػً ةػً

ؽَد ایػو اغػت. گطچػً تِییػطات ةظرگػی در احِهػاع  نی ؽياسًِ
ؽػصت اْػَل  ٌای اسالٕػی اىػػان ةً ةؾطی دصیص آنصه، انا ارزش

نيػاًْ ؽػَد و  نی تطْاغػصروز  روزةًکطده اغت. اسالٕیات ةؾطی 
اىگیػظۀ نػطدم ؽػصه اغػت. انػا حٍػان ةػط اغػاس یگاىً ؽشفی 

ص یػىتاگان کييص ً یتظکؽها ةياةطایو  کيص. ط ىهیییت تِیطات ةؾطییتِ
ػایی را  طوی کيیػص. ىهییاز اغِاىصاردٌای نطدم ٌادی د تَاىیػص کاٌر

ًا ةط ایو اغاس اىخام دٌیص کً نطدم ٌادی در را درغت ٌا  آن ـْط
ىػص گیط در ىيػط نیظی کػً نػطدم ٌػادی سػَب یػىص. چگیط ىيط نی

ىػص گیط در ىيط نیظی کً نطدم ٌادی ةص یػت و چیكطورتًا سَب ى
ای کً اغػِاىصاردٌای اسالٕػی نيرػطؼ  زناىً ػت. دریكطورتًا ةص ى

اىخام کاری ةص در ذال  کً گَییص ؽصه اغت، وِٕی ةً ؽشفی نی
ص نػػائل را یػةا گانکييص  تظکیًؽها کيص!  اغت، ذِی آن را ةاور ىهی

ص یػتَاى نیآىگػاه  ةط اغػاس غطؽػت حٍػان ارزیػاةی کيیػص. ْٖػم
ةػص  ی وإٍػاً چیظ چػًی وإًٍا سػَب و چیظ چًتؾشیؿ دٌیص کً 

 اغت.
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  نگید گَان

وحػَد  يػ ید ىام گَان ای ةػً گان، دصیػصه کييػصً یتظک ان حهًیدر ن
 روشاغػػت کػػً در اـػػل در  نػػضٌتی نطاغػػهی يػػ ،ید دارد. گَان

از  . ٌػػصؼؽػػص ٓاده نیک در نصرغػػ  ةػػَدا اغػػِیػػ  تاىِطیػػتظک
گػطی را ی  دیػؽها راه تظکنههئو ؽَىص  کً اغت ویا ي ید گَان
ً ةػً ؽػهار یػٖی آن راه تظکیص ذٖیٌيَان نط ص و ؽها را ةًیيیةطىگظ

و نطاغػػم نػػضٌتی در یػػاغػػت کػػً ا ویػػاٌخیػػب  ظیػػآورىػػص. چ
 ام . گِٓػً ىیظ ىاٌط ؽصه اغتو نصرغ  دائَ  گَى  ٌای چی ویتهط

آنػَزش نَر ٌهػَنی  ةػً ػمیترت ىام تاىِط چیظی را کً ٌطکػی
تاىػ   ػػمیطا تاىِطیم؟ زیگَ را نی ویدٌص نِٖلب اغت. چطا ا نی

گط وحػَد یو د ص ؽصهیاغت کً در کؾَر نا ىادص از ٌظار غال ؼیة
نَر کانػل وارد  ةػًتتِی ٌطگظ  ػمی، تاىِط زةاىی سانط ناىً ىصارد. ةً

ص کػً آن نػضٌتی رنظگَىػً اغػت و یاد داؽًِ ةاؽی ةً چیو ىؾص.
نَر  ةػًآن را  ٌا تهطیو ؽَد. اغِاد ىیظ ةایص ةایص در سٓا در ـَنًٍ

تهػطیو   نَر نرطناىػً شؿ را ةتطد تا ةًنرطناىً آنَزش دٌص و ؽ
ا  ؽَد. داده تَاىص آنَزش م، نهلًٖا ىهییو ؽطایت ایکيص. ةصون ٌر

را ةػا ایػو  گَىػ  روىص تا چی نی تتت اری از اؽشاص ةًیةػ
تتِی  ػمیصا کييص تا تاىِطیسَاٌيص اغِادی د طىص: نییٌصؼ یاد ةگ

و دػع  صهؽػ گَى  نَری کً در آیيصه اغِاد چی را یاد ةگیطىص، ةً
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 کیػص: یؾػیيصیة از آن  طوتهيص و نؾٍَر ؽَىص. ٌهگی درةػارۀ آن
 اْتیٖی دریٌای ذٖ کً آنَزش اتیص ذیدر ٕ وإٍیِ تتِی هنای 

يػص یتَاىػص ةت ٍی ٕصرتهيػصی دارد و نیینت ٌػای ْػَؽ ییتَاىا کطده
ؽشفی اغت. ْٖم ةا ىگاٌی ةً ذٌيؼ  ویی در ذٌو چيچیظ چً
و یػتا ا آنصه ایيخا او ةً»اغت:  آنصه ایيخا ص ةطای چًیتَان د نی
را تػطک کيػص اغػِاد  ایيخػا نَری کً وِٕػی طد ةًیاد ةگیو را یتهط
 اورد و نؾػػٍَر ؽػػَد. اویػػة ةػػً دغػػتؽػػَد و  ػػطوت  گَىػػ  چی
تَاىيػص احػازه  آیا نی«   نا را تلٍیّ کيص.یتا روش تظک اغتایيخ

ًا ةیایص و چيیو روش حصی تظکیً ؽان را تلٍیّ  دٌيص کػی ـْط
کيص؟ چً رغص ةً ایيکً اىگیظۀ کػی ةطای ایػو کػار کػػب دػَل و 

دٌيػص و او  اد ىهییػظی یػچ ؽشؿ ویا ةياةطایو ةًؽٍطت ةاؽص. 
ادی یػنٍاةػص زآىخػا  کيص. ایتًِ ىهی اْتیآنَزش وإٍی را در چیٌ

ػای غػهری را ةینٖػصاری چ کو اغتوحَد دارد و نه انَزد. یػٌظ
کيػص اغػِاد  غػٍی نیدر ذػایی کػً  ىتاؽػص، درغػت اگط اْکارش

ػػای ةػػصی اىخػػام دٌػػص، ارواح  گَىػػ  چی ا یػػؽػػَد تػػا ةَِاىػػص کاٌر
ظ یػَاىات تػشیطکييصه ىیکيص. ذ طکييصه را حضب نییَاىات تػشیذ

 ی کػػًیٌػػا ػػػت. آنیتتِػػی ى ػػػمیتاىِط اىػػطژی دارىػػص، انػػا آن از
وِٕػی  اغػت روىص نهکػو نی تتت سایفاىً در حػِخَی دارنا ةً

 کييػصگانً یتظکٌػا  آن غػاکو ؽػَىص و ةطىگطدىػص.آىخػا  وارد ؽصىص
 وإٍی ٌػِيص.
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ٌای نصرغػ   اری از روشیذاكط ةػدر ذال  کً اغت بیٌخ
ٌػای  دٌيص. نصرغػ  دائػَ از کاىال را اىخام نی ي ید گَان ظیدائَ ى

 را اىخػام يػ ید اـػهالح گَان ا ةایػص ةًکيص، چط نی اىطژی اغِٓاده
نَِحػً آىچػً  ةَدم، ةػط نتػٔ دٌص؟ وِٕی ةطای آنَزش در حيَب

م ؼی، ةؽصم م وحَد دارد کػً از ده روش دٌر  ٌػا در آن روش ةٌط
 .دوىػ  گَانص. نشفَـػًا در نيهٖػ  يػدٌ نی را اىخػام ي ید گَان

کييص چً کاری اىخام دٌيػص؟ اگػط آن اغػِاد ةػطای  غٍی نیٌا  آن
 و صیؽػَ نیش ز ٕطار نٍلَم نطیػصادٌص،  را اىخام ي ید ؽها گَان

وگطىػً  صیػطیاد ةگیػٌػا را  غػایط روش صیتَاى دیگط ىهیدع از آن 
ایػو ا یػآ انػا دٌػص. چيػیو کػاری را اىخػام نیاو  ؽَیص. تيتیً نی

دٌػص  نی او آنػَزشآىچػً  اٌطیهيػی ىیػػت؟و کاری  دادن ْطیب
اً  ةطای ؽٓا و ذٓو غالنِی اغت و نطدم طىػص یگ اد نییآن را  ـْط

ػػت؟ کػػی ادٌػا یو کػار چیػؽَىص. نٖفػَد از اىخػام ا تا غایم
تَاىيػص  کييػص، دیگػط ىهی ویاو را تهػط گَىػ  کيص اگط نطدم چی نی

ةػیاری از اْػطادی کػً چيػیو کييص.  ویگطی را تهطید چ روشیٌ
يص، چطاکػً نػطدم ٌػػِ کػطدن دٌيص در ذػال گهطاه کاری اىخام نی

 .صيی کيیراٌيها را تا کهالٌا  آن ص ويرا ىخات دٌ نطدميص ىتَا هیى

آىخا  ذاكطدر ذال ، انا تٍلٔ ىصاردنصرغ  دائَ دیي  ةً  گَان
اغػػِاد ةػػط نتػػٔ آىچػػً نؾػػاٌصه کػػطدم ظ ىػػاٌط ؽػػصه اغػػت. یػػى

ةػػً راه و غطوـػػصا را یؾػػِطیةدیيػػ   درةػػارۀ گَان گػػَىگی کػػً چی
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غػاسِهاىی دو ٓاٌؼ ةً ةليػصی گَىگی دارد کً ارت غَِناىصاسًِ 
اغت، انا دی ةطدم نٍطوْی گَى   اغت. او اغِاد چی نتًٖ یا غً

آوری کػم ؽػصه  تثغػّ نَر و ذص غَٖط کػطده و ةػًیگَىگؼ تا ا
 را اىخػام يػ ید تػا او گَانةَدىػص   صهیکؾػ اغت. ـصٌا ىٓط ـػّ

د و طک نی زودی غَٖط او نرصود ةً آن ارتٓاع ةَد و ةً دٌص. گَى 
ةػػطای نػػطدم از  يػػ ید ی اىخػػام گَانؽػػص. دػػع ةػػطا ىادصیػػص نی

نػطدم  دادن بیػو ْطیػا ایػاغِٓاده کيػص؟ آ ػتتَاى ی نیچیظ چً
ص، یػگط ةً آن ىگاه کيیوِٕی از ُةٍصی د ٖی،یذٖ ي ید ػت؟ گَانیى

 صیؾِم غٓی از غط تا دا نثل ٌای ؽشؿ، ؽَد اغِشَان ةاٌث نی
 ،ةػاه ، نػادۀ ةػا اىػطژی آن از گَىػ  ،گػطیٌتارت د ةطغص. ةً ةً ىيط

 ا آنیػکيػص. آ ؼیرا از غػط تػا دػا دػاهتان  ةصنکيص تا  اغِٓاده نی
 تَاىػص. چػً دٌػص؟ ىهی و کار را اىخػامیتَاىص ا نی گَى  اغِاد چی

دٌص؟ ایتًِ اذِهاهً اٌصاؼ نضٌتی ةطای اىخام ایو  نی کاری اىخام
ِیػو او را یوِٕػی تهػط کػً اغت ویا کار ىصارد. ٌصْؼ ص یػاد گْط

ص و نهایػب او را یػٌای او ةطو ؽَیص. ةایص ةً کالس یکی از اْطاد او
ةیػاورد. اگػط  در . ٌصْؼ ایو اغػت کػً از ؽػها دػَل صیطیاد ةگی
 . ىصارد طد درآنصییاد ىگیکػی روش او را  چیٌ

نطیػصان ةػطای  ،در نصرغػ  ةػَدا ًیٌای تظک روشغایط ناىيص 
ػا  اغِادؽػان ْایَن داْا ىیظ دیيػ  را در ُةٍػصٌای دیگػط  گَانةاٌر

گطچً نهکػو اغػت آن را ذػع ىکييػص. دٌص؛  اىخام نیؽان  ةطای
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ٍی نهکػو اغػت ةَِاىيػص نَِحػً ینت ٌای ْػَؽ ییاْطادی ةا تَاىا
 اغػت ظ نهکویاىخام اغت و اْطاد ذػاس ىدر ذال ؽَىص کً آن 

گػط، نهکػو یٌای د ا در زنانی اذػاس کييص. در نَل سَابآن را 
 ةػصن ؽَد و از تهام ان گطنی از ةاهی غط حارییاغت ىاگٍان حط
را اْػظایؼ  تػان گَى  کػً ػتیى ویا ي ید گَان ٌتَر کيص. ٌصؼ

کيػػص.  رؽػػص نیتػػان   سَدیػػدٌػػص، چطاکػػً گَىػػ  از نطیػػٔ تظک
و  ؼیاغػػت و ةػػطای دػػاه کييػػصه تیتَٖ يػػ ، ىػػٌَی روشید گَان
ػا از نیػان گَان اغػتتان  ةصنةیؾِط  غازی داک دیيػ   . ْػطد ةاٌر
 ٓاتیؽػَد. نػا تؾػط ٌط غػهری دػاک ص دریةاتان  ةصن .گضرد نی

ام، ؽها ةایص  نَر کً گًِٓ م، زیطا ٌهانیدٌ را اىخام ىهی ي ید گَان
نػػػائل   تهطکػػظ کيیػػص و اغػػِادتان از ةٖیػػتػػان  ْٖػػم روی تهطیو

 کيص. نطإتت نی

دٌيص تا ؽاگطد اغِادؽػان  ةٍلی از اْطاد نطاغهی اىخام نی
اری یاؽاره کيم. ةػ لم ةً نَكٌَیی، ناةاره درایوؽَىص. ةا ـرتت 

را اىخام دٌيص تػا ؽػاگطد نػو  ینطاغهچيیو سَاٌيص  از اْطاد نی
 شی ٍْلی نػا از دوران گضؽػًِ و ٕػصیم نِٓػاوتیؽَىص. دورۀ تار

نيظی  ایػو اغػت   ةً و زاىَزدن،گضاؽِو دیؾاىی ةط زنیو ا ی. آ اغت
 . میدٌ را اىخػام ىهػی ٓاتی؟ نا ایو تؾػطایص هرغهًا ؽاگطد ؽصکً 

ةطسی نطاغػم گط ا کييص ْکط نی اری از نطدمیةػدار اغت کً  سيصه
 تط ؽػَىص نضٌتی کً ىهَد ةیطوىی دارد اىخام دٌيص و کهی نػضٌتی
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و ةػػِگی یػا ٖی کانالً ةػًی  ذٖییاةص. تظک نی ؼیاْظا ؽان گَى 
ةػطای چیػظی  اغػت کػً صهیػْا ةی ص،یػکي ً نییدارد کً چگَىً تظک

 ص ویػً در نٖاةػل ةػَدا زاىػَ ةظىکػ صیػػِیدرسَاغت کيیص. نختَر ى
ص، ْٖػم یص ٌَد روؽو کيیػِیو نختَر ىةگضاریص دیؾاىی ةط زنیو 

ص یػً کيیکييصه تظکً یاغِاىصارد تظک ٖی سَدتان را ةط نتٔینَر ذٖ ةً
ص. انػا اگػط ىؽَ نی ار سَؽرالیصن ؽها ةػیاز دنَحَدات واه و 

ای ىادرغػت اىخػامیدر حاٌای د ؽػها را ایيکػً  ، از صیػدٌ گط کاٌر
را ٌػا  آن و صیػٌػَد روؽػو کي ص، ٌطچيػص کػًىؽَ ص نيظحط نیييیةت

 ٖػی ةػػًی  ذٖیػػػػت؟ تظکیگَىػػً ى ویِٖػًا ایا ذٖیػػآٌتػادت کيیػص. 
و نطاغػهی  صیکي میاغِاد تٍي سَدتان ةػِگی دارد. اگط انطوز ةً

در  ویػرا از اتػان  یص، انا وِٕػی دایاىخام دٌیص تا ؽاگطد نو ؽَ
چػً ، ایػو سَاٌیص، اىخام دٌیػص را کً نیةگضاریص ٌط کاری  طونیة

. ذِی  میدٌ ٓات ىهییتؾط ویا ِی ةًی؟ نا اـالً اٌهای دارد ْایصه
 ! ىانی نو آغیب ةظىیص ةً ىیکهکو اغت ن

ای ةػیاری دادهیؽها چ نا ةً نَر وإٍػی  . تا وِٕی ةػً میا ٌظ
ِار کي نَر حصی ةط نتٔ ص و ةًیکي ًیتظک ٌيَان  ص، ؽها را ةػًیداْا ْر
 کيم. تػا وِٕػی ْػایَن نی تان ییطم و راٌيهایگ نی در ىيطصاىم ینط

م و گیػػط در ىيػػط نیص یػػٌيَان نط ص، ؽػػها را ةػػًیػػکي ًیػػداْػػا را تظک
م کػاری ةػطای یتَاى ص، ىهییىکي ًیکيم. انا اگط تظک نی تان ییراٌيها

ای دارد  صهیػص، چػً ْایػرا نَِٕػّ کي ًیػ. اگط تظک میدٌ ؽها اىخام
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حػِخَی ایو ةاؽیص کً ؽػاگطد ىانیػصه ؽػَیص؟ نَر رغهی در  ةً
دٌيص ؽاگطدان نو ىیػِيص،  ٌا را اىخام نی اْطادی کً ْٖم تهطیو

ذِػػی اگػػط در ةػػیو کػػػاىی ةاؽػػيص کػػً در غػػطی اول یػػا دوم 
ٖػی ةػط نتػٔ ینَر ذٖ ٌا ؽػطکت کػطده ةاؽػيص. ةایػص ةػً غشيطاىی

 صیػتَاى ص و ْٖم دع از آن نییً کيیي  نا تظکیؽ ویاغِاىصارد ؽ
ص. یػٖی ةً غهَح ةػاهتط ةطوینَر ذٖ ص و ةًیةصىی غایم داؽًِ ةاؽ

ص یػکي ًیػ. تا وِٕی تظک دٌیم اٌهیِی ىهی ٓاتیتؾط رو ةً آن ازایو
اغػت. ةػً  آگػاه چیظ ٌهػًةً  نو . ْاؽو صیةً نصرغ  نا تٍلٔ دار

تَاىص ٌط کاری اىخػام دٌػص.  آگاه اغت و نیتان  ی در ذٌوٌطچیظ
ص تهػام یً کيیؽها ىشَاٌص ةَد، انا اگط تظکص نطإب یً ىکيیاگط تظک

 کيص. ط تا اىٍِا ةً ؽها کهک نیینػ

، ٌطگظ اغِاد  گَى  ٌای چی کييصگان در ةٍلی از روش ویتهط
گِٓػً ؽػصه اگػط رو ةػً حٍػت ساـػی ٌػا  آن اىص. ةً صهیرا ىص سَد
تَاىيػػص ؽػػاگطد  ةپطدازىػػص، نی دػػَل َآنیػػـػػص م کييػػص و چيصیتٍيػػ

ؾِط یسَد و دیگطان ىیػت؟ ة دادن ْطیبا ایو ینرػَب ؽَىص. آ
 ؽياغػص و از آن دػع ؽػطوع ؽشفی غط از دػا ىهیچيیو ، ایيکً
 صیگَ نی گطانید کيص. او ذِی ةً دْاع و اغِادش کيص از روش نی

.  نٍيػی اغػت طىػص. ةػً ىيػطم کػانالً ةییاد ىگیػگط را یٌای د روش
ا ر« ْطؽ غط کطدن یهع»اـهالح  کً نطاغم ةًٌػِيص  ٌماْطادی 
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تَاىػص کػاری  نی کػطدن داىم چگَىػً آن یهع دٌيص. ىهی نی اىخام
 اىخام دٌص.

 آنػَزش ػمیگَى  را ترت ٌيَان تاىِط چی تيٍا کػاىی کً  ىً
را ةػً ىػام  گَى  تهام اْطادی کً چی دٌيص ٕالةی ٌػِيص، ةلکً نی
و یػظ تٖلتی ٌػػِيص. ٌهگػی درةػارۀ ایدٌيص ى نی ػم آنَزشیةَد

 ویػا ػمیدر ةَد ًیٌای تظک اغت کً روش ص: ٌظاران غالیؾیيصیة
ی ایخػاد کيػص طییتِ ٌا آندر دع اگط کػی . اىص ٌا را داؽًِ ؽکل

ٌػصؼ ةطای  ًیٌای تظک  ؟ روشؽَىص ةً چیظ دیگطی تتصیل ىهیا یآ
ای  ایٍػػاده نَر َْؽ و ةػػً ٌػػػِيص ؽػػصن سػػصایی نَحػػَدیحػػصی 
کيػص.  را سػطاب نی چیظ ٌهػً ط کػَچکیییػ. ذِی تِىصظیاىگ ؽگٓت

ْػطد اذػػاس آىچػً  و اغت صهیچیت دیىٍا روىص تتصیل گَى  ةی
تَاىػص ةػط  و ْػطد ىهییآیػص. ةيػاةطا کيص چیػظی ةػً ذػػاب ىهی نی

 ٌای ً کيػص. ؽػکلیػکيػص، تظک چگَىػً اذػػاس نیایيکػً  اغاس
ٌػا  ی کً در آنطییتٌِط   آىان اغت و یٌای تظک راه نضٌتی راٌتان

. ٌػط نصرغػً، کيػص چیظ دیگػطی تتػصیل نی ٌا را ةً آنؽَد  ایخاد
 آن اغػت و ٌػط نصرغػً دارد کػً نػػئَلواهیػی  سػصایینَحَد 

.  اغػتتکَیو داده ً یتظکٔ یاز نطرا  سصایینَحَدات اری از یةػ
در آن  ًیػػنَر غطغػػطی روش تظک کيػػص ةػػً ىهی حطئػػتکػػػی  چیٌ

تٖػَای  چػً  گَىػ  اغػِاد کَچػک چی کیط دٌص. ییرا تِ نصرغً
دٌػص و آن  بیحطئت کيص اغِاد آن روش را ْط دارد کًٕصرتهيصی 
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ط دٌػص؟ اگػط وإٍػًا ییػرا تِؽػصن  سػصایی نَحػَدی  ینصرغ  تظک
ةػَد؟ ؽػػها   ا ٌيػَز ٌهػػان نصرغػً نییػط کيػػص آییػتَاىػػت تِ نی
 ٕالةی را تؾشیؿ دٌیص. گَى  ص چییتَاى نی

 زیقرارديی گذر اسرارآن

 صهیػظ ىانیػى« ظینک روزىػ  اغػطارآیػ« »ظ،یٕطاردٌی گضر اغطارآن»
، يػ یح َدنٌػای  را در کِاب اـػهالذات ویػص ایتَاى . نی ؽَد نی

ػػػت؟ یص. آن چیػػصا کيیػػدحی  ییي  گػػَین ي یؽػػو  دائََذىػػ 
 دیتَكػآن را  وكػَح تَاىيػص ةً ىهی گَى  چی اری از اغِادانیةػ

تَاىػص  گَى ، ْطد ىً نی دٌيص. زیطا در غهد اغِادان نٍهَیی چی
 ای ةشَاٌػص کييصهً یتظک دارد آن را ةتیيص. اگط احازهآن را ةتیيص و ىً 

رغػیصه از آن  سطد یا ةػاهتط ةاهتطِ چؾم غهد ص ةًیيص، ةایةتآن را 
ةطغيص،  غهد ویا تَاىيص ةً ىهی گَى  . اغِادان نٍهَیی چیةاؽص

احِهػػاع در ييػػص. در نػػَل تػػاریز، یةتآن را  تَاىيػػص و ىهییةيػػاةطا
گػضر  ةػَده اغػت کػً ةػاره ایوٌایی درکييصگان ةرث و گِٓگَ تظکیً

گػػضر  و چگَىػػً ک روزىػػً کخػػا ٕػػطار داردیػػػػػت، یظ چیاغػػطارآن
 دائََذى ، ي یح دن ٌای . در کِابگیطد نیاغطارآنیظ در نرل ٕطار 

درةػارۀ آن ةرػث ـػَرت ىيػطی  ةً ْٖم حی، ییي  گَین ي یؽو 
ؽػػطح آن را ٌػػا  آن اىػػص. اـػػالً ىپطداسًِ اىػػص و ةػػً حػػٌَط آن کطده
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ؾػػِط غػػطدرگم یدٌيػػص، انػػا ْٖػػم ؽػػها را ة دٌيػػص و ؽػػطح نی نی
طا نطدم یز تؾطید کيصسَةی  ةًآن را  تَاىص کػی ىهی چیکييص. ٌ نی

 ةصاىيص.آن را  ٌادی احازه ىصارىص حٌَط

را  سَاٌم ایػو ص، نییصان ْایَن داْای نا ٌػِینط از آىخا کً
ػػم گَىػػ  ٌػػای چی کِاب م: ٌطگػػظ آنیةػػً ؽػػها ةگػػَ م را  دٌر ةػػٌط

کيم،  کطدم ـػرتت ىهػیةیان هی کً یٌای ٕص ص. درةارۀ کِابیىشَاى
ػا یا کيم کً اؽاره نی گَى  ٌای ٕالةی چی آن کِاب ةلکً ةً و روٌز

ذِػی ایيکػً  نرق ص. ةػًیػرا ةاز ىکيٌا  آن ػيص. ذِییىَ نی نطدم
 حهلػػً ویػػ، ا ةػػػیار سػػب» ص:یو ْکػػطی داؽػػًِ ةاؽػػیتط کَچػػک

ایػو ْکػط، ارواح یػا ذیَاىػات ةػا « ص،یػآ نی ةػً ىيػطدضیطش  ٕاةل
چػػتاىيص.  نیتان  ةػصنسَدؽػان را ةػً  کِػاب طکييصه در آنیتػش

ای  طکييصهیارواح یا ذیَاىات تػش کيِطل ٌا ترت اری از کِابیةػ
 و  ػطوت ؽػٍطتىَیػػيصه ةػً ٌای  واةػِگیاز اىص کً  ؽصه ىَؽًِ

ا تٍصاد ةػیار ز اىص. غَءاغِٓاده کطده  ٌػای ادی از کِابیایو روٌز
 تینػػئَی اری از اْػطاد ةییوحػَد دارىػص. ةػػ گَىػ  چیْطیتيصۀ 

طکييصه و یػػيص کػً ارواح تػػشیىَ ینٌػایی  کِابٌػِيص و ذِی 
ای آؽًِٓ دارىص. ةػًیچ ٌػای  نَر کلػی ذِػی ةٍِػط اغػت کِاب ٌظ
 هی نػطتتم ةػایٌػای ٕػص ا غایط کِابیکطدم ةیان  اهنکً  هییٕص
ک یػةػَدن در  ٕػصم  اةػتىکطد، چطاکً نَكػَع  را ىیظ نهایًٌٍا  آن

 روش وحَد دارد.
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 ویگَىػػ  چػػ ٌلػػم چی دػػژوٌؼکػػی از نػػػئَییو اىخهػػو ی
 او گٓػتنػطا ةػػیار سيصاىػص.  کطد کً م ىٖلةطایرا ةار ناحطایی  کی

ای چی اُلب ةً ةَد کً ؽشفی در دکو ػت. نی گَىػ  غهیياٌر  ْر
 گَىػ  کػطد چی ٌا، اذػػاس اری از غػشيطاىییةػ ؽيیصنةٍص از 

ٌهػً در ایيکػً  سانط . ةػً صه ةَدیؽيیظی ىیػت کً چ آن ؾِط ازیة
درةػػارۀ نهلػػب نؾػػاةٍی ـػػرتت  غػػهد نؾػػاةٍی ةَدىػػص، ٌهػػً

نرِػَای  ، ْکػط کػطد گَى  ٕالةی چی اغِادان ً آنیکطدىص. ؽت نی
! غپع او ىیظ سَاغػت کِػاةی درةػارۀ  اغت ٌهان ْٖم گَى  چی
گَىػ   ص: کػػی کػً چییؾػیيصیو ةیػگَى  ةيَیػص. درةػارۀ ا چی
ػا،  ویػػػص. ایةيَ گَىػ  سَاٌص کِاب چی کيص نی ىهی ویتهط روٌز

ؽَىص. او ىَؽت و ىَؽت  از روی ٌم کپی نی گَى  ٌای چی کِاب
. ادانػً دٌػصص و ىَِاىػػت یرغػ ظیةً نَكَع گضر اغطارآنایيکً  تا

ةػیو  ؟ ذِػی در ػػتیچ ظیداىص گػضر اغػطارآن کػی وإًٍا نی چً
ت و از  یگَى ، تٍصاد کهی ن وإٍی چی اغِادان  کیػداىيص. او ْر

اغػػِاد  آن کػػً داىػػػت . او ىهی دطغػػیص گَىػػ  اغػػِاد ٕالةػػی چی
ظی یػچ گَىػ  ظ درةػارۀ چییػطا سَدش ىیز ؛ٕالةی ةَد گَى ، چی
ةػً  تَاىػػت ىهی گَىػ  اغِاد ٕالةی چی وی. انا اگط ا داىػت ىهی

او ٕالةػی  ؽصىص کػً ىهی ا نطدم نَِحًیایو دطغؼ داغز دٌص، آ
ک یػگٓػت  .درآوردی ةگَیص نو ظییکطد چ رو حطئت ازایو؟  اغت

ةػػیار  تياغػلی نػطد ٕػطار دارد. در ىَک آیت ظیروزى  گضر اغطارآن
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نيِؾػط ؽػصه  کِػاب ویػطا ایػص، زیػىشيصرغص.  نی ةً ىيط نػشطه
 گَىػ  ٌػای چی کِاب و اغػت کػًیػم ایگػَ ظی کػً نییاغت. چ
ای  صهیػاچ ْیا ٌػیػاىص. آ صهیرغػنلرکی  تیوكٍ چيان انطوزه ةً

سَرىص و ْٖػم  ىهیتان درد ةًٌا  آن ص؟یٌا را ةشَاى کِاب آنکً دارد 
 ةظىيص. تَاىيص ةً ؽها ـصنً نی

ٕلهػطو   ْػای یػػت؟ در نَل تظکیظ چیٕطاردٌی گضر اغطارآن
، وِٕی از غهد نیاىی آن گضر کيیص یػا در غػهد ةػاهی آن ةؾطی

 حػاودان کيػص. کػَدک ةاؽیص، کَدک حػاودان ؽػطوع ةػً رؽػص نی
م. یؽياغ نی ؽصه ً یتظک ٌيَان کَدک ةًنِٓاوت از چیظی اغت کً 

 و ةا ؽادناىی ةً ٌػِيص گَشیو ةاز ؽصه کَچکً یٌای تظک  کَدک
کيػص.  ىهی ذطکػت حػاودان کييص. کَدک دوىص و ةازی نی نی انطاؼ

ىکيػػص، ةػػا دغػػِاىی  کيِػػطلرا  حػػاودان اـػػلی، کػػَدک اگػػط روح
ذطکػت  داٌا كػطةصر، ةی و «وییً یح»ت یؽصه در وكٍ وـل ٌم ةً

 ان تػی دن از حػاودان کػَدک ىؾػیيص. لَْط آةی نییک گل ىیروی 
کطوغػػکَدی یص او را در غػهری نیػتَاى ؽػَد. ؽػػها نی نَِیػص نی

 . اغت تط از غط غَزن ص، ذِی وِٕی کَچکیيیةت

 کیػ کػيم. ْٖػم لم روؽػویگػطی ٌػػت کػً نػاینَكَع د
 وییر نيهٖػ  دػاد ان ٖی وحَد دارد و آن ٌهػان تػییان ذٖ تی دن

نػب ةػاهی ىٖهػ  و در در داییو ؽکم درون ةصن  . آن اغت ؽکم
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اری ی، ةػػ گَى  ٌای اری از ؽکلیٕطار دارد. ةػ ویی ییٌَغَزىی 
 ، کػَدک ٌػا، ْاؽػو ییاری از تَاىای، ةػػ ٍیینت ٌای َْؽ ییاز تَاىا

 گػػطیاری از نَحػػَدات دیؽػػصه و ةػػػً یتظکٌػػای  ، کَدک حػػاودان
 ؽَىص. ان نَِیص نی تیو یٌهگی از ا

 نصرغ  دائَ درةػارۀ کييصگانً ی، تٍصادی از تظک گضؽًِ در زنان
کطدىص.  يی ـرتتییان دا تی دن اىی ویان ن تی دن ، ییان ةاه تی دن
کييػص  ظ ادٌػا نییػةَدىص. ةٍلی اْطاد ى در اؽِتاهٌا  آن کً میگَ نی
 آنػَزش ٔیػنط ویػا ةػً اغػِادان ،ٌای نشِلّ در نَل ىػل کً

. ةػً  و ؽکل ىَؽًِ ؽصه اغتیٌا ىیظ ةً ا در کِابایيکً  اىص و داده
نٍيػػی و  نهایػػب ةی ىیػػظ میٕػػص امیػػم، ذِػػی در ایگػػَ ؽػػها نی

گطچً ةطسی نهایػب غػاییان غػال  اغت. دردىشَر وحَد داؽًِ ةً
د ٌػػِيص. یاىص، كطورتًا ةً ایو نٍيی ىیػت کػً ـػر نيِٖل ؽصه

ٌػادی  م نطدمینر در ؾًیَی ٌهیدى کَچک ٌای ةٍلی از روش
ً یػتَاىيص ةً ؽها کهػک کييػص کػً تظک اىص، انا ىهی صا کطدهیاؽاًٌ د

ان  تػی دن ، ییان ةػاه تػی دن درةارۀٌا  آن . وِٕیاىص ْایصه ص و ةییکي
و اغػت یػکييص، نييَرؽػان ا يی ـرتت نیییان دا تی دن اىی وین

ؽَسی  ویا ایتَاىص رؽص کيص. آ نی دن کً ی اغتیان حا تی دن کً
ادی ذٌػيؼ را روی ٕػػهِی از یػز نػصت ؟ وِٕی ؽشؿ ػتیى

 را ؽػکل دن کػً ؽػَد نػی ایخاد ای اىطژی تَده نِهطکظ کيص، ةصن
نِهطکػظ تػان  یص ذٌػو سػَد را روی ةازویکي دٌص. اگط ةاور ىهی نی
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 ص و دػع از نػصتییػدٌ ادانػً ـَرت ویا ادی ةًیز ص و نصتیکي
ييػص و یة و را نییػد او ةطسی از اْطایگیطد. ةياةطا نی ؽکل دن آىخا
دارتط ةً ىيط  ذِی سيصه ویوحَد دارد. ا حا ٌهًان  تی دن يصیگَ نی
ان  تػی دن طد،یػؽػکل ةگ دن ٌطحػاکييص کػً  ْکط نیٌا  آن ص.یآ نی

ان  تػی کیػاغػت، انػا  دن کیػ ، آن و اغت کًیٖت ایاغت. ذٖ
 دن ایيکػًا یػوحػَد دارد،  حا ٌهػً دن صییػص ةگَیػتَاى . نی ػتیى

يی وحَد دارد؛ آن درغت اغػت. انػا، ییدا دن اىی وین دن ، ییةاه
ؽهاری را   یٌای ة ٕصرتتَاىص  ٖی نیینَر ذٖ ةً ان کً تی کی ْٖم
در ٕػطار دارد.  تط ؽػکم وییص کيص وحَد دارد و آن در نيهٖ  دػایتَی
 اىی ویػػان ن تػػی دن ، ییان ةػػاه تػػی دن درةػػارۀٌا  ، آن گِٓػػً خػػًیىِ

را نػصتی تػان  ذٌو ی کػًیٌطحػا اغػت.يی اؽػِتاه ییان دػا تی دن
 . گیطد نی ؽکل دن صینَهىی نِهطکظ کي

نَِیػص  و ؽػکمییدػا ان در ٕػػهت تػی دن از حاودان کَدک
تط ؽَد. وِٕػی  تط و ةظرا کيص تا ةظرا ج رؽص نییتصر ؽَد و ةً نی
تَاىػص  نی کلػی ةػصىؼ رؽص کيػص، ؽػکل دي  ي ید اىصازۀ تَپ تا
ًِ او ؽکلٌای  يی و چؾمیصه ؽَد و ةید  کً کَدک اىص. زناىی  گْط

گػطد کػَچکی در  ذتػاب ، اغػت دي  ي ید اىصازۀ تَپ ةً حاودان
 گیػطد، ةػا رؽػص کػَدک ؽػکل نی آىکػًکيص. ةٍص از  کيار او رؽص نی

ةػً  حػاودان کيص. وِٕی ٕص کػَدک ظ رؽص نییحاودان، آن ذتاب ى
 گلتػطا کیرغص،  نی نِط( )غیظده غاىِی يچیاکهی ةیؼ از ديج 
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وىیم  ؽػؼ ةػً حاودان ؽَد. وِٕی کَدک لَْط آةی ىاٌط نییى گل
ٌػای  رغػص، گلتطا نی نِط( )ٌٓصه تا ةیػت غاىِی يچیاتا ٌؾت 

لػَْط آةػی یى ای از گػلً یػطىص و هیگ نی ؽکلـَهً لَْط آةی ایى گل
 روی ـػٓر  گػل درسؾػيصه یِ ینال حاودانِ  ؽَد. کَدک ىاٌط نی

ةصِن  ویرغص. ا نی ةً ىيطتا یزار یيص و ةػیىؾ ی نییلَْط آةی نالیى
« ةَداگَن ةصن»آن را  در نصرغ  ةَدا کً ط اغتیىادض تتاٌی سصایی

 ىانيص. نی« حاودان کَدک»آن را  و در نصرغ  دائَ

کيیم و ٌم ةصىی کً ةا  م ایو ةصن را تظکیً نیٌ ،نان در روش
؛ یٍيػػی ةػػصن هزم ٌػػػِيصٌػػا  آن ٌػػط دویآن نَِیػػص ؽػػصیص، و 

ص، ةػصن یػداى نَر کػً نی . ٌهػانیظ ةایص تتصیل ؽَدتان ى نادرزادی
ار، یٌادی ىاٌط ؽَد. ةا تالؽػی ةػػ نطدم ویىصارد ة حازها سصایی

ٌای اْػػطاد ٌػػادی  تَاىػػص ىؾػػان داده ؽػػَد و چؾػػم ٕایػػب آن نی
ایػو ُةٍػص ةػصن ایيکً  ييص. انا دع ازیةتآن را  تَاىيص ْطوزىصگی نی
نطدم ٌادی ٕػطار دارد، ةػً ٌهػان ؽػکل  در ةیوؽص، وِٕی  لیتتص

تَاىيص  رغص و نطدم ٌادی ىهی کی ْطدی ٌادی ةً ىيط نییظیةصن ْ
ُةٍػصٌا  ویتَاىػص آزاداىػً ةػ ةػصن نی ویػييص، گطچػً ایةتآن را  ْطؽ

اىػصازۀ ذػصود دػيج ایػی  ةػً حػاودان ذطکت کيص. وِٕی ٕص کَدک
 رؽػص ارتٓػاع آن ظ تػایػی ىیٌػَا رغػص، ذتػاب نی يچیوىیم ا ؽؼ

ةا  حاودان . کَدک اغت ةادکيک، ؽٓاؼ کیدَغِ   نثلو  کيص نی
و اىػصازه یػکيص. وِٕی ةً ا يص و ذطکت ىهییىؾ داٌای كطةصری نی
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رؽص  از آىخا کًکيص.  نی ان را تطک تی دن ییکيص ذتاب ٌَا رؽص نی
 کيص. روىػص ذطکػت نی ةاه ذطکت غهت ةًکطده و ةایَ ؽصه اغت، 

تَاىػص   او نی ، انا ٌط روز ذطکػت اغتآٌػًِ ار یةاه ةػ غهت ةًاو 
رود. اگػط ةػا  و ةاهتط نػیکيص  نیةاه ذطکت  ةً جیتصر صه ؽَد. ةًید

ذػع آن را  م وحػَدیتػَاى م نییتخطةً و نؾاٌصه کيػآن را  دٕت
 م.یکي

در  حَىػ  تاننب غػَزىی ىٖه   ی ةًیٌَا وِٕی ایو ذتاب
از آىخػا ةهاىػص. آىخا  از دارد کً نصتییرغص، ى يً نیینطکظ ٕٓػ  غ

(،  اغػتآىخ ظیػى )ٕلػب اغتآىخ ةؾطی ةػیاری از حٌَط ةصن کً
ایای از چ نخهًٌَ طد. ایػو یگ نی ی ؽکلیٌَا و ذتابیا درون ٌظ

کيػص. دػع از  ُيػی نیآن را  ؽػَد و ی نییٌػَا حٌَط وارد ذتاب
گلػَ ٌتػَر  انیکيص. وِٕی از ن نی ةاه ذطکت نطؼ ةً ، دوةاره نصتی

نػػصود تان  ٌای را يکًیا ص، نثلیکي سٓگی نی اسکيص، اذػ نی
ذع ىاسَؽایيصی دارد، گَیی ورم کطده اغت. تان  اىص و گلَی ؽصه

 ایػو ذتػاب ٌػَایی ةػً کؾص. غػپع نی چيص روز نَل ْٖم ویا
. اگطچػً  میىػان نی «َانیػـٍَد ةً ى»آن را  رغص و نا ْطؽ غط نی

 اىػصازۀ کػل ةً ٖتیدر ذٖؽَد، ویی  وارد نی َانیى ةً م آنییگَ نی
کطده اغت. چَن  ص اىگار غطتان ورمیکي . اذػاس نیاغتغط ؽه

 صیظ ةایى ، حٌَط آن نرلی ةػیار نٍم در وحَد ؽشؿ اغت َانیى
ی غػٍی یٌػَا از آن، ذتاب طد. دعیةگ ی ؽکلیٌَا ذتاب درون
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ةػػیار  ویػص و ایػایة طونیػة غػَم از تَىل چؾػم کيص ةا ْؾار نی
ؽػَد و  نَر دردىػاکی ْؾػطده نی ةػًاغػت. چؾػم غػَم  دردىاک

و یػاِْيػص. ا ٌا گػَد نی اىػص و چؾػم ظ اىگػار ورم کطدهیػٌا ى ًٖیؽٖ
ی از تَىل چؾم غػَم یذتاب ٌَا ایيکًاةص تا ی اذػاس ادانً نی

و یػؽػَد. ا نی ظانیؾاىی آویص و ةالْاـلً در حلَی دیآ نی طونیة
 َد.ؽ نی ظانیآوآىخا  ؽَد، صه نییظ ىانیٕطاردٌی گضر اغطارآن

کييػص و چؾػم  اْطادی کً در نصرغ  ةػَدا یػا دائػَ تظکیػً نی
تَاىيص چیظی ةتیييص؛ چطاکػً  ةاز اغت در ایو نطذلً ىهیؽان  مغَ

ا  ـَرت، ؽکل ةصیو تط  گػضر اغػطارآنیظ غػطیًرون در دگیطی چیٌظ
ایی ودر حلَ و ؽَد.  نی ٌا  آن حَد دارد و ٌه ٌٖب، نخهًٌَ دٌر

در دکػو، دو درِ  آىهو تیػان نیػصانؽػتیً گػضرگاه ص. ىؽَ نی ةػًِ
ت ةظرا در ٌط نطؼ وحَد دارد طی و یگ ةػً ؽػکل دادن . ةطای غٌط

 میؽػطا ترػت ؽػَد، نگػط ٌا ةاز ىهی  ، در  ظیغازی گضر اغطارآن ُيی
 چؾػماز نطیػٔ  تَاىيػص  نینَر نٍهَل  ةًار ساص. اْطادی کً یةػ

ه ىصارىػص احػاز چطاکً ييص،یتَاىيص ةت و نطذلً ىهییدر ا ،ييصیةت غَم
ػت؟ ـػصٌا یؾاىی چیآن در حلَی د ؽصن  ظانیاز آو ةتیييص. ٌصؼ

و یرغػيص، ةيػاةطا ةػً ٌػم نی نکػان اىطژی در ةصن نػا در آن کاىال
دور ةظىيص و غػپع  ظیگضر اغطارآن انیص از نیـصٌا کاىال اىطژی ةا

ٌتَر کييػص. ٌػصؼ  ظیگضر اغطارآن انیص از نیؽَىص. ٌهگی ةا سارج
ای از  ؽػَد و نخهٌَػً ؾِطی گضاؽػًِیٌای ة انیةي کً اغت ویا
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ا رایچ  ةػصن ةؾػطی، از آىخا کًدٌص.  ؽکل ظیگضر اغطارآن درون ٌظ
دٌص و تهػانی  را ؽکل نی کَچک حٍاىی ، آن اغت حٍاىی کَچک

 گیػػطد. انػػا آن ْٖػػم نی ؽػػکل آنرون د حػػٌَط ةػػصن ةؾػػطی در
نَر کانػػل  دٌػػص و ٌيػػَز ةػػً ای از انکاىػػات را ؽػػکل نی نخهٌَػػً

 ػت.یةطداری ى ةٍطه ةلٕا

ػادییدر نصرغػ  ُ ًیدر تظک ةػاز گضاؽػًِ  ظی، گػضر اغػطارآن ٌط
 ص، ناىيص اغَِاىًیآ نی طونیةا ْؾار ة ظی. وِٕی گضر اغطارآن ؽَد نی

 ٌػای آن در ٕػػهت  و دریؽػَد. ةيػاةطا نی گطد جیتصر ةً اغت، انا
ادی،یٌای نصرغ  ُ ةاز ٌػِيص. روش حلَ و ٌٖب ىً ةً نصرغ   ٌط

 سػَداز و نختَرىػص ی، ةيػاةطاتٍلٔ دارىص و ىً ةػً نصرغػ  دائػَةَدا 
اری وحػَد یةػػ ةػَدا و دائػَ اغػِادان کييص. در نصارس نراْيت

و یةيػاةطا .ةاؽػيصنطیػصان  تَاىيػص نَاىػب نیٌا  آن دارىص و ٌهگی
.  صىؽػَ نؾکلی نَاحػً ىهی چیص و ةا ٌييیةت صىازی ىصاریىنطیصان 

ادی ایویانا در نصرغ  ُ سػَد از نختَرىػص ٌػا  آن ػػت،یىگَىػً  ٌط
ييص. انا وِٕػی در آن زنػان یص ةَِاىيص ةتیرو ةا کييص. ازایو نراْيت

ا را ةا چؾم غَیچ ان یَی  یاز ن کطدن ً ىگاهیييص، ؽتیة نیؽان  مٌظ
ا در نػصت ینخهًٌَ از چ ویا ایيکًاغت. ةٍص از  تلػکَپ  کیػٌظ

ةطگػطدد.  درون ةػً کيػص نی ، آن ؽطوع طدیگ نی ؾِط ؽکلیا ةیناه 
« ظیط حایگػاه گػضر اغػطارآنییػتِ»، گطدد غط ةػازنی درون وِٕی ةً

 ؽَد. صه نییىان
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گطدد، غط ؽػها دوةػاره  ةطنی درون ظ ةًیگضر اغطارآن زناىی کً
از ىٖهػ   اذػاس دردىاکی دارد، گػَیی ورم کػطده اغػت. غػپع

 ةیػطون ْؾار ةً ویؽَد. ا نی گطدن ةا ْؾار سارج َِحو در دؾتی
ؽػکاًِْ و ةػاز تان غػط ایيکػً دردىػاکی دارد، نثػل ظ اذػػاسیى

ص و ةالْاـلً یآ نی طونیة ةاره یک ةً ظی. غپع گضر اغطارآن ؽَد نی
در ُةٍػصی  ظی، گػضر اغػطارآن آنػصن طونیػؽَیص. ةٍػص از ة آغَده نی

ترػت آن را  صیٌػػِ ؽَد. وِٕی در سػَاب نی ظانیآوژرؼ ار یةػ
ؽها ٕطار دارد کً در ُةٍػصی ، چطاکً در ةصىی از دٌیص ْؾار ٕطار ىهی

ظ یای وحَد دارد: وِٕػی گػضر اغػطارآن . انا نػئلًةػیار ژرؼ اغت
ظی در یػص چیػکي ؽػَد، اذػػاس نی ةار ٕطاردٌػی نی ویةطای اوی

گط اغػت، انػا یوحَد دارد. گطچً آن در ُةٍصی دتان  نٖاةل چؾهان
،  چؾهان وحَد دارد چیظ تاری در نٖاةل صیکي نی اذػاس ؾًیٌه

ؽػَد  و ةاٌػث نی اغػت ا دَؽاىصهرتان  ظی چؾهانیچ یيکًا نثل
، َِحویػىٖهػ   از آىخػا کػًيصی داؽػًِ ةاؽػیص. یاذػاس ىاسَؽا

ای از  ، گضرگاه اغػطارآنیظ ةایػص نخهٌَػً گضرگاه ةػیار نٍهی اغت
ا را دریچ  درون کيص ةً دوةاره ؽطوع نی ؽکل دٌص. غپعآىخا  ٌظ

ةً یػک نٍَٕیػت  ٖتیدر ذٖ« ظیک روزى  اغطارآنی»ةصن ةطگطدد. 
ػا تِیػکيص، چطاکػً ةا گضر اغطارآنیظ اؽاره ىهی ت یػط نٍَٕییػص ةاٌر

ةػصن  درون کيػص در نی گػطدد، ؽػطوع ةطنی َانیػى دٌص. وِٕػی ةػً
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و یِنو در ْلای ة ي یننب غَزىی  ةً ىٖه ایيکً  ةطود تا وییدا
 ص.یآ نی طونیة دوةاره ِنو ي ین ٌا ةطغص. در ىٖه ً یکل

 در ةػصن ت نٍهػییػىٍا ةی ىٖهػ  ِنو ي یننب غَزىی ىٖه  
ک یػآن را  ىانػص و نػا نی «روزىػً»ک یػآن را  . نصرغ  دائَ اغت

 ًیو وإًٍا ؽػت اـلی نٍهی اغت گضرگاه ویم. ایىان نی «گضرگاه»
ٌػای آٌيػی  ؽػهاری از دروازه ٌای ةیً یػ، ه ای آٌيی اغػت دروازه

ٌای  . غػػلَل ؽػػهاری دارد ٌای ةیً یػػکػػً ةػػصن ه میداى دارد. نػػی
گطی را ی  دیهٌا  آن درون ٌای و نَیکَل ٌػِيص ًیه کیْیظیکی 
ٌػا،  ٌػا، ایکِطون ٌػا، دطوتَن ی از اتم ا دٌيص. در ٌػط هیػً ؽکل نی
تط، تػا ذرات  تط و ذِػی کَچػک ، ذرات کَچػک ار کَچکیذرات ةػ

،  ؽػکلو یٌهػ ای وحػَد دارد. ةػً کطوغکَدی، دروازهیت نیىٍا ةی
ؽػهاری وحػَد  ٌػای سػاص ةی ییٍی و تَاىاینت ٌای َْؽ ییتَاىا
اىص. در  ٌای نشِلّ ٕٓل ؽصه هیً ۀآن درواز درون ص کً ٌهگیىدار

در آغػِاى   دن کييػص، وِٕػی نی ًیػرا تظک دن گط کػًیٌای د روش
ةا اىٓخار ةاز ؽػَد. اگػط ةػاز  صیِنو ةا ي ی، اول ىٖه  ن اىٓخار اغت
 آىکػًتَاىيص آزاد ؽَىص. دػع از  ٍی ىهیینت َْؽٌای  ییىؾَد، تَاىا
ػا را در ىٖهػ  یو نخهٌَػً از چیػا ظیگضر اغطارآن نػب غػَزىی ٌظ

 گػطدد. غػپع ةػً ةػصن ةطنی درون ةً داد، دوةاره ِنو ؽکل ي ین
 ةػً ظیةازگؾت گضر اغػطارآن»،  ویگطدد. ا ةطنی ؽکم وییدا ٕػهت

 ؽَد. نی صهیىان« گاه سَدیحا
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  سػَد یػاوی نرػل گطدد، ةػً ةطنی ظیارآنگضر اغطایيکً  ةٍص از
.  اغػت ؽػصه ار ةظرایةػ حاودان گطدد. در آن زنان، کَدک ةازىهی
ػت و کػَدک دررا  حػاودان کػَدک ی،یٌػَا ذتاب  ةػط سَاٌػص گْط

رؽػػص  حػػاودان نَر کػً کػػَدک سَاٌػػص دَؽػػاىص. ٌهػػانرا  حػاودان
دائَ، کيص. در نصرغ   ظ ٌهطاه ةا او رؽص نییظ ىیکيص، گضر اغطارآن نی

 غػایً ا ٌٓتیػ ؽػؼ اىصازۀ کَدک ةً حاودان نٍهَهً وِٕی کَدک
کيػص و آن،  ةػصن را تػطک ؽػَد نی داده او احػازه کيص، ةػً رؽص نی

،  اـػلی روح کيِػطل ؽَد. ترت نی صهیىان« حاودان تَیص کَدک»
 کيص. ةػصن ذطکت ص و در انطاؼیایطون ةیتَاىص ة نی حاودان کَدک

ص. یآ نی طونیاـلی ة روحدر ذایی کً  ناىص،  اةت نیآىخا  کییظیْ
ای دػطورش  اىػصازه تػا حاودان وِٕی کَدک در نصرغ  ةَدا، نٍهَهً 

 سهػطی نَاحػً چیگػط ةػا ٌػیاةص کً ةً ةظرگی ؽػشؿ ةطغػص، دی
ؽػَد ةػصن را  نی داده او احازه ، نٍهَهً ةً زنان ىشَاٌص ؽص. در آن

در آن تَاىػص سػارج ؽػَد.  از ةصن حػصا ؽػَد و آن نیو  تطک کيص
ایػو و  اىػصازۀ سػَد ؽػشؿ رؽػص کػطده تا حاودان ، کَدک ٌيگام

ِػً، ةػظرا  ةػط ذتاب کً ٌهان گضر اغطارآنیظ اغػت و او را در گْط
 کػَدک کػًآىخػا  ازةَده و ْطاتط از اىصازۀ ةصن ْیظیکی سَاٌص ةَد. 

گػضر نتیٍػی اغػت کػً ،  اىصازۀ ةظرگی رؽص کطدهتا چيیو  حاودان
 اىصازۀ ةصن ةاؽص.ْطاتط از  ظیاغطارآن



۲99 

 

تفػاویط نَحػَدات ٌا و  نخػػهًدیػصه ةاؽػیص کػً در ص یؽػا
و  ٌػػػِيصٌػػای نػػضٌتی  یػػا غػػایط نکانکػػً در نٍاةػػص  سػػصایی

 ای ةػً تفػَیط گَىػً ٌا، اکثػطًا ایػو نَحػَدات ةً نشفَـًا ىٖاؽػی
ؽکل در  ای دورؽان اغت یا ىَاری ةیلی اىص کً دایطه کؾیصه ؽصه

ا ةػصیاز تفػَ ارییةػٕطار دارد. ٌا  آن دؾت ٌػػِيص،  ؽػکل ویٌط
سَةی  تَاىص ةً ی ىهیکػ ٌیچ. هییٌا در نٍاةص ٕص نشفَـًا ىٖاؽی
گػضر  آن م،یگػَ ةػً ؽػها نی ٌلػت آن چیػػت. تَكید دٌػص کػً

 صهیػىان ظیگػط گػضر اغػطارآنید ،نطذلً ویاغت. انا در ا ظیاغطارآن
تَان  ٌيَز ىهی ٖتیدر ذٖؽَد.  نی صهیىان« ةٍؾت» ؽَد. آن ىهی

و نخهٌَ  انکاىات یا ص، چطاکً ْٖمیىان ةٍؾتآن را  نَر کانل ةً
ای از انکاىات را دارد انا  ای اغت کً نخهًٌَ را دارد. ناىيص کارساىً

ص را ؽطوع کيػص یةَِاىص تَی آىکًاز  ص را ىصارد. ٕتلیتَی ی ةطاییتَاىا
اری از ی، ةػػ ؼیدػ غػال صاز دارد. چيػیػى ةً اىطژی و نػَاد سػام

گَىػ   ةػاهتط از غػهد ؽػان گَى  هدکً غ گِٓيص گانکييص ً یتظک
ًِ اغػت.  سصایینَحَدات  و یػگػطان ْکػط کطدىػص ایدگَىاگَن ْر

 گِٓيػص در کػلٌػا  آنآىچػً  ، ٖتیدر ذٖرغص.  نی ةً ىيط ىادضیطةاور
 صیای ةؾػػطی ٌػػػِیػػدر دىدر ذػػایی کػػً  زیػػطا ىتػػَد، ىادػػضیطةاور

 تظکیً ؽَد.ی یار ةاهیةػ ص تا غهدیةا وإٍاً  تان گَى 

 گَىػػً ةاؽػػص: او تػػا غػػهری ةػػاهتط از ویتَاىػػص ا چگَىػػً نی
لػی غػهری یسآن را  صیػً کطده اغػت؟ ىتایتظک سصایینَحَدات 
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.  ار ةاهغػتیةػػ یؽشفی وإٍػًا در غػهر ویص. گَى  چيیةٍٓه
رغػیصه ةاؽػص،  ار ةػاهیاش ةً غهری ةػػ تظکیًایيکً  زیطا دع از

صه ةاؽػص، غػهد گَىػ  او یيی کانػل رغػیة وِٕی ةً زنان روؽػو
 ةػً ؽػصن  و ىائل ةازؽصن ٕٓل گَى از  ةػیار ةاهغت. درغت ٕتل

ص از گَى  يی کانلیة روؽو  ي یؽػ ویؽنٍیػار او، ةا  ، ٌؾِاددـر
سَد  ةٍؾت کطدن اىطژی ةطای ُيی ؽَىص. آن او، ٌط دو ةطداؽًِ نی

ت. ٌهان او ةً کييػصه، ً یص گَىػ  تظکیػداى نَر کً نی کار سَاٌص ْر
ان یػظی اغػت کػً ةػا گػضر از نی، چ ي  اویؽ ویطاه ةا غهد ؽٌه

ْطغػا  م نإتیسَد ترت ؽطا کطدن صهیؽهار و آةص ٌای ةی غشِی
 ار ةػاارزشیرو ةػػ اش دػطورش داده اغػت. ازایػو در تهام زىصگی

ص  . ٌؾِاد اغت او  ةٍؾػت کطدن ةطای ُيی نادۀ ةاارزش ویاز ا دـر
 نَْػٔ ًیػدر تظک يػصهیآوِٕػی در ٌلػت  ویٌهػ رود. ةػً کار نی ةً

ةشَاٌص ْٖم ىیاز دارد دغِؼ را دراز ةطای داؽِو ٌطچً ؽَد،  نی
ٌػط کػاری کػً اگػط اراده کيػص ؽَد و  نیدصیصار ةالْاـلً آن کيص و 
دارد.  چیظ ٌهػًاو در ةٍؾػت سػَد رغػص.  ؽَد، ةً اىخام نی اىخام

ه کػطد ًیٌا تظک از نطیٔ ترهل غشِی کً اوغت میتَٖای ٌي ویا
 .اغت

تَاىػص  نیاغػت  سػصایینَحَدی کػً ةػً ایػو ؽػکل  اىطژی
آزاد اغت ٌػط نػَر کػً و یؽَد. ةياةطا لیی تتصٌطچیظراذِی ةً  ةً

تَاىػص  نینيػص ؽػَد و  نایل اغت آن را نفطؼ کيػص یػا از آن ةٍطه
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آیيػص، کػً  اش نی از دغػِاورد تظکیػًٌا  آن ی داؽًِ ةاؽص.ٌطچیظ
ةػصیو  ،سػصاییام ی کهِط از ایػو نٖػٌطچیظ. اوغت سصایینٖام 

 ویػدر ااش نَْٔ ىؾصه اغػت.  در تظکیً در ىٍایتنٍيی اغت کً 
یػا « ةٍؾػت»تَاىػص  نی چً ٕتالً گضر اغطارآنیظ ةػَد اکيػَنآى زنان

ػص  ػػتیةةػا  ؽَد. ایو ؽشؿ ْٖم صهیسَدش ىان «دىیای»  دـر
 اگطچػًرغػص.  ةیيی نی ةً کهػال و روؽػوسَد  از گَى  ناىصه ةإی

ص  ػتیْٖم ة در ایو نطذلػً ، انا  اغت او ةإی ناىصه از گَى  دـر
ا کيص  . او نیػتیى ٓلٕ ؼةصىٌیچ ةشؾی از  تَاىص ایو ةصن را ٌر

ةػاه  ةػا نػادۀ ةػا اىػطژیایو ةصن دیؾادیؼ  ىگً دارد، اناآن را  یا
نَر  ی او ةػًیٌػای سػصا یی، تَاىا زنػان ویػل ؽصه اغت. در ایتتص

گطچػً . اغػتىادػضیط  اسٕیٌػا  آن ص و ٕػصرتىؽَ کانل آؽکار نی
اغػت، ةػصن او  ًیػتظکدر ذال ٌادی  نطدم ویوِٕی ؽشفی در ة

 ةػصون و را ىػصارد ٌػای ةظرگػی و نٍارتیو چيػ اغػت نٍهَهً ٕٓل
در . انػا  نرصود اغت ٌيَز ةاؽصةاه  چٖصر ؼگَىگایيکً  تَحً ةً

 گَىً ىشَاٌص ةَد. ای کً در ةاه تَـیّ ؽص، دیگط ایو نطذلًایو 
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  سخنرانی پنجو

  طرح فالَن

ٌػػای  ییتَاىا . کػػػاىی کػػً داْػػای نػػا اغػػت ْػػایَن ْػػایَن، ىهػػاد
 چػطسؼدر ذال  ْایَن ویتَاىيص ةتیييص کً ا نی ،ٍی دارىصینت َْؽ

ٌای ْایَن. غطؽت حٍػان،   ىؾانروی  یٌا اغت، ؽانل آن ْایَن
کيػص. گػػِطۀ روش  ت نیی  نػا را ٌػصایتظک روشِحو، َؽو، ِرن، 

، زیػطا ةػط اغػاس ٕػَاىیو ذػاکم ةػط  اغػت میار ٌيیتظکی  نا ةػ
کػػً تفػػَیط آن در اةِػػصای  تِییػػطات حٍػػان اغػػت. ایػػو ْػػایَن

. نصرغػ  ةػَدا   حٍػان اغػت اتَریيیناز حٍِی ٕطار دارد، نان  کِاب
کيص کً در ده حٍت  ـَرت گطوٌی از دىیاٌایی تفَر نی حٍان را ةً

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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و، در ییوحَد دارد. ةياةطایو ةا اذِػػاب ایػو دو حٍػِت ةػاه و دػا
ؽػَىص؛  َع، ده حٍِی داریم کػً دىیاٌػا در آن حٍػات ةيػا نینخه

نَر غاده، ایو نٍٓػَنی اغػت  غازىص. ةً دىیاٌایی کً حٍان را نی
 کً نصرغ  ةَدا از حٍان دارد.

و حٍػان وحػَد دارد و راه یؽهاری در ا ٌای ةی کٍکؾان ایتًِ
ـػَرت یػک کػل در ذػال  ةً . حٍػاناغػتٌ آن کی ازیطی نا یؽ

. ةػً ٌهػیو  آن درون ٌای نَر ٌه  کٍکؾان وذطکت اغت و ٌهی

 卍 کاییٌای غَآغػِ حی و ٌالنت ٌای تای ٌلت اغت کً ٌالنت

نػَر  چػطسؼ ٌػػِيص و ٌهیودر ذال ظ یتط در ایو ىهاد ى کَچک

 چطسيػص. ةػً ظ نییػى تط در نطکظ و کل ْایَن ةظرا 卍 کاییغَآغِ

طی یتػطب نٍػطؼ کٍکؾػان راه ؽػ ةظرا 卍 کاییؽکلی، ]غَآغػِ
م، ایو ٌالنت نصرغ  ةػَدا یچَن ةً نصرغ  ةَدا تٍلٔ داراغت و 

رغػػص. انػػا در  نی ةػػً ىيػػطگَىػػً  در نطکػػظ ٕػػطار دارد. ىػػاٌط آن ایو
ةػػػیار نِيػػَع و وحػػَدِی ٌای  ی ؽػػکلٌطچیػػظُةٍػػصٌای دیگػػط 

م آیػص  دصیص نی از نطیٔ آن یٌطچیظای دارد و روىصی کً  ةاًِْ دٌر
 اةطایو ایو ىهػاد ْػایَن،نَر نؾاةٍی ةػیار دیچیصه اغت. ةي ىیظ ةً

گط یدر تهانی ُةٍصٌای دایو ْایَن اغت.  اتَرِی حٍانیيینتفَیط 
آن  رو ، ازایػو را دارد ٌای ترَل سَدْطایيصٌای ٌػِی و  ظ ؽکلیى

 . مگیط در ىيط نیا یدى کیرا 
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چطسػص،  نی ٌای غػاٌت گطدش ٌٖطةػً در حٍت وِٕی ْایَن
کيػص و  سػَد حػضب ةػً اىػطژی را از حٍػان نَر سَدکار تَاىص ةً نی

تَاىػص  چطسػص نی نی ٌای غػاٌت حٍت گطدش ٌٖطةً وِٕی سالؼ
ْایَن ایو اغت کً وِٕػی  طون ةٓطغِص. یک ویژگییاىطژی را ةً ة

(  ٌای غػاٌت ٌٖطةػً چطسػص )در حٍػت گػطدش نی درون نطؼ ةً
کيػص و ٌيگػانی  نيػص نی ْطدی را کً ْایَن در ةصىؼ ٕطار دارد ةٍطه

ٌای  حٍػت گػطدش ٌٖطةػً طسػص )سػالؼچ نی ةیػطون نطؼ کً ةً
کيص کً دیطانػَن آن ْػطد ٌػػِيص.  نيص نی گطاىی را ةٍطهی( د غاٌت

، دع چػطا  میدار نصرغ  ةَدا تٍلٔ نا ةً»اىص:  دطغیصه ةطسی اْطاد
نصرغػ   حی ةػً تػای ظ وحَد دارد؟ نگط ٌالنػتیحی ى تای ٌالنت

 میکي نػی ًیػنػا تظکآىچػً  ٌلِؼ ایو اغت کً« ىصارد؟ دائَ تٍلٔ
 ًیػتظکرا ٍػان ح کػل اغػت کػً ویػاغػت، نٍػادل ا میار ٌيیةػ
دو نصرغػ   ص: در حٍػانیؾػیيصیة . دع ٌهگی درةػارۀ آن میکي نی

از  ٌطیػک، نصرغػ  ةػَدا و نصرغػ  دائػَ. ةػصون  وحَد دارد اـلی
حٍػاىی آن را  صیػتَاى غػازد و ىهی کانلی را ىهی ، ْایَن حٍانٌ ا آن

ػایو چیص. ةياةطایةيان کانل  اكػاًْ آن را از نصرغػ  دائػَ ةػًی یٌظ
ٌػالوه ةػط نصرغػ  دائػَ، »يػص: ی. نهکو اغػت ةطسػی ةگَ میا کطده
 ظ وحػَد دارىػص.یػگػطی ىید و نػضاٌب ىیػمَیکيَٓغ و تیرینػ
وِٕػی ْاش کيم ایو اغت کً تان  ةطایتَاىم  نیآىچً « چً؟ٌا  آن
نصرغػ   ی ةطغص، ةػًیار ةاهیغهَح ةػ ةًىیػم َیً در کيَٓغیتظک
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 ُطةػی ةػً اری از نػضاٌبی  ةػػیدارد و ٌيگانی کً تظک تٍلٔدائَ 
ؽػػَىص و  ةيػػصی نی ی ةطغػػص، در نصرغػػ  ةػػَدا نتًٖیغػػهَح ةػػاه

دو ٌػصد از  ی در نصرغػ  ةػَدا ٌػػِيص. ْٖػمیٌا نخهٌَ  آنَزش
 ٌای اـلی وحَد دارد. نصرغً ویچي

و دو  ٌػای ٕطنػظ و آةػی رى  ةًحی  چطا دو ٌالنت تای دع
ظی یػ؟ چ ٌػِيصٌای ٕطنظ و نؾکی  رى  ةًگط یحی د ٌالنت تای
از دو  آن کػً اغػت ویػداىيص ا حی نی نطدم درةارۀ تای کً نٍهَهً 
ل یاى  تؾکیو و ییچِی  ص،یگطی غٓیکی نؾکی و دیىَع ناده، 

حی  تػػای و درکػػی اةِػػصایی از آن اغػػت، چطاکػػًیػػ. ا ؽػػصه اغػػت
،  غػهد ویدارد. در ةػاهتط ٌای نشِلٓی در ُةٍصٌای نشِلػّ  حلَه

ی یکيیم. دائػَ ؽَد کً ایيخا اغػِٓاده نػی نیىهایان ٌایی   در رى 
ٌػای   رى ةػً آن  حیِ  م، تػاییؽياغػ نیآن را  نَر نِػصاول ةػً کً

ةگضاریص نهلتی را در ٌهیو زنیيً ةیان کيم. اغت.  ٕطنظ و نؾکی
دػی  ةػاز اغػتؽػان  مغَ نػا کػً چؾػم کييصگان ویةٍلی از تهط

رغػص در ُةٍػصی  نی ةػً ىيػطٕطنػظ  ،ُةٍػصاىص کػً آىچػً در ایػو  ةطده
رغص در  نی ةً ىيطی یو آىچً ایيخا زرد نال اغت حَار غتظرى  ٌم

َاىی اغت.یُةٍصی د ةیييص  ٌایی کً اْطاد نی ةياةطایو در رى  گط اُر
کييػص.  ٌا از ُةٍصی ةً ُةٍص دیگط تِییط نی رى ، زیطا تيَع وحَد دارد

راه ةػظرا ٕلهػطو » ةػً ،ٕطنػظ و آةػی در آن ٌػای حی ةػا رى  تای
 در نصرغػ  ًیػٌػای تظک روش ؽانل تٍلٔ دارد کً« آغهاىی اوییً
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کَچػک از نصرغػ  ةػَدا  卍 . چٍار غَآغِیکای طنٍهَیی اغتیُ
ةَده کً آن ىیػظ از نصرغػ  ةػَدا  ٌالنت وغم ًیؽتٌا  آن ٌػِيص.

و از ایػو ْػایَن اغػت ىػػتًِا روؽػو  ٌای ایو ْایَن اغت. رى 
 . میکي نی داْا اغِٓاده یَنٌالنت ْا ٌيَان  ةً

یظونػًا  صیيیة غَم نی چؾم ٔیةطسی از ؽها از نط ْایَىی کً
ط کيػص، ییتَاىص تِ نی ي  آنیزن دع رى  ایو ىهاد ىیػت. ةً رى 

ْایَن چطساىی تان  مؽَد. وِٕی چؾم غَ ىهی ٌَض انا نطح آن
ام، رىػ   کػطده ىفػبتان  مؽػک وییدػا در ٕػػهت ةیيص کػً را نی
ةاؽػص.  رىػ  ةی ا ذِیی، غتظ  ٕطنظ، ةيٓؼ تَاىص آن نیزنیي   دع

لػی و ةػيٓؼ ینطتتًا ةیو ٕطنظ، ىارىخی، زرد، غتظ، آةی، ى ایو رى 
ی ةیيیػص از رىگػ نهکو اغت رىگی کػً نی در ىِیخًکيص.  ط نیییتِ
 ایو ىهاد نا دارد نِٓاوت ةاؽص. انا رى  و ایگَی غَآغِیکاٌا کً

卍  رىػ  م کًیکي کيص. ذع نی ىهیط ییْایَن تِرون حی د تایو 
آن  ، دػع اغػت ةیيیص ىػتًِا سَب و تفَیطی کً نییي  ایزن دع

ٍی دارىػػص ینت ٌػػای ْػػَؽ ییتَاىا . کػػػاىی کػػً میا کػػطده اىِشػػابرا 
ای ةػػیتَاىيص در ایو ْایَن چ نی ُةٍػص  ویػادی را ورای ایػار زیٌظ

 ييص. یةت

ٌالنػت  ًیؽػت 卍 و غَآغػِیکایػا»اىػص:  گًِٓ ةٍلی اْػطاد
 چیذاتًا ةً ٌ ٌالنت ویا کً میةگَتان  یص ةطایةگضار« ِلط اغت.یٌ



3۲۱ 

 

اگػط »يػص: یگَ ىیػت. ةٍلی اْطاد نیةَط گطوه ساـی از نطدم نط
گَىً   ویا« ؽَد. ِلط نییٌ کج ؽَد، ٌالنت نطؼ ویا ةً گَؽ  آن

و ٌالنػت ذػصود یػدر دو حٍت. اآن ٌم چطسص و  طا نیی، ز ػتیى
در  .ا ؽياسًِ ؽػصیٍی در دىیوغ نَر ةً ؼید دوٌظاروداىفص غال

 ِلط و حي یٌ ؽياسِيص. انا از زنانآن را  انَىی ةَد کًیؽاک زنان
ةػطای اغػِٓادۀ آن را  . او اغػت گضؽًِ چيص دًٌ ْٖم حٍاىی دوم

 از رىػ  کطد نِٓػاوت اغِٓاده سَدش تفاذب کطد، انا رىگی کً
کػطد و  نی ةػاه اؽػاره اه ةَد و گَؽ  آن رو ةػًیآن غ نا ةَد. رى 

ظی اغػت کػً درةػارۀ یو تهام چیؽص. ا نی اغِٓاده ٕائم ـَرت ةً
گَیم. ایتًِ آىچً گِٓم ْٖم درةارۀ ؽکل ىاٌطی آن  نی ایو ْایَن

 ةَد.

؟  ػتیدر نصرغ  ةَدای نا نٍطؼ چ 卍ا غِیکغَآ ویا دع
، انػا  نٍطؼ ؽػادی و سَؽػتشِی اغػت آن گَیيص ةٍلی اْطاد نی

م کً یةگَتان  یص ةطایز آن اغت. ةگضارایو ةطداؽِی ىػتًِا دىیَی ا

ی کػً ةػً یٌا آن ْٖم دٌص و ةَدا را ىؾان نی غهد 卍 غَآغِیکا
ناىيص  ،تط داییو سصاییدارىص. نَحَدات آن را  اىص صهیةَدا رغ غهد

اتةَدیػات َاٌای ةػظرا، ةَدیػػاتانػا  ؛ىصارىػصآن را  ٌػا َاٌا و آٌر
م کً ییم ةگَیتَاى نیدارىص. آن را  «َای ةظراةَدیػاتچٍار »ناىيص 

ةَداٌػای نٍهػَیی  ار ْطاتػط از غػهدیَاٌای ةظرا ةػةَدیػاتآن 
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ًِ  اىػػص، ذِػػی ةػػاهتط از تاتاگاتاٌػػا ٌػػػِيص. در ْطاغػػَی غػػهد ْر
را ؽػػهطد. ٌػػا  آن تػػَان ٕػػصر ةػػَدا وحػػَد دارد کػػً ىهی تاتاگاتػػا، آن

ْطاتػط از ٌػایی کػً  ارىػص. آند 卍 غَآغػِیکا کیػ تاتاگاتاٌا ْٖم

دارىػص. در  卍 اغَآغػِیک اىص تٍصاد ةیؾِطی تا رغیصهغهد تاتاگا

ص و ذِػی یدار 卍 غهری دو ةطاةط ةاهتط از تاتاگاتا، دو غَآغِیکا

ص و ةطسػی یػدار 卍 در غهَح ةاهتط، غً، چٍار، ديج... غَآغِیکا
، ؽانل غط، را دَؽاىصه اغتؽان  اد دارىص کً غطاغط ةصنیٕصر ز آن

وحػَد ىصاؽػًِ ةاؽػص، ٌػا  آن ةطایو زاىَ. وِٕی ْلای کاْی   ؽاىً
و اىگؾِان دػا دا،  کّ ، َٕس دغت دغت، اىگؾِان ذِی در کّ

 رود، ْػطد نَر کً غهد ةاهتط و ةاهتط نی ؽَد. ٌهان ىاٌط نی طهیُ
ؾػِط و ةیؾػِطی سَاٌػص داؽػت. ةيػاةطایو، یة 卍 غَآغِیکاٌای

یػک ةػَدا  غهد دٌص. ٌطچً نٖام ةَدا را ىؾان نی 卍 غَآغِیکا

 دارد. 卍 ةاؽص، تٍصاد ةیؾِطی غَآغِیکاةاهتط 

 رنعهَلییۀ غیيای تزک رٍش

ٌػای  دائػَ، روش ٌای تظکی  نصرغ  ةَدا و نصرغػً ٌالوه ةط روش
  یػػٌػػای تظک سػػَد را روش ٌػػا آن ظ وحػػَد دارىػػص.یػػطنٍهػػَیی ىیُ
 ویػا ًیػٌػای تظک ٌػادی درةػارۀ روش ىانيص. اْطاد طنٍهَیی نییُ



3۸۲ 

 

اغِان تا انطوز، نطدم نصرغ  ةَدا ة ویرا دارىص: از زنان چ اغِيتاط
 اىػص و ًِىيط گْطدر و ی  راغِیٌای تظک راه ٌيَان و نصرغ  دائَ را ةً

اىػص.  صهیظ ىانیػٖػی ىیذٖ   نػصارسیػٌػای تظک راه ىػام را ةػًٌا  آن
ار کهػی یاىص و اْطاد ةػػ  طنٍهَیی ٌطگظ ٌهَنی ىؾصهیٌای ُ روش

ٔ آ ػار ٌيػطی و یػوحَد دارىص. نطدم ْٖػم از نطٌا  آن داىيص کً نی
 داىيص. نیٌا  آن ادةی درةارۀ

طنٍهػَیی وحػَد دارد؟ یٌای ُ ٌيَان روش ظی ةًیچوإًٍا ا یآ
ٌای آسػط،  ، نشفَـػًا در غػال امً یػتظک انیةلً وحَد دارد. در حط

نَر اتٓػإی  طنٍهػَیی را ةػًیٌای ُ روش ناٌطِ  ىٓط از اغِادان غً
 نيِٖػل نػو ةػً راؽػان  یٌا حػٌَط آنَزشٌػا  آن . کػطدم نالٕات
ایی کػً ةػػیار نيرفػطةًیچ ؛کطدىص ةَدىػص.  ْطد و ةػػیار سػَب ٌظ

ػایی کػً ْطد اغت،  ار نيرفطةًیةػآىچً دارىص ایيکً  سانط ةً چیٌظ
ؽػػَد سیلػػی سػػاص اغػػت. اکثػػط اْػػطاد  ؽػػان ذاـػػل نی از تظکیً

کييػص  ةیػان نیٌا  آن ٌالوه، ةًتَاىيص درکی از آن داؽًِ ةاؽيص.  ىهی
ٌػا  آن ، چطاکػً روشا ٌػِيص و ىً از نصرغ  دائػَىً از نصرغ  ةَد

یک از ایو دو نصرغً ىیػػت. ٌهػیو نػػئلً ةاٌػث  در زنطۀ ٌیچ
ی»راه را ٌا  آن ؽصه نطدم ٌػا  آن انػا، يانيػصة« ىانٍِارؼ»یا « ٌْط

نهکو اغت ةً ىيط ةطغص ىانيص.  طنٍهَیی نییٌای ُ سَد را روش
ػػی یػػا ىانٍِػػارؼ  ةًٌػػا  آن ىانیػػصن نٍيػػی كػػهيِی ـػػَرت راه ٌْط

 ةً ایو نٍيی ىیػت کً نطدم نشایّٕهًٍا ترٖیطآنیظی دارد، انا 
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ی اٌطیهيػ ٌػای روشٌػا  آن گَیيػص کػً ٌػػِيص. نػطدم ىهیٌا  آن
 ػػت کػًیو ىیگط ااىیىیظ ةٌا  ایو واژهذِی نٍيی ىاٌطی . ٌػِيص

چػیو در نػطدم ز، یتاردر نَل ی ٌػِيص. اٌطیهيٌای  روشٌا  آن
ً یػػتظک« ویٌای راغػػِ نصرغػػً»َ را دائػػ نصرغػػ  ةػػَدا و نصرغػػ 

ادی را درک ىهییٌای ُ روشةياةطایو وِٕی اىص.  صهیىان نی  کييص، ٌط
ی نیرا ٌا  آن یػا نياغػب ىانيص؛ در نٖایػً ةا ایيکػً کػانالً  راه ٌْط

نييَرؽػػان « ىانٍِػػارؼ،»یٖػػب در سفػػَص نٍِػػارؼ ةاؽػػيص. 
نػَر  ایوٍهػَهً نو ةاغِان یدر واژگان چ ةَد.« رویکطدی ىاؽیاىً»

 ؽص. ةطداؽت نی

ظ یػػىٌػػا  آن طایػػ؟ ز ػػػِيصیی ىاٌطیهيػػٌػػای  روشٌػػا  آن چػػطا
دارىص و غطؽت حٍػان را نتيػای  ي یؽ ویایظاناتی حصی ةطای ؽ

 حٍػان را ىٖػق ویا ٕػَاىیغطؽت ٌا  آن دٌيص. ؽان ٕطار نیً یتظک
ای ةص اىخام ىهی را ٌػا  آن صیتَاى و ىهییدٌيص، ةياةطا ىهی کييص و کاٌر

ٌای  ص. نصرغ  ةَدا و نصرغ  دائَ نصرغًیی ةياناٌطیهي ٌای روش
غػَ ةػا  غطؽػت حٍػان ٌم کػً ایػو ٌلػتو ٌػِيص، ىً ةً یراغِ

نصرغػ  ةػَدا و نصرغػ   کًایو ٌلت  ، ةلکً ةً اغتٌ آن ٌای روش
ٌػػای  غػػَ ةػػا غطؽػػت حٍػػان ٌػػػِيص. اگػػط تظکیػػ  روش دائػػَ ٌم

ٌػػای  روشٌػػا  آن غػػَ ةػػا غطؽػػت حٍػػان ةاؽػػص، ُیطنٍهػػَیی ٌم
ار یػو ٌػػِيص. زیػطا نٍیٌػای راغػِ ػِيص، ةلکً روشیی ىاٌطیهي

 صی، غطؽت حٍان اغت.یکی و دلیا ىیو سَةی و ةصی ییةطای تٍ
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 ویدٌيػص، ةيػاةطا   غطؽت حٍان ٕػطار نییؽان را ةط داً یتظکٌا  آن
نػػَر اغػػت کػػً ایظانػػات و  ویو ٌػػػِيص. ْٖػػم ایظ راغػػِیػػىٌػا  آن

رغػ  ةػَدا و نصرغػ  ةا ایظانات و نؾشفػات نصٌا  آن نؾشفات
ٍی از یرا ةً نرصودۀ وغػؽان  یٌا آنَزشٌا  آن دائَ تٓاوت دارد.

کييص، ْٖػم ةػً تٍػصاد ةػػیار کهػی آنػَزش  ؽاگطدان نيِٖل ىهی
 آنَزش اننطیصاز ةً تٍصاد زیادی ذِی اگط دٌيص. نصرغ  دائَ  نی

کيػص.  نی اْػتیٌػای وإٍػی را در  آنَزشٌا  آن کی ازی دٌص، ْٖم
 ٌطکػیرو  ٌه  نَحَدات اٌِٖاد دارد، ازایو ىخات ةًنصرغ  ةَدا 
 اىخام دٌص.آن را  تَاىص ً کيص، نییةشَاٌص تظک

تَاىيػص ةػً  ؽػَىص ىهی طنٍهَیی نيِٖل نییٌای ُ وِٕی روش
زنػاىی  ک ؽػشؿ در نػَل نػصتیػدو ىٓط داده ؽَىص. ةلکً ْٖم 

تػاریز،  در نػَلاغت کً ٌلت ؽَد. ةً ٌهیو  نَهىی اىِشاب نی
در دوران  گَىػػ  چی اىػػص. زنػػاىی کػػً صهیرا ىصٌػػا  آن نػػطدم ٌػػادی

 ٌػا روشایو اْطاد  تٍصادی ازکً  ی سَد ةَد، نَِحً ؽصمیؽکَْا
طون آنصىص. انا دع از آنَزش ٌهَنی نَِحػً یة ظ ةطای آنَزشیى

داىػت ةطسی از  طا اغِاد نخاز ىهییز ،دضیط ىیػت انکانکً ؽصىص 
ا ةً ٌهَم نػطد ص روؽػی را یػم نيِٖػل ؽػَد. اگػط ةشَاٌآن چیٌظ

 ؽاگطدان سػَد را اىِشػاب صیتَاى ص، ىهیینَر گػِطده اؽاًٌ دٌ ةً
آیيػػص غػػهَح نشِلػػّ  ص. اْػػطادی کػػً ةػػطای یػػادگیطی نییػػکي

ىػَع  طآورىػص، چطاکػً ٌػ ٌای نشِلٓی را نی ؽیي  و ذٌيیت ؽیو
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رو  ص. ازایػویػرا اىِشػاب کيتان  صانیػص نطیػتَاى آیػص. ىهی ْطدی نی
ای در احِهػاع  نَر گػػِطده تَاىيػص ةػً طنٍهَیی ىهییٌای ُ روش

ؽاگطدان را در نٍػطض تَاىص  آنَزش داده ؽَىص. اىخام ایو کار نی
 اغت. ةشفَصوإًٍا ٌا  آن طا روشی، زسهط ٕطار دٌص

ْػطد ةػً  کيػص نصرغ  ةَدا غٍی نی»: گَیيص نی ةطسی از اْطاد
طد نَحػَد کػانلی ْػ کيص و نصرغ  دائَ غٍی نی ةیيی ةطغص روؽو

حػػاوداىی ْػػطد « ؟چهػػَرطنٍهػػَیی یروش ُدر سفػػَص ؽػػَد. 
حٍان نرػصود چ ٕلهطو  اةِی در یٌةً کً ؽص سَاٌص ذصوذفط  ةی

انَىی ةٍؾػت غػاٌا را دارد، یداىيص تاتاگاتا ؽاک ٌهً نیؽَد.  ىهی
ی را دارد و ةَدا اغِاد نب ةٍؾت یتاةا ةٍؾت غٍادت ُا ةَدا آنی

تاگاتا و ةَدای ةظرگػی ةٍؾػت سػَد را دارد. درسؾان را دارد. ٌط تا
اری از یکيػػص و ةػػػ ةٍؾػػت سػػَد را ةيػػا نی سػػصاییٌػػط نَحػػَد 

ٌػای  روشتظکی   کً در کييص. انا ْطدی زىصگی نیآىخا  صاىؼینط
يػػی در حٍػػان ىػػصارد و ینرػػصودۀ نٍؽػػَد  نَْػػٔ نیطنٍهػػَیی یُ

ساـػی در نکػان ذصوذفطی سَاٌػص ؽػص کػً ٌػیچ  حاودان ةی
 آغهان ىصارد.
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 ی ايریهنرٍشی  کردن نیتهر

ؽػکل  ویػت؟ چيػصیچ« یاٌطیهيروؽی  کطدن ویتهط»نييَر از 
ی را اٌطیهيػٌػای  نَر نؾػشؿ روش ةػً دارد. اْطادی ٌػِيص کً

اىػص کػً چيػیو  دٌيص، چطاکً در نَل تاریز اْػطادی ةَده اىخام نی
ایی را نيِٖل نی ا را نيِٖلیچ کييص. چطا آن چیٌظ کييص؟ زیطا  نی ٌظ

 ؽشفػی و دػَل نيػاًْ،  ٌادی در حػِخَی ؽٍطت نطدم ویدر ة
ػایچ ٌػا ویاىص. ا ةَده  غػهد سَاٌيػص. ایتِػً نی ی ٌػػِيص کػًیٌظ

 چ گػػَىگی ىصارىػػص. دػػعیػػػت و ٌػػیةػػاه ىٌػػا  آن ي یؽػػ ویؽ
ٌای کارنا ایػو  یکی از ویژگیآورىص؟ کارنا.  نی ةً دغتی چیظ چً

داؽػًِ ةاؽػص، ىػٌَی از از آن را  اگط کػی نٖػصار زیػادیاغت کً 
ای  غػهد تظکیػً چیٌػ ؽػشؿ ویػدٌص. انػا ا نیاىطژی را ؽکل 

ػػً ةػا یکييصه نٖایػً ؽػَد. انػا در نٖا تَاىص ةا تظکیً ىصارد و ىهی
 ظیػرا نٍار و نرصود کيػص، زیػطا کارنػا ىٌا  آن تَاىص اْطاد ٌادی، نی

ؽػػَد،  آن ةػػػیار زیػػاد نی . وِٕػػی تػػطاکم ىػػٌَی از اىػػطژی اغػػت
کػطده و  تیػٍی در ةػصن ْػطد را تَٖینت ٌای ْػَؽ ییتَاىا تَاىص نی
ؾً اْطادی یز ٌهیتار رو در نَل خاد کيص. ازایویطی را ایو تث یچي

ایو چیاىص کً چي ةَده ةػا »يػص: یگَ نیٌػا  آن ی را آنَزش دٌيص.یٌظ
ای ةص و ةا دؽيام تَاىم گَى  سػَد  ةً دیگطان، نی دادن اىخام کاٌر

ٖػت یدٌيص. ذٖ ىهی ؼیرا اْظا سَد ى گٌَا  آن «را اْظایؼ دٌم.
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ٌػػِيص،  اهیآن نادۀ غ اْظایؼ تطاکمدر ذال ٌا  آن و اغت کًیا
ػای ةػص ةػً دٌػص.  اه، کارنػا نیینػادۀ غػٌػا  آن چطاکً اىخػام کاٌر

ٍی ىاچیظ نادرزادی را ةا ینت َْؽ ٌای ییتَاىيص آن تَاىا و نییةياةطا
ٌػػای  ییتَاىاتَاىيػػص ةطسػػی از  نیٌػػا  آن ت کييػػص.یػػآن کارنػػا تَٖ

چ کػار نٍهػی یتَاىيػص ٌػ ٍی کَچک را رؽص دٌيص، انا ىهیینت َْؽ
ػای ةػص  اىخام کييص ةا ْکط نی اؽِتاه ةً اْطاد ویاىخام دٌيص. ا کاٌر

 .دٌيص ؼیرا اْظا گَى  تَاىيص نی

 ویا« دائَ اغت.تط از  َیٕاٌطیهو »يص: یگَ ةطسی از اْطاد نی
اٌطیهو ٌطگظ ةليػصتط از ٌادی اغت.  نطدم در ةیوای اؽِتاه  گًِٓ

وحػَد دارد: ٌایی در ایػو سفػَص  زنیيػً دیؼدائَ ىشَاٌص ةَد. 
از  حٍػان کَچػک کیػ م ْٖػمیؽياغػ ٌا نی نا اىػػان حٍاىی کً

.  میىػان حٍػان نیآن را  و ةػطای اسِفػار ؽهار اغت ٌای ةی حٍان
 کً حٍان نا زناىی نَهىی را دؾػت غػط گضاؽػًِ ةاؽػص، ٌطوٕت

در حٍػان را  چیظ ٌهػًکيص کػً  را تخطةً نیهی یٌهیؾً ْاحٍ  ٌي
حٍػان  ٌا و تهػام نَحػَدات. ذطکػت کيص، ؽانل غیاره نی نيٍصم

نَحَدات اىػاىی ْٖم و دورۀ حٍان، یکيص. در ا ٕاىَىی را دىتال نی
در ذػػال ذاكػػط  اری از نَحػػَداتی. ةػػػ اىص ػػػِيص کػػً ةػػص ؽػػصهیى
نصتی  داد رخ ُةٍص حٍان ویار داىٓخار آسطیو کً زناىی از  اىص صهید

 تَاىيػػص انػػطوزه ىهی ؽياغػان  . غِارهةػػیار نػػَهىی گضؽػًِ اغػػت
از انػطوزه  میتػَاى ینآىچػً  طایػز ،کييػص ا نؾػاٌصهرىٓخار اآسطیو 
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ػػایچ میيػػیٌا ةت تلػػػکَپ ویتط ٕػػَی انیػػن ی ٌػػػِيص کػػً یٌظ
م ی. اگػط ةشػَاٌ ىػصؼ اتٓاؽ اِْادیىَری د ٌظار غال ـصوديخاه کی

دٌػص،  ٍاىی روی نییٌای ک اکيَن در ةصن ٌمکً ةتیيیم طاتی را ییتِ
ىػَری ةگػضرد.  ٌظار غػال ـػصوديخاه  کیم تا یم نيِيط ةاؽینختَر

 . يصۀ دوری اغتیوإًٍا آ ویا

 ٌػط.  هػی گضؽػًِ اغػتیط ٌيییان تِیکل حٍان از نکيَن تا
در  نَحػَدات تهػاماده اغت، ةطای د طی رخییتِ ویکً چي زنان

 ویچيػ کػً ٌط ةارةار آورده اغت. در  ةًکانل  ىاةَدی حٍانغطاغط 
ٌا و ٌياـػط نػادی  ٕػطار ةػَده سفیفػًد، ااِْػ نی ِی اتٓاؽیوكٍ

نَری کػً چیػظی ةػإی ىهاىػص و  رَ ؽَد، ةػًنَر کانل ن ةًحٍان 
نَر کانػل  ، ایو اىٓخػار ةػًٌط ةارةطوىص. انا  از ةیو نَحَدات تهام

ًِ اغػت. ةيػاةطایو ٌطگػاه نَحػَدات   ةػػیار سػصاییـَرت ىگْط
اىص، ٌهیؾػً نَحػَدات ساـػی  غهد ةاه از ىَ حٍػاىی را غػاسًِ

ٌایی از گضؽًِ دیؾادیؼ در حٍػان  ناىصه ةإیٌيَان  اىص کً ةً ةَده
غاسِيص  دوةاره نی سصایینَحَدات ذلَر داؽِيص. انا حٍاىی کً 

ػای ةػط اغػاس  ةػػا ؽػص کػً  سَدؽػػان ةيػا نػیسفیفػً و نٍیاٌر
ای ٕتل   ؽت.تٓاوت داسفیفً و نٍیاٌر

ٌای ٌهلکػطد و  صىص، ؽػیَهؽ ی کً در اىٓخار کؾًِ ىهییٌا آن
ؽياسِيص ةا سػَد ةػً حٍػان حصیػص  ٌایی را کً از ٕتل نی سفیفً
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ِ   ؽکل حٍانآوردىص. انا ةط ایو  نی ٌا و َٕاىیو  سفیفً صیحصگْط
ٌػایی کػً در اىٓخػار کؾػًِ  و آنیةيػاةطا حٍان حصیص ذػاکم ةػَد.

کطدىػص کػً ةػا ٌهلکػطد  نیٌهػل ی یٌا هویاٌط صىص در ىٖؼؽ ىهی
ػػِيص یةػص ى ٕػصر ٌػم آنٌػا  آن . اناطدىصک ص نصاسلً نییحٍان حص

ًا چطاکً   کييػص. ٍػان ٕتلػی ٌهػل نیٌای ح سفیفًةط اغاس ـْط
ٌيَان ىیطوٌػای تاریػک ؽػياسًِ  ٌهان چیظی ٌػِيص کً ةًٌا  آن
 ػػِيص و ةػًیٌػادی ى صی ةطای نطدمیتٍص چیٌٌا  آن ؽَىص. انا نی

ا، ةً رغاىيص. ْٖم یىه نطدم ـصنً ٌای کٍو  ؽیَه ةطای اىخام کاٌر
، نػػطدم ٌػػادی احػػازه  چػػػتيص. در گضؽػػًِ نیؽػػصت  ةًؽػػان سَد

نَحػَدات غهد تاتاگاتا ْطاتط از ام کً  و را ةصاىيص. گًِٓیىصاؽِيص ا
ٌػػا ةػػً چػػً ذػػػاب  هویاٌط ةػػػیاری وحػػَد دارىػػص. آن سػػصایی

طی، یػ. دىػصىاچیظوإٍػًا  ،سصایینَحَدات ةا  ػًیآیيص؟ در نٖا نی
ٌػػِيص ویػی نَحَدات تاریػک ٌایی از  ظ ؽکلیى هاری و نطایة

 . وحَد دارىصو ىگٍصاری غطؽت حٍان  ةطای ذٓو

ةیػػان ، چیػػظی را روح ییصایػػدرةػػارۀ ةازد ػػػمیٌػػای ةَد آنَزه
ؽَد. آغَرا نَحَدات ُةٍصٌای دیگطی  صه نییىان آغَرا کيص کً نی

 ویة َحػَدات روؽػوٌػِيص کً غطؽت ةؾػطی ىصارىػص. در ىيػط ن
 ؛و ةػیار ىاتَان ٌػِيص وییدا ت غهدیىٍا ةیٌا  آن ،  واهتط سصایی

نٖػصاری اىػطژی ٌػا  آن .ىصا ار تطغػياکیانا در ىيط نطدم ٌادی ةػ
در گیطىػص،  در ىيػط نی َانیػٌيَان ذ ٌای ٌادی را ةً اىػانو  دارىص
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 ط،یػاس ٌای ً کييػص. در غػالیػٌا تِض دارىص از اىػان دوغت خًیىِ
ت اغِٓاده کطدهٌا  آن آنَزش را گَى   چیٌای  روشاىص تا  از ْـط

و ذِػی ىػاٌط ةؾػطی نَحَدات ىاچیظی ٌػِيص ٌا  آن دٌيص. انا
را یػاد ؽػان  ٌای آنَزشرغيص. وِٕی  نی ةً ىيطتطغياک و  ىصارىص

ص. یؽػٌَا  آن کی ازیص و یَىصیةپٌا  آن ص و ةًیص ةطوی، نختَر ةگیطیص
دٌيػص اْکػار  گَى  را اىخػام نی ٌای چی ویةطسی اْطاد وِٕی تهط

 آن نَحػَدات ةاؽػص، غػَ ةػا تٓکػط ٌمؽان اْکاراگط ةصی دارىص و 
نَر کػً  انػا ٌهػانآیيص تا ةً ایػو اْػطاد آنػَزش دٌيػص.  نیٌا  آن

 «کيػص. ُلتػً هویتَاىص ةط ـص اٌط نی ک ذٌو درغتی» ،اىص گًِٓ
ا را کيػص ؽػه ىهی کػػی حطئػت  چی، ٌػ صیظی ىتاؽیاگط در نلب چ

 دىتال ص یػا ةػًیی داؽػًِ ةاؽػاٌطیهيػاْکػار  کيػص. انػا اگػط تیاذ
ای ةص ةطویچ آیيص تا ةً ؽها کهک کييػص و دػع از  نیٌا  آن ، صیٌظ

تَاىص  نؾکل نی ویاِْص. ا هيی نییطی اٌطی  ؽها در نػیآن، تظک
 روی دٌص.

ی اٌطیهيػىاآگاٌاىً در راٌػی »گطی وحَد دارد کً یوكٍیت د
ی اٌطیهيؽَد. نييَر از ىاآگاٌاىً در راٌی  نی صهیىان «کطدن  ویتهط
 و کطد ةػصونیی تهطاٌطیهيٍيی در روؽی ی؟  ػتیچ کطدن ویتهط

سیلػی ص و یيیة نی چیظی اغت کً ةػیارو یاز آن آگاه ةَد. اایيکً 
در  ؼ گٓػِم، ةطسػی اْػطادینَر کً چيػص روز دػ ج اغت. ٌهانیرا

اْکار ةصی دارىص.  دٌيص گَى  را اىخام نی ٌای چی ویتهطذایی کً 
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ػِاده ٌػػِيص و ةازوٌػا و یٌای ا ویاىخام تهطدر ذال آىخا  گطچً
حای دیگطی ؽان  سَرد، انا ذٌو از سػِگی تکان نیؽان  یداٌا

ؼ اغػت. ةٍِػط یاْظادر ذال ٌا  هتیٕ»کيص:  کػی ْکط نیاغت. 
ص ةػطوم. اگػط ٌخلػً ىکػيم یػةطای سط ٌا ویاغت ةٍص از اىخام تهط

در ذال کار  نرل»کيص:  گطی ْکط نیید« ؽَىص. نیتط  احياس گطان
گیػطد؟  ا واذػصی ةػً نػو تٍلػٔ نییػ. آاغػتٌ تشفیؿ آدارتهان

 ةػا نػو ؾػًیٌه اغػتٌ آدارتهانشفػیؿ ت نػػئَل ؽشفی کً
کيػػص،  ْکػػط نی و نَكػػَعیػػؾػػِط درةػػارۀ ایة ٌطچػػً« نؾػػکل دارد.

 . چگَىػً دٌص ىهی نههئيم کً واذصی ةً نو»ؽَد:  تط نی ٌفتاىی
ؽػَد.  صار نییػْکػطی دص ىػَع ٌػط...«  کػيم ةا او نتػارزه ىمتَا نی

نػػائل  ، ازرود یی نػیٌطحػاؽػان  ذٌو،  ٕتالً گٓػِم نَر کً ٌهان
ِػً را ٌػا  آن ی، و ةطسػی نػػائل ذِػیتػا انػَر نلػ ساىَادگی گْط

 کيص. ٌفتاىی نی

.  در اویَیػػت ٕػػطار گیػػطد ةایػػص تٖػػَا ،گَىػػ  در ٌػػط روش چی
اْکار سَةی ص، اگط یدٌ نی را اىخامٌای ذطکِی  ویٌيگانی کً تهط

 ویػا ةٍِػط از ٌهػًاْکار ةصی داؽػًِ ةاؽػیص.  صیذصإل ىتاىصاریص، 
در در ذػایی کػً  زیػطای ىصاؽػًِ ةاؽػیص. کطْچ یاـالً ٌ کً اغت

ةایػص گضاؽػًِ  ٌػای ساـػی انیةي کيیػص نیو یو تهػطییغهَح دا
روىػص و  صيػکي ٓػا نییار نٍهی را ایةػ ىٖؼ ٌا ةٍصاً  انیةي ؽَد. آن
ی چیظ چػًص: یؾػیيصیة ةػاره ویدرا. ٌهگی  طاتی داردیتث ْطد ْکطی 
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دٌیػص  رؽػص نیظی کػً یػچ ص؟ چگَىًیکي نی اكاًْ سَد ةً گَى 
ىتاؽػص؟ چيػص ىٓػط  اهیتَاىػص غػ نی ةاؽص؟ چگَىػً تَاىص سَب نی

دٌيص چيػان  ؽان را اىخام نی ٌای ذطکِی ویٌػِيص کً وِٕی تهط
ص، یػػکي و نییؾػػً تهػػطیهٌایيکػػً اْکػػاری ىصارىػػص؟ چػػطا ةػػا 

ًِ ویاز ةتان  یٌا هارییة در ذػایی کػً  ص ةطسػی اْػطادیاىص؟ ؽا ىْط
ػای ةػصیدرةارۀ آن چکييص  نیو یتهط ؾػً یْکػط ىکييػص، انػا ٌه ٌظ
نلب ایػو  ٍی، درینت ٌای َْؽ ییگَى  را ةا واةػِگی ةً تَاىا چی

 در وإػًکييص.  یا آن چیظ ةَدن و انیال ؽصیص نشِلٓی تهطیو نی
ی اٌطیهيػً در راٌػی یػتظکدر ذػال از آن آگاه ةاؽػيص، ایيکً  ةصون

کييػص،  ً نییی تظکاٌطیهيکً در راٌی  صییةگٌَا  آن ٌػِيص. اگط ةً
نٍلػم  گَىػ ، اغػِاد ةػظرا چیوچيان  چيیو »ؽَىص:  نی ىاراذت

انا آن اغِاد ةظرا از ؽها سَاغت ةً تَٖا ةٍا ةصٌیص. « نو اغت!
گَىػ  را اىخػام  ٌػای چی ویِػی تهط؟ وٕ صیػا کػار را کطده ویػا ایآ

ا از یػػ. دػػع آ صیػػکي اْکػػار ةػػصی را اكػػاًْ نی ؾػػًیص، ٌهیػػدٌ نی
ای سػَةی یٌا چ ویتهط و یػا ؟ نؾػکل ص آوردیػسَاٌ ةػً دغػتٌظ

و چیظی ةػػیار  کطدن ً یی تظکاٌطیهيو ىاآگاٌاىً در راٌی یاغت. ا
 رایج اغت.
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 ۀ دٍگانۀ نرد ٍ زنیتزک

نػطد    دوگاى یتظک ای ةً ىامً یتظک ، روش کييصگانً یدر احِهاع تظک
ػػم یتاىِطٌای  ٌا یػا ىٖاؽػی نخػػهًص در ی. ؽػا و زن وحَد دارد

نػطدی ةػصن زىػی را ٌيَان روؽی ةطای تظکیً،  ةًص کً یا صهیتتِی د
ً ةػَدا اغػت و زن یگاٌی اوٕات ؽػت نطد ۀچٍطاغت.  داؽًِ ىگً

يً وحَد دارىص ظ یاِْ  ةَدا ىیطییٌای تِ دارد. ؽکل را ىگً نی ای ةٌط
يػ   اغب واحطا ةا غط گاو و ـَرت یک ٌطکً ىا دارىص و ةػصن ةٌط

ٌػِيص؟ اةِصا نَكٌَی را  ـَرت ویا دارىص. چطا ةً را ىگً نی زىی
 ػػت کػًیى ویچػ ارۀ نا ْٖػمیدٌیم. در غ ةطای ٌهً تَكید نی

ًِ اغتىیػم َیکيَٓغتث یط  ترت ،  ؼیدػ ٕػطن . تػا چيػص ٕطار گْط
رو چيػیو  ی اسالٕی نؾاةٍی داؽت. ازایوٌا ارزش ةؾط ىژاد تهام

ارۀ یاز غػػ، ةلکػػً  انػػصیارۀ نػػا ىیاز غػػ ٖػػتیدر ذٖای ً یػػتظک روش
ً اغػِٓاده ؽػَد. یػتَاىص ةػطای تظک و روش نییانا ا .گطی آنصید

ػی ؽػص، نػطدم  ویدر آن زنان در چػ ًیتظک روش ویوِٕی ا نٍْط
  دوگاىػ  نػطد و زن و یػتظک، زیػطا طىػصیةپضآن را  و ىَِاىػػِيصیچ

و در دورۀ ی، انپطاتػَر چػخًیدر ىٌِای نشٓی داؽت.  ةطسی روش
 روش ویػکػطد. ا نهيَع اٌػالمآن را  از غلػل  تاى  چاى  ییٌَ

 داده آنػَزشداسػل چػیو  در کػً صا ىکػطدیػد نهيَع ؽص و احازه
تتػت کػً  ؽػص. انػا در صهیػىان تاى  ػمیتاىِط زنان، ؽَد. در آن
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اىِٖػال  ْطدی دارد، ت نيرفػطةًیاغت و وكٍ ةشفَصای  نيهًٖ
  یػکييص؟ ٌػصؼ از تظک ً نییتظک ـَرت ویا ةًٌا  آن صا کطد. چطاید

و  اىػ ی کطدن لیػرا ةػطای تکه ویی کً اغت ویدوگاى  نطد و زن ا
و و یػینَری کً  ةً ،آوری کيص حهً ویی کطدن لیاى  را ةطای تکهی
 ؽػصن صؼ نٍِادلً کييػص تػا ةػً ٌػیتظک ول یگط را تکهیکصیاى  ی

 ص.یاى  رغیو و یی

ةػط ا نصرغ  دائَ، نشفَـًا ینصرغ  ةَدا  ةط نتٔ کً صیداى نی
ٍػی ینَر نت ، ةصن ةؾػطی ةػً نصرغ  دائَ اى ِ یو و یینٍَٓم  نتٔ

اىػ ، ٌػط دو یو  ویػی ایيکًسانط   را دارد. ةً اى یو  وییٌط دوی 
ٍی ینت ْػَؽٌػای  ییتَاىيػص تَاىا دارىػص، نی در ةصن اىػػان وحػَد

، کَدکػػان  کػػَدک حػػاودان نشِلػػّ و نَحػػَدات نشِلٓػػی نثػػل
اىػ  یو و یػیایيکػً  سانط را دطورش دٌيص. ةً ؽصه و ْاؽوً یتظک

تَاىيص دطورش  نی از نَحَدات ةػیاریٌط دو در ةصن وحَد دارىص، 
آن  .کيػص ةػطای ةػصن نطداىػً و زىاىػً، ٌػط دو ـػصؽ نی ایو. یاةيص

ا ٌا  آن آىچً ویان رؽص کييص. ةياةطا تی دن در نيهٖ  تَاىيص نی چیٌظ
را  ةػاهی ةػصن دائَ نٍهَهً ٕػهت . نصرغ  اغت دیيص ـریگَ نی

طد. ةطسی از اْػطاد یگ نی در ىيطو ییرا  ةصن وییدا و ٕػهت اى ی
ىػص. گیط در ىيط نیو ییرا  حلَی ةصن و ٕػهت اى یةصن را  دؾت

 ویػیرا  راغػت و نطؼ اى یرا  ةصن چ  اْطادی ٌػِيص کً نطؼ
« نطد چ ، زن راغػت،»م: یای دار و گًِٓیىص. در چگیط در ىيط نی
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ٍػی ٌػط ینَر نت ةؾطی ةً . ةصن ص و درغت اغتیآ نیآىخا  و ازیا
،  اىػ یو  ویػی ط نِٖاةػلیتث  و ةایرا دارد، ةياةطا اى یو  ویی دوی

ةطغػػص و  اىػػ یو  ویػػی انیػػن تٍػػادل تَاىػػص سػػَدش ةػػً ةػػصن نی
 يص.یایة ةً وحَدتَاىيص  ادی نییز اریةػ نَحَدات

  یػکيػص کػً چػطا ةػصون اغػِٓاده از تظک نی روؽػو ویدع ا
م. یکيػ ًیػتظک ةػاه غهَح تا میتَاى نی دوگاى  نطد و زن، ٌيَز ٌم

  دوگاى  نػطد و زن اغػِٓاده کيػص، ی  سَد از تظکیاگط ْطدی در تظک
هيی یسَةی اداره کيص، نهکو اغت ةً ذایِی اٌط ةًآن را  انا ىَِاىص

ٌای ً یػی ؽػَد. وِٕػی تظکاٌطیهي  یاش تظکً ینيٍِی ؽَد و تظک
کػار     دوگاى  نػطد و زن را ةػًیػم ةشَاٌيص تظکیةاهی تاىِط غهد

ً کػطده یی تظکیار ةاهیا هناٌا ةایص تا غهَح ةػیةتطىص، آن راٌتان 
ی کيص تا آن یتَاىص ؽشؿ را راٌيها ةاؽيص. در آن ٌيگام، اغِاد نی

آن ْطد ةػیار  ي یؽ ویؽایيکً  سانط اىخام ةطغاىص. ةًً را ةً یتظک
سَةی  سَد را ةًؽَد  اٌطیهوتػلیم ایيکً  تَاىص ةصون ةاهغت، نی

يی دارىص، نهلًٖا ىتایص ییي  دایؽ ویاداره کيص. انا آن اْطادی کً ؽ
ؽػَىص.  نی اٌػطیهونِلػَب نههئيػًا ، چطاکػً از آن اغِٓاده کييػص

ال نػطدم یػاز ؽػٍَت و ان .اغتنرصود ٌا  آن ي یؽ ویغهد ؽ
ا ىؾصه . و ذػص اغػتیػْٖم تػا اٌا  آن ي یؽ ویؽ و اىص ٌادی ٌر

ی سَاٌػص ةػَد. ةػً اٌطیهيػاىخػام دٌيػص ٕهٍػًا آن را  اگطةياةطایو 
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آنػَزش آن را  وییم اگط در غهَح داییگَ اغت کً نیٌلت ٌهیو 
 ی ٌػِيص.اٌطیهيج روؽی یتطودر ذال دٌيص نههئيًا 

  یػػ، تظک گَىػػ  چی اری از اغػػِادانیةػػػط، یػػٌای اس در غػػال
؟  ب اغػتیػٌخ آن چیظ چػًاىػص.  دادهآنػَزش دوگاى  نطد و زن را 

.  اغػت ظ ىاٌط ؽصهی  دوگاى  نطد و زن ذِی در نصرغ  دائَ ىیتظک
در زنػان  ػػت، ةلکػًیط ىیػصۀ نطةَط ةً زنػان اسیو دصیٌالوه، ا ةً

تَاىػص    دوگاى  نطد و زن نییتظک ؽص. چگَىً ؽطوع غلػل  تاى 
نصرغػ  دائػَ،  حیِ  تػای ىيطی  ةط نتٔدر نصرغ  دائَ ىاٌط ؽَد؟ 

و  ویػینَر نتیٍػی  کػً ةػً اغػت ةصن ةؾطی نثل حٍاىی کَچک
ٌػای  از زنان ٖػی و درغػتیٌػای ذٖ آنَزش را دارد. تهػام اى ی

ظی را در آن یػنَر غطغػطی چ اىص. اگط ةػً ار دوری نيِٖل ؽصهیةػ
ص، آن یػط دٌییػتِآن را  صیل ٌػػِیػا ٌػط نػَر کػً نایػص یوارد کي

م م نی نصرغً را دٌر  کطدن کانػل ٌػصؼؽَد  ةاٌث نیکً ص یکي ةٌط
  یػی، تظک اً یػو اگػط روش تظکیةيػاةطادغِیاةی ىتاؽػص.  ٕاةل ًیتظک

و یػص. اگط ایاغِٓاده کي ص از آنیدوگاى  نطد و زن را ىصارد، ٌطگظ ىتا
ؽػَیص.  نی رویػص و دچػار نؾػکل نیراًٌ  ص ةً ةییکار را اىخام دٌ

  دوگاىػ  یتظک نان، یداْا م، در نصرغ  ْایَنیینَر نؾشؿ ةگَ ةً
داىیص ىيط نػا در  ذاه نی .میىصارآن را ؽتیً  ٌایچیظ یا نطد و زن

 ایو زنیيً چیػت.
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  ۀ دٍگانۀ بدن ٍ ذينیتزک

ام. نييػَر از  ل ؽػطح دادهیتٓفػ   دوگاى  ةصن و ذٌػو را ةػًیتظک 
ةػػا تظکیػػ  زنػػان  و اغػػت کػػً ٌمیػػدوگاىػػ  ةػػصن و ذٌػػو ا  یػػتظک

ٌتارت  ص. ةػًیظ ٌػػِیػىتان  ةػصن  یػتظکدر ذػال ، تان ؽیي  ؽیو
تان  ةصندر ذایی کً  تتصیل اغت.در ذال تان  ةصن نادرزادیگط، ید

ٌای  غػلَل ویگظیج حایتصر ؽَد و نادۀ ةا اىطژی ةاه ةً ل نییتتص
ت د نی ةؾطی ٌالئػم تان  ةػصن ؽػَد. کػم نی ؽػصن  طیؽَد، غػٌط

خی را ىؾػان یل تػصریخی و تتػصیةطگؾت ةً حَاىی، ةطگؾت تػصر
 ویگظینَر کانل حػا ةاه ةً ت نادۀ ةا اىطژییىٍا دٌص. وِٕی در نی

ةً ةصىی از ىَع دیگطی از ناده تتصیل ؽصه اغت. آن تان  ةصنؽص، 
ًِ اغت نَر کً گِٓم، ْطاغَی ديج ةصن، ٌهان  از آىخا کً.  ٌيفط ْر

 ؽَد. ٌطگظ ْاغص ىهیتان  ةصنػت، یٌيفط ى نرصودۀ ديجگط در ید

 رو   ذٌػو غػطوکار دارد، ازایػویػةػا تظک در نٍاةص ْٖػم ًیتظک
ٌػا  آن کييػص.   ةصن ـػرتت ىهییا درةارۀ تظکیدرةارۀ ذطکات ٌا  آن

انَىی آنػَزش داد، یکييػص. روؽػی کػً ؽػاک و نییطواىا را تهػطیى
انَىی روش ةػػظرا یؽػػاک ٖػػتیدر ذٖداىػػص.  طواىػػا را هزم نییى
ًِید ةصن نادرزادی ی را داؽت کً یو تَاىایای داؽت و ٕهًٍا ا ؾْط

 کيص و ةػا سػَدش لیةاه تتص نادۀ ةا اىطژی نَر کانل ةً سَد را ةً
طواىا یى راهای ةطای غایطیو ةإی ةگضارد،  ىهَىًایيکً  ةتطد. انا ةطای
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. ناىػص کً در آن، ةصن در ایيخػا ةػإی نی کطد حای آن اىِشاب را ةً
از نػػطدم سَاغػػت؟ او سَاغػػت نػػطدم تػػا ذػػص انکػػان آن را  چػػطا

ػػا کييػػصؽػػان  یٌا واةػِگی ػػا کييػػص، را چیظ ٌهػػً ،را ٌر  ذِػػی در ٌر
طواىا را یط ىیچ واةػِگی ةإی ىهاىص. او نػیو ٌ ،راؽان  ت ةصنیىٍا

طواةػػًِ تا ةً دیطواىؼ کهک کيص تػا ذػص انکػان ُی کطد اىِشاب
 طیٌهگػی نػػ زیی در غطاغػط تػاریراٌتػان ةػَداةاؽيص. ةياةطایو 

اغػت کػً وِٕػی  ویػطواىػا ایاىص. نييَر از ى کطده طواىا را اىِشابیى
ػػا نی اش کػػییظیطد ةػػصن ْیػػن راٌتػػی نی او ةػػا  کيػػص و روح را ٌر

 کيص. ـٍَد نی گَىگؼ

سَد را  صانینطٌا  آن کيص.   ةصن تهطکظ نیینصرغ  دائَ ةط تظک
کييص و  ـرتت ىهی ٌه  نَحَدات کييص و درةارۀ ىخات نی اىِشاب

و ٌػا  کیو درةػارۀ تکيیار سَةی غػطوکار دارىػص. ةيػاةطایةا اْطاد ةػ
انػػا در نصرغػػ  ةػػَدا، کييػػص.  چگػػَىگی تظکیػػ  ةػػصن ـػػرتت نی

ػا آنػَزش داده یچ ویػا ، ٌهَنػاً  ػػمینشفَـًا در نػضٌب ةَد ٌظ
 ٌا آن ٌا در نصرغ  ةَدا روش ػت کً ٌه یگَىً ى  ویاانا ؽَد.  ىهی

ةػاه در  ٌػای غػهد اری از روشیطا ةػػیػدٌيػص، ز ىهی را آنَزش
ا را آنَزش نییو چیظ اینصرغ  ةَدا ى   نػا یػدٌيص. نصرغ  تظک ٌظ

 نػان، یداْا دٌص. در روش ْایَن   ةصن و ذٌو را آنَزش نییتظک
 ویػم. ایسػَاٌ و کَدک حػاودان را نییو ٌهچي ةصن نادرزادینا 
کػً از نػادۀ ةػا  ةػصىی اغػت نِٓاوت ٌػِيص. کػَدک حػاوداندو 
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تَاىص آزاداىً سَدش را در ُةٍػص  ؽَد، انا ىهی ةاه غاسًِ نی اىطژی
ىاٌطی نثػل ىػاٌط نػطدم ٌػادی را در  ایيکًدٌص. ةطای  نا ىؾان

 ةػصن نػادرزادیص یػم، ةایػدار ای نَهىی ىگً ُةٍص در نی دوره ویا
، ةػصن نػادرزادیل یدػع از تتػص رو، ویػ. ازا میةاؽػ سَد را داؽًِ

ؽػَد، انػا  ٌای ؽػها نی غلَل ویگظینادۀ ةا اىطژی ةاه حا اگطچً
تػًا یتٖطتان  ةػصنو یکيص. ةيػاةطا ط ىهیییٌا تِ طی نَیکَلینطز ٕطارگ

 اسػِالؼ کی رغص. انا ٌيَز ٌم نی ةً ىيطً ةصن ْطدی ٌادی یؽت
 گط ؽَد.یُةٍصٌای د تَاىص وارد نی ةصن ویوحَد دارد: ا

ؽػَىص  کييص ةاٌػث نی نی ًیٌایی کً ةصن و ذٌو را تظک روش
نِٓػاوت از غػو  ،ةطغػص و ْػطد ةػً ىيػطْطد در ىاٌط ةػیار حَان 

،  نٍلػم»دطغػیص:  رغص. روزی ؽشفی از نو نی ةً ىيطاش  وإٍی
 غػایًٌِٓادتػًا یاو تٖط ٖػتیدر ذٖ« ؟ چيص غػال دارم صیکي ْکط نی

او چطوکػی ىصاؽػت و  آنػص. ـػَرت نی ةػً ىيػط غایً انا چٍل ةَد
 اً ذػصودْػطدی ً یص. او ؽػتیرغػ نی ةً ىيطص یّ و غطخ و غٓییه

کيیػص  وِٕی ْایَن داْا را تهػطیو نیص. یرغ ىهی ةً ىيط غایًٌِٓاد
 ٌای حػَان ، ساىمةگَیم ؽَسی دٌص. ةً روی نیچيیو تِییطاتی 

نَر  ةػًةصون ایيکً ىیػاز ةاؽػص نثػل ٕتػل آرایػؼ کييػص تَاىيص  نی
 ؼدىتای کػً ٌهیؾػً ةػًداؽًِ ةاؽيص  را دَغت زیتاییآن نتیٍی 
نَر وإٍػی روش تظکیػ  ةػصن و ذٌػو را  ؽطنی کً ةػً ةً ؛ٌػِيص

سانط  زد. در گضؽًِ ةً میؾِط ىشَاٌیٌا ة نثال ویاز ااىخام دٌيص. 
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ػًیتط ةػً ىػػتت ة اْطاد نػػو ایيکً  ٌای گَىػاگَن ؾػِطی در ذْط
و یػ. ا آنػصم نی ذػػاب ةػً ی حػَانْػطد ٌيَان وحَد داؽِيص، ةً

ا نػائل ةٍِط نی ؾػِطی در ٌػط یة ٌا ةً ىػػتت ؽَىص و حَان روٌز
ً  ػػِم. ةػًیى ٕػصر حػَان گط آنید ٖتیدر ذٖای وحَد دارىص.  ذْط
غػایً  وغػً چٍلذاكػط در ذػال .  ؽػَم نی کیػغػایگی ىظد ديخاه

 ٌػِم.

  فاشن

اىػطژی غػانً ی ةػَدا ٌ ا نخػػهً رغػص ةطسػی از نی ةً ىيػطچطا 
ٌا  دٌيص. ةٍلی دیتَكآن را  تَاىيص ىهی اری از نطدمی؟ ةػکييص نی
نَِن را  طا راٌتان،یزکيص  اىطژی غانً نیخػه  ةَدا ن»يص: یگَ نی

نييَرؽان ایو اغػت کػً « .سَاىيص نیدیَغًِ نَر  در نٖاةل آن ةً
ص. یػآ نی ةػً وحػَد در نٖاةػل نخػػهً   راٌتانیاز تظکایو اىطژی 

اىػطژی ةایػص  ویػیػا دیگػطان، اسَاه ذاـل از تظکی  راٌتان ةاؽػص 
ػای کػل ی، غػّٖ و د دار. کػّ حٍت ةاؽص ىً ـَرت دطاکيصه ةً َاٌر

چػطا ْٖػم نخػػه   نؾاةٍی داؽًِ ةاؽيص. دػعنٖصار نٍتص ةایص 
؟ نشفَـػًا کيػص غػانً نی را ةإصرتیاىطژی و یةَدا اغت کً چي

ػا  ٌای ةَدا کً در کَه نخػهً ا روی یػٌػای دور، در ةطسػی از ُاٌر
وحػَد اىػطژی . چػطا ایػو کييص اىطژی غانً نی،  ای ٌػِيص ـشطه
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دٌيص  نی دیتَكٌای نشِلٓی  ؽکل ةًآن را  دارد؟ ةٍلی از نطدم
 در وإػًروؽػيی ارائػً کييػص.  دیتَك ةطای آن تَاىيص انا ٌيَز ىهی

.  را دارد سػصاییی نَحػَد وِ ْاؽػ طایػدارد زاىػطژی نخػه  ةػَدا 
 اىطژی دارد. نخػهً، آىخا در ْاؽوذلَر  سانط ةً

و ـػػرت ىػػصارد کػػً وِٕػػی یػػا ایػػم، آیؾػػیيصیة ةػػاره ویدرا
دادىص، ةػا  ؽان را اىخام نیً یتظک ییو گَآنَا ةَدیػاتانَىی و یؽاک

ظ یػىٌػا  آن و اؽشاـػی وإٍػًا وحػَد داؽػِيص،یچيػایيکػً  ْطض
ٕلهطو ةؾػطی   ْطاغَی یکييصه ةَدىص؟ وِٕی ؽشفی در تظکً یتظک

در  دٌػص. ْاؽػو را رؽػص نی رغص، ْاؽو نیةاه  ةً غهری ةػیار
 غػػاسًِ ؽػػَد و از ْػػا و گَىػػ  ان ْػػطد نَِیػػص نی تػػی دن  یػػىاذ
ٌهػان  ؽػَد. ْاؽػو گط نِخلی نییؽَد. ْاؽو در ُةٍصٌای د نی

انػا آگػاٌی و اْکػار  رد،دا ؽػشؿ سػَد هی را دارد کًیٌي ٕصرت
، نَحَد وإٍی  کيص. انا سَد ْاؽو ْاؽو را آن ؽشؿ کيِطل نی

نَر  ٌط کاری را ةػً تَاىص سَدش رو نی اغت. ازایو کانِل نػِٖلی
 دٌػص دٕیٖػًا نؾػاةً آن اىخام نی ْاؽوآىچً  دٌص. نػِٖل اىخام

 دٌػص. اىخػامآن را  سَاٌػص چیظی اغت کً آگاٌی اـلی ْػطد نی
 او آن دٌػص، ْاؽػو ی اىخامةشفَـ ؽکل ةًرا  اگط ؽشفی کاری

و یػ، ا دٌػص. نييػَر نػا از ْاؽػو نی کار را ةً ٌهان ؽػکل اىخػام
صاىی کػً یػم ةصن نطیيياىيص تن، سَاٌم اىخام دٌم نیآىچً  . اغت

وغیل  ْاؽػو نػو اىخػام  تَاىص ةً ی، نکييص ً نیینَر وإٍی تظک ةً
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کً ةصن ةؾػطی ؽَد چطا گط نِخلی نییْاؽو در ُةٍصٌای د .ؽَد
تَاىػص  ػت، ةلکً نییط ىییىصارد. ؽکل آن نَحَد،  اةت و ةصون تِ

ٕػصر  ؽػَد، آن نی ؽَد. گاٌی اوٕات ةػیار ةظرا یا کَچک ةظرا
غط او را دیص. گاٌی اوٕات ةػیار کَچػک  تَان تهام ىهی کً ةظرا

 غلَل. کیتط از  ؽَد، ذِی کَچک نی

  تبرک

ای ٌيػطی  ٕهٍػً ؽَد ْٖم نیغاسًِ  کً در کارساىًةَدا نخػه  
نَحػَدی  ْاؽػو ةػطای دٌػَت نطاغػهی اغػت« تتػطک. » اغت

هاىص و دع از آن، نطدم   ةَدا ةنخػهآن ص و روی یایکً ة سصایی
آن را  ىػص تػاگیط در ىيػط نیيػی یٌ حػػهی ٌيَان نخػهً را ةًآن 
ای ٕلتػی غطؽػار از  کييػصه ویکييص. در تظکیػً، وِٕػی تهط ؼیغِا

 ، ْػػا را ةػػطای او نراْيػػت  ةػػَدانخػػػهآن  وِ دارد، ْاؽػػ اذِػػطام
 تیػػکيػػص او را ذها ً نییػػو وِٕػػی تظکغػػت او نَاىػػبو  کيػػص نی
تَاىػص ةػا  . ایو کػار ْٖػم نی اغت ویوإٍی تتطک ا کيص. ٌصؼ نی

ةا کهک  و رغهی تتطک ؽصه در نطاغم ْطغِاده طونیاْکار درغت ة
ةً اىخام ةطغػص ٕطار دارد ر غهری ةػیار ةاه د کً سصایی ینَحَد

ٕػطار  ار ةػاهیی از تظکیػًیدر غهد ةػکً ای  ه کييصً ییا ةا کهک تظک
 غت.را دارا ٕصرت ویادارد و 
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از ؽػان  ةَدای ٌایً نخػهداىيص کً  نیزم اةص ةَدیػِی هنٍ
َدا ٌای ةػً ، نخػػه تتطک ةصون ٍِٖصىص کًص و نىنیان تتطک ةگضر

ا در نٍاةص در ةی. ايصنؤ ط ىیػِ  ةػظرا راٌتان، اغػِادانو یو روٌز
يگػی، اىص. از زنان اىٖػالب ٌهگی درگضؽًِ .اـیل وحَد ىصارىص  ٌْط

راٌب  اْت ىکطدىص،یوإٍی را در آنَزش کار کً تازه ةٍلی از راٌتان
 کی ازیاىص. اگط از  ٌا نيِٖل ىؾصه اىص. ةػیاری از آنَزش ارؽص ؽصه

َدا نخػه  ة»گَیص:  نی« ػت؟یچ از تتطک ٌصؼ»ص: یةپطغٌا  آن
دٕیٖػًا چگَىػً نػؤ ط ایيکػً  درةارۀ« نؤ ط سَاٌص ةَد. ةٍص از تتطک

و تهام کاری کػً اىخػام ید دٌص. ةياةطایتَاىص تَك سَاٌص ةَد، ىهی
نخػػهً  درون دٌص احطای نطاغم اغػت. نِػَن ةَدیػػِی را نی

کيػص و  نی نٍطونػَمدٌص. غػپع نخػػهً را ةػا کاُػضی  ٕطار نی
کيص  سَاىص. غپع ادٌا نی نینَر دیَغًِ  ةً نَِن را در نٖاةل آن

تَاىػص ةػطآورده  ا ٌصؼ تتػطک نییکً تتطک اىخام ؽصه اغت. انا آ
سَاىػػص.  را چگَىػػً نی نِػػَن و ةػػػِگی دارد کػػًیػػا ؽػػَد؟ ةػػً

انَىی گٓت کً ْطد ةایص نَِن را ةا ذٌيػی درغػت و تػَحٍی یؽاک
گػاه اش را ةلطزاىػص. ْٖػم آىً یػروش تظک کپارچً ةشَاىص تا ةٍؾتی

 کی از ْاؽػویوِٕی  را دٌَت کطد. ْٖم سصاییی تَان نَحَد نی
تَاىص  نی تتطک نخػه  ةَدا ؽَد ٌصؼ واردواهیی  سصایینَحَد 
 ؽَد. ةطآورده
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سَاىيص  نینَر دیَغًِ  نَِن را ةًدر ذایی کً  ةطسی از راٌتان
نػو  ةػً نٖػصار دػَل ، چػً ةٍص از تتطک»کييص:  ةا سَدؽان ْکط نی

نَر دیَغػًِ  ْطدی نَِن را ةػًدر ذایی کً  ای« د؟ؽَ دطداست نی
ِػار یةػ ةا نو ؽشؿ ا آنی ویا»کيص:  نی سَاىص، ْکط نی ار ةػص ْر
کييػص و تلػادٌای  ػػً نییگط دغیکػصیً یػظ ٌلیػىٌا  آن «کيص. نی

 تػَان ةػیاری ةا دیگطان دارىص. اکيَن ٌفط دایػان دارناغػت. ىهی
ػػم یاىِٖػاد از ةَددر ذػال  ایيخػا اىکػار کػطد. وحَد ایو دصیصه را

اگػط سایؿ ىیػػِيص. ان دارنا یىیػِیم. ةطسی از نٍاةص در ٌفط دا
و چيیو اْکار ةصی  ْکار دىیَی و ىانياغب ةاؽصذٌو ْطدی دط از ا

آىگػاه  ص؟یػایتَاىص ة چگَىً نی سصایینَحَد  آن طون ةٓطغِص،یرا ة
و نهلػٔ یػوحػً ذاـػل ؽػَد. انػا ا ٌیچ تَاىص ةً ٌصؼ تتطک ىهی

ػػِی سػَب وحػَد یدائَئ  نٍتص و ـػَنٍ ػت، چطاکً تٍصادییى
 دارد.

.  ای داؽت طهیٌای ةػیار ت دغت کً صمیدر ؽٍطی راٌتی را د
ای  اىًینَر ىاؽػ ةػًآن را  و گضاؽت نخػه  ةَدا درون او نَِىی را

کطد. دع از زنظن  چيص کلهً، نطاغم تتػطک تهػام ؽػص.  نٍطونَم
چيػص کلهػً را  و دوةػارهگطی را ةطداؽػت ینخػه  ةَدای د غپع
ػت َآن دغػِهظد نییػ چٍػل کطد. ةطای ٌط تتطک زنظنً  ویػ. ا گْط

ػػا راٌتػػان تتػػطک را تخػػاری کطده اىػػص و از آن کػػػب درآنػػص  روٌز
 .کييص. ىيطی اىصاسِم و دی ةػطدم تتػطک ذاـػل ىؾػصه اغػت نی
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ػا راٌتػان  وحً ىهی چیٌ ةً تَاىػت آن کار را اىخام دٌػص. ایػو روٌز
ایذِی چي گػطی ید چیظ چػًص یداى دٌيص. نی ی را اىخام نییو کاٌر
آنػػص  نی ةػػً ىيػػط ؟ در نٍتػػصی ؽشفػػی ةػػَد کػػً کػػطدم نؾػػاٌصه

اىخػام تتػطک ةػطای در ذػال ىاٌط  طروذاىی ةاؽص و ةًیػت ُیةَد
ص ىگً داؽػت تػا ىػَر یای را نٖاةل سَرؽ يًینخػه  ةَدا ةَد. او آ

 اىخػامادٌا کػطد تتػطک  سَرؽیص را ةً نخػه  ةَدا ةِاةاىص. غپع
دار ؽػصه اغػت! انػطوزه  و ذص سيػصهینػئلً تا ا وی. اه اغتؽص
ٌػایی ةػػیار  هصیػصه و چيػیو دصیای رغػ نطذلً ویتا چي ػمیةَد

 .اىص رایج

غػاسًِ ؽػص  ي  نخػه  ةطىظی ةظرگی از ةَدایح در ؽٍط ىان
ار یؽص. آن نخػػه  ةػػىفب  کي  تائَ در ٌي  هن طۀیو در حظ

آىخػا  ا ةػًیػاز غطاغػط دى ز راٌتػاناری ایةظرگی از ةَدا اغػت. ةػػ
ىػَر  کی از راٌتػان ةػطای اىٍکػاسیآنصىص تا تتطک را اىخام دٌيص. 

ػت یسَرؽػ ای را نٖاةل يًیآ ةَدا، نخػه  ص در ـَرتیسَرؽ ص گْط
و نطاغم ةاؽکٌَی ذِی چيیو کاری یتتطک ىانیص. در چيآن را  و

 تٍختػی چی! ٌػ ةار اغػت م ةػػیار تثغػّیگػَ ؽػَد. نی اىخام نی
ةػطای  دارنػا، راٌتػان انیػدر ٌفط دا»انَىی گٓت: یکً ؽاک ػتیى

دیگػطان ایيکً  رغص ةً سَاٌيص داؽت، چً ىخات سَدؽان نؾکل
ػػِی را از ی، نَِن ةَد اری از راٌتانی، ةػ ٌالوه ةً« را ىخات دٌيص.

ػػِی یٌای دائَئ کييػص. ذِػی ىَؽػًِ تٓػػیط نی سَدؽان دیصگاه
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ای. چ تاغ اًِْی نٍاةص راه ةً نادر نلکً نِػَن کالغػیک  ی کًیٌظ
ٌػا را  نکان ویػاىػص و ا صا کطدهیػػػِيص ةػً نٍاةػص راه دیػِی ىیةَد

م م کطده اکيَن کانالً آؽًِٓ و دٌر  اىص. ایتِػً ٌيػَز ٌػم راٌتػاىی ةٌط
در کييص و سیلی سَب ٌػِيص.  نی ًیٖی تظکینَر ذٖ کً ةًٌػِيص 

کػً  اغػتواهیػی  سػصایینَحػَد  تتطک ةطای دٌَت ْاؽو وإً
 .  اغت ویةیایص و در نخػه  ةَدا ةإی ةهاىص. تتطک ا

اىخػام ظی یآن تیػنَر نًَْٖ ةػتتػطک   ةػَدا نخػهةطای اگط 
ؽَد، ٌَإػب وسیهػی  ؽَد. اگط ٌتادت ، ىتایص ٌتادتةاؽص ؾصهى

 ۀسَاٌص داؽت. ٌَإب وسیم چً ٌػِيص؟ انطوزه اْطادی کً درةار
اْکػار یػا  ص کػًاىػ کطده کييػص کؾػّ نی دػژوٌؼٌلم ةصن اىػػان 

ص کيػص. در یػتَی تَاىػص ىػٌَی نػاده یاىػػان نٌای ذٌيػی    تیٍْای
م کً آن وإًٍا ىٌَی ناده اغت، یيیم ةتیتَاى ةاه، نی غهری ةػیار

 کؾػّ دژوٌؼانطوزه ةا  نِظ ىیػت کً انَاج ًیؽت ناده ویانا ا
وِٕػی اغت. اىػان  کل نِظ ؽکل  ةًچیظ نادی،  آن م. ةلکًیا کطده
 کييػص، ؽان درةػارۀ نَكػٌَی ْکػط نی ٌادی در زىصگی روزاىًاْطاد 
چػَن  نِػظ اىػػان اغػت. انػا ؽکل  ةً کييص چیظی ایخاد نیآىچً 

ت دطاکيصه اىطژی ىصارد، ةً کييػصه  ویؽػَد. انػا اىػطژی تهط نی غٌط
نَكػػَع در سفػػَص ةيػػاةطایو آورد.  ؾػػِطی دوام نػػییة نػػصت

دػع ٌا ً و نخػهگَىً ىیػت کً ةگَییم ای ایوٌای ةَدا،  نخػهً
، ىػػً ٌػػػِيص. دارای ذٌػػو صىؽػػَ غػػاسًِ نی در کارساىػػًایيکػػً  از
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 ٌای ةػػَدا از روىػػص تتػػطک گَىػػً ىیػػػت. ةٍلػػی از نخػػػهً ایو
ةً نٍاةص ةطده ؽصىص ىیظ ٌػصؼ از ایيکً  اىص و ذِی دع از ىگضؽًِ

ا کػی یگَى   ٕالةی چی اغِاد یک تتطک ذاـل ىؾصه اغت. اگط
تط  اىخػام داده ةاؽػص، ذِػی سهطىػاکاز روؽی ىادرغت تتطک را 

 رود. نیً ا راغَیی ةً نخػهی اغت، چطاکً روةاه

 از روىص تتػطک ىگضؽػًِ ٌتػادت کيیػص کً  ةَدا را نخػه اگط
 ام ةاؽػص؟ گِٓػً تَاىص داؽًِ سهطی نی . چً اغت ار سهطىاکیةػ

 ؽػصن  ةصتطدر ذال ی ٌطچیظصه کً یای رغ ً نطذلًاىػان ةانطوزه 
کػػل حٍػػان، یکػػی دػػع از  ی درٌطچیػػظو  حانٍػػً اغػػت. تهػػام

ٌػادی  ةطای نطدم ی کًٌطچیظاغت.  ؽصن ْاغصدر ذال  دیگطی،
 اغػت غػشت . ذِػی اغػت اٌهال سَدؽان ىِیخ  اِْص نی اتٓاؽ
کػطد. ٌػط ىػَع نػاىٍی در  دىتػالآن را صا کطد یا یرا د درغت راٌی

ص یػدیصا کييص. ْطض کيآن را کييص  اىِيار اْطادی اغت کً غٍی نی
کػػی ةػَدا  سَاٌص از ةَدا درسَاغت کهک کيص، انا چػً نی ْطدی
؟ ةػیار غشت اغت کػػی را دیػصا کػطد تػا از او درسَاغػت  اغت

. وِٕػی  کيم روؽوتان  یص ةطای، ةگضار صیکي کهک کطد. اگط ةاور ىهی
ٌتػادت  ىگضؽػًِ ان تتطکیاز ن کً  ةَدا را نخػه ، ؽشؿ ویاوی

ةػطای  زه چيص ىٓط از نػطدمؽَد. انطو غاز نی کيص، ةػیار نؾکل نی
. یلػی کهػی؟ تٍػصاد سکييػص ٌتػادت نیٖػی یً  هػطۀ ذٖرغیصن ة

ٌا،  غػػشِی ةػػطدن ازةیو؟  ػػػتیچ از ٌتػػادت ظۀ اـػػلی نػػطدمیػػاىگ
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ػا یچ ویػدىتال ا ةػً .آوردن  ػطوت دغت ةًنؾکالت و  کطدن ذل ٌظ
ا در نَِن ةَدیچ ویا ای. آ ٌػِيص اـػالً ٌػا  آنػػِی ٌػػِيص؟ یٌظ

ایی ىیػِيص.ذاوی چيیو   چیٌظ

دىتال دػَل اغػت در  کييصۀ ةَدا کً ةػً ْطض کيیص یک ٌتادت
یا سصای سػَد  ییو گَآناتَا نخػه  ةَدیػنٖاةل نخػه  ةَدا یا 

 تػا دػَل کػو کهک نو کيم ةً نی سَاٌؼ»ص: یتٍيیم کيص و ةگَ
از آىخػا طد. یگ نی ؽکل ، ذٌيی کانل ػیار سبة« اورم.یة ةً دغت

ِػً، ةالْاـػلً روی  ًنٖاةل نخػهایو درسَاغت در  کً ؽکل گْط
تَاىػص نيتػػم یػا  نیؽػکل نخػػهً  گط،یرود. در ُةٍصی د نیآن 

 ًخػػهىؾػیيص، ن ْطد روی نخػػهً نیْکط  نيٖتق ؽَد. وِٕی
ؽػَد، گطچػً ٌيػَز ةػصن ىػصارد.  نی کطدن  دارای نِظ و تَاىایی ْکط

کييػص. ةػا چيػیو  را ٌتػادتً نخػػهآن يص تا یآ ظ نییگط ىیاْطاد د
دٌيػػػص. اگػػػط  تػػػصریج نٖػػػصاری اىػػػطژی ةػػػً آن نی ٌتػػػادتی، ةً

ایو ٌتادت زیطا تط اغت،  ای آن را ٌتادت کيص سهطىاک کييصه تظکیً
کيػص ةػصىی  دٌص و آن را ٕادر نی تصریج نٖصاری اىطژی ةً آن نی ةً

 گػط ؽػػکلیةػصن ٌیيػی در ُةٍػصی د ویػٌیيػی ؽػکل دٌػص. انػا ا
ات یػگػط ةػً ذیر ُةٍػصی دطد، دیػگ نی ؽکل ایيکً. ةٍص از  طدیگ نی

رو  حٍػان را ةصاىػص. ازایػو ٔیتَاىص کهی از ذٖػا دٌص و نی ادانً نی
ا نی دٌػص. ةػً ایػو  ی را ةطای نَحَدات ةؾػطی اىخػامیتَاىص کاٌر

دٌص ةػا  رؽص دٌص. انا کهکی کً نیاىطژی تَاىص نٖصاری  نطیٔ نی
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 در ُةٍصی ةطای آن وحَد دارد. آزاداىًای  ٌظیيًؽطط ٌهطاه اغت و 
کيػص.   نی ٌػادی را کيِػطل راذِی نطدم رود و ةً گط ةً انطاؼ نیید
ای را دارد کػً از آن ً ً نخػػهیًٖا ىػاٌطی ؽػتیيی دٕیةصن ٌ ویا

رو گطچً نهکو اغت چیظی را دیصه ةاؽیص  دصیص آنصه اغت. ازایو
رغص و ؽایص دٕیًٖا ؽتیً تفَیطی  نی ةً ىيطکً نَحَدی نٖصس 

ٌتادت کطدیص، انا ایػو ٌتػادت یػا دٌاٌػای نػطدم آن را  ةاؽص کً
دروُیو یا تاتاگاتای تٖلتػی را سلػٔ  ییو گَآن ةَدیػاتَااغت کً 

ی دروُػیو ةَدیػػاتَاکطده اغت. انا ذٌو ایو ةَدای دروُیو یا 
 گػطیر ُةٍصی دکيص. چَن د ؽصت ةص اغت و ْٖم ةً دَل ْکط نی ةً

، صىػدا را نی ٖػتیٖتَاىص ْکط کيص و کهػی از ذ نیو  ؽَد نَِیص نی
ای  ىهی حطئت کيػص  نی انا حطئت .دٌص اىخام یةصسیلی کيص کاٌر

ای ةص حظئی  نػطدم دٌص. گاٌی اوٕات ذِی ةػً اىخام تطی را  کاٌر
هيػی یکػانالً اٌط دکػط اگط ةػً نػطدم کهػک ىهی، زیطا کيص نی کهک

ْػطض ص؟ يػک نی «کهک» نطدم ةً ؽص. چگَىً نی و کؾًِ ةَد نی
و از او ةشَاٌػص  کيػص دٌػادر نٖاةل تفػَیطی نٖػصس کػی کيیص 

آن ةػػیار سػب، اش را کً ةیهار اغت ؽٓا دٌص.  ٌلَی از ساىَاده
ـػيصوؽ کيػص کػً در  کيػص. کػاری نی ةً ؽػها کهػک نینَحَد ةص 

 ٌطچػً.  اغػت دػَل دىتال ةً، چطاکً ذٌيؼ یيصازیصة ةشؾؼ دَل
ؽػٓا  تطً ی، ةیهاری غػطیيصازیصة ةشؾؼ دَل ةیؾِطیـيصوؽ در 
گػط، یتَاىػص از ُةٍػصی د نٖصاری اىطژی دارد، نی از آىخا کًیاةص.  نی
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 ویژه اگط کػی کً گَى  دارد ةػطود و کيص. ةً ْطدی ٌادی را کيِطل
ىیػػت کػً گِٓو ایتًِ هزم ةً تط اغت.  ٌتادت کيص سهطىاکآن را 
، ی ىیػػتآوردن چیػظ دغػت ةطای ةً کطدن دٌادىتال  ةًکييصه  تظکیً

چً رغص ةً ایيکً ةطای دَل درسَاغت کيص. انا ةطسػی ایػو کػار را 
ا کطدن ذِػػی دٌػػادٌيػػص.  اىخػػام نی تػػان از  ساىَاده ؽػػصن ةػػطای ٌر
. آیػا  تان اغػت واةػِگی اذػاغات ةً ساىَاده هاری،یةصةشِی و ة

 ٌطکػػػیص؟ یػػگػػط را کيِػػطل کيیاْػػطاد د غطىَؽػػت صیػػسَاٌ نی
دٌػا  نَحػَد دروُػیو آن در ةطاةػطرا دارد! اگػط  سَدش غطىَؽت

کيص. ةػیار نؾِاؽ اغػت  نی ةً ؽها کهک کيیص و دَل نلب کيیص،
ؾػػِط دػػَل یؾػػِطی ةاؽػػیص، چطاکػػً ٌطچػػً ةیدىتال دػػَل ة ةػػًکػػً 

ػای ةی، چ صیةشَاٌ . نٍانلػ   از ؽػها ةػطدارد تَاىػص ؾػِطی را نییٌظ
 کييػصگان در ادی ٌػت کػً غػایط ٌتادتی. دَل ز ای اغت نيفٓاىً
 ةػً دغػتآن را  گضارد نٖصاری از اىص و نی شًِیةشؾؼ رـيصوؽ 

از در کػً  اغػت ص؟ نهکػویػآور نی ةػً دغػتدػَل  . چگَىً صیآور
ِیص کیّ  اغت داداؽی از نرل ا نهکوی صیصا کيیدَیی د ةیطون ْر

.  صیػآور ةػً دغػت دَلکيص  ؽکلی غٍی نی ٌط ص. ةًیطیکارتان ةگ
کيػػص؟ ةػػصون  ةػػً ؽػػها کهػػک ؽػػطط تَاىػػص ةػػصون انػػا چگَىػػً نی

نٖػػصاری از ةيػػاةطایو ص. یػػآ ىهی ةػػً دغػػتظی یػػ، چدادن ازدغػػت
، چطاکػً ةػطد دارد و نی ص ةطنػییا ً کطدهیی را کً تظکدى ایتان  اىطژی
 سَاٌص. نیٌا را  و ایو اغتٌظیچ ویا ْإص
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. ةاؽػػيص ار سهطىػػاکیةػػػتَاىيػػص  ةَداٌػػای دروُػػیو نی ویػػا
ةػاز اغػت ْکػط ؽػان  مغَ نا کً چؾم کييصگان ویاری از تهطیةػ
اىػػص. نهکػػو اغػػت کػػػی ةگَیػػص  صهیرا دنَحػػَد واهیػػی کييػػص  نی

ٌػػا  آن کػػی ازیایػػو نٍتػػص آنصىػػص و  انػػطوز ةػػًٌػػا  آن گطوٌػػی از
تطی نیوچيان  چيیو  ؽػشؿ ویػکػطد. ا ىانی داؽت و گطوه را ٌر

 انطوزی چگَىً ةَد، گطوه طوزی چگَىًید گطوه کيص کً تَـیّ نی
تػطک کػطد، چگَىػً نرػل را ىص و و چگَىً آن گطوه نصتی نا اغت

کػػاىی  چػًٌػا  آن گط کهػی ةٍػص از آن آنػص و ناىيػص آن.یگطوه د
 ؽػان ـػرتت کػطدم. ی ٌػِيص کً درةارهیٌا ًٖا ٌهانیٌػِيص؟ دٕ

نَحػػَدات واهی  ػػػِيص، ةلکػػًیوإٍػػی ىنَحػػَدات واهی ٌػػا  آن
 .ىصغاسِگی ٌػِيص. ایو نَارد ةػیار زیاد

 تط اغػت. اگػط راٌتػان سهطىاکاگط ایو در نٍتصی روی دٌص 
ا نػطا یػآ»گیػطد:  را ةً ٌٍصه نیٌا  آن تیکييص، نػئَی ٌتادتآن را 
ص! یٌتادت نو ٌػػِدر ذال ص؟ نؾشؿ اغت کً یکي ىهی ٌتادت
کيم و  ص؟ از ؽها نطإتت نییکي ًیص تظکیسَاٌ ا ىهیی، آ سبةػیار 

و ىيػػم  ٌػػا آن ةػػطای« گػػَیم چگَىػػً تظکیػػً کيیػػص. ةػػً ؽػػها نی
روىص؟  ؽان را کانل کييص کخا نی ٌایی سَاٌص داد. اگط تظکیً تطتیب

 چیداده ؽػص، ٌػ و تطتیػبىيػم  آن وغیل  ؽان ةً تظکیً از آىخا کً
ی را ٌطچیػظ از آىخا کًدضیطد.  را ىهیٌا  آن ای در غهَح ةاه نصرغً

کيػص، نختَرىػص از ذػاه ةػً ةٍػص ترػت  ظی نییر ةطىانًٌا  آن ةطای
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ام کً  ؟ گًِٓ ىشَاٌص ةَد  هط ةیٌا  آن  یا تظکیی آن ةاؽيص. آیراٌيها
از  کػً اغػتغػشت  اریذاكط ةطای نَحَدات ةؾطی ةػػدر ذال 

ةػػیار  صهیػدص ویاورىص. ایة ةً دغتٖی را یً،  هطۀ ذٖیٔ تظکینط
را در  سػصایینَحَدی ىَر اىص کً  اْطاد گًِٓاری از یج اغت. ةػیرا

ٌػا  آن اکثط، انا صىا دیصهٌای نٍطوؼ و در انِصاد رودٌای نٍم  کَه
و  صىػاىػطژی دارٌػا  آن تٍلػٔ دارىػص.نَحػَدات دروُػیو ةً ایػو 

 ىػصرت ةً ذٖیٖػی سصاییات ص. نَحَديکيىهایان ص سَد را يتَاى نی
 ص.يکي را آؽکار نی سَد

اـػهالح ةَداٌػای  ایػو ةً، تٍصاد ىػتًِا کهِػطی از  در گضؽًِ
ذاكػط تٍػصاد ذال در وحَد داؽِيص. انا زنیيی و دائٌَای زنیيی 

ػای ةػصی اىخػام ٌػا  آن ادی ازیػار زیةػ وحػَد دارىػص. وِٕػی کاٌر
ؾػيص. وِٕػی ةصاىيػص کػً کُ  را نیٌػا  آن دٌيص، نَحػَدات ةػاهتط نی

ت سػَد را ةػً آن نخػػهً ؽان در سهط اغت، ةً زىصگی ٌای  غػٌط
و ذػاکم ةػط یٕػَاىواهتط  سصاییرغاىيص. نٍهَهً نَحَدات  یةَدا ن

 سػصایینَحػَد آن  غػهد کييص. ٌطچػً ِل ىهینطدم ٌادی را نش
ةاهتط ةاؽص، ةػً اذِهػال کهِػطی در اـػَل نػطدم ٌػادی نصاسلػً 

ةيػاةطایو دٌػص.  ذره ٌػم ایػو کػار را اىخػام ىهی کیػکيص، ذِی  نی
صوةطؽةا  را ىاگٍان  ةَدا نخػهآن ٌا  آن نٍهَهً  ص، يػکي ُسطد ىهی ٌر

کيػص و  ْػطار نی ص. وِٕػی آنيو کاری را اىخام دٌیچطاکً ىتایص چي
 سػَدش ذال ةًآن را  واهتط اترود، نَحَد نی  ةَدا روی نخػه
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داىيػػص کػػً چػػً وٕػػت  ینَحػػَدات دروُػػیو ن ص. آنىػػگضار نی
ا یػکييػص. در ىِیخػً، آ ْػطار نی ویؽان در سهط اغت، ةيػاةطا زىصگی

ی وإٍػی اغػت؟ آیػا چیػظی کػً ةَدیػػاتَا صیػيیة چیظی کً نی
 ةَِان گٓت. ؾکلن ةیيیص ةَدای وإٍی اغت؟ نی

ةػا »ةػیاری از ؽها نهکو اغت ةً ایو نَكَع ْکػط کيیػص: 
ص ةػػیاری از یؽػا« م؟یکار کيػ ٌای ةَدا در ساىً ةایص چػً نخػهً

ةً ؽاگطداىم در تظکیً کهک ایيکً  اىص. ةطای اْطاد ةً ْکط نو اِْاده
در  ص:یػدٌ و کػار را اىخػامیػص ایػتَاى م کػً نییگَ کيم، ةً ؽها نی

تَاىیػص کِػاب  داریص، نی نخػه  ةَدا را در دغت ىگً نیذایی کً 
ص. غػپع یػا ٌکػع نػطا ةطداریػنطا دارد(  ٌکع طا کِابینو )ز

ص و از نٍلػم ةػطای یدٌ لَْط آةی ةظرا را اىخامیى گل ذایت دغت
سَاغػػِو از نػػو  کهػػکدر ذػػال ی یتتػػطک درسَاغػػت کيیػػص، گػػَ

سػَاٌم  ؽَد. انا نی نی اىخام ًٖیدٕ میى ص. تتطک در ٌطضیٌػِ
تَاىص اىخػام  نا نی کييصگانً یةطای تظک کار ْٖم ویم، ایةً ؽها ةگَ

کيػص،  ٌهل ىهیتان  ا ةػِگانیداده ؽَد. ایو تتطک ةطای دوغِان 
کيیم. ةطسػػی اْػػطاد  کييػػصگان نطإتػػت نػػیً یچطاکػػً ْٖػػم از تظک

ةطىػص  نیؽػان  ساى  دوغِان یا ةػِگان نطا ةً ٌکع يص کًیگَ نی
ی اٌطیهي ىیػِم تا ارواح ایيخای را دور ةطاىيص. نو اٌطیهي تا ارواح

اذِطانػػی ةػػً  ةی ویةػػصتط ویػػٌػػادی دور ةػػطاىم. ا را ةػػطای نػػطدم
 اغت.تان  منٍل
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يػی ـػرتت یيػی و دائٌَػای زنیذاه کً درةػارۀ ةَداٌػای زن
، اْطاد ةػػیاری  ةاغِان ویگطی وحَد دارد. در چیم، نػئل  دیکطد

کطدىػص. انػا  نی ًیػتظک ٌػا ؽ حيگلٌای دور و اٌها در کَه ةَدىص کً
ص یػىادصٌػا  آن ٖػتیدر ذٖ؟  ػتیکػی ى نيانٔ در آن چطا انطوزه

ٌػا  آن ظی درةػارۀیػٌػادی چ دٌيص نطدم ىهی احازه اىص. ْٖم ىؾصه
اْػطاد ٌهگػی  ویػ. ا اغػت ظ کهِط ىؾصهیةصاىيص، ذِی تٍصادؽان ى

 ویػا در نػَل کػً ػػتینػَر ى ویٍی دارىص. اینت ٌای َْؽ ییتَاىا
و نػطؼ و آن نػطؼ یػٌيػَز ٌػم اٌػا  آن اىص، ص ؽػصهیٌا ىادص غال

وحػَد دارىػص. ىػػتًِا ٌػا  آن ٌػِيص. انطوزه در دىیا چيصٌظار ىٓط از
در کؾَر نا وحَد دارىػص، نشفَـػًا در آن ٌا  آن ؾِطی ازیتٍصاد ة

در ةطسػػی از ٌػػا  آن نؾػػٍَر و در انِػػصاد رودٌػػای نٍػػم. ٌػػای کَه
ٍی ینت ٌای ْػَؽ ییؽَىص، انا از تَاىا اْت نییظ یٌای نطتًٓ ى کَه

ا کييص تا درِ  اغِٓاده نی کييػص و ةػً ٌهػیو  نٍطونَمرا ؽان  یُاٌر
ت تظکیػيیرا ةتٌػا  آن صیتَاى اغت کً ىهیٌلت  ٌػا  آن  یػص. دیؾػْط

، چطاکػً ةػً ىانؤ طىػصتػًا یتٖطؽان  یٌا ىػتًِا آٌػًِ اغت و روش
هًا ینػا نػػِٖاىص. از غػَی دیگػط،  دی ىتطده ًیاغاس و حٌَط تظک

غطؽػت حٍػان  ویواهتط ةط نتٔم و یکي روی ذٌو ؽها تهطکظ نی
و ی. ةيػاةطا میکي نػی ًیػم و ةط نتػٔ ؽػکل حٍػان تظکیکي نی ًیتظک
ٌػای  روش تَان نیکيص.  ً رؽص نیینا غط ٍی اغت کً گَى ینت
نطکػظی راه نرػَر  ْٖمنَری کً  تفَر کطد، ةًؽتیً ٌطم را  ًیتظک
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ای حػاىتی و کَچػک را یً، نػیتظکاـلی اغت. ؽشفی کً در  ٌط
، گطچػً و ؽػَدیة يص نهکو اغت در غهری داییو روؽویگظ ةطنی

از ٌػایی  چيػیو روشی ىصاؽًِ ةاؽص. انػا یةاه ي یؽ ویؽؽایص 
 . ىصار دوریٖی ةػی  ذٖیراه اـلی تظک

ٌػای سػَد را  آنَزهای ىیػظ  تظکیػًٌای ً چيیو نصرغاغِادان 
ٌػا  آن  یػروش تظک از آىخػا کػًدارىػص. نطیصاىی کييص و  نيِٖل نی

 ي یؽػ ویتَاىص ْٖم تا غهری ةطغص کً نِياغب ةا غػهد ؽ نی
ىاچار ةػً ٌهػان غػهد نرػصود  ةػًتهام نطیصان تظکی  ، اغتٌ آن

ػی یروش نػ ٌطچًاغت.  ، از نػػیط اـػلی دورتػط ةاؽػصطی ٌْط
تط اغػت، چطاکػً  صهیػچی  آن دیایظانات ةیؾِطی دارد و روش تظک

ً، ْػطد ةایػص یػً دی ةتػطد. در تظکیةً اغاس و حٌَط تظکتَاىص  ىهی
ٌيػَز ایػو را درک ٌػا  آن ي  سػَد را تظکیػً کيػص.یؽ ویٌهصتًا ؽ

ًا ةػا غشِی کييص و ْکط نی ىهی تَاىيػص تظکیػً  نیکؾػیصن  کييص ـْط
ا یػی نَهىی و ةٍػص از ـػصٌا غػال زناى نصترو ةٍص از  کييص. ازایو

اىػص.  آورده ةً دغػتی گَى  ً، ْٖم نٖصار کهیذِی ٌظار غال تظک
ٌا ذاـػل  غػشِی از نطیػٔاىػص  آورده ةً دغتگَىگی کً  در وإً

ىؾصه اغت. چگَىػً آن را کػػب کطدىػص؟ ؽػتیً وكػٍیت ْػطدی 
ادی دارد، یػار زیٌای ةػػ ٌادی اغت: وِٕی حَان اغت واةػِگی

يػصه یصش ةػً آیػؽَد، ةا گضؽت زنػان ان طتط نییانا ٌيگانی کً د
ػا نیینَر نت ٌا ةػً واةػِگی ؽَد. آن رى  نی کم ؽػَىص و  ٍػی ٌر
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ػی ىیػظ از ایػو ؽػیَه یٌػای نػػ و روشیروىص. ا ل نییترل ط ٌْط
ت  ةطىص کً دی نیٌا  آن کييص. اغِٓاده نی وِٕی ْػطد ةػطای دیؾػْط

تکیػً کؾػیصن  در تظکیً، ةط ىؾػػِو در نصیِیؾػو، سلػػً و رىج
 داىيػػص کػػً تَاىػػص گَىػػ  را ىیػػظ رؽػػص دٌػػص. انػػا ىهی کيػػص نی نی

در نػػَل آن زنػػان غػػشِت نػػَهىی  ؽػػان ةؾطی ٌای واةػػػِگی
ِٔ ةً ل نػییػآٌػِگی ترل ةً ػا رود و از نطیػ آن  کطدن آٌػػِگی ٌر

 کً گَى  رؽص کطده اغت. اغتٌ واةػِگی

 ٖی ةػًینَر ذٖ م و ةًیدٌ ٌا را ٌصؼ ٕطار نی انا نا واةػِگی
م و ةػً یو ةتطیرا از ةٌا  آن مینَری کً ةَِاى م ةًیکي  اؽاره نیٌا  آن

ی یٌػا م داؽت. ةػً نکانیٍی سَاٌیً رؽص غطیٔ در تظکیو نطیا
ًِ کػطدم کػً  نَر اتٓػإی ةػا اْػطادی ةطسػَرد نی ام کً اُلػب ةػً ْر
داىػص  کػی ىهی چیٌ»گِٓيص: ٌا  آن اىص. ً کطدهیادی تظکیٌای ز غال

اىخػام آن ٌػػِی نصاسلػً در ذػال  آىچػً . ةػا میٌػػِ ایيخػا نا
را ٌػا  آن «آوریم. ىهػی ةً وحػَدچ نؾکلی ةطای تَ یکيیم و ٌ ىهی
ت.اْطاد ىػتًِا سَةتَان  نی  ی در ىيط گْط

غػطوکار ٌػا  آن ةػا میاىص و نختػَر ةػَد ةَده انا اْطاد ةصی ٌم
و ةػاری کػً در اغػِان یزىم. اوی نیتان  . نثایی ةطای میداؽًِ ةاؽ

وارد  حَ کالغی ةطگظار کطدم، ْطدی ةػَد کػً در ذػیو کػالس ییگَ
اغػِاد ایيکػً  يص ویسَاٌص نطا ةت ؽص و گٓت کً اغِاد ةظرگؼ نی
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ادی اغػت کػً یػار زیٌای ةػػ اغت و غػالوچيان  چيیوةظرگؼ 
و ةػا رد نيٓػی داچػِی  و ؽػشؿیػً کطده اغت. دػی ةػطدم ایتظک

 آنػص. گٓػِم نی ةػً ىيػطاش ةػیار ؽػطور  صهیدط ـَرت زرد و رى 
، اغػِاد ةػظرا او را   کار وی. ا يم و او را رد کطدمیاو را ةت وٕت ىصارم

کيص. ٌط روز  درغت دردغط مکطد ةطای شت و ؽطوعیوإًٍا ةً ٌم ر
ٌػیچ  کػً کػطد. نػو ؽشفػی ٌػػِم ةطای نو نؾکل ایخاد نی

ٌط گاه ای ةً حصال ةا دیگطان ىصارم و ىیازی ٌم ةً آن ىتَد.  ٌالًٕ
ای ةصی ةیچ .  کػطدم نی را دػاکٌػا  آن ْطغِاد، ْٖم نی مغهًِ ٌظ

 دادم. نی آنَزش ْای سَد ادانً ، ةً آنةٍص از 

ػػِی وحػَد یدائَئ يػ یغلػل  نچيص ٕطن دیؼ، در دوران 
ٍػصًا ایػو کػطد. ة طیتػشاش، ناری او را ً یتظک در زنان کً داؽت

 اش را کانل کيص درگضؽت. نػار ةػصن تظکیًایيکً  دائَئیػت ةصون
ت. ةً سَد اىػاىی  و ؽکلیةً تػشیط درآورد آن دائَئیػت را  گْط

سَاغت نطا ةتیيص، کػی ىتَد حظ ٌهػان نػار  کً نی« اغِاد»ایو 
ةَد، سػَد را  ط ىکطدهییغطؽت او تِایيکً  سانط ةًدر ؽکل اىػان. 
کطد تا ةطای نو نؾػکل ایخػاد کيػص. ْکػط  ل نییةً نار ةظرگی تتص

ِػًْطاتػط ةػیار از ذصش  کطدم و او را در دغػِم یةيػاةطا . اغػت ْر
ِم و از گَىگی ةػ اغػِٓاده « کييػصه ذل گَى »ىام  َٕی ةً اریگْط

ل کػػيم. یتتػػص آب را ذوب و ةػػً ؼةػػصى وییدػػا کػػطدم تػػا ٕػػػهت
 اش ةطگؾت. ساىً ص و ةًیسظ ؼةاهی ةصى ٕػهت
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 اری ؽػػٍطینطکػػظ دغػػِ طوان او ةػػا نػػػئَلیػػکػػی از دیروزی 
ػت و ةػً آن سػاىم گٓػت کػً اغػِاد ةػظرگؼ    ییگَ حَ تهاس گْط

ػت. داسػلآىخا  ار ةًیيص. دغِیسَاٌص او را ةت نی  کیػُػاری تار ْر
آىخا  کًناىيصی ً یغاتفَیط حظ  ، ةً يصیظی ةتیچ تَاىػت ؽص و ىهی

 وِٕػػیؽػص.  غػانً نیىػَری غػتظ  ؼچؾػهاىىؾػػًِ ةػَد و از 
را  ؼاىؽص و وِٕػی چؾػه نی کطد، ُار روؽو را ةاز نی اىؼهچؾ
ای نرلػی گٓػت:  ؽػص. او ةػا یٍخػً نی کیتار ُار دوةاره ةػت نی

ک از نػا دوةػاره آن ی چیگطدد و ایو ةار ٌ ةطنی گخی دوةارهیی ٌي»
. یػی ٌيگخػی  کػطدم نی اؽػِتاه کيیم. نػو نؾکالت را ایخاد ىهی

اغػِاد : »دطغػیصاز او ش اطویػد« تػا نػطدم را ىخػات دٌػص.آنصه 
« ؟دیؼ آنصهنؾکلی  چًتان  یٌاداةطای ص. یةظرا، یهًٓا ةليص ؽَ

  هصیػػد م ـػػصنًی. داٌػػا ػػػِمیةا تػػَاىم گػػط ىهیید»او داغػػز داد: 
 کطد ةً ص، ؽطوعید ـصنً ؽص کً چگَىً وِٕی از او غؤال« اغت.

کطد. انػا دػع از آن  ایخاد نی چگَىً نؾکلایيکً  ـرتت درةارۀ
غط ةػً  دوةاره ی در دکویایآغ غالنت ؾگاهیدر ىها ۸993 در غال

ای ةػصی اىخػامیغط نو گضاؽت. او ٌه داد و غػٍی  نػی ؾً کاٌر
و او را کػانالً از یداْای نو نصاسلػً کيػص، ةيػاةطا آنَزشکطد ةا  نی

ت ویاز ة ایيکً. ةٍص از  ةطدم ویة ىؾیيان او، دیػط و حػَان و  ، ٌم ْر
، چيص  زنان در آنٌلیً نو إصام کييص. زن و نطد، ٌهگی سَاغِيص 

َکً ؽصىص و آن گِٓم.ٌا  آن ای ةً کلهً ٕصر تطغػیصىص کػً  ٌهگی ؽ
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 صىص نَكَع از چػًیدٌيص. ٍْه ی اىخامىکطدىص کار ک حطئتی چیٌ
 کػطده ًیػزنػاىی نػَهىی تظک ایيکًةا ةطسی از آىان ذِی ٕطار ةَد. 
ی ةا نطدم ٌادی ىصاؽِيص.ةَدىص ٌ نَكػَع در ذایی کً ةػً  یچ ْٕط

 ـرتت کطدم.ىیظ  یو چيص رویصاددطداسِم درةارۀ ا نی تتطک

 َ کٌیجَ

اری از نػطدم یةػػ،   کييصگانً ی؟ در احِهاع تظک ػتیچ «َ کًیحَ»
 ًیػػٌيَان ٕػػػهِی از تظک ةػػًآن را  گَىػػ ، چی در نػػَل آنػػَزش

ایو چیظی ىیػت کً ةً نخهٌَ  تظکیً  در وإًدٌيص.  آنَزش نی
ک یـَرت ىٌَی نٍارت، وردسَاىی و تکي ةً ویتٍلٔ داؽًِ ةاؽص. ا

، غػَزاىصن  ٌالئم ٌایی ناىيص تطغیم ؽَد. از ؽکل آنَزش داده نی
ػایو چیورد و چيػ ض و سَاىػصنٌَد، غَزاىصن کاُػ ی اغػِٓاده یٌظ

ٌػای نٍایخػ   و روشدرنان کيص ٌا را  تَاىص ةیهاری کيص. آن نی نی
، اگػػط کػػػی در  ٌيَان نثػػال . ةػػً ْطد اغػػت ةػػػیار نيرفػػطةً آن

ی را در ینػَ َ کػً، ٕلمیکييصۀ حَ وی، تهط تتشال زده ةاؽص ـَرتؼ
 ویی زنػػرو ای طهیػػدا کيػػص و ْػػطو نی َهیػػحػػٌَطی از غػػَیَٓر ح

کيػػص. غػػپع از  نی میتطغػػ آن در وغػػم «×» کیػػکؾػػص و  نی
 سَاىػصن ػِص و ؽطوع ةػًیةا طهیدا در وغم سَاٌص کً نی ؽشؿ

ی کػً در حػٌَطی از غػَیَٓر ینػَ کيص. غػپع از ٕلم ی نییوردٌا
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ًِ اغِٓاده نی َهیح ؽػشؿ  ـػَرت ی دریٌػا طهیکيص تا دا ْطو ْر
 سَاىػص. ةػً ظ نییػوردٌا را ىکؾص  ٌا را نی طهیدادر ذایی کً  ةکؾص.

در تتشػال  ىٖهػً کیػنػَ  ةػا ٕلم ایيکػًدٌص تػا  نی ادانً صنیکؾ
 ؽَد. غپع ةً نی تهام نًَٕ ظ در آنیوردٌا ى گضارد و سَاىصن نی

ةػطد کػً  آن درنان ؽػصه اغػت. ؽػشؿ دػی نی صیگَ ؽشؿ نی
کيص درد ىصارد.  یهع نیآن را  تط ؽصه و وِٕی تتشال وإًٍا کَچک

ٌػای حظئػی را درنػان  هارییتَاىيػص ة نیٌا  ؽیَه  آن ةَد.آن نؤ ط 
ص ییػ. اگػط ةگَىصارىػصم را یٌای وس ةیهاریتَاىایی درنان کييص، انا 

ی یوردٌػا سَاىصن ةً کيص؟ ؽطوع کار نی کيص چً درد نیتان  یةازو
ةػاز تان  ةػصندر انِػصاد را تان  دغػِانسَاٌص  کيص و از ؽها نی نی

گَىٖه  نب غَ کيیص. غپع ةً ٌِ  ْػَت دغػت ؽػها ویا ی زىی 
گػػَی دغػػت آن گػػضارد کػػً کيػص و نی نی ٌِ  از ىٖهػػ  نػب غػػَزىی 

ص کػطد. یػسَاٌ ٌَا را اذػاسحطیان  ص و ؽهایایة طونیة گطتانید
درد ىشَاٌػص  ٕتػل ص، نثػلیػکي را یهػعتػان  یوِٕی دوةػاره ةازو

گػطی ىیػظ اغػِٓاده یٌػای د ٌالوه، ةطسی اْػطاد از روش . ةً داؽت
 ٌا. شػِو نلػػمیآو و کاُض، تطغیم ٌالئم ناىيص غَزاىصنکييص،  نی
ایی اىخامٌا  آن  دٌيص.  نی چيیو کاٌر

ی در نصرغ  دائػَ ٌای دىیَیِ  روش تظکیػ  ةػصن را  نػیط ٌْط
ًا ٌا  آن دٌيص. آنَزش ىهی ي یة ةػً ْػالـػْط ِْ راىػصن  ،ییؽػَ يی، 

دطدازىػػص. اکثػػط  ٌػػا نی هارییة یص ةػػا دٌػػا و ورد و ؽػػٓایػػدل ارواح
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ی از ایو روش ٌػا  آن کييػص. نی ٌػا اغػِٓاده ٌای دىیَی نػیط ٌْط
ةطىص  نی ةً کار ی کًیٌا ٌا را ؽٓا دٌيص، انا روش هارییتَاىيص ة نی

ػایی کػً ةػطای ؽػٓای ةیهارییى سَب ٌػا اغػِٓاده  ػت. ةً چیٌظ
ً یػرا تظک نػا کػً داْػا کييصگان ویکيیم، انا تهط کييص اؽاره ىهی نی
ةػػیار ٌػای  اىطژیاغػِٓاده کييػص، چطاکػً ا ٌػ آن ص ازیکييص ىتا نی

ٌػای  ، روش ةاغػِان ویةػصی دارىػص. در چػو ةػػیار و ییغهد دا
ةيصی،  ؽکػًِ اىيصةيصی کطدىص ن میٌایی تٖػ رؽًِ را ةً ؽٓادٌيصه

ْؾػػار، ؽػػٓادٌی  ک، نػػبیػػطو دطکِیغػػَزىی، ناغػػاژ، کػػا نػػب
ةيصی  میاری تٖػیٌای ةػ ةً دغًٌِا  آن .اٌییگنب  و گَى  چی
َ کػً، یػؽص. ایو حَ صهیرؽًِ ىان کی ؽٓادٌيصه ىص. ٌط روشؽص
رو ىػام کانػل آن  ةيصی ؽص. ازایػو ظدٌهیو رؽًِ نتًٖیٌيَان غ ةً
َ کً، چیػظی در نخهٌَػ  یاغت. حَ« َیظده حَیرؽِ  ؽهارۀ غ»

تظکیػً از ٌای آن از گَىػِ  ذاـػل  زیػطا ٕػصرتػػت، یى   نایتظک
 ک اغت.یتکيؽتیً ظی یچ. گیطد غطچؾهً ىهی
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  ششوی سخنران

 ٌیکتز حاصل از  جنَن

 ًیػکاز تظ ذاـل حيَن ىام ةًی ، اـهالذ ييصگانکً یکتظاحِهاع در 
.  اغػت داؽػًِ نػطدم ةػط ٌهػَمزیػادی ار یط ةػیتث کً  وحَد دارد

 اْطاد از اىخػامٍلی ة ًکاىص  طدهکدشؼ آن را  ٕصر آن ویژه ةطسی ً ة
 گَىػ  یچ ویتهط کًؽيَىص  ین نطدمی وِٕ. تطغيص ین گَى  یچ

 وذؾػتػػیار ة ،ذاـل از تظکیً ؽَد حيَننيخط ةً  اغت وکنه
 م کػًیةگػَص یػ، ةگضار ٖػتیييػص. در ذٖک ؽػطوعآن را  کػً ييصک ین

 وحَد ىصارد. وحً چیٌ  ةً ًیکاز تظ ذاـل حيَن

ارواح ط ین ْکطؽان، ةػً تػػشىتَد سانط درغت ةطسی اْطاد ةً
ػػت، یار ىیاسِ ـاذبٌا  آنی اـل . سَدآگاهاىص درآنصهَاىات یا ذی
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ىػػتت « اىػطژی ٕصرتهيػص»سػَد را ةػً  انا ایو ذایت ُیطنتیٍػیِ 
َاىػات یا ذیػارواح  دٌيص. انا آىچػً روی داده ایػو اغػت کػً نی

و ٌيگانی کً ایػو اْػطاد کييص  نیرا کيِطل ٌا  آن ةصن ييصهکطیتػش
کييػػص دیگػط سَدؽػػان ىیػػػِيص. نهکػو اغػػت ٌيگػػام  تهػطیو نی

 نػطدمی وِٕػوْطیػاد ةظىيػص. َ یػحذطکت تٍادل ىصاؽًِ ةاؽيص یا 
تطغيص آن را  نی ، اغت ـَرت ویةص گَى  یچ ویتهط ًکييص یة ین

 گَىػ  یچػ ویػا ًکػص یػيک یط نػکاز ؽها ْی اریةػ تهطیو کييص.
 ْٖػم ویةاؽص؟ ا گَى  یچ ویتهط تَاىص ینو یا انا چگَىً ؛اغت
انػا  ،اغت داؽِو ىگً و سَد را غایم اِْویؽٓاتطیو غهد  داییو

ا را ةً ایو ؽیَه اىخام  صیيک اگط ٌادت . اغت کار سهطىایةػ کاٌر
ٌهیؾً در کيِػطل سػَد ىػاتَان سَاٌػص تان  یاـل سَدآگاهدٌیص، 

ی ٌػا امیدٌػا یػا  اىطژی ی،کػهکسَدآگػاه  اغػت وکنهآىگاه  ةَد.
را کيِػطل تان  ةػصن طهیو ُ ييصهکطیَاىات تػشیا ذیارواح  ی،سارح

ا ی ـػصن  ةظرگػ و ةاٌث سهطىاکی اىخام دٌیصی کييص. ؽایص کاٌر
سانط  ایػػو نؾػػکالت ةػػً ص.یؽػػَ ييػػصگانکً یػػکتظ احِهػػاع ةػػً

 ةػً وحػَدؽػان  ییسَدىهػای واةػػِگاْػطاد و  طکػْىتػَدن  درغت
کػػی  چیٌ.  ػػتیى ًیػکاز تظ ذاـػل حيػَن آیص. ایو دصیػصه، نی
 ؛اىص ؽػصه گَىػ  یاـهالح اغِاد چ اْطاد ةًی ةٍل داىص چگَىً یىه

 در وإػًاٌِٖػاد دارىػص.  ًیػکاز تظ ذاـل ظ ةً حيَنیىٌا  آن چطاکً
 ذاـل حيَندچار  ؽشؿةاٌث ؽَد تَاىص  یىه گَى  یچ ویتهط
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ی ٌػا رنػان ی،ادةػ آ اررا از  اـهالح ویا نطدمکثط . اؽَد ًیکاز تظ
 ص ةػًیػتَاى ی، نػ کيیص ةاور ىهی اگطاىص.  ؽيیصه طهیو ُی رزنی ٌا ٌيط

ی ظیػچ ویچيػ. صیػيک رحَع ًیکتظی ٌا ِابکا یی هیٕصی ٌا ِابک
از  ذاـػل حيػَنچگَىً نهکو اغػت .  ٌا وحَد ىصارد کِاب در آن

روی ی ظیػچ ویچيػ اغػت وکطنهیػُ ةاؽػص؟ وحَد داؽًِ ًیکتظ
 دٌص.

ؽکل  چيصطدم ةً آن ةاور دارىص نکً ی اً یکاز تظ ذاـل حيَن
ایيکػً  سانط ةػً . اغػتٌ ؽکل ویػاز ای کػیگٓػِم اهن  . آىچًدارد

را  ييصهکطیَاىػات تػػشیا ذی، ارواح  ػتیى درغت طشکْؽشؿ 
 طدنکػ  نلػب نثػلی نِٓػاوتی ٌػا تیذٌي و يصک ین سَد حضب ةً
ی ةٍلػ ص.کيػی یىهػاسَددٌػص کػً  یرا رؽص ن «گَى  یچذایت »

ی ٕالةػ گَى  یا چیٌػِيص ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىادر نلب  اْطاد
دارىص  ييص، ٌادتک ین ویرا تهط گَى  یچی اىص. وِٕ طدهک ویرا تهط

ا کييػصن را اؽ یاـل سَدآگاه از را ی ٌطچیػظ ةػًسػَد ی . آگػاٌٌر
از ىيػط ييػص. ک ینػ میتٖػص گطانید ةًرا ؽان  دٌيص و ةصن ین دغت
سَدآگػػاه  ازؽػػان  گضارىػػص ةصن یو نػػؽػػَىص  نی غػػطدرگم یذٌيػػ

ی طد. ةٍلػیػةگ ْطنانی سارحی ٌا امیدٌا یا  اىطژیا ی ؽان یکهک
ا ِاٌر ی ؽشفػ ویاگط ةػً چيػ گضارىص. ین ؼیىها را ةً بیٌخی ْر

 طحًیؽػ ا در آبیػپطد ة وییدا ةً غاسِهانی از ةاه کً ؽَد گًِٓ
ا را اىخام نیی، ارود یػػِو ز ةػًی لیتهای . سَد او ذِدٌص و کاٌر
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 حيػَن ویػيػص. اکواگػضار  گػطانید را ةػً سَاٌص ةصىؼ یىصارد و ن
ِػً ی هطاٌػص او ةً گییص ةگَیتَاى ی؛ ةلکً ن ػتیى ًیکاز تظ ذاـل ْر

و یػةػً ای ٌهػص ـػَرتً آُاز ةػ کً در ٌلت ایخادش ایو اغت و
ِػػار کػػطد ىَغػػان  ييػػصک یط نػػکػػْ از نػػطدمی اری. ةػػػؽػػکل ْر

اگػط  ٖػتی. در ذٖ اغػت گَى  یچ ویتهط ؽان، ىاسَدآگاٌاى  ةصن
ی انػػصٌایديػػص، ک ویرا تهػػط گَىػػ  یچػػ ذایػػت ویػػدر ای ؽشفػػ

،  ػػتیى گَىػ  یچػ ویتهطچيیو چیظی . سَاٌص داؽتی هیوس
 . اغتی ٌاد نطدمی ٌا ٌا و نلب یواةػِگ  خیىِ ًکةل

ی چػ ،گَى  یچ ویدر تهطوِٕی  ًکایو اغت  گطیدوكٍیت 
وِٕػی چػی ةػً ةػاهی غػط  ایػ ؽػَد نػػصود نی از ةصنی یدر حا

ی حٍػاىاىػان  تطغص. ةصن ینةیایص ْطد  تَاىص داییو رغص و ىهی نی
ان یػاز نی چی وِٕی ِػیدائَئی ٌا در روشویژه  ةً اغت. کَچک
ی د. اگط چؽَ ین نَاحً التکو نؾیاةا  گضرد، ؽشؿ ین یاىایک

ایػو . ناىػص نی نَِٕػّانػطاؼ  اىال ةگضرد، در آنک انیىَِاىص از ن
روی ظ یػى گػط ةػصنیدی ٌا در ٕػػهت، ةلکػً تيٍا در غػط  ىًنػئلً 

ی ةػاه ةًی . چتطیو ٕػهت اغت دٌص. انا غط اىػان ذػاس نی
 اىػالک انیػىَِاىص از نی ص. اگط چیآ ین وییدا و غپعرود  نیغط 

ؽػصه و نِػَرم  ویار غػيگیص غط ةػػيک ین اذػاسْطد رد ؽَد، 
تَاىػص  یىً نػی انا چ .ةً غط داردی از چی يیغيگ الهکاغت، اىگار 

یػا ةیهػاری  لکنؾایخاد  تَاىص ةاٌث ین يص و ىًک يِطلکرا ی ظیچ
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ػا یىهػرا  گَىػ  یچایٔ ذٖ از نطدمی . ةٍلؽَد ی یداىيػص و ىيٌط
.  اغػت ؽػصه ونطج ٌطج ةاٌثنػئلً دٌيص و ٌهیو  نیظ یاغطارآن

و ةػطود غػط ی ةاه ةًی اگط چکييص  ْکط نی ، نطدمةط ٌهیو اغاس
رود  نیی گیطد، ةً گهطاٌ نی ًیکاز تظ حيَنْطد ص، یایة وییىَِاىص دا
 .ةِطغيص از نطدمی اریةػو ةاٌث ؽصه یو ُیطه. ا

 ص، ْٖػمیػایة وییغػط ةطغػص و ىَِاىػص دػای ةػاه ةػًی اگط چػ
 ایػی نَهىطسی نهکو اغت نصتی ة ةطای.  اغتی نَِٕی ِیوكٍ
 آن ص. اگػط ٌلػِؼیػایى وییدا و ٌيَز ٌم ادانً یاةصهػال یىی ذِ

کػً يػص کصا ید گَى  یچی اغِاد وإٍ یک تَاىص ین ةاؽص، ؽشؿ
ص. در یػایة وییتَاىػص دػا ینػکيػص و چػی  تیصاچی را ةً داییو ٌػ

 یاىػایک انیػاز نتَاىص  هیىٌا  آنچِی  اْطادی کً،  گَى  یچ ویتهط
ؽػیي  سػَد  ؽیور ٌلػت آن را د صیػةا ،صیػایة وییا دػایػرد ؽَد 
 آنر ی نػَهىی دنػصتنَر اغػت کػً  کييص و ةتیييص آیا ایو حػِخَ

 رؽػص دٌيػص!سػَد را  ي یؽػ ویؽةایػص و اىص  نَِّٕ ناىصه غهد
ةطىص  دی نیص، يدٌ ینا سَد را ارتٖ ي یؽ ویؽی نَر وإٍ ةًوِٕی 

رؽػص  طحای تهطکػظ ةػ ةػًص یتَاى ی. ىهةیایص وییداتَاىص  نیی چ ًک
آىخا  نؾکل ةاؽیص.تان  ةصندر  گَى  لیدىتال تتص ةً ، ي یؽ ویؽ

 ، ْٖػم ةٍػص از آن رؽػص کيػص وؽػها  ي یؽ ویؽایيکً  ناىص تا نی
،  ةاؽػصوإٍػًا نػػصود ی اگط چػدٌص.  حاىتً روی نی ات ٌهًطییِت

و ٌَانػل ذٌيػی یانٍهَهً  .ؽَدی لکنؾةاٌث تَاىص  یىه ٌيَز ٌم
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 زاکػػی ایيکػً  ةٍػص از،  ٌػالوهً ةکييص.  نیا نا ٌػِيص کً ىٖؼ ایٓ
طغػص ةغط ی ةاه ةًی چی ً وِٕکؽيَد  ین گَى  یچی اغِاد ٕالة

، تطغػص ینػی وِٕػتطغػص.  ینػص، یػآ ؼیدػی لکنؾػ اغت وکنه
،  صیتطغ ینی . وِٕاوردیةً وحَد ةی وإٍی او نؾکلی تَاىص ةطا ین

؟  ػػتیىی واةػػِگ کیػآن ا یػآدر نیػان اغػت.  تطسی واةػِگ
ػا یػا ىتایػؽَد، آ یىاٌط ن ؽهای واةػِگوِٕی   د؟ ٌطچػًؽػَص ٌر

ایػػو رغػػص.  ینػػ ةػػً ىيػػط یهػػاریةؽػػتیً ؾػػِط یص، ةیؾػػِط ةِطغػػیة
حطا وادار سَاٌیػص ؽػص از ایػو نػا و ةػطود.یاز ة صیةاتان  یاةػِگو

ا ؽَی واةػِگدرس ةگیطیص تا ةَِاىیص از   ص و رؽص کيیص.یتطس ٌر

ِؼ رو دارىػػص اذػػػاس یکػػً دػػی  اً یػػکظگان در تييػػص ک ویهػػطت
را رؽص  از گَى ی ادیز اىَاعؽان  زیطا ةصن.  داؽت راذِی ىشَاٌيص

ایچٌا  آن دٌص کً ٌه  نی  ةػصن درون ًکػ اىػص ار ةإصرتیةػی یٌظ
ؽػکل  ا آنیػ ویػا ؽػَىص ةػً ینػ ةاٌػثٌػا  کييػص. ایو نی تکذط

اذػػاس راذِػی  ًکػيیاٌلػت ص. یةاؽػ داؽػًِی ىاراذِ اذػاس
در ص. یهػار ؽػَیةتطغػیص  نی ؾػًیٌهىصاریص اغاغًا ایو اغت کػً 

ای، چ ٖتیذٖ و ٕصرتهيػص ةػَده اىػص  دهکطرؽػص تان  ةػصندر  ًکی یٌظ
 نَحػَداتِ از ی اریو ةػی ٍینت َْؽی ٌا یی، تَاىا گَى ٌا  آن ٌه 
، ذطکػت کييػص نػطؼ آننػطؼ و  ةػً ایػوٌػِيص. اگػط  نتیٍی َْؽ
و ُیطه سَاٌص داؽػت. ةَدن  اذػاس سارش، درد، نٍضبتان  ةصن
ی ٌػا ذایتوإػػام  اىَاعو  اغػت ار ذػػاسیةػػ اٌفابی اىٍِا
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ةػا نػادۀ ا ةػ انػلکنػَر  ةػًتان  ةصنوِٕی . تا ؽَىص ً ىاٌط نییتظک
. کيیػص نی اذػػاس لکؽػ ویػا ، ةػً اغت ىؾصه لیتتص ةاه یاىطژ

ػػا را دصیػػصه صیػػةا ػػدر ای سػػَب  ایػػو چیٌظ ت. ؽػػها ىيػػط گْط
و ةگیطیػص  در ىيػطی ٌاد یْطدرا  سَد ؾًیاگط ٌهگان ييص ک ویتهط
؟  صیػيک ًیػکتظ صیػتَاى ینػ ، چگَىً ی داریصهاریص ةیيکط کْ ؾًیٌه
را  َدسػ ص، اگط ٌيَز ٌػمیآ نی ؼید ًیکدر تظی درد و نريِی وِٕ

در  تان ي یؽػ ویؽ میگػَ ینػ دػع ةگیطیص، در ىيطْطدی ٌادی 
در  . ذػصإل اغػت طدهک غَٖطی ٌاد نطدم غهد ةً یريً ٌهان
 غػَٖطی ٌػادنػطدم  غػهد ، ةػً ةشفػَص نَكػَع ویةا ا راةهً

 . صیا طدهک

 ار ةػاه ىگػاهیةػػی از غهر نػائل ةًی گان وإٍييص ک ویهطت
نطدم ٌادی ىگاه کييػص. اگػط ْکػط  دیصگاهاز ایيکً  حای کييص، ةً نی
 طایػزاٌػث ؽػَد ةیهػار ؽػَیص. وإٍػًا ة اغت وک، نه یصهاریة صیکي

غػػهد  ٌم ؽػػها ي یؽػػ ویؽ ص، غػػهدیػػهاریةْکػػط کيیػػص ی وِٕػػ
ی   وإٍػیکو تظ گَى  یچ وی. تهطاغت ٌادی نطدمؽیي   ؽیو

آن ىػٌَی کػً اهن در سفػَص ویژه  ، ةػًؽَد یىه سِمی هاریة ةً
داىیم  ؽَد. ٌهگی نی تَـیّ کطدم، کً چی در حایی نػصود نی

ػص ٌِٓاد ؽػَد ین نطدمی هاریة وإًٍا ةاٌثآىچً  کً و ی ذٌيػ دـر
ص یغ ْػطو ی اةِصا از ىيػط ذٌيػاغت. نٍهَهً ؽشؿ ی حػه دـر
وكٍیت  ًکيیاو ٕتل از  صیآآن ةط تَاىص از دِع  یىهذٌو و ظد یر ین
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ی ذٌيػو یاز ةار غيگؽشؿ  ،ةصتط ؽَدی طینَر چؾهگ ةًی هاریة
ی ، زنػاى نثػالطای . ةػ اغػت ـػَرت ویػا . نٍهػَهً ةػًةطد نیرىج 

از ی کػػیةَدىػػص.  ةػػػًِ تشػػت ةػػً مکػػاو را نر ًکػػةػػَد ی ؽشفػػ
ِی ٌا دغت ةتطىػص تػا آن را  سَاٌيػص یطدىػص نػکادٌا و  يصاو را گْط
ةػػِيص و ی ا او را ةا دارچً چؾهان ؽَد. غپعی حار از آن سَن
ةػَد و  ىؾػصه صهیةط او در اـل صىص. )دغتیاو را سطاؽ دغت نچ

 تَاىػػت یاو نػ ًکػی نَر ةًکطدىص را ةاز  ط آبیؽ آنص.( یىه سَن
کػػً  اوغػػت طد سػػَنکػػط کػػْدر ىِیخػػً را ةؾػػيَد و  آب صنیػػکچ
او  ٖػتیدر ذٖ.  درگضؽػتی َتػاٌک ةٍص از زنػان نطدآن ص. کچ ین

ص. یػکچ ینػ ًکةَد  آبةلکً ، ىصاؽتی ظیةَد و سَىط ىؾصهی زسه
ةاور داؽًِ ةاؽیص  ؾًیؽص. اگط ٌه ؼنطگ ةاٌثاش  ٌَانل ذٌيی

زیػطا  .کيیػص نی هػاریة تیػىٍا دررا  سَدتػان، اذِهػاهً  صیػهاریة ًک
و نػطدم  اغػت طدهکػ غَٖطی ٌادنطدم  غهد تا تان ي یؽ ویؽ

 ؽَىص. نَر نتیٍی دچار ةیهاری نی ٌادی ةً

 ٖػتی، در ذٖ اغت هاریة يصکط کْ ؾًیٌهای  ييصهک ویتهطاگط 
وارد ،  درسَاغػت کيیػصرا ی هػاریة کی. اگط  يصک یتٖاكا ن آنی ةطا

ص ةػاه ةاؽػص. یييصه ةاک ویتهط ي یؽ ویؽ غهد. ؽَد نیتان  ةصن
طا یػ، ز کيػص ةیهػار نی چیظی ؽػها را ًک صیةاؽ ىگطان ؾًیص ٌهیىتا
ٌا  ناىيػص غػایط واةػػِگیو  اغػتی واةػِگ ی،هاریاز ة و تطسیا

 ؽػشؿ اغػت هزم ًیکص. در تظایخاد کي لکنؾتان  یةطاتَاىص  نی
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ص در یػتَاى ینػ . چگَىػً اغػت کدردىػا ةتػطد و آن ویارنا را از ةػک
از ؽػط ص یػتَاى ینػط از آن یػُ چگَىػً ؟صیرا رؽص دٌ گَى راذِی 
را  ػػمیاز ةَدی ص داغػِاىیػ؟ ةگضارصیسالص ؽَتان  یٌا یواةػِگ

اد در یػزی ةٍػص از تالؽػ ًکػةػَد ی ؽشفػی . زناى میَگةتان  یةطا
ات ؽصً یکتظ و  ىائػلی ٖػیذٖ هػطۀ ةػَد ةػً  کیػىظدی . وِٕػ، آٌر

ات ر ذػال ىتاؽػص؟ او د سَؽػرال تَاىػػت ینػچگَىػً  د،ؽَ آٌر
ِو  ی واةػػِگ کیػانا ایو ٌیخػان !  ةَد غً ٕلهطوی ْطاغَ ةًْر
ػػاتسَؽػػرایی ةػػػیار زیػػادی واةػػػِگ ، اغػػت ػػا از  صیػػةا . آٌر ٌر

طد. انػا او یػگ یط ٕػطار ىهػیتػث   ترػت ًکی ، ةا ٕلتٌا ةاؽص واةػِگی
 غػَٖطچػَن .  اْػتی ساتهػًی  هط یة ةًاش ً یکطد و تظک غَٖط

 را دوةػاره اشً یکيص. تظک ؽطوع از اول ةَد، نختَر ةَد دوةاره طدهک
ـػٍَد  ًیکتظدر  دوةاره ار دطزذهتیةػی تالؽطد و ةٍص از ک ؽطوع

 زده خػانیص ٌیىتا»: ةً سَدش یادآور ؽصص و یتطغ دًٍْ وی. اکطد
ؽکػػت  ، دوةاره تطس ویةا ا «کيم. نی غَٖط دوةاره وگطىً ، ؽَم
 . اغتی از واةػِگی ظ ىٌَیى . تطسسَرد

ی ی از ىيػط ذٌيػؽشفػی وحػَد دارد: وِٕػی گطید تینٍَٕ
 زده ًیػکاز تظ ذاـل حيَن ةطچػب ؽشؿ ویا ؽَد، ةً ینةیهار 

ی هػاریة ؽَىص تػا ین نيِيط نوی ذِ ًکٌػِيص ی د. اْطادَؽ ین
ی هػاریة ی،رواىػی هػاریً ةکػگػَیم  ی! ن يمکػدرنان  را ٌا  آنی رواى

. چػطا؟  ىػصارم وٕػتی نػائل ویچيرغیصگی ةً ی ةطا و نو ػتیى
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 طاتییتِ او ىً و ةصن ػتیىی طوغیو چیٌی دارای هار رواىیة زیطا
.  ػػػتیىی هػػاریة ویػػا از ىيػػط نػػو .یٌٓػػَىِ دارد و ىػػً هارگَىػػًیة
ؽػشؿ ی سَدآگػاه اـػل ًکػدٌػص  روی نیی وِٕػی رواىی هاریة

ی ػػک د؟ نثػلؽػَ نی ّیذص كػٍ . تا چً ؽَد ین ّیكٍ ةػیار
هػار یةی اـػل ةاؽص. روح سَدش اریاسِ ـاذبتَاىص  یىه ًکاغت 

 ةػصناسِیار  ـػاذبسَاٌص  یىهدیگط .  اغت لکؽ ویٌه ةًی رواى
 ویػص. در اىاهار ةیتَاىص ٌؾ یو ىه اغت جیو گ دطت ؾًی. ٌهةاؽص

ةػا ی سارحی ٌا امیدٌا یا  اىطژیا ی ؽشؿی کهک، سَدآگاه  نطذلً
 ىَع طوحَد دارد. ٌی اریةػ غهَح ،ٍصييص. در ٌط ةُ ک یناو نصاسلً 
ص یؽػاْطد ی اـل ، روح ٌالوهً . ةؽَد یناو  نظاذمی انیداىطژی یا 

ای ٕتلی ٌا یزىصگدر   ارانکػ ص نلػبیو ؽػااىخام داده ی ةصی کاٌر
 دٌػص.ی تَاىػص رو ینػی ٌطچیػظةظىيػص.  او ـػصنً سَاٌيص ةػً ین

ا ةاٌػث ی رواى یهاریةگَییم کً ناٌیت  نی ایو اغت و ایو چیٌظ
روؽػو ةاؽػص کػً چػطا نایػل تػان  ؽَىص. اکيػَن ةایػص ةطای آن نی

ػایی را ةػطای ی ارکػ چػً .يمکػدرنػان  ٌػا  آن ىیػِم چيػیو چیٌظ
 او ةػًٌیػص، د را آنػَزش داد؟ ؽػشؿ اىخػام درةػارۀ آن تَان ین
ی ٌهلکار، و یً اک اغتغشت ار یانا ةػ ،دؽَ اریٌؾ کيیص کهک

ؽَک  کطدن در آغِاى  واردی رواى هارغِانیدر ةی ِطکد ی د. وِٕؽَ
 ًکػتطغيص  ینذصی ً ة ىاگٍان هارانیة ةطیص دی نی ةاؽص،ی کیِطکای
؟  اغػت نػَر ویچطا ا .آورىص یىه ةط زةانی نٍي یة ذطؼ چیگط ٌید
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 کؽػَد و از ؽػَ  یار نػیٌؾ ؽشؿ ویای اـل ، روح یريً در آن
 تطغص. ینی کیِطکای

آن  سَاٌػص ینػ کيص، را ؽطوع نی ًیکتظی شفؽی نٍهَهً وِٕ
. دارد ًیػکتظی ةػطای ٕلتػ وی یةػَدا غطؽت ٌطکػیدٌص.  ادانًرا 

در نػَل ،  آنی طیادگیػگان ةٍػص از  ييػصک ویتهطاز ی اریةػرو  ازایو
 نَْػٔ ًیػکَِاىػص در تظذِی اگط ْػطد ى. کييص نی ًیکتظؽان  زىصگی

 ؾًیدائَ دارد و ٌهکطدن  دىتالی ةطای ٕلت، يصک ػبکا ْا را ید ؽَ
 ؽػػشؿ ویػػا ًکػػداىيػػص  ینػػ يػػص. ٌهػػًک ًیػػکتظآن را سَاٌػػص  ینػػ
 داىيص را نی ش ایوارکدر نرل  يص. نطدمک یو نیرا تهط گَى  یچ
ی . انػا ٌهگػانالع دارىػص ویاىیظ از  ٌاً یػاٌه ٌه  انطاْیان و و

گَىػ  را  چيص غال ٕتل، از اْػطادی کػً چی ص:یؾیيصیة ویادرةارۀ 
 ْٖػم کطدىػص. نَر وإٍی تظکیً نی کطدىص تٍصاد اىصکی ةً تهطیو نی
تَاىػص  ینػاش  یيػص غػٓط زىػصگک ًیکتظی ٖینَر ذٖ ةً اگط ؽشؿ

کػػً ٌػػادی ةَدىػػص ی داْػػطاؽػػشاص ْٖػػم ا ویػػانػػا ايػػص. کط ییػػتِ
کػػی  ٌیچ. طدىػصک ینػ ویتهػطتيصرغِی ؽٓا و ی ةطا گَى  را چی

اْػطاد ٌػادی نهکػو اغػت  داد. را تِییػط ىهػیٌا  آنی زىصگنػیط 
ؽػَىص یػا نهکػو  نَاحػً یالتکنؾػؽایص ةا  یا صىؽَ هاریة یروز

 ةػًی ٌػاداْػطاد ی ص. زىػصگىػطیةهذِی ا یص ؽَىی هار رواىیةاغت 
 ًکػػدیصیػػص  ینػػ کدر دػػاررا ٌػػا  آن ٌطچيػػص.  اغػػت لکؽػػ ویٌهػػ

. کطدىػص وإٍی تظکیػً ىهینَر  ةًانا ىص، طدک یو نیرا تهط گَى  یچ
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  کػػب انػا ةػصونيص، يک ًیکةاه تظ غهَحتا ىص طدک یٌطچيص آرزو ن
 غػهَح ؽِيص تااد آرزو ٖمْ ص.ؽَى ص نَْٔيػِتَاى یراه درغت ىه

در  گَىػ  یييػصۀ چػک ویهػطت د ٌيَز ٌػماْطا ویيص. ايک ًیکةاه تظ
ٌا  آنی زىصگنػیط ی ػک  چی. ٌ تيصرغِی ةَدىصو  ؽٓا وییدا غهد

ً ط ةػداؽػِيص. ْٖػم اگػ نیی یٌا یهاریة ویةياةطا داد، تِییط ىهیرا 
ًا اىخػام تهػطیو  نیؽٓا تان  یهاریة گضاریص ارزش اتَٖ یاةػص. ـػْط
 .ىگیطیصی نطك چیٌگط یتَاىص ةاٌث ؽَد د گَى  ىهی چی

سػَد  ي یؽػ ویؽ يص و ةًک ًیکتظی نَر وإٍ ص ةًیةا ؽشؿ
 ویتَاىص از ة ینی   وإٍیکةا تظ ْٖماو ةیهاری ةاؽص.  داؽًِ تَحً

ی ظیػچ ًکػةل ، ػتیىی کیظیْ ویتهط گَى  یچ ویطا تهطیةطود. ز
ی ةطاتطی ةاهی و اغِاىصاردٌا اـَل صیاغت و ةای ٌاد نطدمی ورا

ٌهل کيػص ٌا  آن ةط اغاسص یةاؽص. ةا داؽًِوحَد  ييصگانک ویتهط
اْطاد از ی اری. انا ةػرغص یـَرت اغت کً ةً آن ٌصؼ ن آنو در 

 یوِٕرو  ازایو اىص. ناىصهی ةإی ٌادْطدی اىص و  طدهکى ٌهل نَر ویا
 ىاگٍػان یروز صیؽػاایػو ؽػشؿ . ؽَىص نیهار یةطغص ة نٌَصش

 د. ٌهػًؽػَی رواىػ ًکيیاا یطد یرا ةگی هاریة ا آنی وی، اغکًِ کيص
ی رواىاز ىيط  کً ویٌهيص. ک ین ویرا تهط گَى  یاو چ ًکداىيص  ین

ًِ حيَن ًیکاو از تظ» گَیيص: نی ؽَد، نطدم ین قینط « اغت گْط
 ویػا ای: آصیؾیيصیة درةارۀ آنی . ٌهگؽَد نی زده او ةطچػب و ةً

ی ةػطای ذِػ .داىػص یرا ىهػ ٖػتیذٖی ٌػادْػطدی  ؟غػتای نيهٖ
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ً  ٖػتیذٖ ًکػ اغتغشت گان  ييصک ویاز تهطی اریةػا یٌا  یا ذْط
ؽػَد،  قینطی رواىاز ىيط  در ساىً ؽشؿ ویاةيص. اگط ایرا در آن

 ٌيػَز ٌػم گػطانی، ٌطچيػص دةاؽػصغػاز  نػػئلًنهکو اغت کهِط 
 در نرػلاو . اگػط  اغػتةاٌث آن ةَده  گَى  یچ ویتهطگَیيص  نی
 زدهی ةظرگػ سَاٌػص ةػَد. ةطچػػب کوذؾِيا د،ؽَی رواى ویتهط
 ٌا گػػظارش ةػػطود. روزىانػػً ویاز ةػػ اغػػت وکطنهیػػد و َُؽػػ ینػػ
.  اغػت ؽػصه ًیکدر تظ حيَن ةاٌث گَى  یچ ویتهط ًک دٌيص ین

ی ىگػاٌ گَىػ  یچػ ویتهػط ةػً ًکػيیا ةصونی ذِ از نطدمی ةٍل
 و چيػص وٕػتیٌهػ، او  ةتػیو» :کييػص ینػ نشایٓػتةا آن  ةیيصازىص

 و اهنةػَد  سَبداد  یاىخام نرا آىخا  گَى  یچ ویتهطکً ؼ ید
 ٕػطار اغػت ٌطچػً اغػت وی ٌػاد یْطدانا او  «ؽصه.ی نَر ویا

ی ٌػا یهػاریة اغػت وکػ. نهدٌػص وی نیِٓػص ریة او اتٓػاؽی ةطا
 نٍٖػَل ویػا اید. آؽَ نَاحًی گطید التکا ةا نؾیطد یةگی گطید

ناىيػص د؟ کط را غطزىؼ گَى  یو چیتهطی ٌطچیظةطای  ًک اغت
،  اغػت او دظؽک ًکيیسانط ا : ةً اغت هارغِانیدر ةْطدی دظؽک 

 ویػا ةًآن را  تَان ین چگَىً ؛دؽَهار یةی زىصگ ویص ٌطگظ در ایىتا
 ؟درک کطد لکؽ

 ًکػيیا از اْػطاد ةػصونی لػیس ًکػم ییم ةگػَیتػَاى ین ویةياةطا
ی ٌا گِٓػػًةصاىيػػص آن را دؾػػت  ا اـػػَلیػػ گَىػػ  یچػػ ٖػػتیذٖ
ٖالىیُ ص، یآ یةً وحَد ن یلکنؾ ًکيیا نرق  ييص. ةًک ینان یةی ٌط
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ی ةػطا گَىػ  یؽػَد. چػ ینػ زده گَىػ  یچػ ةًی ةطچػت ىَع طٌ
درةػارۀ از اْطاد ی اری. ةػ اغت نؾٍَر ةَده در حانًٍ تاهَکی  ا دوره
ىکػٌَؼ آن را  ؾػًیدارىػص و ٌهای  گَى  ىگػطش نٍِفػتاىً چی
 داىػص یىهػی ػػک  چیييص. ٌک یرد نآن را و کطده  ذهلً آن ةً ،کطده

کً اىگػار  ةیظارىص گَى  یٕصر از چ  آن .گضرد در ْکط ایو اْطاد چً نی
نهػطح  گَىػ  یلهػ  چػک ًکػيیا نرػق  ةًکاری ةً کارؽان دارد. 

 اغػت ٌلم گَى  یىانيص. چ ینسیایی و ُیطوإٍی را  ، آنؽَد نی
اْػطاد  ویػا طا ذٌویاِْص ز ین اتٓاؽ نَكَع ویا ،غتواهی و ٌله

 اغت. مکٌا  آن و داىؼةػًِ ار یةػ

 ييػػصگانکً یػػکحانٍػػ  تظوحػػَد دارد کػػً در ی گػػطیوكػػٍیت د
ی ذٌيػ اتتٌَهْطدی  وی. چيؽَد ىانیصه نی «گَى  یچذایت »

 تیو وكػٍیػىػصارد. ؽػشؿ در ا ًیکاز تظ ذاـل حيَنی دارد وی
 گَىػ  یچػذایػت  دٌم دیتَك اولةگضاریص .  اغتی نيهٖ کانالً 

ا ٓیای ىٖؼ نٍهی نادرزاد تیٓیک ،  گَى  یچ ویتهط در.  ػتیچ
اٌِٖاد  نضٌب ةً ًکٌػِيص ی ا اْطادیدى دری ؾَرک. در ٌط  کيص ین

 ػػمیةَد ةًاىص کً  ةَدهی اغت اْطاد ٌظار غال چيص، ویدر چ. دارىص
اکٌٖیصه دارىص ٌا  آن رىص.اٌِٖاد دا ػمیو دائَئ  شدػادا سَبی اٌر

ای ةص نخازات. دارد و  ٌهطاه  ةً ػا یچ ویا اْطاد ةًی انا ةٍلکاٌر ٌظ
يگػ اىٖالب در زنان اً ىصارىص. نشفَـ صهیٌٖ ػا یو چیػاز ا ی،ٌْط ٌظ

ی . ةٍلػؽػص زده نیات ةطچػػب سطاْػٌػا  آن ًو ةؽص  نیاىِٖاد 
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ی ٌا ِابکؽَد از  یىهرا  آىچًييص، ک کتَاىيص در یىه ار ٌطچًاْطاد 
ت یدر آن د ٌيػَزی انطوز ٌلم آىچً، ستآنَی درغ و  طدهکػىؾػْط

 چيػص گیطىػص. در ىيػط نی سطاْػات ،اغػت ىؾصهدرک تا ذاه آىچً 
ذاكػط  ذػال ، انػا درةَدىػصو اْطاد یاز ای ادیتٍصاد ز ؼید غال

نهکػو اغػت  وحَد دارىػص. اگطچػًایو اْطاد از ی هکتٍصاد ىػتًِا 
 آؽػکار ٍػص نػادر ةُ ٌػا  آن انػا،  صیػيکى ٌا را ٕتػَل صهیػاز دصی ةٍل
ی اْػطاد، انػا  صیػيک را ٕتػَلٌػا  آن صیػيکى تئػحطؽػایص اىص.  ؽصه

 ٔیػو از نط ييػصک ـػرتتٌػا  آن ييص درةارۀک ین تئحط ًکٌػِيص 
 ویدرةارۀ تهػطی ٖیاىص ةً ذٖا صهیا ؽيیصه یروزاىً دی در زىصگآىچً 

 .اىص ةطدهی د گَى  یچ

 آوردن نرق ةػً ًکةػًِ اغت ؽان  ٕصر ذٌو آناْطاد ی ةٍل
ی طاْػاتسييص ک یط نکْ. سيصىص یؽها ن ةًتً دل ، از  گَى  یچ ىام

 ویدر تهػطی ا صهیػرةػارۀ دصـػرتت د نرق  ص. ةًیا ؽصه و نػشطه
ایو . اگطچً ىصگیط در ىيط نی ار ىادانیةػی ْطد، ؽها را  گَى  یچ

ٕػصر  نآ اش  ینػادرزاد تیػٓیک صیؽای وی ،ای دارد ذٌو ةػًِ ْطد
و ةشَاٌػص  داؽًِ ةاؽصی سَةی نادرزاد تیٓیکةص ىتاؽص. اگط  ٌم
ی در غػهر ؼغػَن چؾمنهکو اغت يص، ک ویرا تهط گَى  یچ

را ی ٍینت ْػَؽی ٌا ییتَاىاةطسی  اغت وکةاز ؽَد و نه ار ةاهیةػ
يػص ک تَاىػص كػهاىت یانا ىه ةاور ىصارد، گَى  یچ . او ةًتخطةً کيص

 نطاحٍػً هارغػِانیة ؽػَد، ةػً ینػ هاریةی . وِٕؽَد هیى هاریة ًک
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 يػص، ةػًک َاىػص او را نٍایخػًِىی ُطةػ نػب کدظؽی يص. وِٕک ین
ٌػم ی يیچدظؽک نب ی يص. وِٕک ین نطاحًٍی يیچنب  دظؽک
ی ىػش  ةشفَـ چیٌ ًک یيص و زناىک او را نٍایخًی هاریىَِاىص ة

ةػا سػَد اِْػص و  ینػ گَىػ  یط چػکػْ از آن ةػً ىتاؽص، دعنؤ ط 
 گَىػ  یا چػیػآ میيػیةتتػا  يمک ین ؼیرا آزنا ؽاىػم»: گَیص   ین

. آیػص ؽک و تطدیص نیاو ةا .« دٌصنطا ؽٓا ی هاریتَاىص ة یوإًٍا ن
 گَى  یچ ًکيیا نرق ةًی کً دارد، سَةی نادرزاد تیٓیک لیدی  ةً

 یص اغػِادیؽاؽَد.  در آن ةػیار نػٍِص ىاٌط نیيص، ک ویرا تهط
 گط ةشَاٌػص ةػً اویدی ٍصدر ةُ  واه ینَحَدیا نيص ؽَد ً او ٌالٕ ةً
 تیوكػٍ ا ةػًیػؽػَد  یاو ةػاز نػ غػَم يص. ىاگٍان چؾػمک کهک
ار ةػاه، یةػػی ةاز در غهر غَم رغص. ةا چؾم ینی يیة روؽو  هًیى
،  ویػا ةػط يص. ٌالوهیةترا ٍان ح ٖتیاز ذٖی ٕػهِ تَاىص ىاگٍان ین

 ؽػشؿایػو ی . وِٕػ سَاٌػص داؽػت ظیىی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا
آن را  ةَِاىػص شنِػظ صیػکي یْکػط نػا یػآ ،يصیرا ةتی ِیو وكٍیچي

 آىچػً ؟او چگَىػً اغػتی ذٌي تیكٍوص یيک یط نکيص؟ ْک ترهل
، نهلٖػًا یسطاْػچیظی  ،طدىصک ین ـرتت درةارۀ آن گطانیدی وِٕ

ت ین در ىيط نػشطه و وکطنهیُ  ؼاکيَن در نٖاةل چؾهاى ،گْط
 ؽػشؿ ویػنِػظ ا ،خػًیدر ىِؽػَد.  ةا آن نَاحػً نیٕطار دارد و 

.  از ذص اغػت ؼیةذٌيی ْؾار  ًکچطا کيص، ترهلتَاىص آن را  ىهی
ایی را کً  دیگطان ذٌػيؼ  ٌطچيػصکييػص،  درک ىهی صیػگَ ینچیٌظ
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ػطار  تٍادل دو نطؼ ویتَاىص ة ی. انا ىه ىیػتی نيهُٖیط يػص. کةٕط
در ،  اغػت دٌػص اؽػِتاه ینػ ةؾط اىخػامآىچً  ًک اغت صهیاو ٍْه

.  اغػت دیؽَد نٍهػَهً ـػر ین گط اىخامیٍص ددر ةُ آىچً  ذایی کً
اکاگط او  اىخػام  نطؼ در آن ًکاىخام دٌص ی روؽ را ةط نتٔی یاٌر

تَاىيػص او را  یىهٌا  آن .اغت اؽِتاه در او يصیگَ ین د، نطدمَؽ  ین
ًِ حيَن ًیکاز تظگَیيص  نی خًیدر ىِ، درک کييص  . اغت گْط

 ًکػؽػها کثػط ىػصارد. ا ًیکاز تظ ذاـل حيَن ؽشؿ ویاانا 
. ؽػَیص دچار چيیو ذػایِی ىهی ص اـالً یيک ینهطیو را ت گَى  یچ

 راگَىػ   یچػ ذایػت دارىػصی ا کً ذٌو ةػیار ةػػًِی اْطاد ْٖم
ص یػذلَر دار ایيخا کًؽها  ازػیاری ةچؾم غَم  کييص. ینتخطةً 

ایچ اً وإٍةاز ؽصه و   زده ؽػگٓت. صیا صهیدگط یدی ٍصٌارا در ةُ ی یٌظ
َکً ص و نِظیداری سَة ص، اذػاسیػِیى ایػو و در ؾػصه ىتػان ؽػ

 گَىػ  یچػذایت  دری ؽشفی ص. وِٕیٕطار ىصار گَى  یچذایت 
ـػرتت ی ار ٌإالىػً و نيهٖػیو ةػػ ةػَده ار آگػاهی، ةػػٕطار دارد

ایی را کػً  یٌاد نطدم ًک اغت ویا نَكَع يص. ْٖمک ین او چیٌظ
را ی ػػکص یػةگَگاٌی اوٕات  اغت وک. نهکييص یهص ةاور ىیگَ ین
 را اىخػامی ارک او گًِٓ ةً ؽشؿ ویو ا صهید اغتَْت ؽصه  ًک

ْطد  وی؟ ةٍصًا اکييصةاور را  ویتَاىيص ا ینی ٌاد نطدم دٌص. چگَىً
را ٌا  آنةایص  کيص ـرتتایو نػائل درةارۀ  يکًیی احا ةً ٍْهص نی

را و دو نػػطؼ یةػػراةهػػ  ةَِاىػػص  ًکػػدارد. ةٍػػص از آى ىگػػً سػػَدىػػظد 
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 ویػا نٍهػَهً . رود نػی ؼیدی سَة ةً چیظ ٌهً، درغِی اداره کيص ةً
 حيػَن ىیػظ ویػ، انػا اىیظ دارىػصی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا اؽشاص

 . ػتیى ًیکاز تظ ذاـل

صه یػىان «یٖػیذٖ حيػَن»ً کػوحػَد دارد ی گػطیدنٍَٕیت 
ةً آن  ًکی ٖیذٖ حيَننييَر از . ؽَد نی صهید ىصرتً ؽَد و ة ین

ةلکػً .  ةاؽػص َاىػًیوإٍػًا د ،ؽشؿکً  و ىیػتیام یيک یاؽاره ن
 میگػَ ی؟ ن ػتیچی ٖیذٖ حيَناغت.  «تظکی  ذٖیٖت»نييَر، 

ؽػَد،  ینػ صهیػدی ؽشف ویچي ىصرتً ، ة ييصگانک ویتهط انیدر ن
و  ػػتیىرایػج  ویػ، ا خػًیدر ىِىٓط در ٌط ـصٌظار ىٓط.  کیص یؽا
 ىصارد. حانًٍی ٌم روی طیتث 

 ؽػشؿ: وحَد دارد یؽطن دیؼی ٖیذٖ حيَنی نٍهَهً ةطا
 ص نػػویػةاؽػص و ةا داؽػًِی ار سػَةیةػػی نادرزاد تیٓیک صیةا

روىػص  کطدن ةطای نیْطدی نػو ه از ٌهط ٌای ةإیهاىص غالةاؽص. 
ی سػَةار یةػػی نػادرزاد تیػٓیک ًکی یٌا آنتظکیً کاْی ىیػت. 

ار یةػػ ٌػػِيص و از غػهَحایيخػا  یِینػثنَری نٍهَهً ةطا ،دارىص
ی اىػػاىی حانٍػ  ٌػاد ویػاز آنػصن ةػً ا ٌطکػی .يصیآ ینی یةاه
تَاىػص  ؽػَد ىهی ینػ کداْطد ذاْي   ًکيیاتطغص، زیطا دع از  ین
 حانٍ  نطدم مینر ویا ْطد ةً ًکيیااورد. ةٍص از یحا ة را ةًی ػک

 نلػباو در  ؽػَد یةاٌػث نػی ةؾػطی ٌػا ، نظاذهتآیص نیی ٌاد
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 غػَٖطی ٌػاد نػطدم غػهد ةً تیىٍا درو   طوت ةاؽصو  ؽٍطت
ػا ؽػَد.  ایيخػا از ًکص یىشَاٌص رغی او ٌطگظ روزی يص. ةطاک ین ٌر

 ویزنػ يػص ةػًک یىهػ حطئػتکػػی  چیٌتطغيص و  ین ٌهًرو  ازایو
اىػص. ةٍػص از  آنصه ایيخػا ةًکً وحَد دارىص ی اْطاد ویص. انا چيیایة

ِاری سَة ةً نطدم ویتَاىيص در ة ی، ىه ورودؽان  غػهَح ةػً. ييصک ْر
ػای زىصگ و در نَل یِظىص ین وییدا ی اریةػػاؽػِتاه ی سػَد، کاٌر

 تا ةً سَدش غَد ةطغػاىص،حيگص  ینی کػی . وِٕدٌيص یاىخام ن
ا  گػطانید ةػًی ادیػنٖػصار ز و ةً دٌص یاىخام نی اریةػةص ی کاٌر
.  اغػت غػَٖطآغِاى   او در ًکيص یة ین شد. اغِادؽَ یار نکةصٌ

دٌػص  اغِاد احازه ىهی در ىِیخً ی؛ٖیۀ ذٖ هط ةا اغتی ػکانا او 
دىتال  اغِادش ةػیار ىگطان اغت و ةػًيص! ک غَٖطایو راذِی  ةً

 غػهت ةًتَاىص ْطد را  گطدد. انا ةً اذِهال زیاد ىهی ای نی راه چاره
تظکیً ةکؾاىص؛ چطاکً نهکو اغػت اغػِادی وإٍػی در دغػِطس 

او ةَِاىص از نطیٔ تظکیػً  کً ةياةطایو تٖطیتًا ُیطنهکو اغت ىتاؽص.
او زیاد اغت  غوةً اـل سَد ةازگطدد. نؾکل دیگط ایو اغت کً 

کيػص، ٌهػط صا یػدٌم  ذٌوو ةصن ی ةطا ایً یکتظ روشو ذِی اگط 
 کاْی ىیػت. ًیکتظ اش ةطای تکهیل ناىصه ةإی

ةاؽص  سَةی داؽًِ اریةػی نادرزاد تیٓیک ؽشفی اگط ْٖم
ادیار ُیةػ میؽطا ویا و ترت ی ٖیذٖ حيَن روش تَان ین ی،ٌط

ی ةػطای صیان چینهلًٖا ٌی وِٕ ،گطید ةیان ةًار ةطد. ک ًاو ةی را رو
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 روش ویػا ،سَد ةازگطدد ٖتیو ذٖ اـل ةً وحَد ىصارد تا ؽشؿ
 شِػظةطسػی از ٌهلکطدٌػای نرود.  ین ةً کاراو  طدنک َاىًیدی ةطا

ٍال  ةاٌػث  نِػظ کػً ی ازٌای ٕػػهت،  نَر نثػال . ةػًدؽَ ینُیْط
ٍػال را دوغػت ىصاآیػَدگی غػطنا و ؽَد ْطد  نی ؽػًِ ةاؽػص ُیْط
ٍال ٌا  و ٕػهتیا ًکيیا. ةٍص از ؽَد نی ی رواى التک، نؾؽصُیْط

دارد.  وإٍػًا حيػَن ًککيص  ٌهل نیی ػکناىيص او و ؽَد  نی ىاٌط
ىاغػظا  نػطدم ةػً ىػً .ؽػَد یىهػی ار ةصک چیٌ بکانا نٍهَهً نطت

ػاک اُلػب ةلکػً ،زىػص یرا نػٌػا  آن ىًگَیص  نی  اىخػام سػَبی اٌر
غطنا چَن تَحٍی ةً .  اغت رذم یار ةیةػ سَدش اانا ة .دٌص ین

 ةػطؼی رو کىػازی ٌا و ةا یتاس ٓؼک ةصون ، در زنػِانکيص ىهی
 و ةػػًسػػَرد  َتػػَطک نیو زىػػص  نی زیػػاو از غػػطنا ی دود. داٌػػا ینػػ

 نػصَْع ذِی کيص، ىهیآیَدگی چَن تَحٍی ةً اِْص.  ینی ظیسَىط
را  اغػب نصَْع ؽياسِم کً کػی را نی ىَؽص. ادرار نیو سَرد  نی
او . صیػحَ ینػی زده و نثل غػي  ؽػصه ةػَد ةػا سَؽػرایز یکً 
ی ةػا ذٌيػی د ٌػاداْػطا ًکيص ک را ترهلی یٌا یغشِتَاىػت  نی
 چٖػصر حيػَن ویػاص یػيکتفػَر  ْٖميص. يک ترهل يصتَاى یىه آگاه

ی نٍهػػَهً دارای اؽشاـػػ ویایتِػػً چيػػؽػػص.  ةاٌػػث زحػػط او نی
 نػػوی ٌػا ساىمٌػا  آن کثػطا. ٌػػِيصی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىا

 کَچػک ًکػيیای ةػطاسػَد را ی ٌػا داٌػا ساىم ،ٌػِيص. در گضؽًِ
ی از رو تَاىػػت ینػسػاىم نػػيی ةػَد کػً انا  ةػِيص. ین ،ةهاىص
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ی ةپػطد. وِٕػی راذِ نِط ارتٓػاع داؽػت ةػًدو ی کً ةیؼ از َارید
ْػطار  از ساىػً ؾػًیو ٌه ؽػصه او نخيػَن ًکػصىػص یداش  هساىَاد

ٌلػػای اوِٕػػی  کطدىػػص. نی درِ ساىػػً را ةػػً روی او ٕٓػػليػػص، ک ینػػ
ةػا اىگؾػِؼ ةػً ٕٓػِل در اؽػاره طدىػص، ک ین کرا تط ساىً ساىَاده

ی ط آٌيػیطد. ةٍصٌا او را ةا زىخک یْطار نگؾَد و  کطد و در را نی نی
 دادن  انکػةػا ت، طدىػصک ینػ کرا تػط ساىػًً ٌهػی طدىص. وِٕکنٍار 
 ویػا ةًةَد.  وکطنهیيِطل او ُکطد. ک یةاز نآن را ی آغاى ةً ،طیزىخ
او  ًکيیاسانط  . ةًکطد نی را ترهلی ادیار زیةػی ٌا ی، غشِٔ ینط

ت  ةً ،کطد نی ا ترهلْطغا و ؽصیصی ر ةػیار نإتزحط  ی حظاغٌط
ااک  ا دو غػال و دریػ کیػد. نٍهػَهً طک نیرا دطداست  ةصشی ٌر

کػطد  کػً ترهػل نیی طا زحػطیػص، زیؾػک ین نَل غال غً تیىٍا
 ةػَد اِْػاده اتٓػاؽچػً را کػً آى ىاگٍان،  از آن . دعةَد ادیار زیةػ
گَىػ  او  ٕٓػل اش، ةالْاـلًً یکتظؽصن  نلسانط کا ةًص. یٍْه ین

 ویػؽػص. ا یىػاٌط نػی یسصای ٌا ٕصرتوإػام  اىَاعو ؽص  یةاز ن
وحػَد  زیدر غطاغػط تػارٌػا  آن ازی ، انا تٍصادىصىادر ارینَارد ةػ

ی نَِغػهی نػادرزاد تیػٓیکایو دصیصه ةطای اْطادی کً . يصداؽِ
ی ٌا ػػتیو دائَئ راٌتػانذِهػاهً درةػارۀ اةػَد.  هینخػاز ىداؽِيص 
و  تػت یػز وحَد داؽِيص و ایوإًٍا در تارٌا  آن ص،یداى ین نخيَن

وحَد  َاىًیدی ٌا ػتیدرةارۀ دائَئی ادیزی ٌا ؽصه اغت. داغِان
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را ةػا حػارو از  «ییٌَ ویچ» ًکی نخيَى راٌبداغِان  نثل .دارد
 .طدک طونینٍتص ة

تػػَاىیم  ، نیً یػػکتظ از ذاـػػل حيػػَندر سفػػَص و یةيػػاةطا
ةگَییم کً ٕهًٍا وحَد ىصارد. اگط کػی ةَِاىص آتػؼ ایخػاد کيػص و 

ٌػادی اغػت.  گَیم ایػو ؽػشؿ َْؽ گَىً ةاؽص، نی اگط وإًٍا ایو
 کػػطدن  طون دٌػػص، ةػػا درازیػػاگػػط کػػػی ةَِاىػػص آتػػؼ را از دٌػػان ة

غیگاری را روؽو کيػص،  ؼِدغِؼ آتؾی روؽو کيص یا ةا اىگؾ
 ىانم! نتیٍی نی آن را تَاىایی َْؽ

 ٌ یکدر تز ی ايریهننداخلۀ 

 ًکػ اغػتی ا نصاسلػً ویػ؟ اػػتیچ ًیػکدر تظی اٌطیهينصاسل  
 ویتهػط . چگَىػً میؽَ ین نَاحً ةا آن گَى  یچ ویدر تهط اُلب

ی وِٕػ در وإػًسَاىػص؟  یرا ْػطا نػی اٌطیهيػنصاسلػ   گَىػ  یچ
.  وحَد سَاٌص داؽتی اریةػ التکيص نؾک ًیکةشَاٌص تظ ؽشؿ

ی ٖػی  ذٖیػکتَاىػص در تظ یىهػ ؽػشؿ،  ْاؽو نػو ذٓاىت ةصون
نهکػو ،  صیةگضار طونیرا از در ةتان  یدا ًکيیا نرق ةًد. ؽَ نَْٔ

 . دعرود یو ىهیاز ةْطد ی اـل در سهط ةاؽص. روحتان  اغت حان
ةػً ی ىػصگو زیػٕتػل از اتػان  یاحِهاٌی ٌا تیدر ٍْایانکان دارد 

 بکػا نطتیػ،  ـػصنً رغػاىصهٌا  آن ةً،  صیؽصه ةاؽ ةصٌکار گطانید
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اک ی در حػػِخَ ارانکػنلت . آن صیه ةاؽؽصی گطیىادرغت دی اٌر
سانط  ؽػشؿ ةػً ًکػ اغػت ؽػصه گًِٓ ػمیؽها ٌػِيص. در ةَد

داؽػًِ ی ةػصٌی ػػک . اگط ةػً يصک ینی زىصگی یارناکی ٌا ٌَٖةت
از  ؼی. اگػط ةػ اْتیآن سَاٌص  ةازدطداستی ، او ؽها را ةطا صیةاؽ

ؽػها  ةًی زىصگی دورۀ ةٍص درآن را  يص، نختَر اغتکاْت یذص در
ٌػا  آن يػص،کی اذِطانػ یةػ يؼیوایػص ةػً یْطزىػص ةصٌص. اگط دع

ٓػط و یگَىػً، ک  ویطد. اکسَاٌيص  ٌَضی ةٍصی را در زىصگؽان  یحا
م یا صهیػدی راغػًِ انػا ةػر گػطدش اغػت. نَر دیَغًِ د داداش ةً

و یگضارىػص تهػط یکييػص و ىهػ یکً نصاسلً نػٌػِيص ی یٌا اٌطیهو
ػا ٌلتیچ ویا . تهام صیکي غػتب  دارىػص و ةػصونی یارنػاکٌػای  ٌظ
گَىػً  ؽػص ایو یاگط ٌلِی وحػَد ىصاؽػت احػازه داده ىهػ. ػِيصیى

 ةاؽص.

 اتٓػاؽذیػل  ـػَرتً ةػی اٌطیهيػنصاسلػ   لکؽػ ویتط یٌاد
تػان  انطاؼ می، نر کيیص تهطیوگَى  را  یچ ًکيیااز  اِْص. ٕتل ین

ًِیرا  گَى  یچ ًکيیاسانط  ةً. ىػتًِا آرام اغت  ؾًی، ٌه صیا اد گْط
ؾػو یِینص ًکػيیا نرػق  ةػًانا .  صیيک ویتهطآن را  صیدار دوغت

دػط از غطوـػصا  اتػاؽ ةیػطون ، ىاگٍػان کيیػص ىؾػًِ را ؽػطوع نی
رود،  ینػ در راٌػطو راهی ػػکزىيػص،  ینػ ٌػا ةػَؽ اتَنتیلؽَد.  ین

 ةػً ةیػطون َ دریسَرىص و راد ین ٌم ٌا ةً ، درصیآ ین گِٓگَی ـصا
را  گَىػ  ی. اگػط چػ ػػتیىی َتکگط غػید ص. ىاگٍانیآ ین ـصا در
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 گَىػ  یچ ویتهطوِٕی انا  ، اغت انالً آرامک نریم  صیيکو ىیتهط
از ؽػها ٌطگػظ درةػارۀ ی اریؽَد. ةػ ین گَىً ویا  صیيک ین را ؽطوع

 ؟ ْٖػم ٕػطار اغػت از چً وإًٍا نَكَعص. یا صهیؾیيصیتط ىٔ یٌه آن
ػػادیو ُیػػا ًکػػص یػػةط ینػػی دػػ ص یػػتَاى یىهػػ ًکػػيیا و از اغػػتی ٌط
 ویػػص. ایػػيک ینػػىاانیػػصی  ص اذػػػاسیػػيک ویرا تهػػط گَىػػ  یچػػ
ادیُ» ٌػا  اٌطیهو ویػيص. اک ین ؽها را نَِّٕ ویتهط «،ةَدن یٌط

ی را ةػطا نػطدم ًکػی نَر ةػً ،ؽػَىص نیؽػها  نػظاذم ًکػٌػػِيص 
 ةػَده نصاسلً لکؽ ویتط غاده ویييص. اک ین يِطلکؽها  نظاذهت

. ؽػَد گَىػ  یچػ ویؽػها از تهػط نػاىًو اغت کػً یا ٌصْؼ و
تهػام ی سػَاٌ یو نی ىائل ؽَدائَ و ةً ی و کيیتهطی سَاٌ ین»

ایآن چ ٌػا  آن «ی؟دطداست ىکيػی ٌػِ ةصٌکاررا کً ةً نو ی یٌظ
 ویص. انا ایيک ویتهط گضارىص ىهی در ىِیخً .کييص یهىرا ترهل  ویا
ةٍػص از  ؽػَد. یىػاٌط نػ یةشفَـػاغت کً در غهد ی ظیچ ظیى

ةیان  ةػًةاؽػص.  گػط وحػَد داؽػًِید صه احازه ىصاردیو دصیا ی،نصت
 ؽػَد یهػىداده  ىص احػازهَؽػ کػمٌا  یةصٌ ویا ًکيیا، ةٍص از دیگط

نػا ی داْػا در ْػایَن ًکػ زیطا اْطادیييص. ک نصاسلً ةاره ةا ؽهاود
تیييص دک ین ًیکتظ ت غهَح را دؾت  ةً دارىص وی ٍیغط ؾْط غٌط

 .گضارىص یغط ن

ً کػص یػداى ینػ وحػَد دارد.ی اٌطیهياز نصاسل  ی گطید لکؽ
ةػاز ؽػَد. ةػا  گَىػ  یچػ ویتهط ٔیتَاىص از نط ینا ن غَم چؾم
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 در ساىػً ًکػی ذػای در اغػت وکػاْطاد نهی ةاز، ةٍل غَم چؾم
ا یػ کتطغػيای ٌا از ـػريًی ييػص ةٍلػک ینػ ویرا تهط گَى  یچ

ریشًِ  ٌم ةًی نٌَاٌا  آن ازی ييص. ةٍلیرا ةت کوذؾِياٌای  چٍطه
ی ا ذِیييص کسَاٌيص ةا ؽها دٌَا  یگط نیدی دارىص و ةٍلی و ةليص

گػاٌی . اىص سیلػی تطغػياک ًکدٌيص  یرا اىخام نی ات نشِلٓکذط
را ٌػا  آن دٌػص، یٌػا را اىخػام نػ ویتهط ؽشؿٕات ٌيگانی کً او
. اىص کتطغػياو وإٍػًا  اىص صهیچػػت ديخػطه ةػً ةیطون از کًيص یة ین

از نصاسلػ  ی لکؽػ ویِٓص؟ اةی اتٓاؽ تیوكٍ ویاتَاىص  نیچگَىً 
ار یةػوكٍیت  وینا، ای داْا در نصرغ  ْایَنانا اغت. ی اٌطیهي

 ىٓػط اتٓػاؽ کیػی ةػطااز ٌط ـص ىٓط ص ی. ؽا ؽَد نی صهید ىصرتً ة
 چیٌػؽػَىص. چػَن  کثط اْطاد ةا ایػو وكػٍیت روةػطو ىهیِٓص. ایة

ؽػها  نظاذم لکؽ ویةً ا ػتیىصارد، نخاز ىتان ً یکتظی ةطای ىٍٓ
 ویتػط جیرا از نظاذهػت ىَع وی، اٌای نطغَم غایط روشد. در ؽَ
ًا  از نػطدمی ةٍلػیاةص.  ادانً نیی ادینصت زو  اغتٌ صهیدص ـػْط
 زده وذؾػتو ييػص ک ویرا تهط گَى  یتَاىيص چ یىه ٌلتٌهیو  ةً
ی هػیو در نر در ؽػب دٌػص ین دینٍهَهً تطح ؽَىص. ؽشؿ ین

 در نٖاةل چؾهاىؼرا نَحَدی يص. اگط ک ویرا تهط گَى  یچ آرام
تطغػص  ػیار نیة رغص، نی ةً ىيطؽتد  اىػان ىیهی ىیهی ًکيص یةت
ی داْػا در ْػایَنی ا صهیدص ویيص. نٍهَهً چيک ویرا تهط گَى  یچ
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وحػَد دارد، ٌای اغػِثيائی ةػػیار کهػی  ىهَىً ىصارد. انانا وحَد 
 دارىص.ساـی ار یةػ تیاْطاد وكٍی طا ةٍلیز

  یػکتظةػا ی یٌػا ویاغت کػً تهطی نطةَط ةً اْطاد گطید ىَع
ٌهطاه  را ةػًی رزنػی ٌا  ٌيطٌا  آن دٌيص. یاىخام نی طوىیو ةی دروى

در نصرغػ  دائػَ ؾِط یٌا ة روش وی. ادٌيص یاىخام نی   دروىیکتظ
 طد،یػگ یاد نػیػرا ی اً یػکتظ روش ویچيػی ؽشفػی . وِٕاىص جیرا

کػً ی ؽػَد )ؽشفػ ینَاحً نػی اٌطیهي نظاذهت ویةا چي اُلب
و یػ. اؽػَد یىه ةا آن نَاحًکيص  یو نیرا تهطی نٍهَیی ٌا روش

ی یٌػا ویتهط ایػی طوىػیو ةی   دروىیکتظی ٌا روش ْٖم در صهیدص
آىچػً روی  ؽػَد.( ینػی رزنػی ٌػا ٌيػط اِْص کً ؽػانل اتٓاؽ نی

ػػای رزنػػی ةػػً  ۀنتػػارزی ةػػطادٌػػص ایػػو اغػػت کػػً کػػػی  نی ٌيٌط
کييػصگان  ظکیًاز تی ادیػتٍػصاد زدطدازد.  ایو ؽاگطد نیی حػِخَ

از ی ؽػػاگطداىٌػػا  آن ازی اریػػػو ةٌػػػِيص  در حٍػػانی ػػػِیدائَئ
ٌػػػِيص. ؽػػاگطد ی طوىػػیة وی   دروىػػیػػکتظا از یػػی رزنػػی ٌػػا  ٌيط
ی ْػطدرا رؽص دٌػص. چػطا؟ اگػط  تَاىص گَى  ینظ یىی رزنی ٌاٌيط
ةتطد،  ویرا از ةی ؽشف نياًْو  ؽٍطتاىيص ٌا ن یواةػِگاز ی ةطس

ی طدن واةػػِگةػ ویةاز اوی ةطا ص. اناکي رؽص تَاىص ین ظیاو ى گَى 
اةت ا نػاز کيصی  ةًو ةطد  ینوٕت ار یةػ ٕر رو،  ؽػَد. ازایػو یآن ٌر

تَاىص در غػهَح  و ذِی نیدٌص  راذِی چيیو کاری را اىخام نی ةً
ؾو اغت، یِیدر سَاب یا در ذال نصی ساـی ىیظ روی دٌص. وِٕ
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يػص. ک ینػ ویتهػط رای رزنی ٌا  ٌيطا آن ؽشؿ یو یاً ک داىص ین
ی آن ؽػػػشؿ ةػػػطا کطدن صایػػػدی را ةػػػطا ؼةػػػصى او اـػػػلی روح

ای رزنػی چػً کػػی ةٍِػط یکيص تا ةت یتطک نی نلت نتارزه يص ٌيٌط
ػا در ةُ یچ ویػادٌص.  روی نی نتارزه ویا و غپع اغت ی ٌاٍػصٌظ

ىػظد  نتػارزهدٌيص. نهکو اغت ْطدی ةاؽص کً ةطای  روی نی گطید
در  ،کؾص نیگط وإًٍا او را یدِؿ ؽشآن  يصکرد آن را  . اگطةیایصاو 

 ؽػػشؿ ویػػاوِٕػػی  گیػػطد. ای ةػػیو ایػػو دو درنی نتػػارزه ىِیخػػً
نػئلً  ویو اآیص  نیاو ی حػِخَ ةً نتارزهی ةطای ػک، سَاةص نی

 ًکػ صهیرغػ آن وٕػت در وإػً. کيػص نیرانػؼ آ او را ةػصون ؽب
اةت ةًاش  یواةػِگ اةػت تیػذٌي ایو ةطود. اگط ویاز ة ٕر  حَیی ٕر

سَاٌص ةَد. ةا گضؽت  ـَرت ویةصاش  یزىصگ ؾًیىطود، ٌه ویاز ة
 ویػای تَاىػص ْطاغػَ یىهػ ٌيَز ٌػمی نِهاد انی، ةٍص از غای زنان

دٌص. ةػا  ادانً گَى  یچ ویتهط ةًتَاىص  ىهی گطید. او ةطود غهد
 ویػاز ا ؼیظ ةػیػىاش  یکػیظیْ ةػصن ی،از ذص اىطژ ؼیة نفطؼ

، ویةياةطاد. ؽَ ىاتَانی راذِ ةً اغت وکيص و نهک تَاىص ترهل یىه
 ویػةا ا اغت وکنه ؽشؿ ی،طوىیو ةی   دروىیکتظی ٌا روشدر 

  یکتظ . در روش اغتی ٌادةػیار ظ یى ویو ا وكٍیت نَاحً ؽَد
 اتٓاؽ ؽَد یداده ىهوحَد ىصارد و احازه ی ِیوكٍ وینا چيی دروى

 .اىص جیراةػیار  طدمکةیان اهن  ًکؽکلی  چيصایو ِٓص. یة
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 ًکػوحػَد دارد ی اٌطیهيػاز نصاسلػ  ی گػطیدؽػکل  ٌػمةاز 
ٌه  ؽها    نصرغ  نایکتظدر ی ذِ .دَؽ ین نَاحً ةا آن ٌطکػی

ی ا نػػئلً ویػ. ا اغػت ؽٍَت اٌطیهوآن ؽَیص.  نی نَاحً ةا آن
و زن و ؽػٌَط یةػ ی،اىػػاىی . در حانٍػ  ٌػاد اغتی ار حصیةػ

تَاىيػص  یو رواةم نیْٖم ةا اٌا  اىػانوحَد دارد و ی یرواةم زىاؽَ
در  یاةػص و نیگػػِطش  ىرػَ ویػا ةًی . ىژاد اىػاىصنثل کييصیتَی

ةػطای نػطدم ٌػادی  وی. ةياةطااذػاغات وحَد داردی حانٍ  ةؾط
ِػػاری در ازدواج نتچيػػیو  نَحػػَدات ةؾػػطی .  اغػػتی ٍػػیْر

از  ةػطدن  ٌؾػٔ، تيٓػط، یػضتی، سَؽػرای، سؾم. صىذػاغات دارا
ؽشفػی ةػط  دادن تػطحید ی،ارک از اىخام تطدنى یضت ی،ارک اىخام

 نػطدماذػاغػات ٌػػِيص.  ٌػا ظارةَدنیٌػا و ة یغػطگطندیگػطی، 
ٌيَان  ةػً ييػص. دػعک ینػی زىػصگ اذػاغػات سانط ْٖم ةًی ٌاد
 ویػص ایػىتارود، ْػطد  ةَدن نی ورای ٌادی ًکی ػکو ييصه ک ویتهط

ةگػضرد و ٌػا  آن ص ازیطد و ةاتة ةً کار نػائلی اةیارزی را ةطارویکطد 
ةػً  از اذػاغػات ًةػیاری کػی ٌا یواةػِگدر سفَص . رد ؽَد
ٌػا  آن و غػطاىخام میدٌ تیاٌهکهِط ٌا  آن ةًةایص ، يصیآ ینوحَد 
ػػا  ی ٌهگػػ ، ىػػَع ویػػاز ای و نَكػػٌَات ؽػػٍَت، انیػػال.  میيػػکرا ٌر
ا  صیةاٌا  آن و تهام ٌػِيصةؾطی ی ٌا یواةػِگ  ص.ؽَىٌر

، کييػص تظکیػً نیی ٌػاد نطدم ویدر ة ًکی گاى ييصک  ظکیًتی ةطا
ص. یؽػَ ًا راٌتػیػ راٌػب ًکػسَاٌػص  ی  نا از ؽها ىهػیکنصرغ  تظ
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ص یػةا چگَىً . دعازدواج کييص صیةا ٌيَز ٌم حَان ييصگانک ویتهط
نػَر ً   نصرغػ  نػا ةػیػکتظ ًکػ ام نَاحً ؽص؟ گًِٓ نػئلً ویةا ا

ؽػَد  ینػئلً ةاٌػث ىهػ ویرود. ا ین ْطد ىؾاىً ذٌو ةً مینػِٖ
کع، ٕػطار ص. یةصٌ از دغتوإًٍا را تان  ینادی ٌا نيٍٓت ةلکً ةٌط

سػَد را ي  یؽػ ویؽی اغت در نیػان نيػاًْ نػادی نػطدم ٌػاد
 تان ؽػیي  ؽیوص یػدٌ یرؽػص نػی نَر وإٍ ةًآىچً  ص.یآةصیصه کي

ػا کيیػص رای واةػػِگ صی. اگط ةَِاى اغت  یٌطچیػظتَاىیػص از  نی، ٌر
ػا ی نػاد ًْاني ًکؽَد  از ؽها سَاغًِی وِٕ .دغت ةکؾیص را ٌر

ص یػػص. اگػػط ىَِاىیػػدٌ اىخػػامآن را  تَاىیػػص نَر ذػػِم نی ةػػًص، یػػيک
ا ی واةػِگ ص. یؾکة ظ دغتیچ چیص ةَد از ٌیص، ٕادر ىشَاٌیيکرا ٌر

را تظکیػً کيیػص. تػان  ایو اغت کً ٕلب ًیکتظی وإٍ ٌصؼ رو ازایو
نػػائل را از  ویييص اک یدر نٍاةص ؽها را نختَر ن ًیکتظی ٌا روش
ا ؽَیصی واةػِگ ویاز اایيکً  تاص یةصٌ دغت احػازه  ةػً ؽػها .ٌر

نطیػٔ، ؽػها را نختػَر  ص و از ایػویػدٌيص درةػارۀ آن ْکػط کي یىه
ویػی . اىص صهیةطگظرا ی روؽ ویچيرا کانالً نطد کيیص. ٌا  آن کييص ین

ص. از ؽػػها یػػاىخػػام دٌی ارکػػ ویچيػػ میسػػَاٌ ینػػا از ؽػػها ىهػػ
ةً ٌالیػٔ نػادی کػً در نٖاةػل ؽػها ٕػطار دارد کهِػط  میسَاٌ ین

ار یةػػنػا   یػتظکنصرغػ  ةً ٌهیو ٌلت اغت کػً  اٌهیت دٌیص.
ةػا ص. یؽػَ ًا راٌتػیػ راٌػب میسػَاٌ یاز ؽها ىه نػِرکم اغت.
د، ؽػَ یج نػیػرای ٍینػَر وغػً يصه ةیروش نا در آتَحً ةً ایيکً 
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ييػص ک ین ًیکتظی ٌاد نطدم وینا را در ة روش ًکی ييصگاىک ویتهط
 داْػا ْایَن ييصگانک ویيص. تهطیایدرة ًراٌت ای راٌب ـَرتً ص ةیىتا

ی ، از ٌهگػً یػکةػا تظ يػص. در راةهػًیدرآ لکؽػ ویةػص احازه ىصارىص
ص و یػيک ینػ ًیکتظ ييص: اگطچًک را نطاٌات نػائلایو م یسَاٌ ین

 ً از ٌهػػطتانیکسانط تظ ةً صیيص، احازه ىصارک یىه ًیکتظ ٌهػطتان
ص یو ىتا صرا غتک ةگیطی نَكَع ویا صیگط، ةاید ةیان ص. ةًیؽَحصا 

 در ىيػطدٌيػص آن را نٍػم  نی تیاٌهکً نطدم ٌادی ةً آن ٕصر  آن
ظ در یاىگ ؽػػٍَتنهایػػب و ی حيػػػی ٌػػا ی، آزادویژه ةگیطیػػص. ةػػً
ار یٌالٕػ  ةػػ از نػطدمی . ةٍلاىص در تصاسل ةا نطدم حانٍ  انطوز

ا دارىص. یچ ویا ًةی ادیز ت یػاٌه صیػييػصگان ةاک ویتهػطانا نػا ٌظ
 . مینػائل ةصٌ ویا ةًی هِطک

در ذػایی کػً  ٌادی نطدمةاه ىگطیػًِ ؽَد،  غهَح ازی وِٕ
 ةػصون، ٌػػِيص ویخو ِگل در کطدن یةازدر ذال  در احِهاع ٌػِيص

در ذػال در روی زنػیو ٌػا  آن اغػت.آیػَده نَِحػً ؽػَىص ایيکً 
 ویػسانط ا ةػًص یػىتا ًکػ میا گِٓػً ویخو ٌػِيص. در گل کطدن ةازی

در نطذل  رو  ازایوص. یؽَی ىاٌهاٌيگ ةاٌث تان در ساىَاده ،نَكَع
ی زىػصگ ًکػ اغػت . سػَبصیػةصٌ تیاٌهکهِط  آن ص ةًیةا ذاكط
 غػهد ةًی وِٕ يصهیآ . دررا ذٓو کيیص هاٌي  و ٌادیٌ کنؾِط

در سَاٌػص ةػَد.  غػهد در آنی گػطید تیكٍو صیطغةی ةشفَـ
ایػو ایػظام را ةػطآورده ةاؽػص و اگػط  ـَرت ویص ةصیذاكط، ةاذال 
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دٌػص  یرخ نػ در حانٍػًرا کً  آىچً صی. ایتًِ ىتااغت سَبغازیص 
 ؟تَاىص آن نخاز ةاؽص چگَىً نیص. یيک دىتال

 ةػصن صیػداى یدسایػت دارد. نػ نػػئلً ویػا دری گطید ٌانل
و کػالس را یػکػً ای زنػاى.  اغػتی اىػطژ نا ذانل ييصگانک ویتهط

ػػص ٌؾػػِاد تػػا ىَد ص،یػػکي یتهػػام نػػ تيٍػػا   ىػػً السکػػ ؽػػها در دـر
دػع  .کيص نیظ رؽص یى تان گَى  ًکةل یاةص نیؽٓا تان  یٌا یهاریة

ص یػکً داری گَىگ .ةا سَد داردرا ی ار ٕصرتهيصیةػی ؽها اىطژ ةصن
در ػت. یى نِياغب صیذاكط داردر ذال  کًی يگیؽ ویؽ غهدةا 

، چطاکػً آن را  اغػتنَر نَٕػت ةػاهتط  ةػً تػان گَى  ذاكػطذػال 
ا ارتٖػدر ذػال ؽها  ي یؽ ویؽ ذاه ام. ؽها ةاه ةطدهی ىاگٍان ةطا

ةػً ٌهػیو  رغػص. نیآن  ةػً نَر ذِم در آیيصه و ةً جیتصرً ةاغت. 
گػط، ؽػها ید ٌتارت ةػًایم.  را دیؾادیؼ ةػاه ةػطده تان گَى  ٌلت،
کػً از روؽػی ی اىػطژایػو . ةا سَد داریصی اىطژتَحٍی  ٕاةل نٖصار

 ، ٌه  ؽػهادر ىِیخً .اغت نٍطةانو ؽصه، سایؿ  راغِیو تظکیً
ص. یػيک ینػ اذػػاسنٍطةان را و  آرامی یْلا صیا ىؾػًِ ایيخا کً

ا را یچ ویاام و  ً کطدهیو ؽکل تظکینو سَد را ةً ا ٌهطاه سػَد ٌظ
ط کػچ ْیاغػت و ٌػی در ٌهػاٌيگ ىؾػًِ ایيخا کً ٌطکػی. دارم
ْکػػػطی درةػػػارۀ ی ذِػػػی کػػػػ ٌیچىػػػصارد و  ر ذٌػػػيؼدی ةػػػص

 ْػایَنةایص از ایظانػات ظ ی، ؽها ى يصهی. در آ ٌم ىصارد صنیؾکگاریغ
ظ یػى صیػآ یص نیؽها دص  یکاز تظ ًکی گَىگو  صیيکی طوینا دی داْا
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َغػًِ ینَر د ةػًتػان  یاىطژنَر کػً  ٌهػانسَاٌص ةَد.  لکؽ ویةص
ی سَاٌص ؽػص. ذِػی ار َٕیةػتان  ةصن گَى تاةؼ ، کيص یرؽص ن
تان  صانیػننرصودۀ در کً ی ٌاد یىتاؽص، ْطدی َٕ ٕصر ٌم اگط آن

ػت تث یط ترتٕطار دارد،  یػا اگػط در نيػظل .  ؽػها ٕػطار سَاٌػص گْط
کيیػػص و اٌلػػای  ؽػػکل دیگػػطان را نٍػػار نی ةػػً ٌهػػیوةاؽػػیص، 
تَغػم ٕطار گیطىص و  طیتث  ترتنَر نثتِی  ةًتَاىيص  یتان ن ساىَاده
ص یػػِینختػَر ىی ؟ ذِػگَىً اغػت چطا ایونٍار ؽَىص. تان  اىطژی

اغػِٓاده کيیػص. ایػو نیػصان، نیػصاىی از تان  ةطای ایو کار از ذٌو
رو نطدم  ازایو ی و اْکار درغت اغت.سَاٌ ىیکٌهاٌيگِی سایؿ، 

ػایرۀ چةػادر کػطدن  ل ةً ْکطینِها ػایػةػص ی ٌظ ةػص ی ا اىخػام کاٌر
 داؽًِ ةاؽص.ی طیو تث یتَاىص چي ػِيص. نییى

را روؽػػو و  حا ٌهػً سػصایی ىػَر ًکػ ؼ گٓػِمیچيػص روز دػ
ؽػصه از  غػانًی اىطژٌتارت دیگط،   ةً. کيص را ٌهاٌي  نی چیظ ٌهً

ادی ی ٌا ذایت تَاىص تهام یةصن نا ن  ویيػاةطايص. ةکرا اـالح ُیٌط
،  صیػيکط ىکػْ نػائل ویا ةً ؽهااگط  ی،اىطژ صانین ویط ایتث  ترت
 ،صیػيکط ىکػْ آن ةًاگط ؽها .  کيیص نٍار نیٕفص ٌهػطتان را  ةصون

ط کػػْ آن ةػػًىیػػظ ٌهػػػطتان و  را ىشَاٌیػػص داؽػػتی ارکػػاْ چيػػان
ْٖػم ذاكػط  میطا در نرػیػػػت، زیى و نهلػٔیطد. انا اکىشَاٌص 

ی ٌطچیػظ، صیػيصازیةی ص و ىگاٌیکي وؽورا ر َنیظیتلَاغت ی کاْ
ظد. انػا در یػرا ةطاىگ ؽػشؿانیال تَاىص  ینی راذِ ةًوحَد دارد و 



3۱3 

 

. در صیؽػًِ ةاؽػرا دای نٍارکييصگا ط  ویا صیتَاى ین ی،ٌاد میؽطا
ؽػها  ةػً ًکػيیا ص، ةػصونیةطغ ةاه حَغه ةً ًیکدر تظ یوِٕ يصهیآ

ذایت دیگطی  ٌيگام آندر . صیکيار ک چً صیداى یسَدتان ن،  میةگَ
 ویٌه ةًوحَد سَاٌص داؽت تا زىصگی ٌهاٌي  را نههئو غازد. 

از  ؼیةػی ىگطاى چطاکً ،صیةً آن تَحً کياز ذص  ؼیص ةیسانط، ىتا
وحػَد  ؽػٍَتو ؽػٌَط نػػئل   زن وی. ةػ اغتی واةػِگ ظیذص ى

ک غػتآن را  انیال وحَد دارد. تا وِٕػی ةَِاىیػصىصارد، انا نػئل  
سَاٌػص  ؼیدی سَة ةً چیظ ٌهًص یم ىطویو تٓط ص و ةً اْطاطیطیةگ

ت  . ْر

ص ؽص؟ اگػط یروةطو سَاٌ ؽٍَتاٌطیهو از ی ىٌَ ةا چً دع
 ىتاؽػص، در سػَبی اْکاىصازۀ  ةًؾو یِیدر نصؽها  غکَنی یتَاىا

 در سَاب ًکی . زناىىاٌط سَاٌيص ؽصتان  اٌاییرؤ نَل سَاب در
ؽػَىص.  ىاٌط نی ، ىاگٍان صیا ىؾػًِ ؾویِینص ا در ذایتی صیٌػِ

، نػطد  صیةاؽػ . اگػط زنؽػَد نیىاٌط ی ا تاچٍطهی، ز صیةاؽ اگط نطد
يػًٌا  آن اناؽَد.  ىاٌط نیتان  یآرزوٌا اگػط ةػً ٌػط  .ٌػػِيص ةٌط

ؽػها  ةػً، ةً اذِهال زیػاد ؽکلی ؽها را ترطیک و ةطاىگیشًِ کيص
درةػارۀ  ی. ٌهگػغازد ت نییوإٍرا یک  و آندٌص  نی دغت اىظال

ی   زىػصگیػکتظی ةطا ةصن حٌَط  نا، یکتظ : در روشصیؾیيصیة ویا
 اىػظال لکؽػ ویػا ةػً ؾػًیص ٌهیػتَاى یىه .رود ین ةً کار ؽشؿ
ص. یػا را ٌػم ىگضراىصه ؽػٍَت انِرػان ًکػيیا ص. كػهویةاؽ داؽًِ
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  ٌه ًک میگَ یؽها ن ةًرو  ازایوتَاىص نخاز ةاؽص؟  ین ویا چگَىً
ْا را در ذایی کً  ؽَیص. نَاحً نی نَكَع ویانَر ذِم ةا  ؽها ةً
ؽها ةً ذٌو ی ٕصرتهيصی اىطژْطغِادن در ذال  دٌم ین آنَزش
را  آىچػً ؽَیص سارج نی ایيخا از ایيکًةٍص از  اغت وک. نه ٌػِم
 ویػةا ای نَر وإًٍ ةی ص. انا وِٕیاوریاد ىی ةً ٔینَر دٕ ةً ام گًِٓ

ی وِٕػ. تػا آوریص نیسانط  ةً ام گًِٓرا  آىچً ،نَاحً ؽَیص نَكَع
سػانط  ةػًآن را  در آن زنػان ص،یػطیةگ در ىيػطکييػصه ً یرا تظک سَد
 ویػا صیػتَاى یغپع ن ص ویيک يِطلکرا  سَدتَاىیص  نیو آوریص  نی

ؽکػػت ةػار  ویاویػی ةػطاآزنػَن  ویػص. اگػط در ایرا ةگضراىآزنَن 
اویػیو انػا ةػیار غشت اغت کً ةار دوم آن را ةگضراىیػص. ، ةشَریص

از سَاب  ؽصن  ؽَیص اگط دع از ةیصار ةاری کً در آزنَن نَْٔ ىهی
تػث یط ٌهیٖػی ی طکػْ تیكٍو ویا صیؽاةػیار اْػَس ةشَریص، 

ةٍػص   ةگضارد و اذِهال ایو را اْظایؼ دٌص کً دٍْتان  روی ذٌو
ی ػػکاگػط ةَِاىیص سَد را کيِطل کيیص و ایػو آزنػَن را ةگضراىیػص. 

 ىصٌػص، گضراىػصن آن ةػًی ِیاٌهىؾصن در ایو آزنَن  دع از نَْٔ
 .اغتنَر  ویتط سَاٌص ةَد. نػلهًا ا لکنؾآن 

 ٌػػِيص کػًی یٌػا ا ذایتیدٌيص،  و نػائل روی نییای وِٕ
ایيکً  یکً اغِادتان ةطای یٌا ا ذایتیکييص  ینصاسلً نٌا  اٌطیهو

 ٌط دوکيص.  را ةً چیظ دیگطی تتصیل نیی ظیؽها را انِران کيص چ
 ٌيَانً را ةگضراىيص. نا ةآزنَن  ویص ایةا ٌهً ، چطاکًوحَد دارد ىَع
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 اغتآزنَن  ویا نطذلً وی. اوی میيک یرا ؽطوع ن ًیکتظی ْطد ٌاد
وِٕػی .  ةظىمی نثایتان  یةطا صیةگضار. صیؽَ ینروةطو  ا آنٌهً ةو 

 ؛ؽػاگطدی آىخػا ةػَد،  دادم ینػ آنَزش ٌانوو ؽٍط دری الغکدر 
ی غػشيطاى ویا صنیةٍص از ؽيةَد. درغت  غایً یً غکی حَاى نطد
ت ساىً ةً غػکَن نطذلػ   ةً . ةالْاـلً ىؾػت ؾویِیو در نص ْر

 نػطؼ کیػتاةا در  یةَدا آن دیص کً ، ىاگٍان ص. ةٍص از آنیرغ ٌهیٔ
او در  ًکػ اغػتی ظیػچ ویػگط ىػاٌط ؽػص. اید در نطؼ هئَزیو 

ةػصون ٌػط دو  ىػاٌط ؽػصىص،ایيکً  . ةٍص از گٓت اش تخطةً گظارش
 غػپعص ؽػصىص. یو ةٍص ىادص طدىصک او ىگاه ةً ایيکً چیظی ةگَیيص

 از آن ًکػ داؽت در دغتی حان ًکىاٌط ؽص  ییو گَآن َاةَدیػات
 ؾػویِینصدر ذال آىخا  نَر کً ٌهان. آنص ةیطون نیص یغٓی دود

سیلػػی ص، یػػد یار نػػکار آؽػػیرا ةػػػٌا  ـػػريً ویػػاةػػَد و  ىؾػػػًِ
ٌػا  آن ؽػص. لیتتػصتػا یةاىَی ز چيص ىاگٍان دود ةً َؽرال ؽص.س

ی اتکػ. ةػا ذطتػا ٌػػِيصیار زیةَدىص کً ةػی ٌهان دسِطان آغهاى
فی ط ةطایار دیپضیةػ سانط  ةػً»طد: کػط کْ صىص. او ةا سَدشیاو ٕر

 طدنکػ لیةا تتص ییو گَآن َاةَدیػات،  يمک ینهطیو ت ایيخا در ًکيیا
 ًکػی دسِػطان آغػهاى ْطغػِادنيم و ةػا کػً تهاؽػا کػی اىیتارویز

فيص ةً ین نوی ةطا يانکدطواز نػَر  ٌهان .«دٌص ین داداش نو ٕر
يػً انیػتارویز ویا ط سطغيص ةَد، ىاگٍانکْ ویا اة ًک ؽػصىص و  ةٌط

دغػت سػَد را دور  .دادىػص او اىخام را در انطاؼی گَىاگَى اتکذط
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سیلػی ييػصه ک ویتهػط ویػا ي یؽػ ویؽگطدن و کهط او اىصاسِيص. 
 ویار ؽػص. اویػیٌؾػ ، ةالْاـػلً یريً ةَد. در آن طدهکرؽص  ًیغط

.  ػػِمیىی ٌػاد یْػطد نػو»و ةَد: یص ایرغ ذٌيؼ ةً ًکی طکْ
ِػار  ـػَرت ویػا ةػً ص ةا نػوی. ؽها ىتا ييصه ٌػِمک ویتهط نو ْر

 ویػاایيکػً  نرق ةػً «ٌػػِم. داْػا ْایَنکييصۀ  ، زیطا تظکیًصیيک
 ةػً ٌػط ذػال، چطاکػً ؽػصص یىادص چیظ ٌهًىاگٍان ط ىاٌط ؽص، کْ

ىػاٌط  دوةاره هئَزیتاةا و  یةَدا آن ؽصه ةَدىص. غپع لیتتصٌا  آن
 ةػا یتشيػصی طد وک اؽاره حَانييصۀ ک ویتهط ویا ةً هئَزیؽصىص. 

 ویػای ٍيػی «ت.اغدضیط  آنَزش حَان ویا»:  تاةا گٓت یةَدا آن ةً
 داد. او آنَزش ةً تَان یو ن اغت سَبْطد 

و انیال  ةاهتط، نَكَعی ٍصٌاةُ  دیصگاها از ی،  زیدر غطاغط تار
ا یػيػص ک ًیػکتَاىص تظ ین ؽشؿا یآ ًکيیا وییدر تٍ اىػان ؽٍَت

ٌالٕػ  کهػی ةػً ایػو  صیةا ،خًیدر ىِ.   اغت ةَدهی ار ةرطاىیةػ ،ىً
ا داؽًِ ةاؽیم و از  میيػک ینػ ًیکتظی ٌاد نطدم ویدر ةانا .  چیٌظ

ػا کػآن را  ًکػ میسػَاٌ یؽها ىه نطذلػ   در ص. ذػصإلیػيکانالً ٌر
تان  ناىيػص گضؽػًِص و ىؾان دٌیػی هِطکٌالٕ   آن ص ةًیذاكط، ةا
 ویدر ذػ زنان ٌطةاؽص.  گَىً ویص ایييصه ةاک ویتهطْطدی  ىتاؽیص.

 سَدتػان درون صیػةاؽػص، ةا وحَد داؽًِی ا نصاسلً ٌط ىَع ًیکتظ
ػا چیظ چػًةتیيیػص  ص ویةاؽ آنٌلت  دىتال ةً ی اغػت کػً ٌيػَز ٌر

   ایص. ىکطده
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  خَد شخص ذين از ی ناشی ايریهننداخلۀ 

؟ ةػػصن  ػػتیچؿ سػَد ؽػػش ذٌػػواز ی ىاؽػی اٌطیهيػػ  نصاسلػ
 صانیػػنگػػػِطۀ  دارد. دری نػػاد یصاىیػػنُةٍػػص، در ٌػػط  ،اىػػػان
 صانیػدر ن ًیغػا تَاىػص نثػل ینػ حٍػان دری ٌطچیػظ ی،ةشفَـ

وحػَد ٌػػِيص، انػا  ًیغػاٌػا  آن ؽَد. اگطچً عکنيٍتان  یٍصةُ 
ار ؽػها در کل  اْیوغ ةًتان  یٍصةُ  صانیدر نی ٌطچیظنادی دارىص. 

اغػِٓاده از  ةػصونو  آرانػؼاگط ةا ی ٍيی. ؽَد یکيِطل نتان نِظ
ایچتان  مغَ ةا چؾمتان  ذٌو کيیص  نؾاٌصه نیآىچً  را ةتیيیص، ٌظ

ص یػيیة ینػآىچػً  اگط ؽطوع کيیص کهی ْکػط کيیػص، .اغت ٖتیذٖ
 ذٌػواز ی ىاؽػی اٌطیهينصاسل   دصیصه، ویسَاٌص ةَد. ادروُیو 

و یػا .ؽػَد ینػ صهیػىان «ةػط نتػٔ اْکػار لیتتص»ا ی سَد ؽشؿ
ناىيص  تَاىيص یىه ييصگانک ویاز تهططسی طا ةیاِْص ز یاتٓاؽ ن نػئلً

ِار  هييصک ویتهط  ييػص.کاداره ی درغػِ ةػًتَاىيص سَد را  ىهیييص و کْر
ی یٌػا نٍارت و ةػً ٌػػِيصی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا در نلبٌا  آن

ای  صنیؽي ةًی ا ذِی تیاٌه یة گط یدی ٍصٌااز ةُ  یةشفَـچیٌظ
 یآغػاى ةػًاْػطاد  ویػنػائل ٌػِيص. ا ویای در دٌا  آن .اىص  واةػًِ

 غػهَح تػادٌيص و  نیرؽص  راؽان  از ذٌوی ىاؽی اٌطیهينصاسل  
   ْػطد در چػًیػکتظایيکػً  ةصون تَحػً ةػًييص. ک نی غَٖط وییدا

ؽػَد  صاریػدص لکنؾػ ویػةػار ا کیػی وِٕػ ،ٕطار داردی یةاه غهد
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 ویػا .درو ینػ ویاز ةػ در ىٍایػتو کيػص  نی غػَٖطکلی  ةً ؽشؿ
ی وِٕػ ًکػ ػػتیگػط ىینػَارد د ًیؽت .اغتػیار وسیم ةؾکلی ن

ةٍػص از  اغت وکيص، نهک ین غَٖط ي یؽ ویؽآزنَن ةا  ؽشؿ
ی وِٕػ ةلکػًدٌػص.  ادانػً ًیػکتظ و ةػً ةليػص ؽػَد دوةاره ػتکؽ

ی ِٓص، نؾکلیاتٓاؽ ةسَد ؽشؿ از ذٌو ی ىاؽی اٌطیهينصاسل  
ةػطای ویژه  ةػً. ؽػَد ىػاةَد نی ؽػشؿ ویای زىصگ اغت وی وإٍ
،  ةػاز اغػتؽػان  مغَ چؾػمساـی در غهد  ًکی ييصگاىک ویتهط

گػػطوه دیگػػطی کػػً روی دٌػػص.  یآغػػاى  ةػػًتَاىػػص  نی ایػػو نؾػػکل
یػا  ٌػا امیدتفػاویط،  ةاؽان  ذٌودضیطىص کػاىی ٌػِيص کً  آغیب
را ةػاور  او ایو چیٌظ گیطد نَرد نصاسلً ٕطار نی یسارحی ٌا اىطژی

در نٍػطض تان  دع از ةازؽصن چؾم غَم ؽهاةطسی از کييص.  نی
ٕػطار سَاٌیػص  آیيػص کػً از حاٌػای نشِلٓػی نی چيیو نػصاسالتی

ت.  گْط

ً، غػشت اغػت یدر غهد داییيی از تظک.  ةظىمی نثایةگضاریص 
تط ٕطار یتث  ترت در تػان  منٍل صیػيیةت وكَحً ةىَِاىیص ص ی. ؽاىگْط

 ىاگٍػان یروز اغػت وکػ. نه ل اغػتکؽػ چػً ةػًُةٍصٌای دیگط 
ظ یآن له  تهلٔک. چيص  صیيیرا ةتٕانِی و ةليص ط ةظراینَحَد ْياىادض

 ، صیػطیةپضآن را  . اگطدٌص چیظی ةً ؽها یاد نیص و یگَ یؽها ن ةً
م تػػان گَى  م دٌر و او را  صینؾػػٍَؼ ؽػػَوِٕػػی . ؽػػَد نی ةػػٌط

تی، ةا او سَاٌ صیطیةپض تاناغِاد ٌيَان  ةً  هػطۀ  ةػًظ یى. انا او  ص ْر
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و  ؽػَد تتػصیل تَاىص ین ىؼٍص، ةصةُ  . در آن اغت هصیىطغی ٖیذٖ
را در ط یو ْياىادػض نَحػَد ةػظرا ویاوِٕی د. ؽَ ةظرا یا کَچک

خػان، یو ٌیػ. ةا ا صیؽَ ین زده خانیٌةػیار ، ةیيیص نٖاةل سَد نی
اگػط  ةگیطیػص؟اد یػی ظیػاز او چٕفص ىصاریص او را دىتال کيیص و  ایآ

 غػشت، ةػػیار يػصکاداره ی سَة را ةػً ىَِاىػص سػَد ای ييصهک ویتهط
ىػاةَد را  تَاىػص سػَد ینػی آغاى  ةً .ىخات داداغت او را آنَزش و 

ٕلهػػطو ٌهگػػی   ٍػػصٌای ةػػاهتطِ درون غػػًدر ةُ  نَحػػَداتکيػػص. 
ی ٖػػیذٖ هػػطۀ  ةػػً ىیػػظٌػػا  آن ، انػػانَحػػَدات آغػػهاىی ٌػػػِيص

ا ىؾصهو اىص  طغیصهى ی نَحػَد ویاگط چياىص.  از چطس  ةازدیصایی ٌر
خػا ک ، ؽػها را ةػً صیػيک او را دىتال ةگیطیص و در ىيطرا اغِاد سَد 

ا یػد. آؽػَ ىائػلی ٖیذٖ هطۀ  تَاىص ةً یىهی تَاىص ةتطد؟ او ذِ ین
م تػان گَى  غػطاىخامىشَاٌػص ؽػص؟ یٍػَده ةتان  ً یکتظ م دٌر  ةػٌط

ْػػطد  ٌػػایی در چيػػیو نٍَٕیت تاغػػ غػػشتار ی. ةػػػؽػػَد نی
 ویػا ًکػ میگػَ ینػً ٌهػ . ةػًداری سػَد را ذٓػو کيػص سَیؾِو

را ةٍػصًا  لکنؾ ویاز ؽها ای اریاغت و ةػی ار حصیةػ یا نػئلً
را  ص سػَدیةَِاى ًکيیا، ام داده ؽها آنَزش . ْا را ةً ص داؽتیسَاٌ

گٓػِم آىچػً  . سَدتػان ةػػِگی دارد گط ةػًید صیيک ادارهی درغِ ةً
  از نصرغػ یيیة روؽػونَحػَد ی . وِٕ اغتٌ تیو وكٍیاز ای کی

 ٕػطار گیػطد. تث یط ترتتان  ص ذٌویىگضار صیيیة یرا نی گطی  دیکتظ
ةاؽػص یػا  سَاه آن نَحَد، ةػَدا. ؽیصةا ًیکنصرغ  تظ کیدر  ْٖم
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ٕػطار  تث یط ترترا تان  ىتایص ٕلبٌا  آن ،اٌطیهو ایط یْياىادضیا  دائَ
ت ؽػها یتَان ةً نَْٖ نَر ذِم نی ص ةًیگَىً ةاؽ ویای وِٕ .دٌيص

 صوار ةَد.یً انیدر تظک

ی ٌا ؽػکل ةً ،سػَد ؽػشؿ ذٌػواز ی ىاؽی اٌطیهينصاسل  
ص کػً یػيیاز سػاىَاده را ةتی یاٌلػاص ی. ؽاؽَد ىهایان نیظ یگط ىید

 ًیگط ؽشؿ ویا کييص. یخاد نیؽها نصاسلً ای اىص و ةطا درگضؽًِ
ط ص. ٌػیػدٌ ار را اىخامک ا آنی ویيص اک یيص و از ؽها تٖاكا نک ین

تَاىػص  نیتػان  ذٌوا یػِٓػص. آیة اتٓػاؽ اغت وکنهی ا نػئلً ىَع
 ٌاؽػٖاىًرا تان  ویا وایصیْطزىص ْطض کيیص ؟ ٕطار ىگیطد تث یط ترت

کييػص  و از ؽػها تٖاكػا نی اىص درگضؽًِتان  ویص و وایصیدار دوغت
ایی را اىخام دٌیص کً  ةػص  صیدٌ اگط اىخامص و یدٌ اىخام صیىتاکاٌر

 ييػصه ةػَد. گِٓػًک ویتهػط ًکػ غػشت اغػت گَىً ویا. ةَدسَاٌص 
اىيػص نی نػػائلی ذِػ و اغػت ونطج در ٌطج ػمیةَد ًکؽَد  نی

.  اغػت ؽػصه ىیػػم واردَیيَٓغکاز ان، و ْطزىػص ویوایػص ٌؾٔ ةً
ایی ىصاؽت. نٍيی آن چیػتةَدیػم   چَن وحػَد؟ چيیو چیٌظ

 حػانتان  یاـػل روح ةً ًکی ػک،  اوغت یاـل روح اىػانی وإٍ
ػا در نَل.  ؽهاغتی ٖیدٌص نادر ذٖ ین ی یغانػارا، ؽػها نادٌر

اد یػزی ٕػصرً ةػٌا  آن اىص و تٍصاد طةؾط ةَدهیا ُیةؾط  ًک صیا داؽًِ
در  ٌایی کًو دسِط ٌارا ؽهطد. تٍصاد دػطٌا  آن تَان یىه ًکاغت 

 . چً ىادضیطىص ىیظ ؽهارش صیا داؽًِتان  نشِلّی ٌا یغطاغط زىصگ



39۸ 

 

یػػک ٌهػػصیگط را  در زىػػصگی ةٍػػصی ٌیچ؟  اغػػتنػػادر ؽهی ػػػک
 ٌيػَز ٌػمدیگػط،  ٌطکػیؽياغيص، ىً نادر و ىً ْطزىص. ناىيص  ىهی

 ٌػا در تػٌَم . اىػػان ىصةپطدازيص ٌػِةصٌکار  گطانید ةً آىچً صیةا
ا ػائل ن ویتَاىيص ا یييص و ىهک ینی زىصگ اْػطاد ی ييص. ةٍلػکرا ٌر

َگَار  ةػػػیار دل از درگضؽػػت ْطزىػػص یػػا نادرؽػػان ؽکػػػًِ و غػػ
 ویػچػطا درةػارۀ اٌا ٌػِيص.  تا آسط ٌهط در اؽِیاؽ آنؽَىص و  نی
کييػص و ٕفػص  ٌا ؽها را ْطغَده ىهی ایو غشِیا ی؟ آصیؾیاىص یىه

 تان را دؽَار کييص؟ ىصارىص زىصگی

 ویػا ةػًةَدن  واةػػًِ درک کييص کً ىَِاىيصی ٌاد نطدم صیؽا
گَىً اغت و ةً ٌهػیو  کيص. انا ایو نػائل، تظکیً را ُیطنهکو نی

ایی ناىيص یٌلت اغت کً چ وایصیو و دیَىػص ةػیو داؽِو  گطانیٌظ
 صیػاگػط ةشَاٌؽَد.  آنَزش داده ىهی ػمیةَدوایصیو و ْطزىص، در 

 ًیػک. ایتًِ در تظصیکيار ةگضار صیةارا ی ةؾط ص، اذػاغاتیيک ًیکتظ
از  و میةگػضار سػَد اذِػطام ویوایص ص ةًیةا یٌاد در حانٍ  نطدم

و  گطان سػَبیةا د صیةا یهیٌط ؽطانطإتت کيیم. در نان  ْطزىصان
ص ةػا یػ. ةا نػان ساىَادهی ٌلػا، چً رغص ةً ا  مینٍطةان ةاؽ ةا نطدم

ِار  ػانکی ةً ٌهً  میةاؽػ سَبنان  و ْطزىصان ویةا وایص ، میيکْر
ایٌهو  ی ٕلت وی. چيگطان را نصىيط داؽًِ ةاؽیمیت ذال دیؾً ٌر

.  اغػت ، دطنرتت و نٍطةػانسَاه کیىی ، ةلکً ٕلت ػتیى سَدسَاه
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 ْٖػمی ٌػاد و نطدمی ٌاد نطدم نشِؿ اغتی ظیچ اذػاغات
 ييص.ک ینی اذػاغات زىصگی ةطا

 ویػو ا ييصک ادارهی سَة ةًرا  تَاىيص سَد یىه از نطدمی اریةػ
 اغػت وکػنه ی. ؽشفػؽَد ؽان نیً یکر تظٌایی د غتب غشِی

ی ػػاىک. تهام  اغت گًِٓی ظیاو چ ةًنَحَدی آغهاىی  ًک صیةگَ
ص داؽػت و چگَىػً از یػسَاٌی لکيص انطوز نؾػیگَ یً ةً ؽها نک

ت ةطىػصۀ یػؽػهارۀ ةلً کػی یٌػا ص، آنیػيکاحِيػاب  اتٓإات آیيػصه
ً ص و یػػيکانِرػػان آن را  يػػصیگَ یو نػػ ِٓػػًگ ةػػً ؽػػهارا ی کؾػػ ٌٕط

ةػً را ی ظیػچی ةؾطی ٌاد  در حانٍچگَىً يص یگَ یً نکی یٌا آن
ی سهػػط ًکػػيیانگػػط  ؛ٌػػػِيصاٌػػطیهو ی ، ٌهگػػصیػػاوریة دغػػت

آن را  ً چگَىػًکػؽػَد  يػص و ةػً ؽػها گِٓػًک صیرا تٍصتان  یزىصگ
سَةی  نػػائل دىیػَی ةػً« کهػک،»اگط ةً یهّ آن . صینطؼ کيةط

ریظی ؽػصه  ةطىانػًتػان  آزنَىی کػً ةطایتَاىیص در  دیؼ ةطود، ىهی
ت کيیص.  ةَد نَْٔ ؽَیص و آن  ویاگط در ةػنَر کً ٕطار ةَده، دیؾْط

ص یتَاى ین ، چگَىً صیةاؽ داؽًِی و سَة راذتی زىصگی ٌاد نطدم
 ؽػَد؟ چگَىػً لیتَاىػص تتػص ینػتػان  یارناک ؟ چگَىً صیيک ًیکتظ

تػان  یکارنا لیي  و تتػصیؽػ ویرؽػص ؽی ةػطاتَاىیص نریهی  نی
 ٌػا اٌطیهو. ةػػپاریص سػانط را ةػً ویػاٌهً ةایػص ؟ داؽًِ ةاؽیص
تان  غػهد ًکػص يػیةگَ ، ةً ؽػهاصييک ویؽها را ترػ نهکو اغت

یا ةً ؽها ةگَیيػص چٖػصر ْػطد سػاص یػا نٖصغػی  غتاهةی لیس
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ی غػَ ةػًی نَر وإًٍ ة ًک یکػ دروغ اغت.ٌا  ویاٌه  ٌػِیص. 
ؼ را نشػِلٓی ٌػا یواةػػِگ تهػامص یيص، ةاک ین ًیکةاه تظ غهَح

ا  و  ص نطإػبیػص ةایؽػَ ینَاحػً نػ نػػائل ویػةا ای . وِٕکيصٌر
 ص!یار ةاؽیٌؾ

کػً ی اْػطادد. َةػاز ؽػتان  مغَ چؾمنهکو اغت ً یکتظ در
را سػَد ٌای  غػشِیً یػو تظکیذػ اغػت، در ةػازؽان  مغَ چؾم

ی اٌ غػشِی ػػت ٌػمیى ةػازؽػان  مغَ چؾمکً ی دارىص و اْطاد
 ًکػيیا. ةٍػص از ػػتیى آغان ًیک، تظذایت . در ٌط دورا دارىصسَد 
 ؽػها نػظاذم گَىػاگَنی ٌػا امیدی وِٕػد َةاز ؽػتان  مغَ چؾم
 سَةی اداره ةػًرا  سػَد ًاغت ک غشتتان  یةطانَر ذِم  ةً، ؽَىص

،  ٌا درسؾػان چؾػم در نٖاةػل چیظ ٌهػًگػط یدی ٍػصٌاص. در ةُ یػيک
اُػَا ؽها را  ٕلبتَاىيص  ینٌا  آن ٌه اغت و  تا و ٕؾي یار زیةػ
نهکػو اغػت ةػا ؽػها ،  ٕطار گیطیصتث یط  ترت ٌا ةا آنی ييص. وِٕک

مؽها  و گَى نصاسلً کييص  م دٌر  لکؽػ وینٍهػَهً ةػص .دؽػَ ةٌط
ْطد ةا او نصاسلً  سَدذٌو از ی ىاؽ اٌطیهوةياةطایو وِٕی  . اغت
ایػػو وكػػٍیت  يػػص،کاداره ی سَة را ةػػً ىَِاىػػص سػػَدکيػػص و ْػػطد  نی
را ی ط ىادرغػِکػْی ؽشفػی وِٕػ ،نثالی ةطا تَاىص روی دٌص. نی

او ةػاز  غػَم چؾػم ی. روز اغػت کار سهطىػایدٌص، ةػػ یرؽص ن
ػایتَاىػص چ یو نػ ؽػَد ین ط کػيػص. ْک نؾػاٌصه وكػَح را ةًی یٌظ
ةػاز ی سَة ةػً نو غَم چؾم ، ْٖم ویتهط نرل ویدر ا» :يصک ین
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تَاىػػِم  نػو. ٌػػِمای    ایٍػاده َْؽ ص ؽػشؿی. ؽػا اغت ؽصه
 نهایٍػػًی سَة ةػػًآن را  و طمیػػاد ةگیػػرا ی یػػ نٍلػػمی داْػػا ْػػایَن

 .«ػػِمیىی ینٍهػَ یْطد صیگط. ؽایدٌط ؽشؿ ةٍِط از ،  ام طدهک
ی او ةػا ؽػگِٓنا ذِی داؽِو چيیو اْکاری ٌم درغت ىیػت. ا

،  . سب ةَدا ٌػِمو  سصایینَحَدی  ىیظ ص نویؽا»:  سَاٌص گٓت
يػص یة ینػيص، ک ین ىگاه سَدش ةًی وِٕ .«يصازمیةی ىيط سَدم ةً

 دری ٌطچیػظزیػطا ؟  اغػتگَىػً   وی. چػطا ااغتةَدا  کیکً وإًٍا 
 لیتتػص شارکػاْ ةػط نتػٔ ،ؼةػصى انػطاؼی ٍػصةُ  صانیػنگػِطۀ 

 ؽَد. ین صهیىانظ یى «ل ةط نتٔ اْکاریتصت» ًک ؽَد نی

ؽػشؿ تِییػط ؽػکل  ارکةا اْ ،از حٍان اًِْی اسکاىٍ ٌطچیظ
 ْطنػانترت  اش یٍصةُ  صانیننرصودۀ  دری ٌطچیظطا یز دٌص، نی

ٌم وحَد نادی دارىص ةً ٌا  آن ؽصه کً . آن تفاویط نيٍکعاوغت
يػص: ک یط نػکػْ ؽػشؿ ویػادٌيص.  تِییط ؽکل نیـَرت ٌهیو 

ةػَدا ردای ظ یػىدَؽػیصم آىچً  صیو ؽا ةَدا ٌػِم کی ص نویؽا»
ةػَدا اغػت.  دَؽیصه وإًٍا ردای یکآىچً  ةیيص نی غپع.« اغت

ؽػَد.  ینػ زده خػانیار ٌیاو ةػ .«ةَدا ٌػِم کیوإًٍا  نوی او»
يػص یة ینگط، ید یةا ىيط .«ػِمیى کَچکی ةَدا کیی ص ذِیؽا»

 یخػػٌيگی از یػػتط  ةاؽػػکَهی ص ذِػػیؽػػا».  اغػػت یةظرگػػی ةػػَدا
ی از یػتط  ؽػکَهةا وإٍػاً ی او» :اىػصازد نیی دوةػاره ىگػاٌ «! ٌػِم

 ؽػيَىص. ینسَد  را ةا گَش ویا ظیاْطاد ىی ةٍل .«ٌػِمی خٌيگ
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ی از یػتط  ؽػکَهتػَ ةا»ص: یػگَ یيص و نػک ین نصاسلًةا او  یاٌطیهي
 ىیظو ا .«یٌػِی خٌيگ ییتط از  اؽکَهةةػیار . تَ  یٌػِی خٌيگ

دػع از آن  چگَىػً ًکػ صیا صهیؾیاىص ویا ا ةًیص. آکي یةاور نآن را 
 ةػًی ػػک ؟ چػًصیػةَد طدهک ًیکتظ آن، ٕتل ازا ی؟ آکيیص ً نییتظک

یػا  یوإٍػی ةػَدا کیػ یوِٕػی ؟ ذِػ زش دادرا آنػَ ًیکؽها تظ
ص از یػظ ةایػص، او ىیػآ ینػایيخا  ةًنثنَریِی ی ةطا سصایینَحَدی 

 ؽػَد و ْٖػػم یىهػ او داده ةػًاش  یاـػل يػص. گَىػ ک ًیػکتظ اول
تیدتط ً یغط ًیکاو در تظ ًک اغت نَر ویا رو  ازایػويػص. ک ینػ ؾْط

 ًاغػت کػغشت ؼ یص، ةطایآ ین ؼیاو دی ةطا لکنؾ ویای وِٕ
را رؽػص ی واةػػِگ ویػةالْاـػلً ا و اوردیطون ةیرا از آن ة سَدش

يػص ک ین ؽص، حطئت رؽص دادهی واةػِگ ویا ًکيیا. ةٍص از دٌص نی
یاد  گطانیىصارد از دی . یظون ةَدا ٌػِم کی نو: »صیةگَی ٌطچیظ

کػار   چػً ًکػ سػَاٌم گٓػت ؽػها ةً ، دع ةَدا ٌػِم ص. نویطیةگ
 .گَىً ٌهل کيص  ویيص اک ین او ؽطوع .«صیيک

 سػَب ؟ در اول میرىػصا چَن در چاىػ  ویػا را نثلی ػکا یآ
ا ک ویا کطد ةٍصًا، ؽطوع ةَد. ةَدا  کیطد کط ک. او ْرا اىخام دٌصاٌر

و نػػئلً یػا. تىيط گْطدر هً ٌرا ةاهتط از  اغت. در آسط، سَدش
يػص و کاداره ی سػَة را ةػً سػَدػػت ىَِاىاتٓاؽ اِْػاد کػً او ی وِٕ

در وحػَد دارد؟ ی ا صهیػدص وی. چػطا چيػ اش را رؽػص داد یواةػِگ
ص، چطاکً یطیصه ةگیص ىادیيیة یرا ن ٌطچًص یيص کً ةایگَ ین ػمیةَد
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ص و یػکي ؾػویِینص ْٖمص یٌػِيص و ةای اٌطیهيتٌَم ٌا  آن تهام
را ٌػا  آن دٌيػص یه ىهحازاچطا ص یداى یا نیآ. صیً کيیةاه تظکی غَ ةً
ی و نؾػکلیطا در ةطاةط وَٕع چيیزص؟ یؽَ واةػًٌِا  آن ص و ةًیيیةت

چ ؽػیَۀ ساـػی ىػصارد کػً یٌ ػمیدر ةَد ًیک. تظکييص یاط نیاذِ
ػایی تَٖیػت کيػص در ةطاةطدْاع ؽشؿ را  نِػَىؼ و  چيیو چیٌظ

نؾػکل و یػً ْػطد چگَىػً از ادر ایو زنیيً اغت ک راٌيهاییْإص 
 .ىصاد آنَزش زنان را در آنی یدارنا ویچيی انَىیک. ؽاکيصی دور
سػَد  ذٌػواز ی ىاؽػی اٌطیهيػ نصاسلػ  لکاز نؾػ احِيػابی ةطا

 ؽػصه نؾػاٌصهی ٌا ـريً ، او تهامل ةط نتٔ اْکاریتتصا ی ؽشؿ
ی واةػػِگک یی وِٕ ىٍاد. دع ىامی اٌطیهي اتٌَهترا  ًیکتظ در

 ؽػَد. ةػطای ْػطد نیی اٌطیهي و تٌَمینيخط ةً ا ،رؽص داده ؽَد
ا ؽَد درغػِی   ةًؽشؿ آن را . اگط وإًٍا غشت اغت کً از آن ٌر

 يػص. ازک ینػ را دىتػالی اٌطیهينػیطی  وؽَد  ین تتاه اداره ىکيص،
 دهکػطی اٌطیهيػرا  ، سػَدش اغت صهیةَدا ىان کیرا  سَدخا کً آى

ا یػ ؽػَد نی طیَاىات تػػشیا ذیارواح   لیوغً ، ة تیىٍا . در اغت
ایچ  ؽَد. ٕلػب یانل ىاةَد نکنَر  ةًو کيص  نیگط را تخطةً یدی ٌظ

از ی ادیػتٍػصاد ز. کيػص ینػ غػَٖطتا اىٍِا و  ؽَد ْاغص نی ظیاو ى
ٌػػِيص ی الس اؽشاـػکػ ویدر ای . ذٌِػِيصی اؽشاـ ویچي
 ـرتتی ط ساـکو ةا نطز ْ ىصگیط در ىيط نیرا سیلی ةاه  سَد ًک
ةشَاٌػص ةٍٓهػص کً کػػی  اغت نهيَع ػمیدر ةَدی ييص. ذِک ین
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 لکؽػگٓػِم ذاكػط  در ذالآىچً  اغت.ی ػکچً  لکدر سَدش 
از ی ىاؽػ یِ اٌطیهيػنصاسل  » ًکاغت ی اٌطیهينصاسل  از ی گطید

ؽػَد.  ینػ صهیػىان« ل ةط نتٔ اْکػاریتتص»ا ی «سَد ؽشؿ ذٌو
ی ظ در ةٍلػیػىی دارد و تٍػصاد چيیيػی ایػوگان  ييػصک ویتهػط وکد

ار یةػػی یٌػا نظاذهتٌػا  آن ، ٌالوه ةػً دارىػص.گط وحػَد ید نيانٔ
 اىص. طدهکخاد یا ييصگانک ویتهطی ةطای حص

 ویرا از ةػػ لکنؾػػ ویػػ، چػػطا ا نٍلػػم»: دطغػػیص از نػػوی ػػػک
 نػػیطرا از  نَاىً : اگط تهامصیؾیيصیو ةیادرةارۀ ً ٌه «؟صیةط یىه
در نٍَٕیػت  دٕیٖػاً  تظکیً سَاٌیص کػطد؟ ، چگَىً میةطدار تانً یکتظ

 ص ةػًیػتَاى یا نیص آیدٌ ص ىؾانیتَاى یناغت کً ی اٌطیهينصاسل  
ٌا  نظاذهت تث یط ترت ،صیؽَ ویة در دائَ روؽو ،صیدٌ ادانً ًیکتظ

. ىػػًیػا  صیٕػصم ةاؽػػ  اةػػت ًیػکنصرغػػ  تظ ویػو در ا صیػػطیگىٕػطار 
گَىػً  ویً ایػ. تظکيػصک ینػو ناغػً را ُطةػال  ةظرا ؽوی ٌا نَج

.  اغػػتی ٖػیذٖی نػال، ناىػص ینػی ةػإ تیػىٍا درآىچػً  اغػت و
اغت  آغانی لینطدم سی طاة، ٌ ا نظاذهتىَع  ویا ةصونم یگَ ین
 آغػانار یػػةٌهیو ذاه ىیػظ   ؽها یک، تظ در ىيط نويص. يک ًیکتظ

ؾػِط یغهد ةاه اذِهاهً نٍِٖصىص ة ةظرای ٌا ویة روؽوآن .  اغت
گَىػً  آیػا ایو ی؟ٌػِی ارکً چاىخام در ذال »نيفٓاىً اغت: طیُ

ط تظکیػً ینػػدر ی نػاىٍ چیٌػاگػط ؟ ىخات نطدم ٌػِیدر ذال 
 ًیػکتظآن  ایػآىتاؽص و ْطد ةَِاىص نػػِٖیم تػا اىٍِػا تظکیػً کيػص، 
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تط ؽػَد و  ای راذػت نَر ْظایيػصه اگط در روىص تظکیً، ْطد ةػً؟  اغت
« ؟تَاىص نخػاز ةاؽػص یو نیا چگَىًای ىصاؽًِ ةاؽص،  ٌیچ نصاسلً

ایو تيگيایی ةَد کً ةا آن نَاحً ةػَدم و نختػَر ؽػصم درةػارۀ آن 
را ٌػایی  اٌطیهوچيػیو  ازی اری، ةػػنطذلػ  ؽػطوع درةیيصیؾم. 

دادم  نػی اىخػام نػصت ار را تهػامکػ ویاگط اانا  کطدم. غازی داک
تػَ » کطدم درغت ةاؽص. ةً نو گِٓػً ؽػص: یذِی نو ىیظ ْکط ىه

ٌای کػم  غػشِی ْٖػماْػطاد .  یا طدهکػ ار آغانیرا ةػٌا  آن  یکتظ
. وحػَد داردؽػان  . ْٖم آن نٖصار کػم نؾػکالت ةیورا دارىص سَد

ا کييػصرا ٌا  آن تَاىيص یٌيَز ىه ًکدارىص ی اریةػی ٌا یواةػِگ ! ٌر
ٌا  ناىص کً وِٕی در ةیو غطدرگهی و غػشِی ایو نَكَع ةإی نی

در اةطایو ةيػ« تَاىيص سػَِد داْػای تػَ را درک کييػص. ٌػِيص آیا نی
ٌػایی  ٌا و آزنایؼ نَر ذِم غشِی ٌه  ایو نػائل، ةًسفَص 

 اٌػطیهوؽکل ساـی از  کطدم تَـیّآىچً  . وحَد سَاٌص داؽت
داد، انػا  را ىخػات ؽشؿی ٖینَر ذًٖ ة اغتاغت. وإًٍا غشت 

درغت ىتاؽص،  تاناگط ْکططد. کرا ىاةَد  او ًک اغت آغان تیىٍا یة
 نؾکالت در اىِيارتان سَاٌص ةَد.
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 باشدی قَد یشها بای خَدآگاى اصل

ای ىادرغِی کً  ٌای نشِلػّ سػَد نطتکػب  در زىػصگینطدم کاٌر
 یةػػػطاآورد و  دصیػػػص نػػػیؽػػػان  ٌایی را ةطای ؽػػػصىص، غػػػشِی

. ةً ٌهیو ٌلػت آورد نی را ةً وحَدی یارناک نَاىً ييصگانک ویتهط
کييػص.  روىص تَیص، دیطی، ةیهاری و نطا را نػی نی اغت کً نطدم

ی گػطیٕصرتهيػص دی ارنػاکٌای ٌادی کارنػا ٌػػِيص.  ؽکل ٌا ویا
 ىػام ،گػضارد ین ييصگانک ویةط تهطی ادیار زیط ةػیتث  ًکوحَد دارد 

ْکطکطدن، ةشػؼ نتیٍػی زىػصگی نػطدم .  اغتی طکْی ارناک آن
 ، اُلب اغت هؽص گمی ٌاد نطدم ویدر ة ؽشؿ از آىخا کًاغت. 

 را طهیػو ُ ، سؾػم ، غَد، ؽػٍَت ؽٍطتدرةارۀ ی ارکاْ در ذٌيؼ
ی یارنػاکار کػاْ ـػَرتً ار ةػکػاْ ویػ، ا جیتػصرً دٌػص. ةػ یؽکل ن
زىػصه گػط یدی ٍػصٌادر ةُ ی ٌطچیظ از آىخا کًيص. یآ یدرنی ٕصرتهيص
در  کيػص ؽػطوع نی ْػطدی . وِٕػ اغػت و نَریٌهظ یارنا ىکاغت، 

ةتػػطد.  ویرا از ةػػ سػػَدی ارنػػاکص یػػةايػػص، ک ًیػػکتظ درغػػت یراٌػػ
 ایتًِتتصیل کطد. و  ةطد ویاز ة ؾًیاز رآن را  یٍيیارنا ک ةطدن ویازة
ی و نػَاىٍ درد و رىػج ؽػشؿ ویو ةيػاةطاکيػص  نی ارنا نٖاونػتک

 ذٌػوةا م ینػِٖنَر  ةً تَاىص نیی طکْی ارناک. انا  سَاٌص داؽت
 نٍلػمةً در ذٌيؼ  ؽشؿنهکو اغت  رو ازایو .نصاسلً کيصْطد 

 لهػاتکص و یػار دلکػاْی ةٍل ةً اغت وکو نه ىاغظا ةگَیصو داْا 
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 ًکػداىيػص  یىهػ ييصگانک ویاز تهطی ةٍل ، خًیدر ىِيص. کط کْ زؽت
ػا ویػا ًکػييػص ک یط نػکػو ْ ٕطار اغت از چً نَكَع ار کػاْ چیٌظ

 از نػطؼٌػا  آن ًکػظ نٍِٖصىػص یػاز اْػطاد ىی . ةٍلاغتؽان سَد
ا یػارواح  از نطؼٌا  آن ٌػِيص، انا ييصهکطیَاىات تػشیا ذیارواح 

ی طکػْی ارنػاک  ىِیخػ ٌا آن لکً. ةػِيصیى ييصهکطیَاىات تػشیذ
ی اـػل اْطاد سَدآگػاه طسیة ؽَد. نیيٍکع ٌػِيص کً در نِظ ن

و  ييػصک ینػی طویػدی طکػْی ارنػاک ىصارىػص و ازصرتهيصی ٕةػیار 
اک و ؽػَىص  نیىػاةَد ی اْػطاد وی. چيدٌيص یاىخام ن ىادرغتی اٌر
 از ذٌػوتَاىيص  ینطدم نانا اکثط . کييص نی غَٖط وییدا غهَح ةً
و یاز ةآن را  اغِٓاده کييص تا( ؽان یَٕی )سَدآگاه اـل ؽان یَٕ

 ویػا ًکػدٌػص  ینػ ىؾػان آن .و در ةطاةػط آن نٖاونػت کييػص ةتطىص
 ؿیةػص تؾػش را از تَاىػص سػَب یاةص و نی تَاىص ىخات ین ؽشؿ

 کهػکةػً او  نػو . ْاؽػو ، یٍيی درک و ٍْهؼ سَب اغتدٌص
آىچػً تَـػیّ  .تطدة ویاز ةرا ی طکْی ارناکو یچي طثکص تا ايک ین

آزنایؾػػی ةػػطای ، روی دٌػص آنی وِٕػػکػطدم ةػػػیار رایػج اغػػت. 
ار ةػص کػاْ ویػا ةً سَدش تَاىص ین ایؽشؿ اغت تا دیصه ؽَد آ

 .میةتط ویاز ةرا ارنا ک میتَاى ین ص،یةاؽٕصم   اةت. اگط  يصک ُلتً
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 باشد درست دیباشها ر اکفا

ِػار ىهی ناىيص تهطیوٌهَاره وِٕی ؽشفی  کيػص، ةػً ایػو  کييصه ْر
ةا  ًیکدر تظگان ييص ک ویتهطدرغت ىیػت.  شنٍيی اغت کً اْکار

ص، یػآ یؼ نػیدػی درد و رىخػی ص. وِٕػىؽػَ ین نَاحً درد و رىج
ػایا چی، ار ؽَدکآؽا دیگطان ةی لکنؾ ـَرتً ة اغت وکنه ی یٌظ

م ینػػِٖنَر  ةػً ًک ،و انثال آنی ذٌيی ٌا یٌا و ةاز تيؼناىيص 
ةػیاری در ایو زنیيً نَارد  کييص. را آزنایؼ نیؽها  ي یؽ ویؽ

در  اغػت وکػص؟ نهیَؽػ ینروةطو  یگطید چیظ چًةا سَاٌص ةَد. 
ایػو اغػت کػً ٌلػِؼ . ىػاراذِی کيیػص اذػاس ىاگٍانتان  ةصن

ی . در زنػاى ؽػَد ینػىاٌط ی نشِلٓی ٌا ؽکل ةًارنا ک ةازدطداست
ص یػدٌ ؿیتؾش نَر واكدً ةص یص ؽص ىَِاىیوادار سَاٌ،  ةشفَص

ا یػ، آ وحػَد دارد تان گَى  ای، آ ىًا ی اغت دیـری ا ا نػئلًیآ ًک
نَحػَدات واه ا یػ، آ صیؽػَ نَْػٔ ص و در آنیػيک ًیػکص تظیتَاى ین

 اوكػاع ویػا يصهیآ. در  ىًیا  ٌػِيصی وإٌٍا  آن آیاو  وحَد دارىص
تػا  کييص خاد نییا ویدروُی طیؽها تث  ؽَىص و در نیىاٌط  دوةاره

ا ؽک کيیص. ایو کار اىخام  نيخط ةً ایو ؽَد کً ةً ٌه  ایو چیٌظ
ةهاىیػص. اگػط  نفػهمتَاىیػص  نیا یػآ کػً ؽَد نؾشؿؽَد تا  نی

ةایص نفهم ةهاىم و »ةَِاىیص ٕانٍاىً ایو ْکط را داؽًِ ةاؽیص کً: 
تَاىیص وِٕػی از نیػان  آىگاه ةا ایو ٌظم و اراده نی« ىؾَم، نِظیظل
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ی سَة آن را ةًی ٍینَر نت گَىً ةاؽیص و ةً گضریص ایو ایو آزنَن نی
اگػط . انػا  اغػت طدهکرؽص ا ؽه ي یؽ ویؽکيیص، چطاکً  اداره نی

داد، آن را درک  روی نػػیتػػان  در ةػػصو ؽػػطوع ةطای ایػػو غػػشِی
داد؛ چطاکً ٌيَز دایصار ىتَدیػص.  ساتهً نیتان را  کطدیص و تظکیً ىهی
 دٌيص. نی سَد را ىؾانی نشِلٓی ٌا ؽکل ةًٌا  یغشِ

 يػص تػا ةػًک ًیػکتظ لکؽػ ویةػص صیةا ، ؽشؿً یکتظروىص در 
از ی یدر حػااز ؽها ی وِٕی ةٍل ویيص. ةياةطاکةاهتط ـٍَد  غهَح

اُلػب ص. یٌػػِ هػاریة کيیػص ینط کص، ْیدارىاراذِی  اذػاس ةصن
و یػا ةػای وِٕػ ةگیطیػص. در ىيػطييػصه ک ویتهػطتَاىیص سَد را  ىهی

یص و ْکػط گیط در ىيط نیؽَیص، آن را یک ةیهاری  یروةطو ن نػئلً
 میةگػَتػَاىم  نی «؟وحَد دارىص التکنؾ ٌهً ویچطا ا»کيیص:  ین

اىص و  ؽػػصه ؽػػها ةطداؽػػًِی ةػػطادیؾػػادیؼ ٌػػا  آن ازی اریةػػػ
کيیػص ةػػیار کػاٌؼ داده  ذاكط تخطةػً نیدر ذال نؾکالتی کً 

نَاحػً  تالکنؾػ ویػو ةا ادادیم  ایو کار را اىخام ىهیاگط ؽصىص. 
. گیػط ؽػَیص تان ساتهػً یاةػص یػا زنیو زىصگیو ةَد کص نهیؽص ین

ص ترهػل آن یػکي یْکط نص، یؽَ یروةطو ن کَچکی لکةا نؾی وِٕ
،  نَر نثالً ةاؽص؟ ة ٕصر راذت تَاىص آن ین . انا چگَىًغشت اغت

 ًکػةَد ی ، ؽشف دادم ین آنَزش چَن چاى در ی الغکدر وِٕی 
 اِْمی. درصوارکييصه ةَدیو ان داؽتی ار سَةیةػی نادرزاد تیٓیک
ت  ةًةَِاىص  ًکيیانييَر  و ةً اغت ار سَبیاو ةػ ًک  ؼیارناکغٌط
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 ؼیاْظای هکاو را ی ٌا ؼیآزنا ،دؽَ ویة و روؽو طداست کيصرا د
 ًکػىيػط آنػص  ةػً یروز . انػا صمیػد ینػ کتصار ٔینط ویةص .دادم

و ْکط کػطد  اِْاد ویزن ةً. داردی نِظغکِ   ٌالئمی نَر ىاگٍاى ةً
 تکػذط ؼیودا دغػت و ةػَد کػًیػو نثػل ايص ک تکتَاىص ذط یىه
ةٍػصًا . ةطدىػص هارغػِانیة ةًی نطإتت اكهطاری ةطااو را . کييص یىه

غػکِ   : ةػاصیؾػیيصیة ویػادرةارۀ ی . ٌهگطودة راه تَاىػت دوةاره
ت ةػا دػایػةً ا تَاىص ین چگَىً ؽشؿ ی،نِظ سػَدش ی و غػٌط

ؼ دوةاره ذطکت کييص؟ انا او در ایػو ذاد ػً، یودا دغتةطگطدد و 
 چگَىػً کػً طدکػط ىکػْ ویػدرةػارۀ ا ْایَن داْا را نٖفػط داىػػت.

در آن زنان اگط  اةص.یةٍتَد ی نِظغکِ  از  تغٌط ویا ةً تَاىػت
 اِْػاد ویزنػ یةػَد وِٕػ وکػ، نهتهطیو ىکػطده ةػَدداْا را  ْایَن

 ناىص. تا آسط ٌهط ْلج نی کطد اگط ذٖیًِٖا غکًِ نی صیطد. ؽایةه

داد.  را ىخػاتکػی  اغت غشت چٖصرایو اغت کً  نييَرم
در و  دػی ىتػطد آن ةػً ٌيَز ٌمانا ؽص  او اىخامی ار ةطاک ٌهً آن

اىػص  اْطاد ٌػِيص کً نصتی تهطیو کطدهی ةٍلچيیو گٓت.  ، ٌَض
کيم ةػصىم کػالً ىػاسَش  ذع نػی ، چطا نٍلم» يص:یگَ ینانا ٌيَز 

ی کػهکانػا  روم ینػ هارغػِانیة ةػً ٔیػتظری ةػطا ؾًی؟ ٌه اغت
از گٓػِو ی ذِػٌػا  آن .«يصک یىهکهکی ظ یدارو ىنفطؼ يص. ک یىه

نػػلم اغػت کػً ایػو ص! يؾػک یىهػ سخایػتایو نَكَع ةً نو 
ص يتَاى ین ػِيص. چگَىًیىی هاریةٌا  آن .ييصک یىهی کهکنٍایخات 
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، وحػَد ىػصاردی نؾػکلچ ی. ٌػصیيً ؽػَینٍاو ص یةطويص؟ يک کهک
از ؽاگطدان نػا ی کی. کيیص ىاسَش ٌػِیص اذػاس نی ةلکً ْٖم

ت و ٌيگام تظریٔ هارغِانیةةً  ذِی چيػص غػَزن سػم  آنپَل ْر
در ةػصىؼ  ٌيَز ٌػم زد و غَزن طونیة در آسط، دارو ةا َْرانؽص. 

ت. غطاىخام  و  ييصه ٌػػِمک ویتهط ، نو اوه»ؽص:  نَِحًْطو ىْط
 ًکػةػطد ی دػنَٕػً  آن ْٖػم «سػَاٌم. یىهی ؾِطیة آنپَل چیٌ

روةػطو ٌایی  غػشِیةػا  ، ٌػط نَٕػً ویيػاةطاص. ةيػکى ٔیػتظر آنپَل
ص. یػيک ینػ تَحػً نػئلً ویا ةًیص، ةً یاد داؽًِ ةاؽیص کً ؽَ ین
دٌػم ةػً  یاحازه ىهٌا  آن ةًنَر ةطداؽت کطدىص کً  ایوطسی اْطاد ة
 ص ةػًیػدٌ یىهػ احػازه اگػط» ييص:ک یط نکْ ، دعهارغِان ةطوىصیة
ٌيػَز  .«کيم نطاحًٍ نی گَى  یاغِاد چ کی، ةً  ةطوم هارغِانیة

ی را گػَىگ یسَاٌيص اغػِاد چػ یو نىص گیط در ىيط نیی هاریةآن را 
ييػص؟ اگػط کصا یػد گَىػ  یچػی ٖیتَاىيص اغِاد ذٖ یخا نک. ةتیييص
 ؽَیص. نیىاةَد درحا ، دیصا کيیصی ٕالة یاغِاد

تٖلتػی را از  گَىػ  یاغِاد چ صیتَاى ین گَىًچ»ایم کً:  گًِٓ
 گَىػ  یچػ از اغػِادانی اریةػ «؟اغِاد وإٍی تؾشیؿ دٌیص

ٌػایی روی نػو  ؼیاىػص. آزنا دادهٌيػَان  ؽػانسَد سَدؽان ةػً
ِػػً اغػػت .  دارمی کنػػصاری ٌلهػػطاکػػظ دػػژوٌؼ و از ن ـػػَرت گْط

ی يیو ةػً سَدؽػان ٌيػاو اىص ی، ٕالة گَى  یچ از اغِادانی اریةػ
ب یػْطرا  نطدمزىيص و  ٌػِيص کً هؼ نیٌا  آن ازی اریةػ اىص! داده



2۲2 

 

درنػان ٌػا را  یهاریتَاىص ة یظ نیىی يیاغِاد دروُ وی. چيدٌيص ین
ا یػروح ةػً تػػشیط دٌػص؟ او  ار را اىخػامکو یتَاىص ا ی. چطا نکيص
يػص! کی کالٌتػطدار نطدم تَاىػت از یدرآنصه و ةصون آن ىهَان یذ

طون یػرا ةی تَاىػص اىػطژ یظ نػیػييصه ىکطیَان تػػشیػا ذیروح آن 
ی از اىػطژی ؽػکل از آىخػا کػًکيػص. درنػان ٌا را  یهاریو ة ٓطغِصة

: ام يػص. انػا گِٓػًک يِػطلکرا ی ٌاد نطدمی راذًِ تَاىص ة یناغت، 
درنػان  را نػطدم ی هػاریة ييصهکطیتػػش اتَاىػیا ذیح اروای ِٕو»
ٌػػا  آن ةػػصن درون ةػػًی چیظ چػػًص یػػداى یچ نػػیا ٌػػیػػآ ،صيػػيک ینػػ
روح  ؽػکل ةًی گٌه ی،َدکطوغکینةػیار  در غهد «؟ْطغِيص ین
،  ؽػَد ةً ةصن ؽها ْطغِادهی وِٕ ٌػِيص. ييصهکطیَان تػشیذ یا

يػػص: یگَ یکػػً نػػ نَر ؟ ٌهػػانآیػػص تان ةػػط نی چػػً کػػاری از دغػػت
ی ازیػى.« اغػتٌ آن کػطدن  تػط از سػارج آغػانارواح  طدنک  دٌَت»
 ْٖػػمٌػػا  آن ًکػػچطا، میـػػرتت کيػػی ٌػػاد نػػطدمدرةػػارۀ  ػػػتیى
. تػکیو یاةيػصت نَر نَٕ ةًةهاىيص و ی ةإی ٌاد سَاٌيص نطدم ین

نَر دیَغػًِ  ةػًص یػسَاٌ یا ىهػیػآ .صیييػصه ٌػػِک ویؽها تهطانا 
 چػً وٕػت، ةچػػتصتان  ةػصن ةػً ص؟ اگط آنیيک ؼیداهرا تان  ةصن
ا ؽَ آن از دغتتَاىیص  نی ی تػَحٍ نٖػصار ٕاةػل ، آن ٌالوهً ؟ ة صیٌر
آن دٌػص  ینػ احػازه چطا ْػایَن» :صيطغد ینٌا  یدارد. ةٍلی اىطژ

در  «؟صيػک راْيػتناز نا  ًک میرا ىصار نٍلم ا نا ْاؽوی؟ آةیایص
 صیػػةشَاٌرا ی ظیػػچ وحػػَد دارد: اگػػط سَدتػػانی نػػا اـػػل حٍػػان
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،  اگػط سَدتػان سَاغػًِ ةاؽػیصيص. ک یىهایت دس در آنی ػک  چیٌ
ص و يػک ینػ ؽها را نَِٕػّ نو يص. ْاؽوک ىهی دسایتی ػک  چیٌ
 ةػصان ـػَرت ؾػًیٌه صيیاگط ةتانا  رغاىص. یٌایی ن ؽارهؽها ا ةً

را  ؽػشؿتَان  چگَىً نی. کيص هیى از ؽها نَاىتتدیگط ،  صیٌػِ
ت  .طدتظکیً کةً وادار تَان ؽها را  ىهی د؟طتظکیً کةً نختَر  دیؾْط
ت اگػط تان ةً سَدتان ةػػِگی دارد.  وإٍی نایػل ىتاؽػیص دیؾػْط
را ْا و  اـَل اىخام دٌص.ی ارک آنةطای تَاىص  یىهکػی  چیٌکيیص، 

را ی ػػک چػً رؽص کيیص صیشَاٌىاگط ٌيَز  ام. ادهد آنَزشةً ؽها 
و  ْػایَندر آىچً سَاٌػان آن ٌػػِیص، ؟  صیيک تَاىیص غطزىؼ نی

 ةػًذِی اْطاد ی ٍلنههئو ةاؽیص. ة کييص؛ هیىدسایت  نو ْاؽو
ِ گَى  یچ اغِادانغایط ی ٌا السک ةطگؾػت ةػً و ةٍػص از  يػصْر
نػَر   سیلی ةص اغت. ذِهػًا ٌهػیوؽان  کطدىص ذال اذػاس اىًس

ِآىخا  ةًچطا ؟ نطإب ؽها ىتَد نو چطا ْاؽوؽَد.  نی آیا ؟  صیْر
ِیص چیظی ةؾيَیص ةً ایو نٍيػی ىیػػت حطیان ٌهیو  کً آىخا ْر

،  ؽػيیصیص ىهیتػان  ؟ اگػط ةػا گَش صیػةَدی ظیچی در حػِخَکً 
ؽػان  اْطاد ْایَنی ؟ ةٍلؽَدتان  ةصنوارد  تَاىػت ینآن  چگَىً

 ْػایَن ویػا ًکػً ؽػها ةگػَیم ص ةػیػاىػص. ةگضار اىصاسًِ لکاز ؽرا 
 ًکػػ اغػػت تػػطواهی نَحػػَد . آن اغػػتؽهی تط از زىػػصگ ةػػاارزش

 ذاكػط اغػِادان . در ذالصیکيىاةَد آن را ی و نَریٌه صیتَاى یىه
 . ةػًسیلػی نٍطوْيػصٌػا  آن ازی و ةٍلػٌػِيص  ةػیاری ویدروُ



2۲2 

 

در  ًکػ ام گِٓػً ویچػ گَىػ  یچػ ٌلم دژوٌؼ اىخهو وینػئَی
را َر تػدرةػار انپطا «دا حی،»نٍؾَٕ  نٍطوْی ةً ىام ،  دوران ٕصیم
اک روةاه آنویطان کطد.   ، انػا ٌيػَز ٌػماىخام داد یادیزدلیص ی اٌر

 ةػً ًکػىتػَد  گَىػ  یچػی انطوزی ٕالة از اغِادانی ةٍلی ةص ةً
اىص؟!  ؽػصهی ٕطةػاى نػطدميص ىٓط از چ .اىص رغاىصه ؾَر ـصنًک تهام

 داىیػص چػً تٍػصاد از ىهی، انػا ةطغػيص ةً ىيطسَب در ىاٌط ؽایص 
ایچٌا  آن وحػَد دارد. اگػط اغػِاد دروُػیو ؽان  ی ةصی در ةصنٌظ

ػػا روی  اىػػطژی ةصٌػػص، آنتان  ةػػصنگػػَىگی ةػػً  چی تان  ةػػصنچیٌظ
تَاىص ناٌیت ایو  ْطدی ٌادی ىهی .اىص نٍاحمار یةػٌا  آن آیيص. نی

ا را ةتیيص.  چیٌظ

يار یغػػه ویػػاؽػػطکت در ةٍػػص از »ييػػص: کط ؽػػایص ةطسػػی ْکػػ
ی انػطوز گٓػت، دػی خػٌيگی یػةً آىچػً  کطدن و گَش گَى  یچ

ایغػه ! اگػط اغػتٌػایی و ژرؼ  چٖػصر گَىػ  یچػ ام ةطده ی ياٌر
 میگػَ ین «کيم. تکؽطةایص ظ یىٌا  آن ةاؽص، دری گطید گَى  یچ

ػای، چ صیػيک گػَشٌا  آن . اگط ةً صیةطوآىخا  ص ةًیىتا اـالً  ةػص  یٌظ
 را ٌػم ؽػشؿکػً  اغػت غػشتار ید. ةػػؽَ ینتان  وارد گَش

 ظیػى ؽشؿ ةصن طدنک ک. داتِییط دادرا  شطکْ داد و ٌم ىخات
ةػػیار زیػادی  گَىػ  یچػ ویدروُػ . اغِادان اغتغشت ار یةػ

اـػػیل ٌػػػِيص و  یآىٍػػایی کػػً اغػػِاداىی وحػػَد دارىػػص. ذِػػ
 کدػااىص ىیظ نهکو اغت وإٍػًا  ٌای درغِی دریاْت کطده آنَزش
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ا  آن . اگطچًاىص یوذؾارواح ذیَاىی ةػیار از ی ةٍل ىتاؽيص. چیٌظ
او نػَر ىیػػت کػً  ایو انػا ،چػتيصة ادیک اغِ ةصن تَاىيص ةً یىه

 ًکو را ىصارد یای یَاىااغِاد ت ویاسَد . ةطاىص طونیةرا ٌا  آن ةَِاىص
ػػا ةطآیچ از ٌٍػػصۀ آن ًیوغػػای  گػػػِطهدر  ص، چػػً رغػػص ةػػً یػػٌظ

اىػَاع و إػػام ْطغػِص،  ینػ طونیػرا ة گَىػ ی وِٕؽاگطداىؼ. 
گطچً ؽایص . ةاؽيصآنیشًِ ؽصه ةا آن درٌای ةص نهکو اغت ظیچ

و  ػػِيصیىؼ ـػاید ىؽػاگطداانا ةاؽص،  ػًِیسَب و ؽا سَدش
 .اىص ؽصهط یتػشنشِلّ َاىات یا ذیارواح وإػام  اىَاعوغیل   ةً

ص یػ، ىتا صیيک ًیکداْا تظ در ْایَننَر وإٍی  ةً صیسَاٌ نیاگط 
 صیػسَاٌ هػی. ایتِػً اگػط ى صیػيک گػَشٌػا  آن و ةً صیةطوٌا  آن ىظد

 ًیػکرا تظدیگػطی  ٌطچیػظ صیػسَاٌ نػی و صیيک ًیکداْا را تظ ْایَن
ص ینطچطاکً ، ؽَم هیىتان  ناىً . صیدٌ ادانً آن ةً صیتَاى ی، ن صیيک

 ْػایَن ویتهط صییىگَ، ؼ آنصیدی نؾکل . اگط صیػِیداْا ى ْایَن
را  ي یؽػ ویاغػِاىصارد ؽی وِٕػ . ْٖػم داْا ةاٌث آن ةَده اغػت

 ْػایَنی ييصۀ وإٍک  ظکیً، ت صیيک ًیکداْا تظ و ةط نتٔ صیيک نطاٌات
گان  ييصک ویةا تهط تَاىم یا نیآ»کػی دطغیصه اغت: .  صیداْا ٌػِ

ً ؽػها ةػص یػةگضار «؟ يمکػ نٍاؽػطت گَىػ  یچػی ٌا روشغایط 
ؽػها  ًکػی ذای ييص درک ین ویرا تهط گَى  یچ ْٖمٌا  آن ةگَیم،

ی ادیػْاـل  ز،  السک وی. ةٍص از ذلَر در ا صیيک ین ًیکدر داْا تظ
ٌا  از نطیػٔ ىػػل ْػایَن ویا سَاٌص ةَد.ٌا  آن ؽها و غهدو یة
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ًِ لکؽ ًیکتظ ٌػا  آن ةای وِٕةياةطایو .  ٕصرتهيص اغتی لیو س گْط
طار ن راةهً ی ظیػچٌػا  آن از ًک صیدٌی تیتطت صی، اگط ةَِاى صیيک یةٕط
و ىصاؽًِ ةاؽیص ٌا  آن چیظی از یا تهایلی ةً ٌیچص یيکى اْتیرا در
ةػصن اگػط انا  ىیػت. چيصاىی نؾکل ، صیةاؽی نٍهَی دوغت ْٖم
 و ةٍِػط اغػت ؽػَد نی ةص اریةػ ذانل چیظی ةاؽص، اؽشاص آن

و ؽػٌَط، اگػط  زندر سفػَص .  در تهػاس ىتاؽػیصٌػا  آن اـالً ةا
 يمکػ هػیىط کػظ ْیػيػص ىک ویرا تهػطی گػطید گَى  یچتان ٌهػط
درغػت را  یراٌػ ًکػآىخػا  : ازٌػػت ای ىکِػً. انا ةاؽصی ا نػئلً

. اگػط رغػاىص ینػ صهیػْا گػطانید   ؽػها ةػًیک، تظ صیيک ین ویتهط
 ةػصىؼ اغت وکيص، نهک ینهطیو را تی اٌطیهي یروؽتان ٌهػط

ػػایچذانػػل  ؽػػها، ی هيػػیاز ا يػػانیانه ی. ةػػطاةاؽػػصی ةػػصی ٌظ
تػان  یگػط ةطایدی ٍصٌادر ةُ  چیظ ٌهًد. ؽَ کص دایظ ةایىٌهػطتان 

تػان  می. اگػط نرؽػَد نی کداظ یى تان ساىً می. نرؽَد ین کدا
 صیػتَاى ینػ ةاؽص، چگَىً ةا ؽها در تصاسلی ٌطچیظد و َىؾ کاد

 ؟ کيیص ًیکتظ

ػا یچکطدن   کدای ةطا نو ْاؽو ًکوحَد دارد  یِیوكٍ انا ٌظ
ص یػنطا د ْاؽوی روز ًک میداری ا ييصهک وی. نا تهطکيص هیىی کهک
.  اغػتایيخ ْاؽو نٍلػم» ةَد: زده خانیار ٌیآنص. ةػ اش ساىً ةً

تػَ  اتػاؽ»:  گٓػت نو ْاؽو .«صیوارد ؽَ يمک ین ، سَاٌؼ نٍلم
ػایچایيخػا  و اغػت شِػًیر ٌم از ذص ةً ؼیة ی ادیػار زیةػػی ٌظ
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ػػت غػػپع ْاؽػػو .«وحػػَد دارد  ارواحی . نٍهػػَهً وِٕػػاز آىخػػا ْر
 نػو ص، ْاؽويةاؽ گط وحَد داؽًِیدی ٍصٌادر ةُ ی ادیی زاٌطیهي

ی ٌػا ِابک او دػط از اتػاؽانػا ص. يػک ینػ کؽػها دػای را ةطاٌا  آن
ٌا  ِابکا غَزاىصن ؽص و ة آن ةَد. او نَِحً ةص نشِلّ گَى  یچ
غپع ْاؽو نو  د.کط کرا دا ساىً اْت،یةازی ةطا ٌا آن ا ْطوشی

 . گٓت نو ةً ؽاگطد ویا ًکةَد  نهلتی ویا ةازگؾت.

 کػی از نػوييص. یة یٌا را ن ویة نایً ًکٌػِيص ظ یىی اؽشاـ
ا یػآ.  يمکػ ینػ ًیػکداْػا را تظ ْایَناکيَن  ، نو نٍلم» :طدکغؤال 
ایا چی طاتییکِاب تِتَاىم از  یٌيَز ن ی يیة نػایًنػطتتم ةػا ی یٌظ

ا ٌالًٕیو چیؾً ةً ایاغِٓاده کيم؟ ٌه  صیػةگضار «. ام نيص ةػَده ٌظ
ی اىػطژی ا نالذيػً ٕاةػل: اگػط نٖػصار  دٌػم دیتَك ـَرت ویا ةً

ٕػطار ی ظیػ. اگط چ سَاٌص داؽت یا طةگَییص  ، ٌطچًصیداؽًِ ةاؽ
،  اغت ـَرت ةصان صییةگَی ػک ةًی ةاؽص وی ـَرت آن ةًىتاؽص 

ار یةػػی ٌػاد یْػطد . صیةاؽ ؽصهی ةص ٌهل بکنطت اغت وکنه
و دایصارىػص ىاَحػَد در ةػصىؼ نانالٌات  ٌا و اىطژی . اغت ّیكٍ
او  ةػًی ظیػو چ صیػيکةاز را تان  ييص. اگط دٌانکط ییتِ اغت وکنه
 ویػؽَد. اگػط ا لیتتص ٖتیذٖ ةً اغت وکنهغشِی  ، آن صییةگَ

او  ؽها ةػًةپطدازد و  صیةا کً ةاؽص داؽًِی اریةػی ارناک ؽشؿ
ؼ را یتَاىػص کارنػا ، وِٕػی ىهیسَاٌص داؽػتی يصۀ سَةیآ صییگَة

رغػاىصن ةػً او  آغػیبدر ذػال ا یػآةپطدازد، آیا ایو نخػاز اغػت؟ 
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ا کييص و یچ ویتَاىيص ا یاْطاد ىهی ؟ ةٍل ىیػِیص ا را ٌر ٌػا  آن ةًٌظ
ی واةػػِگ کیػ ویػا ایػ. آاىص، گػَیی اغػٍِصادٌایی دارىػص واةػًِ

ی اغػطار آغػهاىىتایص ،  صیرا ةصاى ٖتیاگط ذٖی ، ذِ ٌالوهً ؟ ة ػتیى
گان ييػص ک ویتهػط. صیػيک ْاشی ٌاد یؽشفی ةطانَری  ٌهیورا 

ایيکػً  ةصون تَحً ةً . اغت ویـَل آن اادار ةاؽيص.  ةایص سَیؾِو
ػایچ طاتییکِاب تِةا اغِٓاده از چگَىً کػی   دیؾػگَییرا ی یٌظ

ایػو  ػػِيص.یى یٖػیگػط ذٖیاکيػَن د ٌمٌػا  آن ازی ، ةٍلػکيص ین
کيص کػً  نی دیؾگَییای  گَىً ةیيی کً ةً ایو یا آن ؽکل و ةً نایً

حانٍػ  ص، احػازه دارد در يدرغت و ةطسی ُلم ةاؽػٌا  آن ةطسی از
،  چػػَن گَىػػ  وإٍػػی داریػػصةاؽػػص.  وحػػَد داؽػػًِی ٌػػاد نػػطدم

تطی دیػطوی اغِاىصارد ةػاهاز  صیةای وإٍی  ا ييصهک ویتهطگَیم  ین
 تػا ييػصک یصا نػیػگط را دید اْطادگان  ييصک ویاز تهطی . انا ةٍلکيص

اوكاع  ًکی يیة ینطا ن ا نایًیآ»دطغيص:  نیو  يصیةگَن را اؽ يصهیآ
 دیگطانٌا  آن «دارم؟ی درد و رىخ ایآ ؟ اغت چگَىًام ً یکتظو  نو
ا را یچ ویا کييص تا یصا نیدرا  آن غػشِی ييػص. اگػط ک دیؾگَییٌظ

زنػاىی ؟  صیػسَد را رؽص دٌ صیتَاى ین َد، چگَىًؽ دیؾگَییؽها 
. ؽػصداده  و تطتیػبىيػم  دوةارهتان  کييصه ؽصیص زىصگی کً تهطیو

تان، روز تَیػصتان  تان، چٍطه انالٌاتی کً ایگَی کّ دغت ةياةطایو
و آن چیظی ىیػت کً در اةِػصا  تِییط کطدهةا سَد دارد تان  ةصنو 

ی ةػطا وگطىػً کيیص. نی ةاور را او ذطؼ،  صیةطو ویة اگط ىظد نایًةَد. 
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ػایاز چی ةٍلػةگَیػص ؽها  تَاىص ةً یاو نآىچً  ؟ رویص نی چً ی ٌظ
 در ذػالٌػا  آن حػٌَط و ذاتانا .  اغتدرةارۀ گضؽِ  ؽهی غهر

 : اگػطصیؾػیيصیو ةیػادرةارۀ ی . دع ٌهگ اغت طدهکط ییذاكط تِ
آن را و  دٌیػص ىهی او گػَشٌػای  ذطؼ ا ةػًیص، آیةطو ویة ىظد ْال
ؽها ةػً وحػَد ی ةطای رواى ةار نػئلً ویا ایآ ؟ دعکيیص ةاور ىهی

ا یػآ ،صیػيک ىاراذترا  سَدتان درةارۀ آنکطدن   طکاگط ةا ْ آورد؟ هیى
 ویتَاىص از ةػ ین چگَىًی واةػِگ ویا ػت؟ دعیىی واةػِگ کی

ا یػ؟ آ ایػص سَد را در نٍطض غػشِی دیگػطی ٕػطار ىصادها یةطود؟ آ
ػای را ةػطای ؾِطیةغشِی  صیػِینختَر ى ی واةػػِگ ویػاکطدن  ٌر
وحػَد دارد  و نَكَعیا ، غشِیو ٌط  ؼیآزنا ةا ٌط؟  صیيک ترهل
 ًیػػکظص. تیػػرو یو نػػییا دػػایػػص یػػکي یـػػٍَد نػػً یػػا در تظکیػػکػػً آ

 آن ةػًغػشِی دیگػطی تػان انػا سَد،  اغػتغشت سَد  سَدی ةً
نهکػو اغػت ؟  ةط آن ُلتً کيیػص صیتَاى ین ص. چگَىًیيک یاكاًْ ن

ص. دیگػطان ینَاحػً ؽػَی یٌا یٌا و دؽَار یغشِ خ  آن، ةایدرىِ
دیگػطان . اگػط را ةتیييػصتان  یاِْ  زىصگیطییط تِینػ نخاز ىیػِيص

سَاٌیػص ی درد و رىخػی چػً زنػاىآن را ةتیييص و ةً ؽػها ةگَیيػص 
ةيػاةطایو دیػصن آن اـػالً ص؟ یػيک ًیػکص تظیػتَاى ین ، چگَىًداؽت

آن  ىػصارد هزظ احایىً یکتظ نصارسغایط از کػی  چیٌنخاز ىیػت. 
 ظ احػازهیػى ًیػکنصرغػ  تظٌهػان در  ٌهطاه صانینطی يص. ذِیةترا 

ص، یػةگَی درغػًِ ةػآن را  تَاىػص ىهیکػی  چیٌييص. یةتآن را  ىصارىص
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ی ةػطا ای یزىػصگ ،طدهکػط ییػتِ ًکػاغػت ی زىػصگىٌَی از طا آن یز
 .ً یکتظ

و ی نػضٌتی ٌػا ِابکغػایط  تَاىص یا نیکػی از نو دطغیص آ
ی ٌػا ِػابک ًکایم  گًِٓيص. ک را نهایًٍ گَى  یچی ٌا ِابکغایط 
 دٌيػص ینػ آنػَزش نػطدم ةًی ٌهگ ی،ػِینشفَـًا ةَد ی،نضٌت

 نصرغ  ةَدا تٍلٔ ظ ةًیييص. نا ىک ًیکرا تظ سَد ي یؽ ویؽ چگَىً
ص یػرا ةای ا ِػًکةاؽص. انا ى وحَد داؽًِی لکنؾىتایص  ، دع میدار

نػَر ً ةػروىػص تطحهػً ر آن نَِن ددر  از نػائلی اری: ةػةیان کطد
ایاز تٓػػی اری، ةػػ ٌالوهً اىص. ة ؽصه اؽِتاه تطحهً آن نِػَن ی ٌط

ی نٍيػی نَر غطغػطً و ة ؽصه اىخام نشِلّ غهَح دیصگاهظ از یى
آن ی نػَر غطغػطً ة ًکی . اْطاد دارنا اغت کطدن ىاةَد اىص. آن ؽصه

ی و نرِػَاىػص ار دور ةَدیةَدا ةػ طواىص از ٕله طدهکط یرا تٓػنَِن 
از ی نشِلٓػی ٌػا کظ دریىٌا  آن رو ازایوصىص. یىٍٓهرا ٌا  آنی وإٍ

نَر  ةػًرا  ٌػا آنکػً  ػػتیى ؽها آغانی اىص. ةطا داؽًِ اتنَكٌَ
. انػا اگػط صیػرا درک کيٌػا  آن تَاىیص سَدتػان ىهیص و یةٍٓهکانل 

ًا » :صییةگَ را ٌا  آن ؾًیو ٌه «يمکرا نهایًٍ ٌا  آن منيصً ٌالٕـْط
. نؾػکل ایػو صیػيک ینػ ًیػکتظ نصرغً آن روشدر ص، یيک نهایًٍ

 ؽػصه و گيخاىػصه آنی و ْػا گَىػ اغت کً در ٌط نِو نضٌتی، 
تهػطیو ٌػػِیص. در ذال روش  آندر  صیيک را نهایًٌٍا  آنی وِٕ

 نصرغػػً آن روشاز و  صیػػيک ٔ نهایٍػػًیػػٌهنَر  ةػػًرا ٌػػا  آن اگػػط
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در ٌهل، آن نصرغً را ةطگظیصه ةاؽیص و  و اغتک، نه صیيک یوطید
از ْػطد  زیدر غطاغػط تػار  نا ىتاؽیص. یکنصرغ  تظدیگط نٍِلٔ ةً 

. زنان ةطىگظیيػص ٌمرا  ًیکدو نصرغ  تظ ً،یکدر تظ ًک ؽصه سَاغًِ
 ص ْٖػػمیػػ، ةا صیػػيک ًیػػکرا تظ نصرغػػً ویػػا روش صیػػسَاٌ نػػیاگػػط 

 . صیيک را نهایًٍ ًیکنصرغ  تظ ویای ٌا ىَؽًِ

ی ٌا ِابکذِی ىتایص  صیيک ًیکتظ در روش نا صیسَاٌ یاگط ن
را ةشَاىیص ی گَىگ یچی ٌا ِابویژه ىتایص ک ةًص. یةشَاىرا  گَى  یچ
ا نيِؾط نػ ویا ًک اىيػص نی یٌػا ِابک ،و نػَریٌهػ .ؽػَىص یروٌز

گطچػً  .ىػ ذَ  دائَو ی ح ییي  گَین ي یؽ، حیي  دی ىی ٌَآى 
ایچ  غهَحٌایی از  اىطژیظ یىٌا  آن اناصارىص، در سَد ىرا ی ةصی ٌظ

ی وِٕػٌػِيص.  ًیکاز تظی یٌا راه و سَدؽان در سَد دارىص نشِلّ
 و ةػػا ؽػػها تػػصاسلدٌيػػص  نیی ظیػػؽػػها چ ص، ةػػًیػػشَاىةرا ٌػػا  آن
، دضیطش ةاؽص ٕاةلتان در ىيطٌا  آنی ٌا از حهلًی کی. اگط کييص نی

 اكػاًْ تػان گَى  و ةػً ؽػها آنػصه نطؼ  ةػًٌػا  آن ازی ظیچآىگاه 
 ةػًی گػطید ظیػچی وِٕػانا ،  ػتیىی ظ ةصیچ آن . اگطچًؽَد نی

را ةػً ی تالکنؾىیظ  ویا ای؟ آصیکي نی ًیکتظچگَىً  دَؽ ؽها داده
ٕهٍػات  را ةػًی اكػاْی کیِطوىکایٕهٍ   کیآورد؟ اگط  یوحَد ىه

طای ةػی اتٓػإ ص چػًیػيک یط نػکػص، ْیػيک اكاًْ َنیظیتلَ یاسلد
.  اغػتاـػَل آن ایػو  .اِْػص ینػار کػ؟ ْػَرًا از اِْص نیَن یظیتلَ

ا یا،  ٌالوهً ة راٌيهػایی  ،گَىػ  یچػی ٌػا ِابکاز ی اریةػػو روٌز
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ػای ىادػاک را در سػَد  دٌيص و اىَاع وإٍی ارائً ىهی وإػػام چیٌظ
 را ورؽ یگَىگ یچ ِابات کنا ـٓر از ؽاگطدانی کیی وِٕدارىص. 

 اتیػحظئ ةػً سَاٌم یىه ص. ایتًِیدط طونیة از آنةظرگی زد نار  ین
ٌػِيص کػً  یالتکنؾ اؽاره کطدمٌا  آن ةًکيَن اآىچً  . آن ةپطدازم
تَاىيػص  یطا ىهی، زکييص ایخاد نی سَدؽانی گان ةطا ييصک ویسَد تهط

ل  یوغػ ةً التکنؾػ ویػگط، اید انیة  ةً .ييصک ادارهی سَة را ةً سَد
م يکػ ینػ اؽػاره ئلانػ ویا ص. ةًيیآ یةً وحَد ن ىادرغتی راکْا
 کػيم ةصاىیػص یص. کهک نػیةصاى ًک اغت سَب  ؽها ٌه یةطا طایز
در ی التکنؾػ تؾػشیؿ دٌیػص تػارا ٌػا  آن ص و چگَىػًیيکار کً چ
ؼ از ذػص یةػ گٓػِم يػَنکا ٌمآىچػً  ةً اگطچًص. يروی ىصٌ يصهیآ

 طایػز ؛صیػيک ین تَحً آن ةًص یةاؽ وئهنهص یةاٌهً ،  مطدکى صیتثک
 ایيخػاالت نٍهَهً کنؾو نَكَع اغت و یا التکنؾ نٍهَهً ٌلت

ار یػػْطغػا و ة ت نإتیىٍا یة کطدن ً یکتظ دٌيص. سَد را ىؾان نی
 صیػةلِظ نهکو اغت،  صیةاؽ تَحً یةای  ذِی ذره. اگط  اغتی حص

 ةاؽص. درغت صیاتان ةراکْرو ا ازایو.  صیؽَ ىاةَد یريً کیو در 

 یرزنی ينريا گَنگِ  یچ

ػا یچػٌای  روش ی،دروى  یکتظی ٌا روشٌالوه ةط  ی گَىػ  ٌيٌط
ا یً درةارۀ چکی ذای ص. درىظ وحَد داریىی رزن ی رزنی گَى  ٌيٌط
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سػػَاٌم نهلتػػی درةػػارۀ اغػػانی و  اةِػػصا نیم، یيػػک یـػػرتت نػػ
ا در چیو رایػج ٌػػِيص و ٌهگػی  اـهالذاتی ةگَیم کً ایو روٌز

 را در سَد دارىص.« گَى  چی»ٌتارت 

 گَىػػ ِ  یچػػ ی،ىٖاؽػػ گَىػػ ِ  اـػػهالح چی ةًذاكػػط در ذػػال 
ػؿ وحػَد دارد گَىػ ِ  یو چػی سهػان گَىػ ِ  یچػ ی،ٖیغنَ  .ٕر

ا وحَد یو چیاوإػام  اىَاع گَىػ   یچػٌػا  آن  ا ٌهػیػآص. ىدارٌظ
کػطدن  ویطاندر ذػال اگط م یگَ ین. اغتب یٌخ ىيطم ةًٌػِيص؟ 

. ٌػػِيص کطدن نػػائل آؽػًِٓدر ذػال ص ذػصإل يگَى  ىتاؽ چی
ی ىٖاؽػی ؽشفی وِٕ ؽَد نی ػت؟ گًِٓیچٌا  آنی يطنتيای ى

فص  یسَاىص، ن یيص، آواز نک ین ت یدر وكػٍ صیػػػص، ةایىَ یا نػیٕر
آیػا آن ةػً ایػو گَى  ةاؽػص.  یت چیاـهالح در وكٍ ا ةًیسلػً 

گَىػً درک  تایػص آن را ایوىؽػَد؟  نی گَىػ  یچػؽکل، تتصیل ةً 
و ژرؼ ی گَى  داىؾ  ی؟ چیػتگَى  ى یچ کطدن ىاةَدآن ا ی. آکطد

در تَان ةػَدن  نیاغت. اوه، چگَىً ی ةؾط ةصن  یکتظی ةطاحانً 
ت سلػػً یص؟ دع اگػط در وكػٍیگَى  ىان یچرا ت سلػً یوكٍ

کطدن  و ىػاةَدیػا ایػؽػَد؟ آ یصه نػیػچػً ىان م آنیةً تَایػت ةػطو
دو  گَىػ  اغػت. چی کطدن گَیم ایػو ىػاةَد یػت؟ نیگَى  ى یچ

آن چیظی آىخا ةَد کً  ی،یایآغی ؾگاه تيصرغِیؼ در ىهایغال د
ً . ةػًىانیصىػص نی« یگَى  سهػان یچ»را  ػِم ةتیػيم  ُْط ؽػان ْر

ىَؽػػِو در ذػػال آىخػػا را ی ؽشفػػ. ػػػتیگَىػػ  سهػػانی چ چی
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لهػً کٌػط روی را  سػَد یِ ىَؽِو، ةا دغػِاىؼ چػدع از صم. ید
او نؾَِل دػَل و ذٌو اه ةَد. یغؽصه  غانًچِی  .طدک ینغانً 

ظ یػاو ىچػِی  تَاىػت گَى  داؽػًِ ةاؽػص؟ ینچگَىً ؽٍطت ةَد. 
 هػتیظان ةَدىػص و ٕیػاو آوی ٌا تَاىػت سػَب ةاؽػص. ىَؽػًِ یىه
را ٌػا  آن ٌا یْٖم سارحگضاؽًِ ؽصه ةَد؛ گطچً ٌا  آن رویظاْی گ
و ةػً  صیػسط یرا نػٌػا  آن ًک ٌطکػیم یتَاىم ةگَ یصىص. نیسط ین

تَاىػص سػَب  یاه نیغچِی  چگَىًآورد.  ینی ةصؽاىػ ةطد ساىً نی
آنص. ذٌػو او نؾػَِل  یاه ةً ىيط نیغ ،ةاؽص؟ ـَرت آن ؽشؿ
تَاىػػت گَىػ   ینػ. چگَىػً طدکػ یط نکدَل ةَد و ْٖم ةً دَل ْ

،  ةػَد بایٖػا و ویاز ٌياوی اریارت او ؽانل ةػکانا داؽًِ ةاؽص؟ 
گػَیم چگَىػً  ینػ .گَى  چیی ایهلل ویةسهاط  اـهالح ةًل یاز ٕت
 صه ؽَد؟یگَى  ىان یتَاىص چ ینی ظیو چیچي

 دػع از دایػان ایػو کػالس، :صیؾػیيصیو ةیػادرةػارۀ ی ٌهگ
ص ٌؾِاد تا ىَد ؽػٓا سَاٌػص ؽػان  ٌای ةیهاریتيٍػا  از اْطاد ىً دـر

ةػصن آىچػً  .یوإٍػگَى  دٌيص؛  نیرؽص ظ یىً گَى  را کةل یاْت،
ً یػکسَدتػان تظ ؽشفػاً اغػت. اگػط ی ٍینت ؽها ةا سَد دارد َْؽ

 صیػػکطد ینػػ ًیػػکتظاگػػط تهػػام ٌهطتػػان ٌػػم ی ، ذِػػصیػػکطد ینػػ
و یاز ٌهػ ،حػَان یاگط ْطدی . ذِو را رؽص دٌیصیا صیتَاىػِ یهى

کطد ٌيَز ٌم  یً نیتظکش طد و تهام ٌهطک ینؽطوع را ً یکاهن تظ
ایتَاىػت چ یىه را کً ةً ؽػها دادم رؽػص دٌػص و ٌيػَز ةػً ی یٌظ
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َل نػچيػص ىػػل داؽػت.  راٌيهایی اغِاد وإٍِی سػَةی ىیػاز نی
ػا یو چیػم. ایل دٌػکظم را ؽػیاىکو نیو ْایَن و ایاتا صه یؾک ٌظ

 ،میگَ یؽها ن ، ةًرو ازایو اىص. ؽصهىفب تان  ر ةصنٌهگی ةا ٌم د
از دغػت  آغاىی ةًص یآورد ةً دغتی راذِ ةًرا  ٌا آن ًکيیاسانط  ةً

و یػع ٌػػِيص. ةٍػص از ایت ةػاارزش و ىٓػیػىٍا یةػٌا  آن ص.یىصٌ
 .اغػت ةاهی ةا اىطژنادۀ  ی،ص گَى  وإٍیةا سَد دارآىچً  الس،ک

 ، ةصون تَحػً ةػًصیػیىَ ینی ا لهًکص و چيص یرو یةً ساىً نی وِٕ
ا یػگَى  اغػت! دػع آی ذاو ،صیداؽًِ ةاؽی چً دغِشهایيکً 

 دو اغػِارا کػػب کييػص  «اغػِاد»ص ٌيػَان یاکالس ةو یا هً درٌ
ىگػاه آن  گَىً ةً ص ایویتَاى یىهم یگَ یص؟ نؽَىی سهانگَى   چی
ىیػازی ، داردی ٖػیذٖی گَىػ  و اىػطژکػً ی ْػطدناىيص ٌػط . صیکي

 کيیػص روی آنرا یهػع ٌطچػً  ىیػت ةا ٕفص آن را غانً کيیػص.
 .درسؾص روؽو نینَر ً و ة گضاریص نیحا  ةًی اىطژ

ىَؽًِ ةَد ٕطار اغػت ً کدیصم را ی ستطای  نخلًو در یٌهچي
نػَر نشِفػط ً ةػآن را  طگظار ؽَد.ةی گَى  سهان یچیک کالس 
و ید. چيػَؽػ یيم چگَىػً آن دوره آنػَزش داده نػیػسَاىصم تا ةت

را کيِػطل تػان  مو ةازددم و م یتييػرا اول تيٓع  :ىَؽًِ ؽصه ةَد
ی چی را روتان  ةيؾیيیص و ذٌوًٖ یدٕی غپع داىظده تا غ. صیيک

 ٕػػهت ازی چص و تفَر کيیص کً یيک نِهطکظ ان یت دن در ٕػهت
و  صیػرلم را ةطدارود. غپع ٕ نی ؽَد و ةً غاٌص ةليص نی ان یت دن
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. صیػيکٕلػم نيِٖػل  کرا ةً ىَ ی چ. دع از آن، صیيکدر حٌَط ْطو 
و یػا ای. آکيیص ةيَیػیصص، ؽطوع یرغ آىخا تان ةً ىیت ذٌيیی وِٕ
ی یرا ةػً حػای ةَِاىػص چػکػی ػت؟ اوه، اگط ینطدم ى دادن بیْط

ٕتل  ،در ایو ـَرت؟ ؽَد نرػَب نیگَى   یا چیاىِٖال دٌص، آ
م. غػپع چػَب یيیؾػو ةيؾػیِیدر نصی نصت صیاز سَردن ُضا ةا

ت کذطی ُضاسَر چَب کنطؼ ىَ  را ةًی و چریم را ةطدای ُضاسَر
، ؽػص نیصه یػىان دنُػضاسَر گَىػ ِ  یآن چػ .میشَرةو ُضا ٌیم د

و را یػ. اةَد نیی اىطژىیظ م یدسَر یٌطچً نةا ایو نيهٔ، ؟ نگطىً
ی ظیػگَىػ  چ یچػکييص  ی، زیطا ْکط نىانم یگَى  ن یّ چیتلٍ

 .گَىً درک کيیص تایص آن را ایوىدع . اغتی ٕصر غهر ویا

اگَى   یچٌای  روش انا  ٌػای وشرص يتَاى ینی رزنی ٌيٌط
 غػایً انظارٕصنِی ٌطا ی. چطا؟ زصىنرػَب ؽَگَى  نػِٖل  یچ

ٌػای تظکیػً   ٌای تظکیػً و روش از ىيطیػًی نخهٌَ  کانل ص وىدار
و ذال یص. انا ةا اىنرػَب ؽَ انلک یػِهیص غيىتَا ین و صىدار
اگَى   چیٌای  روش، ٌم کػً  ییٌا ىػتت ةً روشی رزنی ٌيٌط

ٌػػِيص.  تطی ؽَىص در غهد دػاییو ةطای تظکیً اغِٓاده نی کانالً 
ی ً ْٖػم ةػطاکاغت ی اىطژای  سَؽً ؽکلی از ،غشت گَى ِ  یچ

ةػػظىم. ی نثػػای ةگضاریػػص رود. ینػػ ةػػً کػػارزدن و نتػػارزه  كػػطةً
نػا، ی الس ْایَن داْػاکت در کو ةٍص از ؽطکدر دی ا ييصهک ویتهط
ر ذػال دی ِػرا ْؾػار دٌػص. وٕی ظیػتَاىػت ةػا دغػِاىؼ چ یىه
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را ةػا  ًکایػػکسَاغػت نٖاونػت  یو نػ ةػَد   ةچػًکایػػکص یسط
ی ؽػص. وِٕػ زده ؽگٓتص و او یآن از ٌم داؽ ،يصکی دغِؼ ةطرغ

ػػت و ساىػػً ةػػً  ةػػا آن را  تَاىػػػت یىؾػػػت، ىهػػ یـػػيصیی روْر
ػػت. ٌلػت کؽ ینػی ـيصیداد  ْؾار نیدغِؼ ْؾار دٌص. اگط 

سَاغػِم  یىهزیطا ىگِٓم ی ظیص. ةً او چیرا از نو دطغایو نػئلً 
ػا یو چیگِٓم اْٖم . صرؽص دٌی واةػِگیک   ،يصػػٌِی ٍػینتٌظ

ی سػَةی ٌػاظیچی ىادیػصه ةگیػط چطاکػً ٌهگػآن را  گضار ةاؽص وة
 کیػ، ؽػَداغِٓاده ی سَة ةًی ٍینت َْؽی یو تَاىای. اگط اٌػِيص

ٌهػان و یا ایص. آیـَرت دَدر درآً تَاىص ة یغي  ةا ْؾار دغت ن
و یگَى  غشت را تهػط یػت؟ انا او ٌطگظ چیگَى  غشت ى یچ
ی ٌػػا ییو تَاىػػایػػا ی،  دروىػػیػػکتظی ٌػػا ویطده ةػػَد. در تهطکػػى

تَاىيػص  یچَن اْطاد ىهػييص. انا کتَاىيص رؽص  ینٍهَهً نی ٍینت َْؽ
ىػاٌط ٌا  ییو تَاىایاایيکً  دع از، را ذٓو کييصسَد  ي یؽ ویؽ

ویژه  ةًيص. يکاغِٓاده ٌا  آن ؽَد کً از یداده ىهنٍهَهً احازه  ؽصىص
طده کػى رؽػص ٌيػَز ي  ؽػشؿیؽػ ویً، ؽیػکو تظییدر غهد دا

و رؽػص ییً در غػهد دػاکػی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىاو ی، ةياةطااغت
غػهد  ،. ةػا گضؽػت زنػانىٍَر ةطغيص تَاىيص ةً یىه اـالً  کييص ین

ا دیو چیيص و اک ینرؽص ؽها  ی احیػىصارىػص و اذِی ا صهیگط ْایٌظ
 .ةطغيصىٍَر  ةً ػتیى
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ا یچ ؽػَد؟ در  یو نػیًٖا چگَىً تهطیدٕی رزنی گَى  ٌيٌط
ا یو چیتهط  تييیم کيػص،را ی چ صیؽشؿ ةا ی،رزنی گَى  ٌيٌط

ی سَاٌص چ نیؽشؿ  چًػت. اگطیآن آغان ىةِصا تييیم انا در ا
 صیػ؟ ةاکيص ارکچً  صیةا دع ىَِاىص.و اغت کنهانا يص، کتييیم  را

و یتهػط را شٌػا، ةػازوان و غػط رانيً، داٌػا، یغػ ٕٓػ  ٌا، دغت
یا ؽان  دغتاْطاد ةا ی دٌص؟ ةٍل یو نیرا تهطٌا  آن دٌص. چگَىً

ةػً ؽػان  ٌػا ةػا دغت یزىيص و ةٍلػ یةً درست نؽان  ّ دغتک
ةػً غػي    دغػتی وِٕػ ص کًیص تفَر کيیتَاى ینَةيص. ک یغي  ن

اگػػط ةگیػػطد و  درد ؼاغػػِشَاى تَاىػػص ینػػ چٖػػصر کيػػص ةطسػػَرد نی
ٌيػػَز ٌػػم ی ؽػػَد! چػػ ینػػی ظیزده ؽػػَد دچػػار سػػَىطتػػط  مکنر
ةازواىؼ را ىَغان ؟ ؽشؿ کطد ارک چًةایص  د.تييیم ؽَتَاىص  یىه
 در ىِیخػًةً ٌٖب و ةػً ةػازوان ةػطود و سَن  گضارد یو ندٌص  ین

. ؽػَىص ینػنِػَرم وإًٍا ٌا  آن .ؽَىص نَِرم نی ؼةازوان و دغِاى
َةػػػص، ک یم ةػػػً غػػػي  نػػػکػػػؽػػػشؿ نری وِٕػػػ ،از آن دػػػع
ی هیو ةا غي  ارتتػاط نػػِٖدارىص ىطم ی دَؽؾؼ یٌا نااغِشَ

طار ىه . کييػص هیرا اذػػاس ىی ٕصر ٌم درد ٌا آن دغت و صييک یةٕط
و ْػطد یػا ةً دٌص، اغِاد یو ادانً نیً ؽشؿ ةً تهطکنَر  ٌهان

يػص. کتييػیم را ی طد چیگ یاد نیةا گضؽت زنان، . دٌص یآنَزش ن
نػطؼ  ی،طا در ىتػطد وإٍػیػز ػت،یىی کاْی چتييیم ی یتَاىا انا

را ی ؽػػشؿ ةَِاىػػص چػػی . ایتِػػً وِٕػػؽػػَد نٖاةػػل نيِيػػط او ىهی
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ذِی وِٕی يص و کٌا نٖاونت  در نٖاةل ذهلًتَاىص  نیيص، ک تیٌصا
 کيػص. هیرا اذػاس ىی دردسَرد،  ةا چَةی ةػیار كشیم كطةً نی

در نطذلػ  . انا ؽَىص یننَِرم ٌا  آن ةً ةازوان،ی چٌصایت ةٍص از 
نَر کػً ؽػشؿ ةػً  ٌهػانو اغت ظ یو چیتط ییاةِصای چؽطوع، 

ل یتتػص ةػاهی اىػطژةا ةً نادۀ تَاىص  نی ، چیدٌص تهطیو ادانً نی
سَؽ  ج یتصر ، ةًؽَدل یتتص ةاهی اىطژةا ةً نادۀ ی چی د. وِٕؽَ
ی اىػطژسَؽػ   ویػو ا دٌػص چگایی زیػادی را ؽػکل نی ةای اىطژ

 یٍینت َْؽی یتَاىایک سَؽ  ظ یآن ى رو، ازایو .ٌَش اغتدارای 
ی یو تَاىػایػاانا . اغتی ٍینت َْؽی یتَاىا یىٌٌَتارت دیگط  ةً یا

ًا ةػػطای ٍینت ْػػَؽ و دْػػاع از سػػَد در ةطاةػػط زدن  كػػطةًی ـػػْط
ٌػػا  ی ةیهاریؽػػٓای ةػػطای یو تَاىػػایػػااگػػط سػػَردن اغػػت.  كػػطةً

ی ٍػصدر ةُ  ةاهی اىطژ ةاو نادۀ یااغِٓاده ؽَد، نؤ ط ىیػت. چَن 
تػط از ً یيػص، زنػان آن غػطک یٍص نا ٌتَر ىهگط وحَد دارد و در ةُ ید

ص، یػزى ینػی ا كػطةًی ػػکةً ةا نؾت ی . وِٕکيص گضر نیزنان نا 
طا یػز ،صیػيکط کػا ةػً آن ْیػص یػيک تیٌصارا ی ص چیىصاری احیاذِ

ص ذهلػ  یيک ینی غٍی سَاٌص ةَد. وِٕآىخا  دردیؾادیؼ گَى  
ةػصون سَاٌص ةَد. آىخا  دردیؾادیؼ گَى   ىیظ صیيکرا دًْ ی ػک

ِایيکً  تَحً ةً تػط ً ی، آن غطزىیص نیةا نؾت كطةً ی ةا چً غٌط
نٍٓػَم زنػان نِٓػاوت در آن دو ُةٍػص، طا یػز کيػص ینػاز ؽها ٌتَر 
ا یو چیٔ تهطیاغت. از نط تَاىص  یؽشؿ ن ی،رزنی گَى  ٌيٌط
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 و واحػطای ، داؽيگطؼآٌو، دغت  غي  دغت نثلی یٌا ییتَاىا
اتی دا ٌػػِيص. ی نػطدم ٌػادی ٌا ٌا نٍارت ویرا رؽص دٌص. ا آٌر

 و غهد ةطغص.یو ةً ایٔ تهطیتَاىص از نط ینی ٌاد یْطد

ا یچٌای  روشو یو اسِالؼ ةیتط ةظرا ی رزنػی گَى  ٌيٌط
گَىػ   یچػٌای  روش در ًکو اغت یای   دروىیکتظی ٌا و روش

ا  خػًیدر ىِ، اىخام ؽػَدت کذطهزم اغت تهطیو ةا ی رزنی ٌيٌط
ت کػذط ةػا ویاز ةً تهطیىچَن يص. ک یت نکط دَغت ذطیدر زی چ

 ىیػظ ؽػشؿچِی  َن ةطغص وکتَاىص ةً نطذل  غ یدارد، ؽشؿ ىه
ان یط دَغت و از نیز ،ؽشؿچِی  د.ؽَن ا یت دن تَاىص داسل یىه

تَاىص ةػصن را  ی، ْطد ىً نً ٌهیو ٌلتيص. ةک ینت کٌا ذط چًیناٌ
  یکيص. تظکً یکغهد ةاه را تظی ٌا ییتَاىص تَاىا یيص و ىً نکً یکتظ

د. ؽػََن اىخػام کت غیو در وكٍیً تهطکداىص  ینا هزم نی دروى
ن در ٕػػهت ا یتػ دنوارد ی ً چکداىيص  یهزم ن نطغَمی ٌا روش

ةػصن ل یو تتػصَن کت غیو در وكٍیتهطٌا  آن د.ؽَم کو ؽیطیز
 ييص وکً یکرا تظ ةصنتَاىيص  ینٌا  آن داىيص. ینی كطوررا  نادرزادی

 .ً کييصیتظکغهَح ةاهتط  تا

اٌای  در رنانو اغت کنه ی یٌػا کیيکدرةارۀ ت یرزنی ٌيٌط
ؽػکاِْو و  ویآٌيػیتػاس  ی،یػناىيػص ىػإَس نال ،ؽيیصه ةاؽیص

ةطسی اْػطادی را  .کهان و ةا تیط یْاـل  ـصٕصن از صاریدرست غپ
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 وزن ؽَىص و تػا ارتٓػاع ةليػصی یتَاىيص ة کؾيص کً نی ةً تفَیط نی
تَاىيػص وارد  ینػطسی ةی ذِنطؼ ةطوىص و  نطؼ و آن در ٌَا ةً ایو

ػاایػو  ایىص. آؽَگط یدٌای ٍصةُ  وحػَد دارىػص؟ ةلػً، ی رزنػی ٌيٌط
ؽػَىص.  یاْػت ىهػیی و نػطدم ٌػادیدر ةػی وحَد دارىص. ویػذِهًا 

ػایً چيػکػی ػاىک اىػص،  طدهکً یػکرا تظةاؽػکٌَی ی رزنػی و ٌيٌط
ی و ؽشفیطا چيیىؾان دٌيص. ز نطدم را ةً ٌهَمٌا  آن تَاىيص یىه

ا غهد نػطدم ی ْطاغَةلکً  ،يصک یو ىهیرا تهطی رزنی ْٖم ٌيٌط
. تظکیػً کيػصی   دروىػیػکروش تظةا دیطوی از ص یاو ةا .اغتی ٌاد

 آن را و ٕائل ؽػَدي  سَد ارزش یؽ ویؽ طایص ةیؽشؿ ةاایو 
ایص ةً چیدٌص. او ةاارتٖا  ی هػکت یػاٌهی نػاد نيػاًْنثػل ی یٌظ

ایتَاىص چي یً نکةصٌص. ٌطچيص   انػا يػص،کً یکرا تظی رزنی و ٌيٌط
 نَر غطغطی ازً ةی و نطدم ٌادیدر ة تَاىص یگط ىهیاز آن ةً ةٍص د

 از احػازه دارد ،يػصیاو را ىتی ػػک. اگط در سلَت اغِٓاده کيصٌا  آن
 نهکو اغت ةتیيیػصٌا،  نارنی . ةا سَاىصن ةٍلاغِٓاده کيصٌا  آن

ػای دىیػَی ناىيػص یةػطات داغِان یؽشف  نٍػارتکِاةچػ   چیٌظ
را ی ػػػکا یػػيػػص ک ینتػػارزه نػػساـػػی ا زن یػػ، گػػيج زىیؽهؾػػیط

 کػػً اىص صه ؽػػصهیط کؾػػیةػػً تفػػَی ـػػَرت ةً ٌطیػػکؾػػص. کُ  ینػػ
 روىػص. آیيص و نی ای دارىص و ناىيص غایً نی ایٍاده سارؽی ٌا ییتَاىا
ی ٌػا ییو تَاىایً وإًٍا اکی ا اْطادی: آصیؾیيصیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ

ا ً یػکتظی   دروىػیکٔ تظیرا از نطٌا  آن صیىتا ىصرا داری رزنی ٌيٌط
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 ي یؽػ وی  ؽیػکٔ تظیػٌػا را ْٖػم از نط ییتَاىا ؟ آنکطده ةاؽيص
انیػال ؽػٍطت، نيٍٓػت و  ةػًی ا ٌالٕػً صیاىص و ةا طدهکػب سَد ک

ؾيص؟ چگَىً کگطان را ةیتَاىيص د ینشِلّ ىصاؽًِ ةاؽيص. چگَىً ن
 و اغت.کطنهیت ةصٌيص؟ ُیةً دَل و  طوت اٌه ٌهً تَاىيص آن ین

ٌیخػان  دىتال ةػًٌػػِيص. نػطدم ْٖػم ی ٌيػط  ْٖم نتایِػٌا  آن
ػػيصگان یدٌيص. ىَ یاىخام ننیلی و یچيی ةطای ارکط ٌػِيص و ٌ

ٌطچً در ةارۀ ييص تا درک ینی طده و غٍکی ةطدار و نػئلً ةٍطهیاز ا
ػػيص. ٌطچػً یيػص ةيَک یا ؽها را سؾيَد نػیص یؼ ٌػِیحػِخَ

 ص.یػرا ةشَاىٌػا  آن صیؾِط ٌالًٕ داریةاؽيص، ةةاورىادضیطتط  ٌا ىَؽًِ
و یچيػ وإٍاً ً کی یٌا ٌػِيص. آنی ْٖم نتایًِ و اُطاؽ ٌيطٌا  آن

ای ٌا ییتَاىا ِار  آن ىصرا داری رزنی ٌيٌط ی و ذِػ ييػصک یىهگَىً ْر
 گضارىص. یؼ ىهیً ىهانطدم ىیظ ةٌهَم ةطای را ٌا  آن

 یینهاخَد

ييػصگان نػا ک ویز تهػطسیلػی ا ی،و نطدم ٌػادیً در ةیکسانط تظً ة
ػا کييػص. را ؽان  یٌا یاز واةػِگی اریتَاىيص ةػ یىه از ی اریةػػٌر

را تؾػشیؿ ٌػا  آن تَاىيص یو ىهؽصه  ٌادیؽان  یطاٌا ة یواةػِگ
يػص و کحلػَه ی ِیتَاىػص در ٌػط نػٍَٕ ینی یىهاسَددٌيص. ذٌيیت 

اکٌيگام اىخام تَاىص  ین ةطسػی سَد را ىؾان دٌص. ىیظ سَب ی اٌر
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ؽشفی و کهػی غػَد، اُلػب ةػً  نياًْاْطاد ةطای کػب ؽٍطت، 
، ةٍِػط ةااغٍِصادمةػیار نو »کييص:  ینی یةایيص و سَدىها یسَد ن

ةٍِػط از وِٕی کػی  م. نثالً یردای و نَاردیظ چيینا ى« از دیگطاىم.
ا یػتطی دارد  دیػص واكػد ؼص، چؾػم غػَنکي ینهطیو گطان تید

دٌػص، او ىیػظ دوغػت  اىخام نیگطان یدرا زیتاتط از  ویات تهطکذط
 کيص.ی یىهاسَد دارد

 .«ام صهیؽػيی را از نٍلم یی نو نهلت»گَیيص:  ةطسی اْطاد نی
ص گػَش یػگَ یو ةػً ٌطچػً نػؽػَىص  نیةً دور او حهػً غایطیو 

ةػً دٌػص و  وةطا نی ٌا ؽاخ ا درک سَد ةً آن ؽيیصهييص. او ةک نی
ٌػم ی اْطاد.  ییىهاػت؟ سَدیچ ظۀ اویاىگيص. ک یگطان نيِٖل نید

ييػص، ک یگػطان دشػؼ نػیو دیًٍ را ةیؽاواْط ً ةا ٌالٕ  کٌػِيص 
 ييصگان نا ةً اىصازۀک ویاز تهطی اریةػاىگار و  اىص نهلًػیار ةگَیی 

ٌػا  آنی ةػطانػػئلً و یػىصارىػص. ای ا آگػاٌیػکييص  درک ىهیٌا  آن
آن را تؾػػشیؿ  ص سَدؽػػانیدرآنػػصه و ؽػػای ٍػػیـػػَرت نتً ةػػ

در دارىػص. را ی یىهػات سَدیػذٌينَر ىاسَدآگاه ایػو  دٌيص. ةً ىهی
درةػارۀ طسػی ػػت؟ ةیًٍ چیـَرت، ٌصؼ از دشػؼ ؽػا ویط ایُ
کيػص و  آنػَزش را نَِٕػّ نی نٍلمتاریشی  وچيان چيیودر  ًکيیا

نػو از گَیيػص.  اغػاس نی ؽػایٍات ةی« رود ةً کيج ٌظیػت نػی»
ٌػػم ی ا ٌػصه ةػً اىػظوا ةػطوم؟ ىیانػصم، چػطا ةایػص« يج ٌظیػتکػ»
ی ظیػو یا آن ؽػشؿ چیروزی نو ةً ا وچيان چيیودر  يصیگَ ین
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و یػاکػطدن  دشؼگِٓم یا ةػطای کػػی کػار ساـػی اىخػام دادم. 
ا چً ْایچ ا اـالً ىِیخ  نٓیػصی ىصارىػص.  دارد؟ی ا صهیٌظ ایو چیٌظ

و یػای ةػطای واةػػِگ یو ىػٌَیػً اکم یا طدهکةً ٌط ذال نؾاٌصه 
 .یینیل سَدىها؛ اؽشاص اغت

. نييػَر سَاٌيص ین ی نطااو انلآیيص  نینو ىظد اْطاد ی ةطس
ی را ةػطای کػػی ً انلػاکاغت ی و ٌادت نطدم ٌادیػت؟ ایچ
چ درد ینو ةػً ٌػی ص، انلایيکً ىیکدارىص. اگط تظ ین ىگًی ادگاری

ْػایَن و  ،ىَؽػًِ ؽػصهم ِػاةکً در کػی ا لهػًکسَرد. ٌط  یؽها ىه
را نو گِٓم. چطا ٌيػَز ةػً ط حهل  کِاب ٌ .تفَیط نطا ةا سَد دارد
ةا داؽػِو »ييص: ک یط نکاؽشاص ْی ؟ ةٍلانلای نو ىیاز داریص

ٌػم ٌيػَز  .«سَاٌص ةَد نونٍلم ذاْو ٌای  اىطژینٍلم، ی انلا
ػایی اٌِٖػاد دارىػص. نػا ةػً « ٌػایی اىطژی»و یةً چي چيػیو چیٌظ

 ىتالد ةػًةٍا و ارزؽػهيص اغػت.  ِاب گطانکو ی. امیدٌ یىهی ِیاٌه
ٌػا  یواةػِگ آن و نػائل ةازتابی؟ تهام ادیگطی ٌػِیص چیظ چً

ِار ةطسی و، یٌػِيص. ٌهچي  یييػصگاىک ویتهطآن ةٍص از نالذي  ْر
نَِحً  ًکيیاييص ةصون ک یص نیتٖلٌا  آن ييص، ازک یً ةا نو غٓط نک

ٌيَان ایگَی  . ىتایص کػی را ةًىًا یاغت سَب ایو کارؽان ةاؽيص 
تَاىص حایگظیو ْا ؽػَد. ْٖػم  کػی ىهی ةگیطیص. ٌیچ در ىيطسَد 

غٓط نو  ةاً کی اؽشاـةاؽص. تان  تَاىص در ىٖؼ راٌيهای داْا نی
گطان یو نثل د اىص طدهکاْت ىیرآنَزش ساـی د گَىً چیييص ٌک ین
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و ی. چيػکييص یاىخهو نا کار نی نَر اغت کً ةطا ویٌػِيص، ْٖم ا
و یچيػ دادن لکنَإً ةػا ؽػی ص. ةٍلیرا رؽص ىصٌی یٌا یواةػِگ
 کييصۀ در ىٖػؼ تلػٍیّ ،و اغت ةصون ٕفػصکنهی یٌا یواةػِگ

و کص نهیا ً از سَد درآوردهکی ظیاىگ خانیٍ  ٌیؽاداْا ٌهل کيیص. 
 ؽػَد ای ييػصهک ویتهطی شِو واةػِگیا ةطاىگیاغت ةاٌث تلادٌا 

ػایتا ةَِاىػص چ دَتط ؽ کیةً نٍلم ىظد کً ةیؾػِطی ةؾػيَد و ی ٌظ
ا ةً ایچ ویا ٌه  ایآ .ناىيص آن  ؟گطدد یو نؾکل ةطىهیٌظ

آىچػً تَـػیّ ْطاتط از نؾکالت نطةَط ةً سَدىهایی نٍهَهً 
دٌػم.  یً را آنَزش نػیکً تظکذصود دو غال اغت رود.  کطدم نی

ی زودً و اغػت ةػکْایَن داْا نهی هیييصگان ٕصک ویاز تهطی ةٍل
نطذلػ   واردىاگٍػان طسی گَى  ةطغيص. ةٕٓل  ؽصن  ةازوكٍیت ةً 

را ی ٍینت ْػَؽی ٌا ییتَاىاایو ؽَىص. چطا  ینی خیتصری يیة روؽو
ار یةاره ةً نطذل  ةػ کیاگطچً ؽها را زیطا و ىصاؽِيص؟ یزودتط از ا

ی ٌػا یواةػِگةَد، چطاکً  هیآن نخاز ىانا اىخام ٌل دادم، ی یةاه
ِػػًیانػػل از ةػػکـػػَرت ً ةػػتان  ةؾػػطی نَر ذػػِم  ةػػً. ةَدىػػص و ىْط

ی اری، انا ةػػةَدطده کرؽص ی ا نالذيً ٕاةل نَرً ة تان ؽیي  ؽیو
ا ىؾصهٌا  واةػِگیاز  ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىارو آن  ازایوىص. ةَد ٌر

، صیصار ؽَیةگضرد و داو نطذلً یا ًکيیا. ةٍص از ىصىؾص هةً ؽها داد
و یػص. در ایػطیگ یٕػطار نػی خیتصری يیة در نطذل  روؽو ةاره یک ةً

ار ةػاه یةػی در غهرتان  مچؾم غَ ی،خیتصری يیة نطذل  روؽو
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. دٌیص نیرا رؽص ی ٍینت َْؽی ٌا ییاز تَاىای اریو ةػؽَد  نیةاز 
آُػاز از ٌهػان زنػان ، در تظکیػ  وإٍػیم کً یةگضاریص ةً ؽها ةگَ

. کيیػص ؽطوع نیرا ی ٍینت َْؽی ٌا ییاز تَاىای اریةػرؽص  ،ًیتظک
ی اریةػو  صیا صهیرغ ییةاه ةػیار يَن ةً غهدکا ٌمةطسی از ؽها 

تخطةػ   اغػتنهکػو  .صیرا دارا ٌػػِی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییاز تَاىا
ایی را کػً تَـػیّ نی کػطدم ةػطای ةػػیاری از ؽػها اسیػطًا  چیٌظ

ً ةػً یػکتَاىيػص در تظ یً ىهکٌػِيص  ىیظی اْطادؽطوع ؽصه ةاؽص. 
 ؽػصن  ةیيی و ةاز در غهری داییو ةً روؽوو  ةطغيصی یةاهغهد 

چيػیو  ةیيی کانػل اغػت. رغػيص، نييػَرم روؽػو گَىػ  نی ٕٓل
یػت  ایو ؽاگطدان دارد ةصن آىچًدٌص، زیطا  چیظی روی نی و ىْط

ٌػا تِییػط  ، ةً ٌم نػطتتم ٌػػِيص و ایوغشِیرىج و ةطای ٌا  آن
 اىص. ؽصهتٍییو دیؼ  ازکييص چطاکً  ىهی

م یةگػَ و اغػت کػًیػکيم ا یسانطىؾان نرا  ویاایيکً  ٌلت
 را ً اوکػص ینههػئو ةاؽػ صیػص، ةاینَاحػً ؽػصی و ْطدیاگط ةا چي

و یػ. اصیطیگ هیى در ىيطی ا ایٍاده و سارؽیة نَحَد روؽوٌيَان ً ة
و داْا یا ةط نتٔی وًِٕ اغت. ْٖم یکدر تظی ار حصیةػی ا نػئلً
ِار  ا را ةً کيیص نی ْر ًا کػی را  .درغِی اىخام دٌیص تَاىیص کاٌر ـػْط

ایی را  دارد یا نیی ٍینت َْؽی ٌا ییسانط ایيکً تَاىاً ة تَاىص چیٌظ
تيٍا ةػػً  ىػػً .ٌػػای او ىتاؽػػیص و ؽػػيَىصۀ ذطؼ ، دىتػػال ىکيیػػصةتیيػػص

چطاکػً ، زىیػص نیـػصنً  او ىیظةً رغاىیص ةلکً  سَدتان آغیب نی



23۲ 

 

را کػً دارد ی ٌطچیػظو  دٌص ینرا رؽص  ةَدن یازسَدراك یِ واةػِگ
 اِْػص و از کػار نیٌایؼ    تَاىاییٌهدغت سَاٌص داد. از در اىٍِا 

گَىػ  ٕٓػل ةً نطذل  ةازؽػصن ً کی ػککيص.  ت غَٖط نییىٍا در
ی سػَةً اگط ؽشؿ ىَِاىص سَد را ةتَاىص غَٖط کيص.  یظ نیرغیصه ى

. کيػص غػَٖط نیو ٌػم ؽػصه ةاؽػص یة اگط روؽػوی يص، ذِکاداره 
تَاىػص  یاداره کيص نی سَة ىَِاىص سَد را ةًی ةَدا ٌم وِٕک یی ذِ

ی و نطدم ٌػادیدر ةکً ؽها اىيص ناْطادی ، چً رغص ةً غَٖط کيص
ی یچػً تٍػصاد تَاىػاایيکػً  ةصون تَحً ةً، رو ازایو! کيیص تظکیً نی

 ًکػيیاا یةاؽيص ٖصر ٌایی چٌا  آنا ی صیةاؽ را رؽص دادهی ٍینت َْؽ
ص سػَد را یػةاوإًٍا ٕصرتهيص ةاؽيص،  چٖصرؽها ی یسصای ٌا ییتَاىا

تَاىػت در  یً نکم یداؽِ ایيخا رای ػک طاً یص. اسیيکاداره ی سَة ةً
چيػیو چیػظی  .ان ؽػَدیػگػط ىهایدی ا ص و یريًییريً ىادص کی

تطی  اؽػکَهةی ٍینت َْؽی ٌا ٕصرتی ذِوحَد دارد. نهکو اغت 
ٌيَان  ةػً؟ صیػاداره کيآن را  صیػسَاٌ ینػآىگاه چگَىً . ىاٌط ؽَىص

ایچو یادر آیيصه  نان، سَاه ؽاگطدان یا نطیصان ا یػؽػها ی ةػطا ٌظ
ی حػػِخَا در یػةت ةػػازیص ٌا  آن از صی، ىتاصىصار ؽَیدصگطان ید
ا ةاؽػیو چیا ص، دچػار نؾػکل یػطیط ٕػطار ةگیتػث  اگػط ترػتص. یٌظ

ةاؽػیص ٌا  آن ةاهتط ازی ص در غهریؽا کيیص. ؽَیص و غَٖط نی نی
ًا ایو ان یتان ٌيَز ىها یٍینت َْؽی ٌا ییتَاىاگَىً اغت کً  انا ـْط

 وی. ةيػاةطاصیػا ساص غػَٖط کطدهو نَكَع یدر ااىص. ذصإل  ىؾصه
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ةػط نػا نَر ساص ةً ایو نػئلً تَحً داؽًِ ةاؽػیص.  ٌهً ةایص ةً
ی زودً ةػی ا و نػػئلًیطا چيػیػزم یا ص کطدهیةػیار تثک و نَكَعیا
ص سػَد را یػِٓػص اگػط ىَِاىیةو نػئلً اتٓاؽ یای . وِٕدٌص وی نیر
 .ص ةَد، دردغط سَاٌصیيکاداره ی سَة ةً

رؽػػص داده اغػػت و ةػػً وكػػٍیت گَىػػ  ای کػػً  کييػػصه تظکیً
سػَد را  صیػىتاو ؽصه یة گَى  رغیصه یا وإًٍا روؽو ٕٓل ؽصن  ةاز

ایچ يصیة یناو آىچً  ةصاىص.ی ْطد ةشفَـ ٌػِيص کً نرصود ی یٌظ
زیػطا تَاىػایی صه یو درحػً رغػی  او ةً ایکٌػِيص. تظ ؼغهرةً 

و غػهد یػاو ةػً اسػطد ي  و یؽػ ویاو، اغػِاىصارد ؽی يیة روؽو
و نهکو اغت نػائل در غهَح ةاهتط را ةػاور یةياةطاصه اغت. یرغ

يص ٌطچػً ک یط نکْ کيص، هیةاور ى راٌا  آن ًکيیاسانط ً ةًٖا یىکيص. دٕ
ػا وحػَد دارىػص. در یو چیيص نهلٔ اغت و ْٖم ٌهػیة ینکً را  ٌظ
ًا ً غهد او کچطا، ةػیار ةا آن ْاـلً دارد ٖتیذٖ و یدر ٌهػـػْط

 ذص اغت.

گػط ید طایػؽػَد ز نیغهد ةػاز  آندر  ؽان گَى  اْطادی ةٍل
ًا در ، خػًیدر ىِةطوىص. تط  دیؼً یکتَاىيص در تظ یىه غػهد  آنـػْط

ی يیة گَىػ  را تخطةػً کييػص و ةػً روؽػوٕٓػل تَاىيص ةازؽػصن  نی
ص ؽص، ةطسػی يً نَْٔ سَاٌیکً ةٍصًا در تظک یاْطادو ی. در ةةطغيص

ای غهد داییودر  در ةطسی ، صىؽَ نیو یة روؽوی َیدىتط  نػیٌط
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ی ٖػیذٖ هػطۀ ةػً ةطسػی و  صىؽػَ نیو یة روؽػوةػاهتطی غهَح 
ةػً ةػاهتطیو ی ٖػیذٖؽصه ةا  هطۀ  ویة روؽواْطاد ْٖم  ص.يرغ نی

ػایتَاىيػص در تهػام غػهَح چ اىص و نی غهد سػَد رغػیصه را ی یٌظ
 در کػًی اْػطادی ِػذييص و سَد را در آن غهَح نِخلی کييػص. یةت

ای دىیػػَی در  ؽػػَىص  ةیو نی روؽػػوو غػػهد یتط وییدػػانػػػیٌط
ييص و یو را ةتیة روؽوطسی نَحَدات ٍصٌا و ةاز ةُ ی ةٍل تَاىيص ین
ػطار ٌػا  آن ةاتَاىيص  ین ی ازسَدراكػ ييػص. در آن یريػًکارتتػاط ةٕط

ای کَچػک دى ص زیطا آنیىؾَ در غػهَح ی َیػٌایی کػً در نػػیٌط
ىائػل ی ٖػیذٖ هػطۀ ةػً  تَاىيػص یؽػَىص ىهػ نیةیو  تط روؽو وییدا

 ْٖػمْػطد ؟ ؽػَد غػپع چػً نیاغػت. گَىػً   وینههئيًا اؽَىص؛ 
غهَح ةاهتط ی غَ کطدن ةً . تظکیًهاىصةی غهد ةإآن  درتَاىص  ین

ش ْٖم تا ایػو ا چَن تظکیً. آیيصه سَاٌص ةَد نطةَط ةً نَكٌَی
ت کيص ذص نی دارد گَىػ  ؽػشؿ را ی ا خػًی، چػً ىِتَاىص دیؾْط

و ـػَرت ادانػً دٌػص، یػااش ةػً ً یتظکةػًِ ىگً داؽت؟ اگط ةً 
ص یسَاٌص رغػ ةازؽصن ٕٓل گَى و ةً یةاهتط ةطود. ةياةطاتَاىص  یىه

و اْطاد یاز ای ادیتٍصاد ز صه اغت.یاش رغً یتظکی چطاکً ةً اىٍِا
روی ی چیظ چػػًایيکػػً  ةػػصون تَحػػً ةػػًوحػػَد سَاٌيػػص داؽػػت. 

 یو تيٍػا راه ةػطا يػصکي  سَد را ذٓػو یؽ ویص ؽیاةْطد ، دٌص ین
ی طویػو اغػت کػً از داْػا دیدرغِی دیؼ ةطود ا نػائل ةًایيکً 

 ؽػصن  ا ةازیؽها ةاؽيص ی ٍینت َْؽی ٌا ییٌا تَاىا ویا سَاه. صیکي
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 ً ةػًکػً در داْػا اغػت یػکٔ تظی، از نطگطید ٌطچیظا ی گَى ٕٓل 
ی طوٌػایص و ىیػدوم ةگضارص. اگط داْا را در نٖػام یا ىائل ؽصهٌا  آن

ی ٌيػػَان ؽشفػػ ةػػً ًکػػيیاا یػػتػػان را در نٖػػام اول،  یٍینت ْػػَؽ
ص یػٍْه ینػةً ایو یا آن ؽکل ٌطچً را  صیْکط کي ؽصه، ویة روؽو

ص کػً یٕػصر ةػظرا ٌػػِ ص کػً آنیػْکػط کيی ا ذِػید اغت یـر
ًِداْا ی ْطاغَ ةػً و ذاه ؽػطوع یً از ٌهکم یتَاىم ةگَ ی، نصیا ْر

در  ص.یؽػَ یص و ةصتط و ةصتط نیو ؽها در سهط ٌػِص یا غَٖط کطده
ه سَاٌص ؽػص. ٍَدیتان ةً یکو تظاِْیص  ةً دردغط نیآن زنان وإًٍا 

ا ةًکاگط  تان ىػاةَد  سَاٌیص یِظیص و تظکیػًاىخام ىؾَىص ی درغِ اٌر
 سَاٌص ؽص. 

ِػاب کو یػای نرِػَام کػً یؽػها ةگػَ ًةػ صیو ةگضاریٌهچي
را  چیظ ٌهػً .ام دوره آنَزش دادهً در چيص کی یاز ْا اغتی ٖیتلٓ

ی لهػً از روکٌػط را سَدم گٓػِم. و ٌط حهلً م آنَزش داد سَدم
ا ـَرت نػِو ىَؽػِاری تتػصیل ؽػصه اغػت.  ةًؽصه  كتمی ىَاٌر

ای از روٌا  آن تتصیلدر  صاىمینطؽاگطدان و  ةػً  ؽػصه كتمی ىَاٌر
را چيػص ةػار ٌػا  آن اىػص. غػپع طدهک کهػکةً نو  نِو ىَؽِاری

ؽَد  نرػَب نینو ی ْای در ایو کِاب ٌطچیظ. کطدمویطایؼ 
  ْا اغت. ویا ام ْٖم دادهآنَزش آىچً  و
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 يفتوی سخنران

 شتنکنَضَع  

ایػو  ييصگانک ویتهطی ار ذػاس اغت. نا ةطایؾِو ةػکنَكَع 
ٌػط روش  ؾػيص.کنَحَدات را ةتایص ى: میا طدهرا نٖطر کحصی ایظام 

نصرغػػ  ا یػػدائػػَ ، نصرغػػ  نصرغػػ  ةػػَداو، سػػَاه تظکیػػ  راغػػِی
و یػاةاؽص یا ٌط نصرغً و روش تظکی  راغِیو دیگط، ی طنٍهَییُ
نَر  داىص. ةً یؾِو را نهيَع نکو د گیط در ىيط نیَكَع را نهلٔ ن

حػان یػک نَحػَد ةػطدن  ویةػزاچَن تتٍػات . نَر اغت ویذِم ا
م. در یيػکآن ـػرتت تٓفػیل درةػارۀ  ةً صیةا ،اغتغيگیو ار یةػ
ِو حان اىػان اؽػاره ه ٌهصنَر  ةً «ؾِوک» ً،یػم اوییةَد ةً گْط
ی کً اىصازۀ ؾِو نَحَداتک. ةٍصٌا، ىَع ةَد تطیو وسیمً کطد، ک ین

 َاىػات ىػػتًِا ةػظرایا ذیػی َاىات ةظرا ساىگی، ذةظرگی داؽِيص
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ؾِو کييصگان کً یکانٍ  تظح. چطا ؽص ًِىيط گْطدر نٍم ار یةػ ىیظ
 و ةػَدیصه ةط ایػم ٌٖیر گضؽًِ، در ةَدداىص؟ د نی نٍمٕصر  ویارا 

تيٍػا و ی ارواذؽصىص،  کؾًِ نیطىص یطار ىتَد ةهکً ٕی اگط نَحَدات
ی ةػطا یم، نطاغػهیٕػصدوران  . درؽػصىص نیساىهان  یةی یٌا ؽتد
و یؽص. ةػصون چيػ یاىخام ن درد و رىجو اْطاد از یا روح کطدن آزاد

ةطدىػص و در  یرىػج نػی تؾػيگو ی و ارواح از گطغػيگیػا ی،نطاغه
ً کػاغػت ی ظیو چیطدىص. اک ینی زىصگی ةار ار نؾٖتیم ةػیؽطا
 طده اغت.کان یػم در گضؽًِ ةیةَد

ىادرغػت ی ارکػی گػطید ٌلیً ْػطدی ػکی وِٕ مییگَ ینا ن
ةػً او ی ادیػص نٖػصار زیػةاآن تاوان و حتطان طای دٌص، ة یاىخام ن

ً کػم یيػک یاؽػاره نػی ػػکنَر نٍهَل ةػً  ةً ایيخا تَٖا ةصٌص. در
ایچ . انػا اگػط ناىيػص آنةطداؽًِ اغت و  راگطان یةً د نٍِلٔی ٌظ

ًِ ؽَد ی ا نَحػَدیػَان ةاؽػص یػ، سػَاه ذىاگٍان حان کػی گْط
در  .آورد ینػ ةػً وحػَدا زیػادی رار یةػی ارناکچيیو کاری گط، ید

ِو حػان اىػػان اؽػاره  ةػً «ؾػِوک»گضؽًِ،  نَر ٌهػصه ةػً گػْط
ؾػِو ک. انػا آورد ینػ ةً وحػَدرا ی ادیار زیةػی ارنا، کً کطدک ین

نَر  ظ ةػًیػآن ى و ػػتیىِػطی هکظ گيػاه یػگط ىیدی نَحَدات ٌاد
ایػو نػػئلً نٍػم . آورد ینػ ةػً وحػَدرا ی ادیزی ارناکم ینػِٖ

در ی یٌػا یغػشِ ،ًیػکتظی در نػ ،ييػصهک ویتهػطی ةطااغت، زیطا 
از ىاؽػػی ٌػػا  آن ؽػػَد. تهػػام ینػػریظی  ةطىانػػًغػػهَح نشِلػػّ 
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ً در غػهَح نشِلػّ کػ ٌػػِيصتان سَد درد و رىجو تان  یارناک
ی وِٕػ. تػا ؽػَىص تػا سػَد را رؽػص دٌیػص ین ٕطار دادهؽها ی ةطا
ص. انا یؽَطه یچٌا  آن ةطتَاىیص  نیص، یي  سَد را رؽص دٌیؽ ویؽ

 ةػط آنص یػتَاى ینص، چگَىً یآور ةً دغتارنا کاگط ىاگٍان آن ٌهً 
 ص ازیػتَاى یهػىاـػالً ص، یػدارً کػی يگیؽ ویص؟ ةا غهد ؽیيکُلتً 

 ةاٌث ؽَد دیگط ىَِاىیص تظکیً کيیص. و اغتکص. نهییٌٍصۀ آن ةطآ

 اریةػ ؽَد، تٍصاد ینَِیص نی ؽشفی وِٕ کً میا اًِْینا در
نَر  ةػً ٍػانیکی ْلػاو یػاگػػِطۀ ساـػی از ظ در یػاز او ىی ادیز

اغػم  ،ً ٌػم ٌػػِيصیؽػتٌػا  آن  ؽػَىص. ٌهػ یزنان نَِیص ن ٌم
اکو  دارىصاةٍی نؾ  تَان ینرو  ازایودٌيص.  یاىخام نی نؾاةٍی اٌر
ةاٌث  و نػئلًیص. ایؽشؿ ىانی ٌػِکل از ی ظ ٕػهِیرا ىٌا  آن

ات یسفَص ذدر  و نَریٌه)ٌا  آن ازی کیاگط ؽَد:  ینی نؾکل
ِّ ی   او در ُةٍصٌایةٖ و طدیَاىات ةظرا( ىاگٍان ةهیذغایط   نشِلػ

و تهػام ىکػطده ةاؽػيص را ؽان  ؽصه تٍییو ازدیؼی گط غٓط زىصگید
 و ؽػشِؿ یػ، اناىصه ةاؽػصی ةإاز ٌهطؽان ی ادیزی ٌا ٌيَز غال

غػط سَاٌػص ةػطد و در  ًةػی و آوارگػی ساىهاى یت ةینطده در نٍَٕ
 کػًؽػص  ّیتَـػ. در گضؽػًِ ؽػص ٍان غطگطدان سَاٌصیکی ْلا

گط یدی ٌا یو غشِی تؾيگ ی،از گطغيگ،  ارواح تيٍا و اؽتاح آواره
ایم کػً  دیػصه انا وإٍػاً ةاؽص. گَىً  ویو اغت اک. نهکؾيص ینرىج 

ص یػةاگیطد و دیَغػًِ  ٕطار نیی کوذؾِياایو ؽشؿ در وكٍیت 
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ؽان را ةً  یط زىصگینػی نيِيط ةاؽص تا اْطاد نِياىط او در ٌط ُةٍص
غَی نٖفص ةٍػصی  تَاىيص ةً یدایان ةطغاىيص و ْٖم در آن ٌيگام ن

ػپار ؽَىص. زحػط ةیؾػِط تػط ؽػَد،  ینػَهىاىِيػار ٌطچً زنػان  ٌر
ةً حػم ٕاتل ی ؾِطیةی ارناک ؾص،کؾِط زحط ةیؾص. ٌطچً ةک ین

و یػػا. درةػػارۀ ، زیػػطا او نػػػتب ایػػو درد ةػػَددؽػػَ یاو اكػػاًْ نػػ
؟ ؽػَد یً ؽػها اكػاًْ نػةی ؾِطیةی ارناک: چً نٖصار صیؾیيصیة
 .میا صهیدی ٍینت َْؽی ٌا ییٔ تَاىایً از نطکاغت ی ظیو چیا

ؽػَد،  ینَِیػص نػی ْػطدی م: وِٕػیا طدهکنؾاٌصه ىیظ و را یا
ایيکػً  گػط،یدةیان  ةً دارد.وحَد  یٍص ةشفَـاو در ةُ ی تهام زىصگ

 ،ص اىخػام دٌػصیرا ةای ارکو چً  اش در چً نکاىی ةاؽص یزىصگدر 
داده  و تطتیػبىيػم  را اوی زىػصگی ػػکچػً  ٌػِيص.آىخا ی ٌهگ

 و تطتیػبىيػم  راات واهتػط آن نَحػَدنؾشؿ اغت کػً اغت؟ 
نػا، ؽػشؿ ةٍػص از ی ٌادی نَر نثال، در حانٍ  اىػاى . ةًاىص داده

 ةػً ؽصن و و ةٍص از ةظراینٍی ا و، نصرغًینٍی  ا تَیص ةً ساىَاده
ی ٌا تهاس ،ار او در حانًٍکٔ یتٍلٔ دارد و از نطی يیار نٍکنرل 
و یحانًٍ ةً اتهام ی نطح کل ی،ٌتارت ص. ةًیآ ین ةً وحَدی نشِلٓ

 طد ویػو نَحػَد ىاگٍػان ةهی. انا اگط اؽَد یب داده نیتطتـَرت 
گػط نػػائل اا یػ، را دىتال ىکيػص ًیةشفَص اویی ٌا و تطتیبىيم 

ً در کػرا ی ػػکص يػتَاى یىهواهتط  اتنَحَدآن ص، يطده ةاؽکط ییتِ
نا : صیؾیيصیو ةیادرةارۀ ی ص. ٌهگيطده ةتشؾکان دسایت یو حطیا
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، انػا میيػکً یکغهَح ةاهتط تظی غًَ ة میسَاٌ یييصگان نک ویتهط
تَاىیػص تػا آىخػا  اگط نَحَدات واهتط ؽػها را ىتشؾػيص چگَىػً نی

در ةطسػی نػَارد، اغػِاد ْػطد ٕاتػل ىیػظ ةػً زذهػت ؟ تظکیً کيیص
واهتػط و نَحػَد یااِْص، چطاکً غهد آن اغِاد ْطاتط از غهد  نی

ر د .ىیػػػت بداده ىيػػم و تطتیػػب ؽػػصه را زىػػصگی ْػػطد کؾًِ کػػً]
. ؽػَد ْطغػِاده نی وییةػً غػهد دػاٌهطاه ٕاتل  او ىیظ ةً، خًیىِ

ی اغت؟ دػع وِٕػی ٌادی نَكٌَو یا ایآ ص:یؾیيصیو ةیادرةارۀ 
تظکیػػً ةػػطایؼ ةػػػیار غػػشت  ،دٌػػص اىخػػامکػػاری  ویچيػػکػػػی 

 ؽَد. نی

در ی و اغػت اْػطادکػييصگان ْایَن داْا، نهک ویو تهطیدر ة
 طاتییػً تِکػةَدىػص اوكػاٌی ٌػا  . حي ؽطکت کطده ةاؽيصحي  
از آن ی و ؽػها ْٖػم حظئػوردىػص ص آیػدصرا ٌػا  آنی ٍاىیک تط ةظرا

ٌا  داد اىػػان روی نػیی ٍػاىیکطات ییػتِاگط وِٕی ص. یةَداوكاع 
صار یػػدصةؾػػطی  در حانٍػػ آن اوكػػاع  دادىػػص، إػػصانی اىخػػام ىهی

ةػط آن رویػصادٌا ص. ؽػ یصه ىهػیظ ىانیىی ٍاىیکطات ییؽص و تِ یىه
ط ؽػها یتٖفػنَر کلػی  ةػًو دصیػصار ؽػصىص تط  طات ةظرایینتٔ تِ

از  ذاـػلاغػت ی یارنػاکگَییم  درةارۀ آن نیایيخا  درآىچً  ىتَد.
ػػاک دادن اىخػػامةػػً ؽػػشؿ اـػػطار  ةػػطای اٌػػصاؼ ىادرغػػت ی اٌر

ػای ا یػ یؽشف نياًْسَدسَاٌاىً،  نطةػَط ةػً ذٓاىػت از چیٌظ
غطاغػط ُةٍػصی  دری طاتػییتِتا حایی کً آن نػػائل ؽػانل  .سَد
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تَان ؽها را ةػطای  ىهی ةاؽيص، در حانًٍی طات ةظرگییو تِتط  ةظرا
 نٖفط داىػت. ٌا آن

و اغػت کػآورد. نه ینػ ةػً وحػَدرا ٌيیهی ی ارناک ،ؾِوک
م، انػا نػو در یؾػکرا ةی م نَحػَدیتَاى ینا ىه»يص: کط کْی ػک

چػً ام  هؾػم سػاىَادکةرا ی َاىیذىَِاىم . اگط کيم ی نیساىً آؽپظ
نػػو ْػػا را ةػػً  دػػطدازم. ةػػً حظئیػػات ایػػو نػػػئلً ىهی «ةشَرىػػص؟

م یةگػَی ةػً نػطدم ٌػادىً ایيکً دٌم  یييصگان آنَزش نک ویتهط
 ،نػائل ساصدر دطداسِو ةً . سَد ةپطدازىصی زىصگةً انَر چگَىً 

ص یػکي یص و ٌػط نػَر کػً ْکػط نػیػکيی اةیارزداْا  را ةط نتٌٔا  آن
ٌػط نتٔ نیػل سػَد ی نطدم ٌاد .را اداره کيیص ٌا درغت اغت آن

ػت یو ىکنه .اغتةً سَدؽان نطةَط دٌيص و   نیرا اىخام ی کار
ص اغػِاىصارد یػةاگان ييص ک ویتهطانا  ييص.کً یکتظی ٖینَر ذٖ ٌهً ةً

کيم  رو ایظاناتی کػً ایيخػا نهػطح نػی ازایوص، ييکرا دىتال ی تطةاه
 اغت. ييصگانک ویتهطةطای 

ذیػػات ی ظ دارایػػاٌػػان ىیَاىػػات، گیٌا و ذ ناط از اىػػػیػػةػػً ُ
چؾػم ی وِٕػی زىػصه اغػت. ٌطچیػظ، گػطیدی ٍصٌار ةُ دٌػِيص. 

ٌا،  ً ـػشطهکػةطیػص  نیی دػطغص، ةدارنا  ییيایة ةً غهدتان  مغَ
اید يػص و ةػً ؽػها ک ةا ؽها ـرتتتَاىص  نیی گطید ٌطچیظا ی َاٌر

 یخاتیاٌان و غػتظیگ ُالت،»يص: کط کْی ػکص یٓطغِص. ؽاةدرود 
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ص یةا ٌػِيص.در ساىً ىیظ ٌا  ٌا و نگع دؾً .اىص زىصهم یسَر یً نک
نٍػضب  و يػصىز یؼ نػینػا را ىػ ٌا م؟ در تاةػِان دؾًیيکار کً چ
گط  ىيػاره میاىخػام دٌػی ارکػ ًکػيیاةصون  مینختَر ای، آمیؽَ ین
ص یػم، ةایؾکةٌا را  نگعم یتَاى یچَن ىه ةاؽیم؟ٌا  آن زدن ؼیى

 «؟يػصيک ینػآیػَده آن را  ييص ویىؾػ ینُضا ی روم یْٖم تهاؽا کي
ل یػةػصون دیا یػٌػَس ی ص از رویػم کػً ىتایةگضاریص ةً ؽها ةگػَ

نػػائل و یچيػی ؾػً رویىتایػص ٌه انا ،میو ةتطیرا از ةی نَحَد
ً کػؽػَیص ی ٓیؽطؼ از ذص نرِاط یص و ْطد ةیتهطکظ کيی کَچک

ِو ذِی ٌيگام راه نتادا ةاؽیص نَاىب  یصدار یً ةطنکی ٌط ٕصن ،ْر
ی زىػػصگدر ایػػو ـػػَرت م یگػػَ ی. نػػیػػصدػػا ةگضاری ا نَرچػػًی رو

 ٌطچيػصػػت؟ یىی ظ واةػِگیو ىیا ای. آداؽِیص نیی ا ييصهک سػًِ
 انػاص، یؾکٌا را ى صن نَرچًیدطنطؼ  نطؼ و آن ایوو اغت ةا کنه

در غهد ص. یو ةتطیرا از ةی اریةػی يیة نَحَدات ذرهنهکو اغت 
وحػػَد تطی  ذِػػی کَچػػکنَحػػَدات ةػػػیاری از  ،نیکطوغػػکَدی
و ةگضاریػص  دػاٌػا  آنی ص رویؽا ؛ٌا یِطکو ةاٌا  ٕارچدارىص، ؽانل 

 ای ىیػت حظ چارهص. در آن ـَرت، یو ةتطیرا از ةٌا  آن ازی اریةػ
ی و اْػطادیم نثل چيػیسَاٌ یم. نا ىهیساتهً دٌ یةً زىصگایيکً 

ةػظرا ی طیةػً تفػَص یػيص. ةاک یو نکطنهیً را ُیکطا تظیم، زیؽاة
 .میکي ًیکتظی ا درغت و نَٕطاىً ؽکل ةًو م یتَحً کي
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ی زىػصگةػً ً کػم یػو ذػٔ را داریا یةؾطنَحَدات ٌيَان  ةً
 ص ةػط نتػٔیػنػا ةای م زىػصگی، نرػدر ىِیخػًم. یادانً دٌی ةؾط

ای  ةػً ٕفص ی م از رویتَاى ید. نا ىهؽَم یتييی ةؾطی زىصگىیاٌز
ؼ از ذػص یص ةػیػم، انا ىتایؾکرا ةٌا  آن یاةظىیم نَحَدات ـصنً 
خات و ینَر نثػال، غػتظ م. ةػًیيػکنػائل ىػاچیظ سَد را نؾَِل 

ا یػم یىشػَری ظیػم چیتَاى ی. ىهاىص زىصهکيیم  نفطؼ نیً کُالتی 
چگَىػً ـػَرت  در آنطا یػ، ززىصه اغت آن ًکيیاسانط  م ةًیاؽانیى
ی . ةػطاةيگػطدص ةػً ْطاتػط از آن یػم؟ ؽشؿ ةایيکً یکم تظیتَاى ین

ٌا و  از نَرچػًی و اغػت ةٍلػکػص، نهیػزى یٕػصم نػوِٕی نثال، 
ص ٕػطار یؽػا .ؾًِ ؽػَىصکت ةاؽيص و کدر ذطتان  یدازیط ذؾطات 

ی ایػص. در دىیؾػِکرا ىٌػا  آن ٕفػصی از رو طایػزطىص یةهٌا  آن ةَد
 .وحػَد داردحهٍیت  نَكَع تٍادل، ٌا ذیَاىات و نیکطوارگاىیػم

ص یػةا. دػع اغػتو یآْػط لکنؾی ا از ٌط گَىً ؼ از ذصیتٍصاد ة
 ٌا ٌا و دؾػً نگعوِٕی . میکي ًیکتظی ا درغت و نَٕطاىً ؽکل ةً

ی ا ةػطایةیطون کيیم را از ساىً ٌا  آن میتَاى ین، ؽَىص وارد ساىً نی
َگیطی از ورودؽان  را ٌػا  آن ،اوٕػاتی گػاٌم. یيػکىفب ی تَرحل

ی لکنؾػٌػا  آن ؾػِوکگػط ی، دػع دةیطون کػطدتَان از ساىً  یىه
در ذػال يػص، ک ینػی زىػصگ اىػػانً کػنکاىی در ٌا  آن ػت. اگطیى
را ٌا  آن صیةاةصون ؽک ، رغاىصن ةً نطدم ةاؽيص زدن و ـصنً ؼیى

تػَان ْٖػم ؽػاٌص  ی، ىهکطدةیطون را ٌا  آنىَِان  . اگطمیيکسارج 
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ی و ةػطای، ةيػاةطاایص ييصهک ویتهطؽها ةً نطدم ةَد. ٌا  آن زدن ؼیى
ی انػا اٌلػا ص.یهػو ٌػػِیاٌا  آن در نٖاةل .ػتیىی ؽها نؾکل

 ىگػػطانٌػػػِيص و ی ٌػػادی اْػػطادييػػص و ک یً ىهػػیػػکتػػان تظ ساىَاده
را ی ا ـػَرت ةچػًی ا دؾًی م وِٕیتَاى یطدار. ىهیواگی ٌا یهاریة
 م.یاىخام ىصٌی ارکو م یيک زىص تهاؽا یؼ نیى

ىٖػل تػان  ةَدیػم را ةطای ٌای اویی  الاز غ یداغِاى صیةگضار
و از  کيػصرهام اغػِسَاغت در حيگل  ینی انَىیکؽا یروزکيم. 

يػص. کظ یتهذَض نَرد اغِٓاده ةطای ایو کار را سَاغت  شصینط
ت تا آن را تهیظ کيص انا دیص کً ذَض  شصینط اتی دػط از ذؾػطْر

يػص کظ یػرا تهذػَض سَاغػت  یسظىص. اگػط نػ یً در آن نکاغت 
ةازگؾػت و گٓػت: ی انَىیکص ىظد ؽایؽصىص. نط یؾًِ نکذؾطات 

داغػز طد و کػةً او ىگاه ىی انَىیکؽا .«ذؾطه اغت دط ازذَض »
انا ةازگؾت ذَض نطؼ  ةًص ینط .«وکظ یرا تهو ذَض  ةطو»: داد
ذؾػطات  آن، ىياْػتةػا زیػطا يص، کظ یتهرا  آن داىػت چگَىً یىه

 اغػِاد»ةازگؾت و گٓػت: ی انَىیکؽاىظد دوةاره  ؽصىص. کؾًِ نی
، ذؾػطات مکػيظ یػتهرا  آن دط از ذؾطه اغت. اگػطذَض  نرِطم،

آىچػً از » طد و گٓػت:کةً او ی ىگاٌی انَىیکؽا .«صىَؽ ینؾًِ ک
ىاگٍػان درک  صیػنط «ىياْت ذَض ةػَد. اىخام دٌی تَ سَاغِم

ت و  نَكػٌَی  ،و داغِانی. اکطدظ یرا تهذَض  ةالْاـلًکطد و ْر
ةً  ،سانط وحَد ذؾطات ةً نختَر ةاؽیم صی: نا ىتاکيص را روؽو نی
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ی ةطای گطیدی دىتال حا سانط وحَد ذؾطات، ةً ةًیا ىطویم   ذهام
ُػالت و غػتظیخات ایيکػً  سانط م. ٌهچيیو ىتایص ةًیزیػِو ةاؽ

و یػص ةػً ایػىتا. ىشَریم و ىیاؽػانیمم و یةتيصرا نان  یگلَ اىص زىصه
و ای ةػً ایػو نػػائل ةيگػطیم  نَر سطدنيصاىً ةً صیةا ـَرت ةاؽص.

ی چ نَحػَدیٕفص ةً ٌةا ً ک آىخا م. تایيکً یکتظی ا نَر نَٕطاىً ةً
ی ةػطانکاىی ص ی، نطدم ةاو ذالیدر ٌ. سَب اغت میب ىطغاىیآغ

ؽػکایی داؽػًِ ةاؽػيص و ایػِو زی ةطانٍَٕیِی و ی ةؾطی زىصگ
سَد ی زىصگاز دارىص یىی ةؾطٌا را ذٓو کيیم. نَحَدات  ىصارد ایو

 .کييصی زىصگی ٍینَر نت ةًو کطده ٓو را ذ

 :يػصگِٓ ینػگَىػ   یو چیدروُ از اغِادانطسی ةدر گضؽًِ 
ی ٕهػطنػاه ٌػط دػاىظدٌم  یػا را در اولی تَاىص نَحػَدات یْطد ن»
دػا نخػاز َاىػات دویؾِو ذک گِٓيصٌا  آن ازی ةٍلی ذِ .«ؾصکة

آیػا کؾػِو در . ػػِيصیدا نَحَدات زىصه ىَاىات دویذگَیا اغت، 
کييػص  غػٍی نیٌػا  آن ص؟یآ یذػاب ىه  ، کؾِو ةًداىظدٌمیا اول 

از طسػػی ةاٌهیػػت حلػػَه دٌيػػص.  دٌيػػص ةی کػػاری را کػػً اىخػػام نی
تٖلتػػی ٌػػػِيص و از گِٓػػار و  ،گَىػػ  یاغػػِادان چػػاـػػهالح  ةً

ای در غط  ص چً ىٖؾًیرا ةؾياغیص و ةتیيٌا  آن تَاىیص کطدارؽان نی
ةػً  گَیص نٍهػَهً  چيیو نهایتی نیً کی گَىگ یچ اغِاددارىص. ٌط 
غػػِاد اص یػػيکْٖػػم ىگػػاه درآنػػصه اغػػت. َان یػػا ذیػػروح تػػػشیط 

ی سَرد. وِٕ ینطغ ن کطده چگَىًط یتػشاو را ً روةاه کی گَىگ یچ
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 اغػػِشَان آن از ػػػتیذاكػػط ىی ، ذِػػسػػَرد ذطیفػػاىً نیرا  آن
 ىيط کيص. ـطؼ

ةػً ً ک، ةلآورد ین ةً وحَدةػیار زیادی ی ارناکتيٍا  ؾِو ىًک
کييػصگان  نػا تهطیوا یػؽػَد. آ ینػنطةَط ظ یىی سَاٌ کیى َكَعن

د، دصیػصار ؽػَنػا ی سػَاٌ کیػى زناىی کًم؟ یسَاه ةاؽ کیص ىیىتا
 صن ٌػػِيص؛یکؾ رىجدر ذال  تهام نَحَدات صیدم یسَاٌاذِهاهً 
 و اتٓاؽ سَاٌص اِْاد.یا .اغتصن یکؾ رىجدر ذال  ٌطکػی

 خَردن گَشت َضَعن

اغػت، انػا سػَردن ی گػطیدذػػاس َكػَع ظ نیسَردن گَؽت ى
گَؽػت  دیگػطایم کػً  ؽها را نلػظم ىکػطدهػت. یىؾِو ک ،گَؽت
تهطیو کطده ةاؽیص. را ذِی دع از ایيکً نصتی روش نا  ىشَریص؛

گَىػ   یاز اغػِادان چػی اریالس ةػػکػٕػصم ةػً  ًکيیانرق  ةً
و کػ. نهصیةشَرگَؽت ص یتَاى یگط ىهیيص دیگَ ینؽها ةً  صیگضارة

ةاره سَردن  کیػِم یآناده ىذٌيی از یراظ  ون» :صیيکط کاغت ْ
 شِػًً انػطوز در ساىػً دکػی یص ُػضایؽػا .«کيار ةگػضارمگَؽت را 

ةػً نؾػام ی سػَةی . ةػا ایيکػً ةػَا نػطغ ةاؽػصیػی ؽَد ناٌ ین
ةطسػػی از ص. در یػػرا ةشَرٌػػا  آن صیػػةَد یهػػخػػاز ىرغػػص، انػػا ن نی

 سػَردنٌػا  آن اغػت، و نػَریٌهىیظ ً در نضاٌب یکتظی ٌا روش
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نصرغػ  ةػَدا و نطغػَم ی ٌػا روشدر ص. کييػ یرا نهيَع نگَؽت 
گَىػً اغػت و ْػطد را از  ایوظ یػنصرغػ  دائػَ ىی ٌا از روشطسی ة

چيػػیو چیػػظی از ؽػػها ایيخػػا  .کييػػص نيػػً نیسػػَردن گَؽػػت 
گطچػػً نػػا ىیػػظ رویکػػطد سػػَد را داریػػم. ةػػطای درک ، سػػَاٌیم ىهی

روش نػا رویکطدی کً نا داریم، ةایص ةً سانط داؽػًِ ةاؽػیص کػً 
. یٍيػی يػصک یً نیکييصگان را تظک ویْا تهط ،ً در آنکاغت ی روؽ

ؽػَىص.  ىاؽػی نیو ْػا تان  از گَى ٌای حػهاىی،  ةطسی وكٍیت
 ةػً وحػَدرا ی نشِلٓی ٌا تیوكًٍ، غهَح نشِلّ یکدر دورۀ تظ

اْػطاد طسی انطوزم، ةی ا ةٍص از غشيطاىی روز کیرو  ازایوآورىص.  ین
تَاىيػص  یگػط ىهػیدٌا  آن طىص:یت ٕطار ةگیو نٍَٕیو اغت در اکنه

اگط گَؽت ؽَد و  ةص نیؽان  از ةَی گَؽت ذالگَؽت ةشَرىص و 
ؽػها ی ػػکػت کً ینَر ى ویؽَىص. ا یندچار ذایت تٍَع ةشَرىص 

سَدتان را نختَر کطده ةاؽیص گَؽػت ایيکً  ای ؽصاةطده کرا نختَر 
 غػهد ویػوِٕػی ةػً ا. صیػآ یذایت از درون نػ ویاىشَریص. ةلکً 

تَاىیػص گَؽػت  گػضارد کػً ىهی یط نػیتػث  یص گَى  ةً روؽػیةطغ
 .صیآور ینةاه را  آن ،ةشَریصاگط گَؽت  ةشَریص.

ت یػو نٍَٕیػً اکػداىيص  نیی نا ٌهگی هیييصگان ٕصک ویتهط
غهَح نشِلّ در ی ٍيیاِْص،  ین  ْایَن داْا اتٓاؽ یکدر روش تظ

ييػصگان ک ویاز تهػططسػی ة کيص. یةطوز نی   نشِلٓیتظکی ٌا ذایت
نٍهػَهً  و سَردن گَؽت دارىص ًةىػتًِا ؽصیصی ی و واةػِگ لین
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گػطان ید ةػطای یوِٕػذِی شَرىص. ةگَؽت ی ادیزتَاىيص نٖصار  ین
و  چيیو اذػاغی ىصارىػصٌا  آن ،ؽَد یيص نیار ىاسَؽایگَؽت ةػ
و یااز  کً کار کطدچً ص یدع ةاتَاىيص گَؽت ةشَرىص.  یٌيَز ٌم ن

ای واةػِگ گیطىػص و  نیدرد  دل ،گَؽت دندع از سَر؟ اةيصیی یٌر
اِْػص و  ینػت اتٓاؽ یو وكٍیص داؽت. ايىشَاٌی درداگط ىشَرىص 

ً کػىیػػت ی نٍيةصیو ا یص. آىص گَؽت ةشَریتاى ًکدٌص  ىؾان نی
ىػػصارد؟ ی ارکػػروش نصرغػػ  نػػا ةػػا سػػَردن گَؽػػت  ،دػػع از آن

ی وِٕػم؟ یيػکرا اداره و نَكػَع یػص ایػػت. چگَىػً ةاینَر ى ویا
. صیػآ ینػتػان  و ذایت وإًٍا از درونیص، ایةشَرگَؽت ص یتَاى یىه

ً در یکتظی ٌا روشسَردن گَؽت در  کطدن عهيَنػت؟ یٌصؼ چ
آنصه در روش نا اغت، ذایِی وحَد ةً ، نؾاةً ٌهیو ذایتِ نٍاةص

 نؾاةً اغػت:ؽان  ؽَد ىَِاىیص گَؽت ةشَریص. ٌصؼ کً ةاٌث نی
ةً سَردن گَؽت ی واةػِگو ی ةؾطنیل و یدارىص ا در ىيطٌط دو 
 و ةتطىص.یرا از ة

را ؽػان  یىتاؽػص ُضاؽػان  در ىطؼی اْطاد اگػط گَؽػِطسی ة
درِ از ی روز ـتد وِٕػ کیاغت. ةؾطی  نیل یک وی. اسَرىص ىهی
صم یػؽصم، غً ىٓػط را د یرد ن چَن چاى  دری طوزید کداری دؾِ

طدىص. ک یةليص ـرتت نی و ةا ـصا ؽصىص سارج نیی دؾِرِ ً از دک
کػً احػازه  اغػتی گػَىگ یو چػً ىػَع چػیا» :گٓتٌا  آن ازی کی

از  دٌػم ده غػال از ٌهػطم را ید نیتطح !میگَؽت ةشَردٌص  یىه
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نیػػل چػػً  «دغػػت ىکؾػػم!گَؽػػت انػػا از سػػَردن  دغػػت ةػػصٌم
و یاز ةػنیػل و یػص ایا ىتایآ ص:یؾیيصیو ةیادرةارۀ ی ٌهگ .یصیؽص

ةایص انیال ً، ْطد یکتظنَل  و ةطود. دریص از ةیةانَر ذِم  ةًةطود؟ 
ػا ٌای  واةػِگیو  نیػل م، اگػط یتط ةگػَ يػص. روؽػوکنشِلّ را ٌر

ةػصیو نٍيػی ىیػػت کػً ایػو  ایػو ىػطود، آیسَردن گَؽػت از ةػ
ا ی واةػِگ ل یػهکً را تیػکتظ صتَاىػ ینْطد ىؾصه اغت؟ چگَىً ٌر

د. وةػطاز ةػیو  صیػةا ةاؽص،ی واةػِگی ظیچی وِٕتا و یياةطايص؟ ةک
سػَرد.  گَؽت ىشَاٌصٌطگظ دوةاره ةً ایو نٍيی ىیػت کً ْطد  انا

کً آن واةػػِگی را و اغت یٌصؼ ا. ػتیىٌصؼ، ىشَردن گَؽت 
 ایػو صیػص گَؽػت ةشَریػتَاى یً ىهػکی اگط در نصتىصاؽًِ ةاؽیص. 

ا ی واةػِگ آىگػاه  .ةشَریػصص ةٍصًا دوةاره گَؽت یتَاى یص، نیيکرا ٌر
آن در ىشَاٌػص داؽػت. ةػصی  نظۀ ةػیاريص و یىاسَؽاةَی گَؽت 

 زنان سَردن گَؽت اؽکال ىصارد.

ظ یػتػان و ى یص، واةػػِگیػص گَؽػت ةشَریػدوةػاره ةَِاىی وِٕ
ًِ وی، ٌط دو از ةسَردن گَؽتةً تان  لین ی ط ةظرگػییتِانا . اىص ْر

ی نظه ىیػػت. وِٕػ سػَشتػان  گَؽػت ةطایدیگط  :اِْص یاتٓاؽ ن
سَریػص و اگػط  آىػان نیةػا ٌهطاه  تان ُضای گَؽِی ةپظىص َادهساى

چيػان  آنص یةشَررا  آن کيیص. وِٕی ٌَس ىهی ُضای گَؽِی ىپظىص
و یً در ةػیػک. انػا تظؽػَد نی ىػاٌط ذایتو ی. انظه ىیػت سَش

ؾػً گَؽػت یتان ٌه صه اغت. اگط ساىَادهیچیدةػیار ی نطدم ٌاد
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ؽَد. در آیيػصه  نظه نی سَشتان  ةطایدوةاره ی ، ةٍص از نصتةشَرىص
دٌػػص و در نػػَل کػػل دورۀ  ایػػو ةطگؾػػت ةػػً ذایػػت اول روی نی

ا تکطار نی تظکیً ىَِاىیػص  ىاگٍػان دوةػارهؽَد. نهکو اغت  تان ةاٌر
ص. یػ، ىتایػص ةشَرصیػص گَؽت ةشَریتَاى یىهی ص. وِٕیةشَرگَؽت 

ـػتط کيیػص ص. یآور ینةاه آن، ص و ةا سَردن یةشَرتَاىیص  ىهیوإًٍا 
نَر  ص آن ةػًیػو ةگضار صیػگَؽػت ةشَردوةػاره ص یَاىةًِ ک یوِٕتا 
سػَد ٌػصؼ  سَدی ص. سَردن یا ىشَردن گَؽت ةًروی دٌی ٍینت

ای صیلکىیػت. ىکِ    اغت.ی واةػِگآن  کطدن ٌر

ت ید تغٌط نا ْطد ةًی نصرغ  ْایَن داْادر  يص. تػا ک نیؾْط
را  غػهدتَاىیػص ٌػط  نی، رؽػص دٌیػصي  سػَد را یؽػ ویؽی وِٕ
ت دؾت غػط ةگضار ةً اد ةػً یػزاْػطاد از اول ٌػم ی . ةٍلػصیػغٌط

ؽػان  یدٌيص در ُضا یىهی ِیو اٌه ػِيصیىواةػًِ گَؽت سَردن 
کػً ؾػص ک نػیچيص ًٌِٓ نَل ٌا  آنی . ةطاىًا یگَؽت وحَد دارد 

و اغػت کػاْػطاد نهی ةٍلی . ةطارا از دغت ةصٌيصی و واةػِگیا
 اغػِثيای ةًؾػص. کنػَل ةهػػال یص ىیا ؽػایػا غً نػاه ی، دو کی
ادیار ُینَارد ةػی طسة ً ککؾص  هیغال نَل ى کیؾِط از یة ی،ٌط

کؾص زیطا  ایو روىص نصتی نَل نیةَِاىص دوةاره گَؽت ةشَرد. ْطد 
را تؾػکیل نػطدم ی ُػضاای از  ةشؼ ٌهصهگَؽت  ذاكطدر ذال 

 صیػىتاکييػص  تهػطیو نیدر نٍاةػص  ی کًييصگاىک ویتهطدٌص. انا  نی
 .ةشَرىصگَؽت 
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سػَردن گَؽػت ـػرتت ةػً ػػم یىگطش ةَد ۀدرةار صیةگضار
 زنػاىی کػًطد. کػى نهيػَعسػَردن گَؽػت را  ،ًیػم اوییم. ةَدیيک

 ٌػا یغػشِ ٔیکً از نطؽاگطدان سَد را ةً حيگل ةطد ی انَىیکؽا
وحػَد ىصاؽػت کػً سػَردن گَؽػت را ی چيیو ذکهػ ص،ييکً یکتظ

ی وِٕػزیػطا  وحػَد ىصاؽػت؟ی ِیو نهيػٌَی. چػطا چيػنهيَع کيص
ؼ آنػَزش یسَد را در دوٌظاروداىفص غال دػی دارنای انَىیکؽا

از نيػػانٔ ی تػػَد. ةٍلػػىیاًِْ  تَغػػًٌٍيػػَز ی داد، حانٍػػ  ةؾػػط
. نػظارع ىصاؽػِيصگػط یدی ً نيػانٖکػی ذػای در داؽِيصی ؾاورزک
ُػالت را دَؽاىصه ةَد.  حا ٌهًٌا  م ةَد و حيگلکار یؽصه ةػ ؾتک

ای در غهد تهصن آن دوران، ةً  نًٍنطدم در حا. ةَد و کهیاب کم
ةػَد. از نيػانٔ گَؽػت ی اریػػُضای اـػلی ة نِکی ةَدىص.ار کؽ
ایاحازه ىصاد نطیصاىؼ ةً دَل، چی انَىیکؽا و ُیػطه ی نػادی ٌظ

ُػضا ی ةػطاکػً طد ُةػ یةا سَد نػدغِطغی داؽًِ ةاؽيص. نطیصان را 
ی ٌػا یواةػػِگذػص انکػان تا ٌا  آن سَاغت ييص. زیطا نیکی یگصا

ػػا را  ةؾػػطی و  سَردىػػص ینػػدادىػػص  نیٌػػا  آن يػػص. ٌطچػػً ةػػًيکٌر
کييػصه ً یکييػص، زیػطا تظکؽػصه را اىِشػاب  دادهی ُضا تَاىػِيص یىه

و ةػَد ؽػانل گَؽػت کنهؽص  داده نیٌا  آن ةًً کةَدىص. ُضایی 
 .ةاؽص

نهيٌَػػً ی از ُػػضاٌا وإٍػػًا ُػػضاٌای ةطسػػ ًیػػػػػم اوییر ةَدد
اغت، ً یػم اوییةَدنهيًٌَ نطةَط ةً ی و ُضاٌایصه ؽصىص. ایىان
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نهيٌَػً گَؽػت اغػت. انػا ی گَیيص نييػَر از ُػضا انا انطوزه نی
نهيٌَػً گَؽػت ی و اغت کً در گضؽًِ نييَر از ُػضایٖت ایذٖ

اىتَد، ةلکً چی را ٌػا  آن . چػطاةػَدط یل و غیاز، زىختیداىيص نی یٌظ
ػػا، ةػػػیػػ؟ اصىػػصیُػضاٌای نهيٌَػػً ىان ىیػػظ از راٌتػػان ی اریو روٌز

ٌػا  آن ازی اریطا ةػػیز .د دٌيصیتَكنَر واكد   ةًرا  آن تَاىيص یىه
ایو چ ييصک یً ىهیکتظی ٖیذٖنَر  ةً  ص کػًىػوحػَد داری ادیزی ٌظ
تهطکػظ، ، اذکػام»آنػَزش داد ی انَىیکؽػاآىچػً  .داىيص یىهٌا  آن

ةؾػطی ی ٌػا یتهام واةػِگ دادن زدغتدرةارۀ ا اذکامةَد.  «سطد
ْطد تهطیو نصیِیؾو اىخام دٌػص ً ةَد کو یا تهطکظنييَر از ةَد. 

ً ةػط سلػػ  ْػطد و کػی ٌطچیػظو ةً ذایت سلػػ  کانػل ةطغػص. 
. ؽػػص نرػػػَب نیی حػػصنػػاىٍی  ؽػػتگضا یط نػػیاش تػػث ً یػػکتظ

داد.  ؽػصیصی نػیی سَرد ةَ یط نیا غیل یاز، زىختیً دک ٌطکػی
ٌػای  ةَدىػص و در دایطه ا ُػاریدر حيگل نٍهَهً زنان راٌتان  در آن

ػا را یو چیػای ػک. اگط کطدىص ه نصیِیؾو نیىٓط ا ٌؾتیت ٌٓ ٌظ
ً در سلػػً کػگػطان یدی رو تيص ىاؽی از ایو نَاد،ی سَرد، ةَ ین

 نصیِیؾػونػظاذم ی نَر حص و ةً ؽتگضا  نیط یىؾػًِ ةَدىص تث 
را ی ینٖطر ؽص: چيػان ُػضاٌای و ذکهیو چيیياةطاؽص. ة ینٌا  آن

. را نهيػَع کطدىػصٌػا  آن ِيص و نفػطؼىيط گْطدر نهيًٌَ ی ُضاٌا
ی و ةٌَػایاؽَىص  تظکیً نیً از حػم ْطد کی از نَحَداتی اریةػ
ؽشؿ انیال ص يتَاى یط نیغ ول یاز، زىختید .را دوغت ىصارىص تيص
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ٌػا  آن ْػطد را ةػًتَاىػص  ینػٌا  آن و نفطؼ نصاوم صييک کیرا ترط
 ِػًىيػط گْطدر نهيٌَػً ی ُػضاٌاٌا  آنٌلت،  ٌهیونٍِاد کيص. ةً 

 ؽصىص.

ار یصن ةً غػهد ةػػیاز راٌتان ةٍص از رغی اریةػ ،در گضؽًِ
ا یػػگَىػػ  ٕٓػػل نطذلػػ  ةازؽػػصن  رغػػیصن ةػػًً و یػػکدر تظی یةػػاه

ً، آن َٕاٌص یدر نَل تظک ًکگَى  نَِحً ؽصىص ٕٓل ةازؽصن  هًیى
ػِيص. اگط ْػطد ةَِاىػص سػَد را از واةػػِگی ساـػی یسیلی نٍم ى

اىص، آن چیظ نادی کً ةً آن  واةػًِ ةَد دیگػط روی او تػث یطی ةٌط
گػضارد ٌهػان  روی ؽػها تػث یط نیی نَر وإٍػ ةػًآىچً  ىصارد، زیطا

ظ دػی یػدر نَل تاریز، راٌتان غهد ةاه ى رو واةػِگی اغت. ازایو
َكػٌَی ذیػاتی ا ىشػَردن گَؽػت نیػنَكػَع سػَردن  ةطدىص کً

و یتَاىػص از ةػ ینی ا واةػِگیً آکو اغت یای صیکلػت. نػئل  یى
 تٖطیتػاً  ىصاؽػًِ ةاؽػص،ی چ واةػػِگی. اگػط ؽػشؿ ٌػىػًا یةطود 

از طدن نٍصه سػَب و نياغػب ةاؽػص. کدطی تَاىص ةطا ینی ٌطچیظ
ساـػی ةػَده اغػت،  ؽػکل ةًٌای تظکیً در نٍاةػص  روش آىخا کً

ًا  . ةًاىص طدهکاز نطدم ةً آن ٌادت ی اریةػ ٌالوه، ایو نَكَع ـػْط
در نٍاةػص ی ٕػاىَن رغػه ـػَرت ً ةًکػػت، ةلیغاده ىنهيٌَیِی 

و یػةػً اٌػا  آن .نهيػَع اغػت اً اکیصسَردن گَؽت  :اغت درآنصه
گَىػ   یص درةػارۀ راٌػب حػیػاىػص. ةگضار طدهکً ٌػادت یػکتظیَۀ ؽ

ؽػصه اغػت. ةً او اؽػاره  یکً در ةػیاری از آ ار ادة میيکـرتت 
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 در ىِیخػًسَردىص، انػا او گَؽػت سػَرد و  نیگَؽت تایص راٌتان ى
او را از نٍتػػص ایيکػػً  دػػع از ،ٖػػتیدر ذٖؽػػص.  ةػػػیار نؾػػٍَر

نؾػکل نٍهػی ؽػص و  اوی ةطا و ُضایىص، تثنکطدو اسطاج یی  يیی
 دغػتةػً  ٌطچػً را سػَد، مکطدن ؽػکدطی . ةطادر سهط نطا ةَد

ْٖػم او اـطار ةً ُضای ساـػی ىصاؽػت چطاکػً  .سَرد یآورد ن ین
ی چ ُػػضایةػػً ٌػػی يػػص و واةػػػِگکهؼ را دػػط کسَاغػػت ؽػػ ینػػ

در اـػل را درک کػطد. و یاتظکیً، دِ . در آن غهىصاؽتی ةشفَـ
 ةػار.ا دو یػ کیػص ی، ؽاگَؽت سَردچيص ةار گَى  ْٖم  یح وإً
ػػيصگان یؽػَد، ىَ یراٌتػان نػسَردن  ً ـرتت از گَؽتکو یٌه
ييػػص، کاىگیظتط  ٌیخػػانؽػػَىص. ٌطچػػً نَكػػَع را  یزده نػػ خػػانیٌ

ی زىصگ وٕایً اغاس ةطی آ ار ادة ؽَىص. نی تطنيص گان ٌالًٕسَاىيص 
سانط کػاری کػً  ةػًةيػاةطایو  .روىػص یآن نػی ٌػِيص و غپع ورا

و یػٖت ایذٌٖیاٌَی ةظرگی ةً راه اىصاسِيص.  گَى  اىخام داد حی
ا ؽػوإًٍا ی واةػِگاگط  اغت کً ةػطای  ْػطد ىػصاردی ِػید، اٌهٌَر

 سَرد. ی نیچیظ چًسَد  مکؽ کطدن  دط

نشفَـػًا در ، ویچػی ا نيانٔ حيػَةیا یآغی ؽٕط در حيَب
ی ٌا ػػػتیةَداز ةطسػػی  ،یؽػػ دوىػػ  و گَاى  گَاىػػ ی ٌا اغػػِان

 اىگػارىانيص،  یىه مػیةَدکييصۀ  سَد را تظکیًگِٓگَ در  ی،طروذاىیُ
. يصٌػػِ« سَار گیػاه»کػً  يػصیگَ ی. نػرغػص ین ةً ىيطازنصاِْاده 

در ذال دیػطوی از  سَارىص دع چَن گیاه و اغت کًینييَرؽان ا
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ًا ةا دیػطوی از اغت.  غادگیاىگار ةً ایو  ؛ةَدیػم ٌػِيص انا ـْط
ةیيی رغػیص.  غشِی ةِػَان ةػً روؽػو سَاری ةً غتک زىصگی گیاه

ٖػم ٌػا و ْ یواةػِگ ی ازکیً سَردن گَؽت ْٖم کداىيص  یٌهً ن
از را ی واةػػِگیػک و یػْٖم اةَدن   سَار اهیاغت. گ ی از انیالکی

اةػػتذٌيیػػت ذػػػادت،  صیػػةا. ْػػطد ٌيػػَز ٌػػم ةػػطد نی ةػػیو  ،ٕر
ی ٌػا یو واةػػِگی یذٌيیػت سَدىهػا، ؼ از ذػصیة ؽَروٌیخان

ا یدگَىاگَن  ی ٌػا یاز واةػػِگی ادیػار زیتٍػصاد ةػػ .يصکگط را ٌر
اغػت انیال ٌا و  یواةػِگ دادن دغتازةا وحَد دارد. ْٖم ی ةؾط

هال ةطغاىص. چگَىػً ؽػشؿ کاش را ةً ً یکتَاىص تظ یً ؽشؿ نک
ا ین ةیيی  ً روؽػوسَردن گَؽت ةػی واةػِگکطدن  تَاىص ْٖم ةا ٌر

 و ىيط ىادرغت اغت.ی؟ اةطغص

چ یٌػؽَد. ْطد ىتایص ةػً  نَكَع ُضا ْٖم ؽانل گَؽت ىهی
ٌای دیگػط ىیػظ اایػو ةرػث درةػارۀ ُػض .واةػًِ ةاؽػص ییُضا ىَع

دوغت دارىص ُػضای ساـػی را  يصیگَ یاْطاد نطسی ةنفصاؽ دارد. 
ؽػػَد. وِٕػػی  یکػػی از انیػػال نرػػػَب نیظ یػػآن ى . انػػاةشَرىػػص

ت ًیػػکاز تظساـػػی غػػهد ای تػػا  کييػػصه تظکیً و یػػ، اکيػػص دیؾػػْط
ٌػػای نػػا ةػػػیار  آنَزشرا ىشَاٌػػص داؽػػت. ایتِػػً ی واةػػػِگ
ًِ تػَان  ؽَىص. ىهی و نطاذل نشِلّ تهطیو را ؽانل نیاىص  دیؾْط

ای  ؽتً ةً ایو غهد ةطغیص. وِٕی تا نطذلػً اىِيار داؽت کً یک
ت ک يیص کً واةػِگی ةً ُػضای ساـػی ةایػص از ةػیو ةػطود، دیؾْط
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تَاىیػص آن ُػضا را ةشَریػػص، ٌطچٖػصر ٌػم آن را دوغػػت  ىهیدیگػط 
یػا یػػت نٍػم ى سػَشتػان  را ةشَریص ةطایآن اگط داؽًِ ةاؽیص. 

ػِم،  یار نػکػغػط . در گضؽًِ وِٕػی ٌصد نٍم ٌهیؾگی را ىهی ْر
 دػػِع تَاىػػػت از  غػػشِی نی ةًؾػػً یار ٌهکػػنرػػل ی ایػػتط اْػػًک

ً ةػػًِ ؽػص، کو در آسط ةػًِ ؽص. ةٍص از آىٌای سَد ةطآیص  ٌظیيً
 ٌػا ـػتد ُضاکطدن  آنادهآورد.  یار نکةا سَد ُضا ةً نرل  ٌطکػی

ِو ةً غط کار، گػاٌی ار دطزذهػت و دطدردغػط ةػَد. یةػػ ٕتل از ْر
غػع آُؾػًِ ةػً ی ٕهًٍ تَْػَ کیو  دظدو ٌصد ىان ةشار اوٕات

ةػَد،  نیسػَب ةایص ان ُضای غتکی چي ،ىاٌط ةًصم. یسط یا نیغَ
از ةایػص ی واةػػِگ چطاکً آنآن ٌيَز سَب ىتَد،  نکطر انا سَردن

، اذػػاس مصیػد یً دوةػاره تَْػَ را نػکو یؽص. ٌه یو ةطده نیة
کػطدم،  ؽػص و ذِػی اگػط غػٍی نی در نو ایخاد نیی يصیىاسَؽا

گی آن واةػػِةً ایو نييَر ةَد کػً ةػً . تَاىػِم آن را ةشَرم ىهی
ً یػکاز تظی يػیؽشؿ ةً غهد نٍی ایتًِ ْٖم وِٕ .ىصاؽًِ ةاؽم

 یػت.ـَرت ى ویاتٓاؽ سَاٌص اِْاد. در آُاز ةً ا آن صه ةاؽصیرغ

ةػَدا  کیا ٌطگظ ی. آیػتخاز ىن لکصن ایینصرغ  ةَدا ىَؽدر 
ام  . گِٓػًىػًاز ؽطاب در دغت داؽًِ ةاؽص؟ ی ً حانکص یا صهیرا د

ً در یػکتظٔ یػاز نطایيکػً  از دػع، صیةشَرگَؽت ص یاگط ىَِاىً ک
ا ؽػصی از آن واةػِگی و نطدم ٌادیة ً کػیػػت ىی لک، نؾػصیٌر

را کيػار ل کػصن اییىَؽػایيکػً  ةٍػص از انػا .صیػدوةاره گَؽػت ةشَر
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ؽػان  ةصنييػصگان در ک ویا تهػطیػ. آصیةيَؽػص دوةػاره یتاص ىیگضاؽِ
از ی از گَىػػ  و ةٍلػػی نشِلٓػػی ٌػػا لکگَىػػ  ىصارىػػص؟ ؽػػ

  و ٌه ؽَىص ینی نِخلتان  ةصندر غهد ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا
ٌػا  آن  ص، ٌهػیةيَؽػ ایکػل ًکػيیانرق  سایؿ ٌػِيص. ةًٌا  آن

تان  ةػصندر کػػطی از  اىیػً،  درييػص و ک ین کرا تط ةالْاـلً ةصن
ل وذؾت دارىػص. کایی از ةٌَا  آن  ٌهزیطا ، ناىص هیىی ةإی ظیچ

ت ایکلصن یىَؽ تَاىػص ؽػشؿ را  ینػ طایاىگیظی اغت، ز ٌادت ٕر
سػَردن  ی،ػػِی  دائَئیکتظی ٌا از روشی يص. چطا ةٍلکىانٍَٖل 

ييػص و ک یً ىهػیػکرا تظی روح اـلٌا  آن زیطاداىيص؟  یل را هزم نکای
اش را از دغػت  یآگػاٌی ل روح اـػلکػصن اییىَؽػسَاٌيص ةا  نی

 ةصٌص.

طسػی دوغت دارىػص. ةؽان  حانل را ةً اىصازۀ کنطدم ایی ةٍل
ٍِػاد ل نکػای ةػًاْطاد ی ةطىص. ةٍل یل یضت نکصن اییىَؽز اْطاد ا
ی ىتاؽػػص ذِػػل کػػایاگػػط  .و نختَرىػػص کػػً آن را ةيَؽػػيص اىص ؽػػصه

 .میةاؽػگَىػً  ویص ایىتاگان ييص ک ویتهطنا  سَاٌيص ُضا ةشَرىص. یىه
آورد و اؽِیاؽ ةً آن یکػی از  نی ادیاٌِنَر ذِم  ةًل کصن اییىَؽ

ا انیال اغت. ایکل  کیػترطی ٌفػتی نػطتتم ةػا اٌِیػاد را نصاٌر
ؽػَد.  یؾِط ةػً آن نٍِػاد نػیةيَؽص، ة ؾِطیْطد ٌطچً ة يص.ک ین
و یػص ایػىتاگان ييػص ک ویتهػطآیػا نػا  م:یؾیيصیةو یادرةارۀ  صییایة

ا کيیم رای واةػِگ ؽػایص و ةػطود. یص از ةیظ ةایىی و واةػِگی؟ اٌر
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گطنی غػططا نػو نػػئَل یزدضیط ىیػت،  انکان»ةطسی ْکط کييص: 
ٌهیؾً ةا اْطاد حلػً دارم و غشت اغػت »ا ی «ٌػِمان ینؾِط

 كػطورتاً م یگػَ ینػ «دطداسػت. وکار کػػبةػً ل کصن اییصون ىَؽة
نشفَـػًا در  حلػات کػاری ةػا اْػطاد،. نٍهَهً در ػتیگَىً ى ایو

کػی ؽها را نختَر  ٌیچ، ٌا سارحی ا نٍانالت ةایوکار  کػباىخام 
ٌػط ىَؽػیصىی کػً تَاىیص ٌػط اىػصازه از  و نی ةيَؽیصایکل کيص  ىهی

 یػای نٍػصى آبکيیص ةيَؽػیص، سػَاه ىَؽػاةً ةاؽػص یػا  اىِشاب نی
ىػصرت ً ةػچيیو وكػٍیِی طان، کْ و روؽوینشفَـًا در ة .حَ آب

 و ـَرت اغت.یاِْص. نٍهَهً ةص یاتٓاؽ ن

يػػص یگَ یطسػػی نػػاغػػت. ةی ظ واةػػػِگیػػصن ىیؾػػکگاریغ
انػا نػو  ؽػَد، ؽان نی و ؽاداةیةاٌث تخصیص َٕا کؾیصن   گاریغ

از ىانم. ةطسی ٌيگػانی کػً  ایو را سَدْطیتی و ْطیب دیگطان نی
گار یصن غػیؾػکدوغػت دارىػص ةػا ص ىؽَ یا ىَؽِو سػًِ نیار ک

کؾػػیصن   گاریغ ةٍػػص از کييػػص کهػػی اغػػِطاذت کييػػص. ْکػػط نی
را ٌػا  آن ىیػػت کػً کؾػیصن  ؽَىص. انا ایػو غیگار نیتط  دطاىطژی
. ةلکً ایو اذػاس دع از کهی اغِطاذت دصیص يصک تط نی ؽاداب

آورد  ةػً وحػَد ویدروُػی و تٌَه ةطداؽتتَاىص  ین آیص. ذٌو نی
ىٌَی ٌٖیصه یا نٍَٓنی اؽِتاه ایخػاد کيػص  وإٍاً  تَاىص یً ةٍصًا نک

در کيػػص؛  ینػػتط  دطاىػػطژی و ؽػػادابؽػػشؿ را  صنیگارکؾػػیغ کػػً
ی ةػطای ا صهیْاچ یٌ صنیگارکؾیغچيیو تث یطی ىصارد. ـَرتی کً 
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ٌای  ٌا ىؾان داده اغت کػً ىػای و ؽػؼ کایتصؽکاْیىصارد.  ةصن
 .اىص کؾيص غیاه اْطادی کً نصتی نَهىی غیگار نی

ً و یرا تفػػٓنان  ةػػصنم یسػَاٌ یييػػصگان ىهػػک ویا نػػا تهػطیػآ
ی غػًَ َغًِ ةػیً و دیرا تفٓنان  ةصنَغًِ یص دیم؟ ةایيکؼ یداه

ت یغهَح ةاهتط د را آیػَده تان  ةػصنکؾػیصن   غیگارانا م. یيکؾْط
ظ یػو ىیػا ٌالوه ةػً کيص. سَاٌیم ٌهل نی کيص و سالؼ آىچً نی نی

 صنیگارکؾػیغً کػداىيص  یطسی ناغت. ةیکی دیگط از انیال َٕی 
و اغػت یػٖػت ایييص. ذٖک کتطرا  آن تَاىيص یػت، انا ىهیسَب ى

ً ک ػتیآغان ىؽان  ةطایىصارىص و  ٌصایِگطد یار ـرکاٌْا  آن ًک
ذػػاه کػػً تظکیػػً ؾػػيص. کدغػػت ة صنیگارکؾػػیغةػػصان ـػػَرت از 

ػا ؽػَد یػً ةاکػص یطیةگىيط در ی واةػِگ کیرا  آن ،کيیص نی و ص ٌر
ً یػکص تظیػسَاٌ نیاگط وإًٍا ص. یتطک کيرا  آن صیتَاى ین ایآص یيیةت
و یو تلهص یگار را تطک کيیو انطوز غیکيم از ٌه یً نی، تَـصیيک
کػػی  چیٌالس، کػو یا صانیندر آن را تطک کيیص. ص یةَِاىکيم  ین
، صیػتػطک کيرا  آن صیػىصارد. اگػط ةشَاٌ صنیگارکؾیغی ةطای طکْ

ةػصی  ص، نػظۀیؾکگار ةیدوةاره غوِٕی  .صیةَِاىکيم کً  یو نیتله
و ا ط را یص، ٌهیِاب ةشَاىکرا در ی و غشيطاىیسَاٌص داؽت. اگط ا

تان  کؾیصن  کاری ةً غیگارسَاٌیص تظکیً کيیص،  ىهی. ایتًِ اگط دارد
ی . زناىصیتطک کيرا  آن سَاٌیص تظکیً کيیص ةایص ىصاریم. انا اگط نی

 کػً صیػا صهیدرا دائَ  کیا یةَدا  کیا ٌطگظ ی: آزدم نیو نثال را یا
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تَاىػػص  چگَىػػً نیىؾػػػًِ ةاؽػػص؟ آىخػػا  ةػػط یػػتؼی گاریةػػا غػػ
دضیط ةاؽص؟ ةا تَحً ةً ٌصْی کً در تظکیً داریص، ةایػص آن را  انکان

را  صنیگارکؾیغةایص ص، یيکً یکص تظیاگط ةشَاٌگَیم  تطک کيیص. نی
ی از کػیرغػاىص و  یـصنً نػتان  ةصنةً  صنیگارکؾیغص. یيک کتط

نان  نکييػصگاً یتظکی ةػطاً کػاغػت ایظانػاتی اغت. نشایّ انیال 
 م.یدار

 حسادت

دٌػم، اُلػب نَكػَع ذػػادت را نهػطح  یْا را آنَزش نػی وِٕ
 ؽػصیصی در چػیوار یـػَرت ةػػ ذػػادت ةً طایػزيم. چطا؟ ک ین

نطدم و ؽصه ی ٍینتانطی ً کؽصیص اغت ٕصر   ؽَد. آن نیىهایان 
ؽصیص و ذػادت یو ایچطا نطدم چؽَىص.  نَِحً ىهیرا  آن ذِی

ی ٌػػا ناو در زنیچػػ سػػَدش را دارد. نػػطدمی ٌا ؾػػًیرا دارىػػص؟ ر
ةَدىػػص و ىیػػػم َیيَٓغک تػػث یط ترتنَر ؽػػصیصی  ةػػًگضؽػػًِ 

ا ؽػػاد یػػی ٌفػػتاىی اىػػص. وِٕػػ دادهؽػػکل گػػطا را  درونی ِیؽشفػػ
ی یتایکو ؽػی دار ؾػِویةػً سٌَا  آن کييص. اةطاز ىهیرا  آن ٌػِيص،

در اىػص،  طدهکو روش ٌػادت یػةػً اچیو چَن نطدم اٌِٖاد دارىص. 
را  سػَدی ایایتًِ نظا. اىص دادهؽکل گطا را  درونی ِیؽشفنخهَع 

سػَدش ی ٌا بیسَد. انا ٌی دروىی طوٌایصن ةً ىیدارد، نثل ىتای
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هطاه داؽًِ ةاؽػص. ٌ رای حاىتی طات نيٓیتَاىص تث  یرا ٌم دارد و ن
ؾػِط یآن ةی نيٓػی ٌا ان دارنػا، حيتػًیػدادورۀ و یدر ا ةشفَص
يػص. اگػط کرا ذػادتط تَاىص ذػػادت ؽػشؿ  یؽصه و ن چؾهگیط
ای  گػطان ید، ةالْاـلً ةاٌث ذػادت دؽَليی ٌی ػکسَب ستٌط

ا یطد، یةگی داداؽگط یدی یا حای ارشکاز نرل ی اگط کػؽَد.  ین
درةػارۀ آن ی ا کيص کلهً یاورد، حطئت ىهیة ةً دغتی ظ سَةیاگط چ

 ؽػَىص. یدرةارۀ آن ةؾيَىص ىاراذت نػی گط وِٕیطا اْطاد دیص، زیةگَ
 «ییایذػػػادت آغػػ»ا یػػ« یذػػػادت ؽػػٕط»و را یػػٌػػا ا یُطةػػ

ًِی يیچ ىیػمَیيَٓغک تث یط ترتا یتهام آغ يص.ىان ین و  ٕطار گْط
ٕػصر  ویاو یچػٌػت انا ْٖػم در  حا ٌهً ؼیوة مکو ذػادت یا

 اغت. صیصؽ

نلتی  ٌػای نػػاوات ٌلت آنَزه ةػًی ا تػا اىػصازهو ذػادت یا
چيػصان دوری در چػیو نهػطح ةػَد. ةػط  زنػان ىًً کػاغت نهلٔ 

؛ طىػصیص ةا ٌم ةهیةاً ٌهظد یْطو ةطاگط آغهان  اغاس ایو نيهٔ،
ی نػػاوی غػٍه صیػةاً ٌهػؽًِ ةاؽػص سَب وحَد دای ظیاگط چ

ص غٍم نؾػاةٍی یةاؽص ٌهً ةای ؼ درآنصیاگط اْظاداؽًِ ةاؽيص؛ 
ِار ؽػَد کط کٓتو نطز یا دریاْت کييص. ةػً ً ةا ٌهً ةً نػاوات ْر

نؾػاةً ٌػم تَاىيػص  ینطدم ن چگَىًانا ٌادهىً ةاؽص.  رغص ین ىيط
دٌيص نِٓاوت اغت و ایيکً چٖػصر  ىَع کاری کً اىخام نیاؽيص؟ ة

گَىً ىیػت  دٌيص ىیظ نِٓاوت اغت؛ ایو سَب کارؽان را اىخام نی



25۸ 

 

و یػدر ای اـػلدٌػص.  نػئَهىً کار سػَد را اىخػام نی ٌطکػیکً 
 «ص.یػآ یىه ةً دغتی ظی، چدادن ازدغتةصون »: حٍان وحَد دارد

ی نطدم ٌادذِی ص از دغت ةصٌص. یآوردن، ؽشؿ ةا دغت ةًی ةطا
 ةػً دغػتچیػظی اىخػام ىصٌػص ی ارکػاگط ؽػشؿ  يصیَگ یىیظ ن
غػَد  ،هِطکار کهطاه دارد، ٌ ةًی ؾِطیغَد ة ،ؾِطیة ارِ کآورد.  ىهی

ةػً ؾػِط یةص یػةايػص، ک یتالش نػؾِط یة کًی ؽشف. داردی هِطک
ادٌػا  ً ةػَدیؽػاً در گضؽػًِ کػهلٔ نلتی ن نػاواتآورد.  دغت

ةٍص از تَیص اغت زىصگی اىص و  ا آنصهیدىً ةی ً ٌهً نػاوکطد ک ین
ؼ از اىػصازه نهلػٔ یةصه یو ایا میگَ ی. ندٌص تِییط نیرا ْطد ً ک

طسػی چػطا ةؽػَد.  ؽَد، ىادرغت نی نهلٔی ٌطچیظاغت. وِٕی 
ً ٌػم یؽػتچٍػطۀ اْػطاد ؟ چػطا آیيص دىیا نی  طسی دسِط ةًةدػط و 

یا نٍلَل هار یةچطاکً  اىص ٌهان ةصو تَیص نِٓاوتةطسی از ػت؟ یى
ی ً تهػام زىػصگکػم یيػیم ةتیتَاى یةاه نغهَح از آیيص.  دىیا نی ةً

ًِ اغػت.  گطیدی ٍصاىػان در ةُ  تَاىيػص  ینػٌػا  آن چگَىػًٕطار گْط
ی ظیػاگط چ سَاغِار ةطاةطی ةاؽيص، انانطدم ؽایص اؽيص؟ یکػان ة

؟ تَاىيػص ةطاةػط ةاؽػيص ینػ، چگَىػً ىتاؽػصی ػکی از زىصگی ٕػهِ
 زىصگی نطدم نِٓاوت اغت.

اکت نطدم در یؽشف  گػطا ةطونی نػَر ىػػت ةػًی ُطةػی ؾٌَر
در ذػایی کػً  .کييػص اةػطاز نیا ُم سَد را یی سَؽرایٌا  آن اغت.

ٌػصم  نثػل ؛سَدش را ٌم داردی ٌا بیٌ، سَد را داردی ٌا تینظ
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ٌا  آغػیاییٌػا و  ی کً ُطةینِٓاوتسفلت و دو یا .یدار ؾِویسَ
اگػط ؽػَد.  ٌای نِٓاوت و تتٍات نشِلٓی نی  ةاٌث ذٌيیت دارىص

نظایػایی ا ٖػصیط ؽػَد یػت سػَد غطدطغػت تَغػمی يیچ یؽشف
، ةػصون گیطدةی ؾِطیةداداش . اگط ریظىص ٌم نیً ةگطان ی، دةگیطد

تؼ یػدر سٓػا در حرا  آن ىصؽػَستط ةػاگطان از آن یةگضارد د ًکيیا
ا یاذِی گضارد.  ین روزگػار غػشِی دارىػص، ىهَىػً نيصان ارکو روٌز

اىِيار دارىص زودتػط غػط ٌا  آن ای از نَر ُیطنيفٓاىً چطاکً نطدم ةً
کار ةیایيص و دیطتط ةً ساىً ةطگطدىص. نهکو اغت ٌهکاران ةا نٍيػً 

ا را غطؽػان « ٌایی»و کيایً ةگَیيص ایو اْطاد چٖصر  ٌػِيص و کاٌر
ا آغان ىیػت کً ْطدی سَب  ةَد. ةطیظىص. ایو روٌز

اکدر  نػػاحطا ویػػاگػط ا ِٓػػص نِٓػػاوت یگػط اتٓػػاؽ ةیدی ؾػػٌَر
ارش را کػانػطوز نيػصی ارکً کػع نَِحً ؽَد یسَاٌص ةَد. اگط رئ

ةصٌػص. او  او ةًی ؾِطیةداداش و اغت ک، نهاىخام دادهی سَة ةً
ع یرئػی وا»ؽػهطد:  نػیگػطان ینٖاةػل ددر دَل را ی ةا سَؽرای

درةػارۀ ی تَاىص ةا سَؽرای یاو ن .«َل ةً نو دادنتلَ دو یانطوز ا
داؽػًِ ةاؽػص. اگػط ی انصید ًکيیايص ةصون کگطان ـرتت ید ةاآن 

دػػاداش ع یاز رئػػی ػػػکً کػػِٓػػص یو اتٓػػاؽ ةیدر چػػنػػاحطا و یػػا
را  آن ًکػگَیػص  نیع ةػً آن ؽػشؿ یرئػی ذِػ د،طیگةی ا اكاًْ

اکىص. در ؽػَگطان از آن ةػاستط یديٍان ىگً دارد و ىگضارد د ی ؾػٌَر
ی ، ةػا سَؽػرایـػص ةگیػطد ۀىهػطی در انِرػاىی ا ةچػًگط، اگط ید
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ِػًـص نو انطوز ىهطۀ » :زىص یاد نیْط ،صهیساىً دو غَی ةً ام!  گْط
ًِـص ىهطۀ  ص: یػگَ ینػو کيص  نیساىً را ةاز درِ  ایً یٌهػا !«ام گْط

گػط ديخػطه را ةػاز یدی ا ً یٌهػػا «ٌػایی ةػَد دػػطم!تام، غالم »
در  نػاحطا ویػاگػط اانا « دػط سَب! وی، آْطکغالم ح»يص: ک ین
ساىػً تػا از نصرغػً  کَد کػ سَاٌص ةَد.ْاحًٍ  ،ِٓصیو اتٓاؽ ةیچ
ِػػًـػػص نػػو ىهػػطۀ » زىػػص: و ْطیػػاد نی دود ینػػ ـػػص ىهػػطۀ  !ام گْط

ًِ از يػص کاش را ةاز  ىًاسرِ د ًکيیإتل از ی ذِی  اً یٌهػا !«ام گْط
 نگط چً ؽػصه ذػاه»ةً ةصوةیطاه گِٓو:  يصک ینؽطوع  ىًاسداسل 

ی ػػکچػً ْٖػم ىهػطۀ ـػص اغػت دیگػط.  ؟کيص کً سَدىهایی نی
ِػػً ـػػصىهػػطۀ  ذال ةػػًتا ٌػػای نِٓػػاوت در ایػػو دو  ذٌيیت« ؟ىگْط

ي  نيخط ةً ىِایج نِٓاوتی نی نيخط تَاىص  ینؽَد. در چیو،  ٌْط
نػطدم از سَؽػتشِی حای ایيکػً  ةػًو دیشَری ؽَد. ذػادت ةً 

چيػیو  .اذػػاس سػَةی ىصارىػص سَؽػرال ةاؽػيص، از آن دیگطان
 نؾکالتی وحَد دارد.

کً چيص غال دػیؼ در چػیو نهلٔ نلتی  ٌای نػاوات آنَزه
 صیػً کػطد. ةگضارنػطدم را آؽػِٓی ٌػا ار و ارزشکاْ ؽص تطویج نی

و اغػػت کػػنهی ار، ؽشفػػکػػنؾػػشؿ ةػػظىم. در نرػػل ی نثػػای
را ی ارکػص. ٌػط ػػِيیىتَاىػا گطان ةً اىػصازۀ او یً دکيص کاذػاس 

ةػا کيػص ْػطدی ةطحػػًِ اغػت.  یْکػط نػدٌص.  یاىخام نی سَة ةً
ارساىػً کط ینص یاع یرئدارم ت ینو ـالذ»يص: ک یط نکسَدش ْ
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تَاىػػِم  نیی يم ذِػکػ یط نػکػ. ْؽػَمةػاهتط ی نٖػانی ا ذِػی
ةػػیار او ةگَیػص  و اغتکنه ٌمع یرئ .«ٌم ةؾَموزیط  ىشػت

و کػظ نهیػاران ىکػرغػاىص. ٌه یرا ةً اتهام نػی ارکو ٌط  اغتتَاى
انػا نهکػو اغػت اغػت.  ةااغٍِصادٔ و یهسیلی او ةگَیيص اغت 

ار کػةػا او اداره ٌهػان  یػا گػطوهٌهان ً در کةاؽص ی گطیؽشؿ د
ی ارکػ چیٌػ ةػً درد ىصارد یارا و تَاىایی اىخام ٌیچ کاری يص ک ین
ةً ِغػهت ٔ یو ؽشؿ ىاهیٌهحای او،  ةًروز  کیی سَرد. وی یىه

او اذػػاس ؽَد.  یغطدطغت او نی و ذِیاةص  نیا نصیطیِی ارتٖ
ت یاکاراىؼ ؽػکػع و ٌهیو ةً رئ اغتی اىفاْ یةی لیکيص س نی

 .کيص ین ذػادتو ؽَد  نی ار آؽًِٓیةػ .يصک ین

تَاىيص ةً آن دی ةتطىص ةً ؽها  ىهیی ً نطدم ٌادکو اـل را یا
ةطغص غػظاوار چیػظی ٌػػِیص، اگػط  ةً ىيطٌم  ٌطچٖصرم. یگَ ین

ىشَاٌیػص  ةػً دغػتتان ىتاؽص،  سَاٌیص، ةشؾی از زىصگی نی آىچً
د. در ذایی کػً ْػطد دیگػطی کػً ىػاهیٔ اغػت اگػط ةشؾػی از آور

ی نػطدم ٌػادآورد.  ةً دغػتاش ةاؽص، نهکو اغت آن را  زىصگی
آن ْٖػم  داؽػًِ ةاؽػيص، انػا ةػاره درایونهکو اغت ىيط سػَد را 

تَغػٍ  ، هتػطواات نَحػَد دیػصگاه. از اغػتی ٌػادىگطش نطدم 
گیػطد.  تَغػًٍ ـػَرت نی نؾشِؿ  َٕاىیوِ ةط نتٔ ی حانٍ  اىػاى

دٌػص ةػط نتػٔ  یاىخػام نػ اش یؽػشؿ در زىػصگآىچً  در ىِیخً،
ٌػای ةَدیػػم  آنَزهؽػَد.  یىهػداده  و تطتیبىيم  اوی ٌا ییتَاىا
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کيص کً زىصگی ؽشؿ  ةیان نیی یارناکنتيی ةط داداش و نخازات 
 ةػصون تَحػً ةػًؽػَد.  ینػداده  و تطتیػبىيم  اوی ارناکةط نتٔ 

ی ظیص چیص، ؽای، اگط تَٖا ىصاؽًِ ةاؽصیٌػِٔ یچً اىصازه هایيکً 
درد   دیگػطی ةػًص ْػطد یػيک یط نػکْص. یصاؽًِ ةاؽىی و زىصگیدر ا

ةػػیار ةاؽػص، ی تٖػَای دارا نهکو اغت، انا سَرد ىهیی ارکچ یٌ
ةػً ْطاواىػی ا  ػطوت یػؽػَد  یرتتً ن یٌایی نيفت و ـاذبیةياةطا

ص و يػيیو نػػئلً را ةتیػص ايػتَاى یىهػی نطدم ٌػاد. آورد نی دغت
 ةً دغػتص ٌط ِغهت یا ىٖؾی را کً درسَر آن ٌػِيص یىص ةانٍِٖص

اةت ةا دیگػطان نیی زىصگآورىص. در ىِیخً،  کييػص و  سَد را ـطؼ ٕر
کييصه  تلز و سػػًِی کييص زىصگ یةیييص. ْکط ن ـصنً نی در ىٍایت

ا ُیکييص چ یؾً ْکط نیاغت و ٌه چيیو اْطادی  .اىص طنيفٓاىًیٌظ
ؽػَىص.  یَس نیتَاىيص سَب ةشَرىص یا ةشَاةيص و ىاراذت و نث یىه

 اىػص و ةػً النِی سػَد را ویػطان کطدهؽػَىص غػ یزناىی کً نػو ن
 َىص.ؽ نتِال نیٌا  یهاریةوإػام  اىَاع

ِػار یػةػً اص یکييصگان نا ىتاً یو تظکیةياةطا يػص. يکو ـػَرت ْر
نػال ؽػها ی ظیػگػط چاکييصه ةایص روىص نتیٍی را دىتال کيص. ً یتظک

، نػال ؽػها ىتاؽػصی ظیػص داد. اگط چیاز دغت ىشَاٌآن را  ،ةاؽص
 ص آورد.یػىشَاٌ ةػً دغػتآن را  صیػيکؼ نتارزه ٌم یاگط ةطای ذِ

ةػػَد، نػػػئل   ینػػی ةػػً آن نهلٖػػ ػػػت. اگػػطیو نهلػػٔ ىیػػایتِػػً ا
ا دادن اىخام ةطسی گط، ید ةیان ةًداؽت.  یىهىادرغت وحَد ی کاٌر
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ص و در یٌػػِ ييػصهک ویتهػط ؽػهاصار وحَد دارىص. انػا یىادا ٌَانل
گػطان ی. دصیؽػَ ینطإتت نتان  مْاؽو نٍل تَغمی ٍیم نتیؽطا
 ةطدارىص، ذِی اگػط ةشَاٌيػص. اغتنٍِلٔ ةً ؽهرا  آىچً تَاىيص یىه

ةً ٌهیو ٌلت اغت کً نٍِٖصیم ةایص روىص نتیٍی را دىتال کيػیم. 
گػطان یو دغت ؽهاچیظی نٍِلٔ ةً رغص  ةً ىيط نیاوٕات ی گاٌ

و ؽػها ىیػظ ْکػط  اغػتؽهنٍِلػٔ ةػً يػص آن یگَ یظ ةً ؽها نػیى
و در  ػػتینػَر ى ویا، در ـَرتی کً آن ةً ؽها تٍلٔ داردکيیص  نی

تَان  یان نیو حطیٔ ایاز نطگیطد.  ةً ْطد دیگطی تٍلٔ نیىٍایت 
ا کيرا  آن صیتَاى یا نیص کً آید ػا را  آن صیػاگػط ىَِاى .ىػًص یا یٌر ٌر
ای ص ةطایو روش ةایاغت. ای واةػِگ کیص، یيک ؽػها از  ؽػصن ٌر

یو تػط نٍمؽػَد، زیػطا ایػو اغػِٓاده ی ةً نياًْ ؽشفی واةػِگ
اةيص، ةط یٖت را دریو ذٖیتَاىيص ا یىهی نطدم ٌادچیظ اغت. چَن 

اةت و نتارزه ن  کييص. یغط نياًْ ٕر

ةػػیار ةػصی سػَد را نَر  ةػً ذػػادت ی،و نػطدم ٌػادیدر ة
ظ سیلی چؾهگیط ةػَده یى ييصگانکً یکتظ احِهاعدر کيص.  ىهایان نی

گضارىص  یىه ذِطامگط ایکصیگَى  نشِلّ ةً  یچی ٌا روش. اغت
 حَ و روش اْطاد غِیظه ویاانا  .چػتيص ٌای یکصیگط نی و ةً ٌیب

نػطتتم ةػَده و ی ذٓػو تيصرغػِاُلب ةا غهد ؽػٓادٌی و ٌا  آن
اىػص.  واغه  تػشیط ارواح یا ذیَاىات دصیػص آنصه ، زیطا ةًاىص آؽًِٓ

 صیػطیةگىيط در  ييص.ک یي  تَحً نیؽ ویةً ؽٌا  آن تٍصاد کهی از
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 چیانا ٌػ طدهکتهطیو گَى   یغال چ ػتیة ؼ ازیةی کً ؽشف
 یگػطیدْػطد ً کػی ذػای ، دررؽص ىصاده ةاؽػصی ٍینت َْؽی یتَاىا

ةػً را ٌػا  یین تَاىػاآ طدهکػو را ؽطوع یتهطایيکً  الْاـلً دع ازة
 تَاىػص یاغػت و ىهػی اىفاْ یو ةیکيص ا ی. ْکط نه ةاؽصآورد دغت

انػا ام  طدهکػو یغػال تهػطػت یة ؼ ازینو ة»: ترهل کيصرا  آن
 ةً دغػترا ٌا  آن یی او، وام صادهىرؽص  رای ٍینت َْؽی یچ تَاىایٌ

 ةً دغػت او اغت کًی ٍینت َْؽی یَاىاىَع تچً آورده اغت. ایو 
 ایروح ل  یوغ ةًاو »: ؽَد یةطآؽًِٓ نو ؽشؿ یا «اغت؟ آورده

ِػً اغػت!ً یػکاز تظ ذاـػل و حيَن ؽصهط یَان تػشیذ ا یػ «گْط
و اغػت کػدٌص، نه یآنَزش ن یالغکدر  یگَىگ یاغِاد چی وِٕ

و یػاوه، ا» :صیػةگَی اذِطان یو ةا ة ةاؽص ىؾػًِآىخا  ظیىی ؽشف
ایی کً  ٌالًٕاغت؟ ی گَىگ یاغِاد چىَع چً  ای ةً ؽيیصن چیٌظ
او ی َةس ىَِاىػص ةػً گَىػ  یاغػِاد چػآن ص یؽػا« گَیص ىصارم. نی

ـػرتت ٌػا  آن درةػارۀ گَىػ  یاغِاد چآن آىچً  ، انايصکـرتت 
ایچيص ک ین و ؽشؿ یاغت. ا ش  سَدیکاز نصرغ  تظ ْٖمی یٌظ

کيص  نیگَىگی ؽطکت  ، در ٌط کالس چیکيص نیرا نهایًٍ  چیظ ٌهً
ؾػِط از آن اغػِاد یةوإٍػًا و ؽػشؿ یادارد.  کسطوار نصر کی و

اش درةػػارۀ  ؟ ٌهػػًای دارد صهیػػداىػػص. انػػا چػػً ْا یگَىػػ  نػػ یچػػ
و یػاز اسػَد را ؾػِط یاغػت. ٌطچػً ةی و ذٓػو غػالنِ دادن ؽٓا

ةاٌػث و ؽػصه  تط صهیػچیو د تط آؽًٌِٓایؼ  اىطژی، کيصنهایب دط 
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آنػَزش ی ٖی  ذٖیکتظ. ؽَد تط لکنؾةطایؼ  کطدنً یکتظؽَد  نی
کً ْطد ةطای دوری از نؾػکالت ةایػص ْٖػم یػک روش را دٌص  ین

ٌػػِيص ی کييػصۀ وإٍػً یدىتال کيص. ذِی در ةػیو کػػاىی کػً تظک
کييػص.  نیاذِطانػی  ةیيیص کً اْطاد ةػً یکػصیگط ةی گاٌی اوٕات نی

اةػت  تَاىػص نيخػط ةػً  راذِی نی  ىػطود ةػً از ةػیواگط واةػػِگی ٕر
 ذػادت ؽَد.

 و، ِؽػاىِفػاب سػصایان ِػابک. در میةگػَی داغػِاى صیةگضار
ط اغػت. یػت و دیـػالذ یة ای یز اى یً حک ةطد ینی دةائَ  گَى 

را ی يیاوً ٌيػکػٌص سَا ین ای یز اى ی  آغهان از حیاویی انا سصا
نيفػٓاىً   طیو ُیػا دکػط ْکػطةػائَ  گَى  ويص. ؽِ کاٌها  انیسصا ًة

 يػص؟کو را اٌهػا یٌيػاو انیةػً سػصا ؽص چطا از او سَاغًِ» اغت:
، ه ؽػَدصیػةطغػطم ایيکػً  ةٍص از .ٔ ٌػِمینو ه چٖصرةیيیص  نی

ىؾػص سَاغًِ ؼ ةگضارم. چطا از نو یدوةاره غط حارا  آن تَاىم ین
کػطد کػً  ی نیػػَدٕػصر ذ آناو  «؟يمکو را اٌها یٌياو انیةً سصا

 آورد. ین ةً وحَدرا ی التکنؾ ای یز اى یحی ؾً ةطایٌه

در زنػان وییػً ػػم ایةَدةشؾػی از ی ٍینت ْػَؽی ٌا ییتَاىا
ایةَد. ای انَىیکؽا يػص ک یػم حطئت ىهػیدر ةَدکػی  چیٌ و روٌز

ی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییدرةػارۀ تَاىػايػص. اگػط ـػرتت کٌػا  آن درةارۀ
ًِیکحيَن از تظ يصیگَ ینص، یيکـرتت  ةً  در کل راٌا  آن ص.یا ً گْط
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ایا؟ نَر اغت ویا . چطاؽياغيص یىهت یرغه راٌتػان ی ذِ و روٌز
ص یػده نطی انَىیک. ؽاٌػِيصی یٌاچیظ چً ٌا ییتَاىاداىيص آن  یىه

 و دریػ ییػ وی ینػَحؽص کً از ةػیو آىٍػا،  و گًِٓ نی داؽتارؽص 
داؽت ساىم ىیظ  صانینطی انَىیکو ةَد. ؽایاویی یسصای ٌا ٕصرت

ط اول ةَد. ىٓی یسصای ٌا ٕصرت در ًغَآٌ انییىام  از آىان ةًی کیو 
ی ٌط ىػلؽص ةً ٌهان ـَرت ةَد. ی و نٍْطیچ ةًػم یةَدی وِٕ

یشِراٌتان  و یدارنػا ةػً چػ یةػَد زناىی کًداؽت. ی اریةػ  ٌْط
ا گضر زنان، ةانا ز رودساىً گضؽت. یک غإً ىی ؽص و اآنص، غَار 

ی اـػل ٌلػتاىص.  يار زده ؽصهکی ا يصهینَر ْظا ةًی یسصای ٌا ٕصرت
نػان ادا سیػراٌتان ارؽػص، غطدطغػِان  اىيصنی ً اْطادکو اغت یا

ػػِيص. یةطسَردار ىی ا ایٍاده َْؽی ت نادرزادیٓیکنٍاةص كطورتًا از 
نػطدم ی ٌػا ٌػا ْٖػم نٖام ویای وی ىص،ا راٌب ارؽصی مداگطچً سا

 و تٓاوت کػً تظکیػً ةػطاییةا ا، اىص هييصک ویتهطظ یىٌا  آن .اىص  یٌاد
ً اغتٌا  آن ٌػای آزاد سػَد  احِهػاع و در زنان. ؽها در یک ذْط
ةػً نَر کانل  ةً ،ا ىًیص یً نَْٔ ؽَیکدر تظایيکً  .کيیص هطیو نیت

ٌػیچ يػص و ک یـصؽ ن ٌطکػیةطای و یارد. ادی ةػِگٕلب   یکتظ
ودػظ  نٍتػص ةػً کػار دشػتدر ً کىَآنَز  یانا راٌتراه دیگطی ىصارد. 

ىصاؽػًِ ةاؽػص. ٌطچػً ی ةصی ت نادرزادیٓیکص یؽانؾَِل اغت 
ةازؽػصن ٕٓػل رغیصن ةػً نطذلػ  ؾص، کةؾِط زحط یةىَآنَز  راٌب
راٌتػان ارؽػص ی تط سَاٌػص ةػَد. ٌطچػً زىػصگ او آغانی ةطا گَى 
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 اغػت،تػط  غػشتٌػا  آنی گَىػ  ةػطا ؽصن ٕٓل تط ةاؽص ةاز راذت
ی ىَآنَز زىصگی غػشت ارنا وحَد دارد. راٌتک لیتتصً نػئل  کچطا

تػط دػع ً یرا غػطی یارنػاکی ةػصٌگضراىػص.  ای را نی کييصه و سػًِ
 ىاگٍػان یص روزی. ؽػارغػص ینػی يیة ةً روؽػو تطً یغط ودٌص  ین

ا یػی يیة روؽػو ایػ ةازؽصن ٕٓػل گَىػ . ةا او ةاز ؽَدگَى  ٕٓل 
. راٌتػان صىؽػَ نیصار یػاو دصی یسػصای ٌا ٕػصرت ی،يیة روؽو هًیى

و ٌهػً ةػً او  دطغػيص از او نیی یٌا و غػؤالآیيػص  نینٍتص ىظد او 
: کيػص ترهػلرا  آن تَاىػص یراٌػب کػل ىهػانػا  گضارىػص. نیاذِطام 

او  ی؟يیة روؽوکصام ةاؽم؟ راٌب کل ٌيَز ٌم ٕطار اغت چگَىً »
طون یػة ایيخػا . او را ازؽػصه اغػتً یػکتظ ذاـػل ازحيػَن دچار 

ؽَد. ةا گضؽػت زنػان،  یاز نٍتص اسطاج نىَآنَز راٌب  .«صیيصازیة
ی يػیػػم چیدر ةَدکػػی  چیٌصه کػً یرغػی یو نػئلً ةػً حػایا

ىگػاه يػص. کـػرتت ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىادرةارۀ يص ک یحطئت ىه
ٌایی  اِْػاد. او ٕػصرتچػً اتٓػإی  گَىػ  یحػ کيیص ةطای راٌػب

چػاٌی در ةػً  ینَه اِ کرا از ٌای چَب  کُيصهتَاىػت  ینداؽت کً 
ی گػطیةٍػص از دی کیرا ٌا  آن ییو نيِٖل کيص و غپع نٍتص ییي 

]در ىِیخػ  ذػػادت ةػً اوب در يػص. انػا کطون دطتػاب یةً ةاز چاه 
 طون اىصاسِيص.ینٍتص ةآن از ىٍایت او را 

ةػا م ینَر نػػِٖ طا ةًیز ،اغتی ار حصینَكَع ذػادت ةػ 
ةػً کهػال تان ً یػکتظدر ص یػتَاى نػیا یػً آکارتتاط دارد  نػئلً ویا
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ػا کيیػصذػػادت ىَِاىیػص سػَد را از اگػط . ىػًةطغیص یػا  ٌهػ  ، ٌر
ایی کً تظک و ٕػاىَن یػاؽَد.  وغیل  آن تتاه نی ص ةًیا ً کطدهیچیٌظ

ا ىکيصذػادت سَد را از  ،ًیکط تظیدر نػاگط کػی وحَد دارد:  ، ٌر
ص یؽػا . ٌیچ اغِثيا ٌم ىصارد.دؽَىائل ی ٖیذٖ هطۀ تَاىص ةً  یىه
ػِو ةػً ةٍؾػت ةػا  تاةػا یةَدا آن يصیگَ ینطدم ن ًکص یا صهیؽي از ْر
ا . اناکطد ارنا ـرتتک اِْص.  ذػادت ایو اتٓاؽ ىهی کطدن ةصون ٌر

گػػط یاز دی ط ةاؽػػص کػػً ؽػػشؿ در ةطسػػیدػػض نهکػػو اغػػت انکان
ةا کارنػا  ،ؾِطی  ةیتظکی داؽًِ ةاؽص و ةطای کاغِی ٌْطی ٌا حيتً

وحػػً  ٌیچ و ىػػطود ةًیةػػً ةٍؾػػت ةػػطود. انػػا اگػػط ذػػػادت از ةػػ
: چؾم سَد را میگَ یييصگان نک ویانطوز ةً تهطدضیط ىیػت.  انکان

غهَح ةاهتط اغت، ی غَ ً ةًیؽها تظک . ٌصؼصیىتيصتان  ةط نؾکل
ا ص از ؽط ذػادت یو نختَریةياةطا و یػا ٌلػتص. ةً ٌهػیو یؽٌَر

 .کطدمنهطح ی و غشيطاىیدر انَر ساص  ةًرا َكَع ن

 يا یهاریبکردن  نداٍا َضَعن

ایو نَكػَع ةػً ایػو نٍيػی ىیػػت کػً ٕػطار اغػت  کطدن نهطح
 انصیػنط ک ازی چیٌرا ةً ؽها آنَزش دٌم.  ٌا یهاریةکطدن  نصاوا
يػػص. يکنػػصاوا را گػػطان یدی ٌػػا یهػػاریص ةیػػْػػایَن داْػػا ىتای وإٍػػ

ػایتهػام چ ْاؽو نو ،ایو کار را اىخام دٌیص ًکيیانرق  ةً ی یٌظ
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گیطد. ٌلت ایيکػً ایػو  نیدع  ةً ةصن ؽها داده ْایَن داْارا کً 
نػئلً داْا را  ویاگیطیم ایو اغت کً  ٕصر حصی نی نَكَع را ایو

نرق  ةً .رغاىص ینب یآغىیظ سَدتان ی غالنِکيص و ةً  ىٖق نی
اىخػام ی ، ةػطاکييػص کػػی را نػصاوا نیی هػاریة ،اْطادطسی ة ًکيیا

 سَاٌيػص نػیييػص یة ینػً کرا  ٌطکػیو  ييصک ینی تاة یدوةارۀ آن ة
در ایو ـَرت واكد اغػت  .کييصی یىهاو سَد نصاوا اش را  یهاریة

ْػطد   یػکنػاىً تظی نَر حػص ةػًاغػت و ی واةػػِگ کیػو یػاکً 
 ؽَد. نی

ایيکً نطدم تهایػل گَى  از  یچدروُیو از اغِادان ی اریةػ
اغِٓاده  ٌا را نٍایخً کييص گَى  ةیهاری دارىص ةٍص از یادگیطی چی

ا را ةً ؽها یو چیاٌا  آن اىص. ةطده ييص ةا ک یو ادٌا ندٌيص  نیاد یٌظ
ا یػيص. آکٌا را درنان  یهاریتَاىص ة یؽشؿ ن ی،چْطغِادن  طونیة
دارىػص. ی ظ چػیػگػطان ىیص و دیػداری ػت؟ ؽها چیىی و ؽَسیا

او  یِ ص چػیص؟ ؽػایػيکدرنػان  سػَد  یِ ص او را ةا چػیتَاى یچگَىً ن
را ی گػطیْػطد د یِ تَاىص چ یْطد ىه یِ يص! چکؽها را درنان ی هاریة

ً رؽػص یکاز تظی یؽشؿ گَى  را در غهد ةاهی . وِٕنرصود کيص
تَاىػص  ینػً کاغت  ةاهی اىطژةا يص نادۀ ک ینغانً آىچً  دٌص، ین

تَاىػص  یانػا ىهػ ،يػصکيِطل کو َب کغطآن را  و ؽٓا دٌصةیهاری را 
و ی هػاریةی ٖػیذٖی ؽػٓای ةػطا رو ازایػو .ای را ةطدارد ؾًیٌلت ر

ی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىػای ص دارایػانػل آن، ؽػشؿ ةاکنٍایخ  
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ی نؾشفػی ٍینت ْػَؽی یتَاىػا ی،هػاریدرنػان ٌػط ةی ةاؽص. ةطا
نٍایخػ  ی ةػطای ٍینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىػا در ارتتاط ةػاوحَد دارد. 

ی ٌػػا ییؼ از ٌػػظار ىػػَع از آن تَاىػػایم ةػػیگػػَ یٌػػا، نػػ یهػػاریة
ی ٌػػا ییتَاىػػا ،ٌػػا یهػػاریةتٍػػصاد  ةػػً و وحػػَد داردی ٍیتن ْػػَؽ
ص، یىصاؽًِ ةاؽی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىااگط وحَد دارد. ی ٍینت َْؽ

نٍایخػً  ةاؽػص،ناٌطاىػً  چٖػصرؽػها ی نصاواایيکً  ةصون تَحً ةً
 ْایصه سَاٌص ةَد. یة

ييػصگان را ةػً کً یػکحانٍػ  تظ طسی اْػطاد،ط ةیاسی ٌا در غال
ی ً ةػطاکػگَىػ   یچػی و اغِادان وإٍیاىص. در ة ؾاىصهکی آؽِٓگ

ً در آُػاز کػی یٌا ا آنیىظد ٌهَم آنصىص ی و ذٓو غالنِ دادن ؽٓا
ٌا را  یهاریة ةً نطدم آنَزش دادی ػکچً  ،دىصکطرا ٌهَار  راهار ک

ا ةػً یػطدىػص ک یرا نٍایخً نػتان  یهاریؾً ةیٌهٌا  آن ييص؟کنصاوا 
. صیػایم ةهاىچگَىػً غػ وص یػيکً یػکدادىص چگَىً تظ یؽها ىؾان ن

از سَدتػان  ،دادىػص و ةٍػص از آن نیؽها آنَزش  ٌایی را ةً تهطیو
. ةٍػصًا صیػدرنػان کيرا تػان  یٌا یهاریص ةیتَاىػِ یو نیٔ تهطینط

ریشِگی  مٌ ةػًان نطدم آنصىص و یگَى  ةً ن یچدروُیو اغِادان 
 ،يػصکهاران را نٍایخً یگَى  ة یةشَاٌص ةا چ ٌطکػیایخاد کطدىص. 

يػص. ک یييصه را ةً سَد حضب نػکطیَان تػشیا ذیروح نَر ذِم  ةً
هاران را یگَى  ة یاز اغِادان چی ةٍلدر آن زنان و آن نٍَٕیت، 

در آن زنػان ةػَد. انػا ی ٍػاىیکةا اوكػاع ، کً ٌهکاری طدىصکنصاوا 
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ی تَاىص ةػطا یصه ىهیو دصیػت و ایىی نطدم ٌاد گَى  نٍارت یچ
در آن زنػان ی ٍاىیکطات اوكاع ییاز تِی ا خًیاةص. آن ىِیاةص ادانً 

در آنػَزش طسػی اْػطاد ةػَد. ةٍػصٌا ة هآن دور ازی و ْٖم نرفَی
لً یو وغػیةػص ؽػصىص و ِشفػؿنٌا  یهاریةی ؽٓای گطان ةطاید

غً  ٌطض تَاىص در ینی ٌاد یطدْچگَىً ایخاد کطدىص. ی ىاةػاناى
 کيػص: نی دٌػاای ػػکطد؟ یػاد ةگیػرا ی هػاریةی ا ديج روز نػصاوای
ؽػها  ًةػ صیػةگضار .«يمکػرا درنػان ی هػاریا آن ةی ویتَاىم ا ین»

ا یػآدارىػص. ييصه کطیتػػش َانیػا ذیو اْطاد روح یاٌه  ً کم یةگَ
ا یػروح ٌػا  آن صه اغػت؟یچػػتؽان  ةً دؾتی چیظ چًداىيص  ین
ييػص و ىػً از ک یاذػاس نرا  آن ييصه دارىص، انا ىًکطیَان تػشیذ

کييػص تَاىهيصىػص و ْکػط  ْکػط نی اؽػِتاه ةًدارىػص. ٌيػَز انالع آن 
 تَاىيص درنان کييص چیظ سَةی اغت. کييص ایيکً نی نی

  یػػتظک ٌا غػػالان یػػاز نص یػػگَىػػ  ةا یچػػی اغػػِادان وإٍػػ
هار را یةْطدی  زناىی کً. ةطغيصو ٌصؼ یةً اةگضرىص تا  ْطغا نإت

ی ٌا ییا تَاىایً آکص یا طدهکط کو ْیارۀ اا ٌطگظ درةیص، آیيک ینصاوا ن
و ؽػشؿ دارا یػای ارنػاکةطدن  ویازةی را ةطای ٍینت ٕصرتهيص َْؽ

ص؟ چگَىػً یػا هکطدػػب کرا ی ٖػیذٖ یآنَزؽػ ا ٌطگػظیص؟ آیٌػِ
اد یػٌػا را  یهػاریة ینػصاوا ،ا دػيج روزیػغػً در ٌطض ص یتَاى ین
کػی ی هاریةی ٌادی ْطدی ٌا ص ةا دغتیتَاى یص؟ چگَىً نیطیةگ

از كٍّ ؽها ی گَىگ یچی ٕالة انو اغِادیچيانا ص؟ یيکرا درنان 
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درنػان ی ا در حػػِخَیػآاىص.  هکطدنطدم اغِٓاده ی ٌا یواةػِگو 
ٌػایی  ؽػَىص کالس ةػیار سَؽػرال نیٌا  آن ص؟یػِیٌا ى یهاریة

ی ةیهػاری آنػَزش دٌيػص، اٌایی ةػطای نػصاو ةطگظار کييص و ؽػیَه
اـػهالح  ةً ی،چػ حتػطان ی،  چیتشل ی،درناىىَر ی،غَزن چ ناىيص

ِو  اـهالح روش نب ْؾار و ةً ٌػای  . روشل  دغػتیوغ ةًگْط
ایػػو اغػػت کػػً دػػَل ؽػػها را ؽػػان  گَىػػاگَىی وحػػَد دارد و ٌصؼ

 ةگیطىص.

ِو درةػػارۀ روش  صیػػةگضار ؽػػها ی ل  دغػػت ةػػطایوغػػ ةػػًگػػْط
ْػطد و  ؽػصن  ةیهاری ا ؾًیر ةط نتٔ نؾاٌصۀ نا ٌلتيم. کـرتت 

 اه.یغػنػادۀ ایو ی یکارناصان یناغت؛  ارناکؼ یٌا یتهام ةصةشِ
ظ یػىی هيػیو ةػص اغػت. تهػام نَحػَدات اٌطی نيٓػی ظیػو چیا

ؽػان  یم ةطاینرػو ٌيگانی کػً  اه ٌػِيصیو غی نيٓی نَحَدات
؛ غػتاةَدن   هػاریةی اـػل ٌلػتو یػاؽَىص.  ةاؽص وارد نینياغب 

ؽػیَۀ دیگػط ىیػظ دصیػص دو ةیهػاری ةػً . ایتًِ یهاریةؾث اـلی ني
ی چگػایةػا ی يػیة ار ذرهیةػاتی نَحَدؽانل ٌا  آن ازی کیآیص.  نی
کػً کهِػط ی گػطی. دٌػػِيصارنػا کاز ی ا سَؽًاغت کً ناىيص ةاه 

و یَیػً ک یػان یً از نکو اغت ینثل اؽایً اغت انا وحَد دارد 
 .دَؽ یننيِٖل از احصاد ؽشؿ 
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. اىػص ةیؾػِط رایج ٌایی ـرتت کيیم کً یهاریةدرةارۀ  صیةگضار
ی روی از ةصىؼ ُصه، ٌَٓىت، ةطآنصگی یو اغت در حاکهکػی ن

تػط از ایػو  کػً ژرؼ گػطیدی ٍصطه داؽًِ ةاؽص. در ةُ یاغِشَان و ُ
دارد.  نيٓػی وحػَدی َحػَدن ،، در آن ٕػهت ةیهار ةصناغت ُةٍص

نتیٍی نٍهػػَیی  ٌػػای ْػػَؽ ةػػا تَاىاییگَىػػ   یچػػان غػػِاداکثػط ا
اه را یغػچِی  تَاىيص یْٖم نٌا  آن .صييکی یؽياغارا  آن تَاىيص ىهی
چػِی  ٌطحػام ییةگػًَ کػو درغت اغػت یييص. ایؽشؿ ةت ةصندر 
ٌلػت اه یغػچػِی  وحَد دارد. انای هاریةآىخا  ةاؽص،حَد نَاه یغ

 تػط وحػَد دارد  ژرؼی ٍػصدر ةُ ی طا نَحَدی. زػتیىی هاریةی اـل
چػِی  درةارۀ ةطداؽػِواْطاد ی ةٍلکيص.  ایخاد نیصان را یو نیً اک
 صیػسَاٌ ینَر کً ن ص و آنی. ةطوييصک یـرتت ن آن  یتشل و اهیغ
، آیػص نی ةً وحػَدَتاه ةٍص از آن، دوةاره کی ! زناىصیً کيیتشلرا  آن
ذاهت، نَحَدی کً در ایو نػػئلً دسایػت دارد از ی ةٍلدر طا یز

 ؽػَد ةطداؽًِی چ ًکيیانرق  تَاىص ةً یو ناغت ار ٕصرتهيص یةػ
ٌػػای  ایػػو درنان .ةطگطداىػػصرا ی چػػتَاىػػص  د. نیطیػػدػػع ةگرا  آن

 ىیػِيص.نؤ ط غهری 

ةیيػص،  نیی ٍینت ْػَؽی ٌػا ییةػا تَاىػای ةط اغاس آىچً ْطد
ىيػط در گَىػً  اه وحَد داؽػًِ ةاؽػص، آن نکػان ایویغچِی  ٌطحا

ةػطد  ینی دی يیچ نبِط ک. د زا دارد یهاریةچِی  ؽَد کً ًِ نیگْط
و ی ً چػکػ ینَر ، ةًىصنػصودی اىطژی ٌا اىالک ،در آن نيهًٖکً 
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ًِ و ی اىطژی ٌا اىالکو  ػِيصیسَن در گطدش ى در . ىصنػػصودگْط
ی از زسػم، ُػصه، ةطآنػصگی هػئ، آن نيهًٖ ٌالىيط دکِط نب ُطةی

ٍص و ةُ یدر ای . وِٕدٌص یرا ىؾان نطه یُ واغِشَان، ایٍِاب ی رو
را  آن نَحػَدایيکػً  ص. ةٍػص ازیآ یل در نکو ؽیؽَد ةً ا یىاٌط ن

 سػَاهىصارد. ی لکچ نؾیٍص ٌو ةُ یةصن در ا صیةط ینی ص دیدار یةطن
 ًکػيیاةٍػص از  ،اغِشَانی روی ا ةطآنصگیٌا ةاؽص  نٍطه کػیآن د
ةػصن  ةطیػص نیی ص، دیيک ین کصان را دایص و نیدار یظ را ةطنیآن چ

ٌکػع ع کػیاؽػٍ  اةا ص یتَاى یطده اغت. نکصا یؽٓا دةالْاـلً 
ص ؽػصه یػاغِشَان ىادصی روی ً ةطآنصگکص یيیو ةتص یطیةگی گطید

آن ا ػط را ایخػاد و نَحػَد یػً اکػاغػت و یػای اـػل ٌلت .اغت
 کطد. نی

 غػً یػا دػيج روز دع از ایيکً در ٌػطض ييصک یادٌا نطسی ة
ِو  روِش   صیػتَاى ی، نػرا ةً ؽها آنَزش دٌيػصل  دغت یوغً ةگْط

ِو ص. روش یيکٌا را درنان  یهاریة ل  دغػت را ةػً نػو یوغً ةگْط
در نٖایػً ةا آن نَحَد نيٓػی ٌَیيػاک، نَحػَدات ص! یىؾان دٌ

ؽػها را  تَاىػص ذٌػو نی ینَحػَدچيػان . اىصّ یكٍةؾطی ةػیار 
راذِی کيِطل ؽها را در دغت  سَاٌص ةً ٌطنَر کً نیو  کيصيِطل ک

 صییگَ ینساتهً دٌص. تان  یةً زىصگی راذِ تَاىص ةً ینی ذِگیطد. 
را  آن صیػتَاى ی. چگَىػً نػةػا دغػت ةگیطیػصرا  آن صیػتَاى یً نػک
ی تَاىص آن را یهع کيص. وِٕ یتان ذِی ىه دغت نٍهَیی؟ گیطیصة
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کيػص  یىهی یص، ةً ؽها اٌِيایدٌ یدغت سَد را ةً انطاؼ ذطکت ن
ٕاٌػػصۀ  ، ذطکػػات ةیسيػػصد ینػػةػػً ؽػػها  تاندؾػػت غػػطی ذِػػو 

ِو آن در ىيػطش ةػػیار سيػصهتان  دغت اگػط  اغػت.دار  ةطای گْط
ب یآغػتان  ةػً دغػتدرىػ   ةیص، یػيکیهػع را  آن صیوإًٍا ةَِاى

ً ةػا کام  صهیرا ٕتالً دی ؽَد! اْطاد ینی زسم وإٍ کیو رغاىص  نی
و    ةػصنآنػص.  یةػً ىيػط نػی ٍػینتؽان  ٌط دو دغتی ؾیٌط آزنا
را ؽػان  تَاىػػِيص دغت ی، انا ىهىصاؽتی چ نؾکلیٌؽان  دغت

آىچػً روی داده  ام. اْطادی را دیصه ویييص. چيکظان ةَد ةليص یً آوک
و ةً ایو نيخط ؽػصه  گط ةَدیدی ٍصةُ در ؽان  دیصن ةصن ةَد آغیب

تَاىیص تفَر کيیػص،  نَر کً نی ةَد کً ایيخا وإًٍا ْلج ةاؽيص. ٌهان
ؽَد. اْطادی کػً  نی ؽصن دیصن آن ةصن اغت کً ةاٌث ْلج آغیب

ًِ ترت ٌهل حطاذی ٌٖیم ی ٌهل حطاذی اىص یا ن غازی ٕطار گْط
اىص کػً آیػا ٌيػَز  ةطداؽًِ ؽصه از نو دطغیصهؽان  ٕػهِی از ةصن

انهیيػان ٌػا  آن ةػًرا تهػطیو کييػص. ٌهیؾػً گَى   یچتَاىيص  ین
ی حطاذػگط یدی ٍصدر ةُ ؽان  ةصنطا یػت زیىی ا ػئلًدٌم کً ن نی

ةيػاةطایو  ؽػَد. ین کار ةصنآن روی  ،گَى  یو چیىؾصه و در تهط
کيیص آن نَحَد نيٓػی را  گِٓم، وِٕی غٍی نی دیطو آىچً اهن نی

آن  اگطدٌص، انا  ةگیطیص، اگط ىَِاىیص آن را یهع کيیص اٌهیِی ىهی
 .زد ینـصنً تان  ص ةً دغتیطدک ینیهع را 
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از ی تٍػصاد، گَىػ  نٍػم نلػی چػی صادیػت از رویػذهای ةطا
در ی یایآغػی تيصرغػِی ٌا ؾػگاهیت در ىهاکؽػطی صان را ةػطاینط
روش و یتط ؾگاه نا ةطحػًِیةطدم. در ٌط دو ىها ٌهطاه سَد ،وکد

 گَىػ  یچػنصرغػ  »نػا ی ؾگاه، ْایَن داْایو ىهایم. در اوییةَد
ازدذػام ی ٕصرً نرل نا ةدر ؾگاه دوم، ی. در ىهااٌالم ؽص «غِاره
ػػً غػػایط م. درییم از ٌٍػػصۀ آن ةػػطآیتَاىػػػِ یً ىهػػکػػةػػَد  ی ٌا ُْط

ت ةػَد. یػ، انا ُْط  نػا دػط از حهٍىتَدىص چيصاىی اْطاد ،ؾگاهیىها
ی ةطااول وٕت  ةَد کًی یٌا آنی اول ةطاـّ  ةَد:اىِيار ـّ غً 

ی نػػصاوای دوم، ةػػطاـػػّ  ىػػام کػػطده ةَدىػػص.  تت ـػػتدی نػػصاوا
ِو انلػـّ ةَدىص و  ىام  تتةٍصازىٍط نيِيط  ا غَم در اىِيار گْط

اىخػام ار را کو یاچطا م. یدٌ یٌا را ؽٓا ىه یهاری. نا ةىصنو ةَد از
و  تیذها گَى  نٍم نلی چی صادیروسَاغِیم از  دادیم؟ زیطا نی

 کطده ةاؽیم.ی در ایو زنیيً ٌهکار

ً یػةَدىػص تَزآىخػا  ً ةا نػو درکی صاىینط ویگَى  سَد را ة
ؼ از یةػای اىطژی دریاْت کطدىػص کػً  تَدهٌا  آن از ٌطیکطدم. ک

را ةػا  ىػانآ . دغػتداده ةػَد آن را ؽػکلی ٍینت ْػَؽی یـص تَاىا
ٌػا  آن ازی ةٍلػ ، دغتٌم و ذالیطدم، انا ةا اکگَى  نٍطونَم 

ػا اتٓػاؽ ی و ذِػیػا صه ؽػص.یػگظزدن  تاولو ی ظیتا ذص سَىط ةاٌر
 صیػص ةَِاىیػيک یط نػکػا ْیةَدىص. آ درىصهانالً کنَحَدات آن اِْاد. 

ذِػی اگػط غػٍی ص؟ یػيکیهػع ةؾػطی سػَد را ةػا دغػت ٌا  آن
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 تَاىػِیص ةػً ىهی نَردىیازنتیٍی  ٌای َْؽ کطدیص، ةصون تَاىایی نی
کيیص  داىيص ةً چً ْکط نی از ُةٍصی دیگط نی طایزص. یاةیدغت ٌا  آن

هػار یة ًکػيیاکييص. دع از  ْطار نیتان  و ذِی ٕتل از اوییو ذطکت
ی هػاریو ةگطدىص  نیةازآىخا  گضارد، َْرًا ةً یطون نیؼ را از در ةیدا

ی یص ةػً تَاىػایطه ؽػَیػةػط آن چ ًکيیای د. ةطاَؽ یندوةاره ىاٌط 
آن را  ص ویػرا دراز کيتان  ص کػً دغػتیػاز داریػساـی ىی ٍینت َْؽ

ی یکػَب ؽػص، تَاىػا زین آىکػًص. دػع از یػکػَب کي زیحا ن ٌهان
« روحکؾػیصن  روش ٌػایی ةیطون»م کػً یداری گطیدی ٍینت َْؽ
تط اغػت.  طونيػصیىی ذِػی ٍینت َْؽی یؽَد و آن تَاىا یصه نیىان
طون ةکؾػػص و ةالْاـػػلً آن یػػنَحػػَدی را ةی تَاىػػص روح اـػػل ینػػ

ةػطای ی ٍینت ْػَؽی یتَاىص دیگط ذطکت کيص. ایو تَاىا نَحَد ىهی
ؽػَد و نػا در آن ىهایؾػگاه از آن  ٌای ساـی اغػِٓاده نی ٌصؼ

اغِٓاده کطدیم. ؽایص ةا ایو داغِان آؽيا ةاؽیص کً گطچً دادؽػاه 
 غػهت ةًیهَن سیلی ةظرا ةَد، انا تاتاگاتا کاغ  در دغػِؼ را ن

ت و او را ةػیار کَچک کطد.  ی ٍینت ْػَؽی یو تَاىایااو ىؾاىً گْط
و یػاایيکػً  چيیو ا طی داؽػًِ ةاؽػص. ةػصون تَحػً ةػًتَاىص  ین

ِػً دغػت در ، ةالْاـػلً ةاؽػص کَچکا یةظرا  چٖصرنَحَد  و گْط
 ؽَد. ین کَچکار یةػ

هار یة ْیظیکیً دغت ؽشؿ در ةصن کػت ینخاز ىٌالوه، ً ة
نطدم در حانٍػ   ذٌوتَاىص در  یيص. نکرا سارج ی ظیْطو رود و چ
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 اگػطی ًا نهيػَع اغػت. ذِػنهلٖػآورد و  ةػً وحػَداسِالل ی ٌاد
ً کػی دغػِ دٌیص.ل اىخام کو ؽیً ایص ةتَاى یىهدضیط ةاؽص،  انکان

ً کػ صیػطیةگىيػط در گط اغت. یدی ٍصدر ةُ ی دغِ ،ةطد یْطد ْطو ن
ت کػنطؼ ٕلب ذطً و دغت ةیای دارد. وِٕی ٕلتی هاریةی ؽشف

ٕػطار  گػطیدی ٍػصدر ةُ کً دغت آن ، طدیةگً آن نَحَد را کيص ک ین
يػػص و ْػػَرًا آن نَحػػَد را ک یت نػػکػػةػػصن ذط درون نطؼ ةػػً دارد

 ٌػط دو دغػتطد و یػگ ینآن را تان  ةیطوىیدغت  غپع. ٕادص ین
. آن نَحَد اغتدر دغت ؽهآن نَحَد غپع  ؽَىص و یةػًِ ن

ی و غػػٍ طدهکػػ تکػػذطتان  در دغػػت یگػػاٌاغػػت،  درىػػصهار یةػػػ
 ةٍلػیو  زىػص یؼ نػیىػ اوٕػاتی گػاٌ آن را غَراخ کيص،يص ک ین

ً در کػػ. ةػػا آىکيػػص یخػػاد نػػیسطاش ا گػػَشی ـػػصای اوٕػػات ذِػػ
ا کيتان  اگط از دغتانا رغص،  ین ةً ىيط کَچکتان  دغت ً ةػ صیٌر

از ةَِاىص  ٌطکػیً کػت یىی ظیو چیاگطدد.  اىصازۀ اول سَد ةطنی
یػک  ٌیچ، هزم ةػطای آنی ٍینت َْؽی یَاىاتةصون ٌٍصۀ آن ةطآیص. 

و یػةػً ا وحػً چیٌ ىَع نٍایخً ةًو یادضیط ىیػت.  ٌا انکان از ایو
 .ييصک ین رنطدم تفَ ىیػت کًی غادگ

يػصه یآ و اغػت درکػگَىػ  نه یو ىَع از نٍایخ  چػیا ایتًِ
ؾً یً در گضؽًِ ٌهکنَر  وحَد داؽًِ ةاؽص، ٌهاننخاز ةاؽص کً 

ْػطدی کػً از آن وحَد داؽًِ ةاؽص:  یص ؽطنیوحَد داؽت. انا ةا
آن را ی سَاٌ کیىو از روی  ييصه ةاؽصک کيص ةایص تظکیً اغِٓاده نی
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سَب اىخام دٌػص. اْطاد از ی تٍصادی ةطاتَاىص  اىخام دٌص. ْٖم نی
ی تَٖاً ک طاو ةتطد چیاز ة نَر کانل ةًرا ٌا  آنی ارناکتَاىص  یانا ىه

ٌا ٌيَز ٌم وحَد سَاٌيػص داؽػت،  رىج رو ازایو. کاْی ىصارد میٌي
ی اغِاد نٍهػَی کیاْت. یةشفَص ؽٓا سَاٌيص ی ٌا یهاریانا ة

ً ةً دائػَ ىائػل ؽػصه ةاؽػص. او یکً در تظکػت یىی ػکگَى   یچ
َکَل کيصةً آیيصه ٌا را  یهاریتَاىص ة یْٖم ن ةػً را ٌا  آن صیؽاا ی ن

 و روىصِ یو اغت اکنهظ یى اوسَد  .يصکل یتتصٌای دیگطی  ةصةشِی
ً یػکرا تظی کػهک. اگػط روش او سَدآگػاه اىصاسِو را ىصاىصٔ یتٍَ ةً
تٍػصادی از . دٌػص ینػاىخػام  اوی کػهکَدآگػاه را سار کػو یيص، اک

کييػص ةػػیار  گَى  تهطیو نی ٌای چی اْطادی کً در ةطسی نصرغً
گَىػ ،  یچػ نؾػٍَراز اغِادان ی اریةػرغيص.  نی ةً ىيطنٍطوؼ 

رؽػص  ؽػان یکػهکه در ةػصن سَدآگػا ؽان گَى  طایگَى  ىصارىص ز
  نػَل زىػصگی سػَد نٍایخػدر تَاىيػص  کػً نی تيٍا ٌلِیيص. ک ین

ٌػا غػال  ٌا یػا ذِػی ده ةیهاران را اىخام دٌيص ایو اغت کً غال
ت چيػػصاىی در تظکیً ٌػػا  آن دٌيػػص. ؽػػان ادانػػً نی ةػػصون دیؾػػْط

در ٌهػان ؽػان  ةیهاران را اىخام دٌيص زیػطا تهطیو  نخازىص نٍایخ
ه ىصارىص زاحاوحً  ٌیچ ةًْایَن داْا صان یناىص. نط غهدِ نرصود نی

. صیػهػار ةشَاىیةی ِاب را ةطاکو یص ایتَاى یييص. نک صاواهاران را نیة
را ؽػٓا  اوتَاىػص  یيػص، نػکِاب را ٕتػَل کی نرَِاَِاىص هار ةیةاگط 
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، انا ةطذػب نٖصار کارنای ٌط ؽشؿ، ىِایج نِٓاوت سَاٌص دٌص
 ةَد.

 گَنگ یچ هارستان ٍ درنانیب درنان

گَىػ   یچػدرنػان هارغػِان و یة و درنانیدرةارۀ راةه  ة صیةگضار
 را ةػًگَىػ   یچػ ی،ُطةػاز دظؽػکان نػب ی طسػم. ةیيػکـرتت 

. گَىً ٌػػِيص ایوٌا  آن ثطکگٓت اتَان  یو ن ؽياغيص غهیت ىهیر
ٌا را ؽٓا  یهاریتَاىص ة یگَى  ن یاگط چ»ً: کو اغت یاٌا  آن ىيط

تَاىص  ینتان  گَى  یچ؟ ٌاغت هارغِانیةً ةی ازیچً ى دٌص، دع
در  ؽػػصن یةػِطا یػػٖػػات، دارو یتظرو ةػػصون ی سػػایةػػا دغػػت 

ی ص حػػاییػػآ ینػػطدم را ؽػػٓا دٌػػص. دػػع چػػطا ىهػػ ،هارغػػِانیة
اىٍػارىيط نٍٖػَل و نيهٖػی  ویػا «ص؟یػطینا را ةگی ٌا هارغِانیة
نٍایخػ   در وإػً. کييص را درک ىهیگَى   یاْطاد چی ػت. ةطسیى

چطاکػً  ،ةاؽػصی نطدم ٌػادی ٌا ناتَاىص نؾاةً درن یگَى  ىه یچ
ی ٍػینت ْػَؽی ظیػ، ةلکػً چػػتیىی گَى  نٍارت نطدم ٌاد یچ

 چگَىػً ،اغػتی ٍینت ْػَؽ گَىػً ویکً ای ظیو چیاغت. دع چي
تػصاسل ی ةؾػطی ةػا حانٍػ  ٌػادی ٍیوغػگػِطۀ نخاز اغت در 

ک یػةػا  صيتَاى یو ن ىصار تَاىهيصیةػ سصایینَحَدات  ؟خاد کيصیا
. چػطا ىصو ةتطیٌا را از ة نااىػی ٌا یهاریتهام ةؽان  ذطکت دغت
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کػً  ةشفػَص ؟صيػدٌ یار را اىخػام ىهػکػو یػاٌػا  آنک از یػ چیٌ
درنػان ةػا ٌػا  آن چطا وحَد دارىص. یادیار زیةػ سصایینَحَدات 

ی حانٍػ  ٌػادزیطا دٌيص؟  یؽان را ىؾان ىه یةشؾيصگتان  یهاریة
و نطا ی هاریة ی،طیو ـَرت ةاؽص. تَیص، دیةص ٕطار اغتی اىػاى

ًا وإٍیت زىصگی  دارىػص ی یارنػاکٌای  ٌلتٌا  آن ٌػِيص. ٌه ـْط
آن  صیػص نختَریداری اگط ةصٌ .ؽَىص ىاؽی نیی یارناکٌَٖةت از و 
 ص.یةپطدازرا 

اـػل  آنً کػو اغت یص، نثل ایيکرا درنان کػی ی هاریاگط ة
ػااک ػػتتَاى ینػْطد در ایو ـَرت چطاکً ص، یيک یرا ىٖق ن ی ٌر

و یچگَىً ا. طدازدپةرا ٌا  آن تاوان ًکيیااىخام دٌص ةصون ی ىادرغِ
اگػط  ً ٌػػِيصیػتظکدر ذػال کػً ی اْطادةاؽص؟ نخاز  ػتتَاى ین

و  نَر کانل ذػل کييػص ةً را نؾکلٕصر ٕصرت ىصاؽًِ ةاؽيص کً  آن
نهکػو اغػت احػازه داؽػًِ ةاؽػيص  ةاؽص سَاٌی از روی ىیکاگط 

 سَاٌی ةاؽػص. ةط اغػاس ىیػک انا ةایص .کييصدرنان  ْطدی ةیهار را 
نؾػکل ایػو نَر وإٍػی  ایو ٕصرت را دارىص کً ةًٌایی کً  آنویی 

ایو کار را اىخام ی ٍیوغگػِطۀ در یػِيص نطدم را ذل کييص نخاز ى
ت حانٍػ  نػطدم یوكػٍةػً ی نَر حػص ـَرت ةً آندر زیطا دٌيص. 

تػَاىیم  ةيػاةطایو نیػػت. یو نخاز ىیاىص و رغاىص یب نیآغی ٌاد
ةػػا ی ٌػػادنػػطدم ی ٌا ناهارغػػِیةکطدن  ویگظیحػػاةتیيػػیم چػػطا 
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ی ٍینت ْػَؽی یگَى  ْا یً چکچطا، یػتىی ٌهلاـالً  ،گَى  یچ
 اغت.

ةطسی اْطاد در چیو ؽایص چيیو تفػَری داؽػًِ ةاؽػيص کػً 
گَى  اسِفاص داؽػًِ  ٌایی تثغیع ؽَىص کً ةً چی ةیهارغِان
گَى  ةاؽػيص. انػا اگػط از ىيػط  اغِادان ناٌط چیٌا  آن و کارنيصان

ةػػَد، ٌطگػػظ ا طةشؾػػی  دػػضیط نی تخٍیػػظ و انکاىػػات ىیػػظ اىخام
ت یوكػػٍيػػت از ْانردر ذػػال نَحػػَدات واه طا یػػزداؽػػِيص.  ىهی

گَىػ ،  یچػی ٌا ناهارغػِی. اگػط ةٌػادی ةؾػطی ٌػػِيصحانٍ  
گَىػػػ  و  یچػػػی ظ غػػػالنِکػػػگَىػػػ ، نطا یچػػػی ٌػػػا کیػػػيیلک

ی ع ؽػَىص، ا طةشؾػیگَىػ  تثغػ یچی درناى یٌا گاه اغِطاذت
اْػت سَاٌػص ی ا نالذيػً ٕاةل نَر گَى  ةً یاغِادان چ دادن ؽٓا
از آىخػا سَب ىشَاٌص ةَد. چطا؟ ی لکنَر  ٌا ةً ناخ  درنید و ىِکط
ص یػةاٌػا  آنی دٌيص، ْا یاىخام نی و نطدم ٌادیار را در ةکو یاکً 

نختَرىص در ٌهان غػهد ٌا  آن ةاؽص.ی در ٌهان غهد نطدم ٌاد
ص یػةاٌػا  آن درنػانا طةشؾػی ةهاىيػص. ی ةإی نطدم ٌاد تیوكٍ

ٌػا  آن نادرنػ ،خًیدر ىِهارغِان ةاؽص. یةنؾاةً ا طةشؾی درنان 
 ةػً ی،هػاریة کیػی ؽػٓای ةػطا ظیىٌا  آن و کيص یهٌهل ىی سَة ةً

و ـػَرت ینٍهػَهً ةػص .دارىصاز یى «حلػ  درنان»اـهالح  ةًچيص 
 اغت.
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تَاىػایی  تَان یٌا، ىه ا ةصون آنیگَى   یچی ٌا ناهارغِیةا ة
در  ینػصتگَىػ   ی. چػاىکار کػطدٌا را  گَى  در ؽٓای ةیهاری چی

از اىص  تَاىػػًِاز اؽػشاص ی اریو نطدم نؾٍَر ةَده اغت. ةػػیة
دغػت یاةيػص. ی ٌػا و ذٓػو غػالنِ یهاریةی ؽٓاةً ٌا  آن ٔینط

 ةػًا یٔ اِْاده ةاؽص یةً تٍَ یگَىگ یاغِاد چ تَغمی هاریسَاه ة
ص ؽػصه یػىادصی هػاریة ةً ٌػط ذػالنٍایخً ؽصه ةاؽص، ی ؽکل ٌط

ٌػا را  یهػاریتَاىػص ة یگَىػ  نػ یً چػک اىکار کطدتَان  یاغت. ىه
اىػص  ًِْگَىػ  ر یاغِادان چغطاغ ً کی اؽشاـ کثطيص. اکنٍایخً 

ص کػً اى داؽػًِی ا صهیػچیدؽَار و دی ٌا یهاریً ةکٌػِيص ی ػاىک
اغػِاد  ةيػاةطایو ىػظد. درنان کييػص راٌا  آن ىَِاىػِيص ٌا هارغِانیة

در و  کييػص انِرػان راسػَد  ؽػاىعتا  روىص ینناٌطی گَى   یچ
ً کػکػػاىی . ؽػَد ینػ در ىٍایػت درنػانی هػاریةکهال ؽگِٓی، 

گَىػ   یىظد اغِادان چؽَد  درنان نیهارغِان یدر ة ؽان ةیهاری
طدىػص. ک یط نػکػو ـَرت ْیدر آُاز، نطدم ةً ا ةشفَص روىص. هیى

ایيکػً  ْٖػم، درنػان کيػصٌا را  یهاریتَاىص ة یگَى  ن یچةياةطایو 
اغػِٓاده  یحانٍػ  ةؾػطٌای نطغػَم  غایط ؽػیَهتَاىص نثل  یىه

، ػػتیى خػازوحػً ن ٌیچ ةً گػػِطده یً تػصاسلکػی ذای درؽَد. 
ةػصون و  کَچػکای  گػػِطهدر و غطوـػصا  ةیؽػکلی  ةًاىخام آن 

تَاىػص  یىهػص یتطد یةانا  .ظ اغتیحا ،احِهاعایخاد تث یط زیادی در 
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و یػای هػاریةی و راه ؽػٓایةٍِط .را ؽٓا دٌصی هاریة نَر کانل ةً
 يص.کو یگَى  را تهط یً سَد ْطد چکاغت 

ٌا  ناهارغِیييص ةک یً ادٌا نکٌػِيص  ی ىیظگَىگ یاغِادان چ
 ٌػػای نادرنی ةشؾػػ  ييػػص و ا طکٌػػا را درنػػان  یهػػاریتَاىيػػص ة یىهػػ

 لیػ؟ ایتًِ دهمییگَ یچً ندرةارۀ آن نرصود اغت. نا هارغِان یة
ی ٌػا ارزش اْػَل ی،اـػلل یػةػً ىيػط نػو دی وحػَد دارد.ی ادیز

ی ٌػا یهػاریة گَىػاگَننيخػط ةػً اىػَاع کػً  اغػت اىػانی اسالٕ
درنػان کييػص. را ٌػا  آن تَاىيػص یٌا ىهػ ناهارغػِیً ةک ؽصه یتیٌخ

ظ وحػَد یػىی ادیػزی ٖلتػتی داروٌػاػت. یظ نؤ ط ىیفطؼ دارو ىن
در ذػال ً کػغت ای نٍ  ةؾطاْػاد حسانط  ةًٌا  ویص. تهام اىدار

آن ی طاگطان را ةیص دیىتاکػی  چیٌ صه اغت.یو ذص رغیذاكط ةً ا
، خػًیدر ىِدر آن غٍهی داؽًِ اغت.  ٌطکػیطا ی، زکيصغطزىؼ 
 .ؽَد نینَاحً ی یٌا یغشًِ ةا یکر تظد ٌطکػی

 ،اغػتهػار یةوإٍػًا ؽػشؿ  ًکػيیاةػا ی ذِدر ةطسی نَارد، 
ی ةیهػاری ةطسػ را تؾشیؿ دٌيص.اش  تَاىيص ةیهاری دظؽکان ىهی

وحػَد ٌػا  آنی ةػطای اغػه انا ؽَد ینؿ داده یظ تؾشیىاز اْطاد 
را ٌػا  آن  ٌا ٌهػ نِاهارغػیاىص. ة صه ىؾػصهیػطا ٕتالً ٌطگظ دیىصارد، ز

 تَاىيػص یٌا نػ ناهارغػِیا ةیػىانيػص. آ ینػ «انػطوزی یٌا یهاریة»
ٌا  ناهارغػػِیتَاىيػػص. اگػػط ة ینػػةلػػً ؟ نٍایخػػً کييػػصٌػػا را  یهػػاریة
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اٌِهػاد ٌػا  آن ، نػطدم ةػًنٍایخً کييػص ٌا را یهاریيص ةػِتَاى یهى
ٌا  ناهارغػػِیة ِْيػص.ر یهػىآىخػا  نٍایخػً ةػًی ةػطاداؽػِيص و  ىهی

نػَر اغػت کػً  ویْٖػم اييػص، کٌػا را نٍایخػً  ی هػاریة تَاىيػص ین
ً کػ یذػای در ،اىػص یغهد نػطدم ٌاد درٌا  آن نٍایخ  ٌای روش

ةػػیار ٌػا  یهػاریةطسػی ةو  ٌػػِيصی نػطدم ورای آن ٌػا یهاریة
کييػص در  ٌلػت اغػت کػً دظؽػکان تثکیػص نی ةً ٌهیو. اىص وسیم

وِٕػی ةیهػاری ْػطدی  .نطاذل اویی  ةیهاری درنػان اىخػام ؽػَد
درنان کييػص. نٖػصار آن را  تَاىيص یٌا ىه هارغِانیةػیار ذاد ؽَد ة

ی ٌػا نادرنغػهد . کيػص ینػ ْطد را نػػهَمظ یىذص دارو ؼ از یة
ی ٌهگػ .ٕطار دارد ْياوری ناٌلم و  در ٌهان غهدانطوزه ی دظؽک

ْٖػم ٌا  آنی ط درناىگطیتث  ویةياةطا. ٌػِيصی غهد نطدم ٌاد در
کػيم: روؽػو ص یػت کً ةاٌای  ىکًِ و ـَرت ةاؽص.یتَاىص ةً ا نی
ٌا  ناهارغػِیةی ٌا درنان وگَى   یچنٍهَل ی ٌا کً درنانی کار

ی  ا ؾػًیا ٌهػان ٌلػت ریػٌا  یو اغت کً غشِیدٌيص ا یاىخام ن
را ةػً ٌػا  آن کييػص. یخػا نػو حاةاىصازىص  نیٔ یٌا را ةً تٍَ ةیهاری

َکَل نػیا ةً آیؽشؿ ی ناىصۀ زىصگ یةإی ٌا غال کييػص و  یيصه ن
 رود. ىهی از ةیوکارنا اـالً 

درنان ةً ی يیچ نبم. یيکـرتت ی يیچ نبدرةارۀ  صیةگضار
 اکثط دظؽکان نب و ةاغِانیاغت. در چ کیار ىظدیگَى  ةػ یچ
ی ةظرگتان ینتنَر نثال  ةً داؽِيص.ی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىای يیچ
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 آن چػػً، یحػػو و ةػػ یؽػػی ، یػػئػػَتَ ٌػػَآ، ائَیػػن یغػػ نَغػػ نثػػل
نػِيص ی در نَِن دظؽکی داؽِيص و ٌهگی ٍینت َْؽی ٌا ییتَاىا
ا از ٕصرتیاانا  اىص. ؽصه اىِٖػاد اُلػب ؽان  هایٍاد سارؽٌای  و روٌز
ی اتیػا تخطةیٌا  ىػشًةً ارث ةطده ْٖم ی يیچ نبآىچً  ؽَد. نی

ةاغػِان ی يیچ نب اغت. آنصه ةً دغتسها  و یاغت کً از غٍ
ًِ ةَدیار دیةػ ًِؾْط ؽػایص . انطوزه ةػَدی تط از ٌلم دظؽک . دیؾْط

ًِ اغػتید اریةػػی يػَىکی کٌلػم دظؽػ» :ييػصکط کْطسی ة ، ؾػْط
کييػص و انػَاج ی ةػصن را ةطرغػ درون تَاىيػص یٌا نػ اغػکو یت یغ

گطچػً « وحػَد دارد.ع کػیا  و اؽٍی ةطدار عکٌـَت، ی ناورا
ًِ یدی ظات انطوزینهکو اغت تخٍ انػا در ىيػط نػو  ،ةاؽػيصؾْط

 ػِيص.یةاغِان ىی يینب چی سَة ٌيَز ةً

 و سَاغػت صیدرا ی ا غائَ ُصه غائَ انپطاتَر ر نِظد ئَتَ ٌَآ
ؾِو او را کٕفص  ئَتَ طد ٌَآکغائَ تفَر  يص. غائَکحطاذی آن را 
در زىػصان درگضؽػت.  ئػَتَ طد. ٌػَآکػی او را زىػصاى خًیدر ىِدارد، 
اد آورد و یػرا ةػً  ئػَتَ طد، ٌػَآکٌَد  اش یهاریةغائَ غائَ وِٕی 

ت  آنغائَ ةا  غائًَا درگضؽًِ ةَد. ةٍص ئَتَ انا ٌَآ ،غطاغ او را گْط
داؽػت؟ او ی آگػاٌی هاریةً آن ة ئَتَ درگضؽت. چطا ٌَآی هاریة
ةؾطی نا اغػت کػً ٌهػ  ی ٍینت َْؽی یتَاىا ویص. ایرا دی هاریة

چؾم غَم ایيکً  ةٍص از داؽِيص.آن را  تان ةظرا زنان گضؽًِینت
زنػان چٍػار  نَر ٌػم نػطؼ ةػً کیػتَاىص از  ینةاز ؽَد او ؽشؿ 
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، دؾػت غػهت تَاىػص ینػ حلَ غهتاز  .يصیةتنطؼ ةصن اىػان را 
هیػ  ةػصن را  تَاىػص هیً ْطد نیيص. یراغت را ةت چ  و غهت غهت

ا یػآای ةیهاری را ةتیيػص.  تَاىص ورای ایو ُةٍص، ٌلت ریؾً ةتیيص. نی
ْاـػلً ار یةػػ گَىػً ٌهػل کييػص؟ ایوتَاىيػص  ینو یىَی کدظؽ اةظار

ـَت ی ٌا، انَاج ناورا اغکو یت یغگط! یٌظار غال دص یؽا. دارىص
، انػا ييػصیةتةػصن اىػػان را  درون تَاىيػص ینػ ظیػکػع ىیو اؽٍ  ا

ی ٌػا ط ٌػػِيص و چيػان دغػِگاهیار دطذخم و حاگیةػ ،ظاتیتخٍ
ی ذػای درييص. ک یىهار کػِيص و ةصون ةطؽ یىٖل ى و ذهل ٕاةلی ةظرگ
ٌهطاه او ةاؽص  طودةً ؽشؿ ک ٌطحاتَاىص  یو چؾم غَم نیا کً

 ؟ؽَىصػً یتَاىيص نٖا یٌا ن ویچگَىً اىصارد. ةطؽ  ةًی احیو اذِ

ييص. ک یـرتت نو یىَی کدظؽؽگِٓی از نطدم درةارۀ ی ةٍل
ی يػیچی یػاٌػان دارویگگَىػً ىتاؽػص.  گَیم نهکػو اغػت ایو نی

 و ةتطىص.یاز ةٌا را  یهاریةی نَر نؤ ط ةًتَاىػِيص  یوإًٍا ن ةاغِان
ایچاز آن ی اریةػ ًِیاز ة ٌظ ٌا  آن ازتَحٍی  تٍصاد ٕاةلاىص، انا  و ْر
ی الغکؽَىص. وِٕی  نیو نطدم اغِٓاده یو ٌيَز ٌم ة  ناىصهی ةإ
ةػػاط  در سیاةػان ًکصم یرا دی ٌار داؽِم، ؽشف یچ یچ ؽٍط در

ی راذِػ ص. ةػًیؾػک یدىصان نطدم را ن دغِٓطوؽی دٍو کطده ةَد و
طا یتاغػؼ یػزآنػصه و یو ؽشؿ از حيَب چیً اکص یٍْهؽص  ین

ن ادىػص و طدک یرا رد ىهی ػک ٌیچؽطؽ ىتَد. او  ً نطدم ؽهالیؽت
از دىػصان ی ا تػَدهآىخا  در .صیؾک یآنص ن ینىظدش ً کرا  ٌطکػی
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ً ْػطوش کػصن دىػصان ىتػَد، ةلیؾػک شطده ةػَد. نٖفػَدکحهً 
ی زردرىگػآن داروی نػایً، ةشػار ُلػیو سَدش ةَد. داروی نایً 

را دارو  یِ ةهػطرِ ص، دیؾػک یرا نی دىصاى در ذایی کً. کطد غانً نی
 ةػَد سػطاب دىصانِ  کًی یحا ؽشؿ،گَى  ی روآن را  طد وک یةاز ن

ةػا دم  راداروی نایً زردرى   ةشار سَاغت ین اواز گضاؽت و  ین
. ؽػص ینػنفطؼ  از نرلَلی ار کهینٖصار ةػ. وارد دٌان کيص سَد

را از ی ِػیتطک چػَب غػپعگضاؽػت.  ینيار کو ةػت  ینرِ آن را د
سَدش ـرتت داروی درةارۀ  در ذایی کًآورد.  یطون نیة ؼتیح
طون یػةآن را  ص ویؾػک یت دىصان سطاب را نػیتطک طد، ةا چَبک ین
ٌهطاه ىصاؽت. ْٖػم چيػص ٕهػطه  ةًی صن دىصان دردیؾکآورد.  ین

ص: یؾیيصیو ةیادرةارۀ ی . ٌهگکطد یىهی ظی، انا سَىطآنص نیسَن 
از ، انػا او يصکؽ ینْؾار آورده ؽَد ی هکت اگط یتطک چَب کیةً 
 را ةکؾص.دىصان ی كطة  کَچکةا کطد تا  یاغِٓاده نآن 

ایو ٌيَز چیدر چً کام  گًِٓ از زنان گضؽًِ ٌػِيص کً ی یٌظ
ػا و اىص اًِْیو اىِٖال یو نطدم چیدر ة ی ُطةػنػب ٔ یػدٕی اةظاٌر

اةت ٌا  آن ةا صيتَاى یهى  از کیػ صامکػم درنان یيیةت صیةگضارص. ييکٕر
ؾػص. اگػط کرا ة یتَاىػص دىػصاى یت او نیتطک ةٍِط اغت. چَبٌا  آن

آىخػا  وایيخػا  ؾص، اولکرا ةی ةشَاٌص دىصاىی نب ُطةدر ی دظؽک
و ؽػشؿ  اىػص کٖػات دردىایص. تظرکيػ ینٔ یتظری ذػ یةی دارو

وٕػت آن اغػت  غػپع .ا ط کيصی ذػ یةی يص تا داروکص ـتط یةا



29۲ 

 

و  ؾص. ةٍص از ـطؼ زنانکة طونیةا اىتطدغت دىصان را ة دظؽک کً
دىػصان ؽکػػًِ  و اغػتکػ، اگط نَاىب ىتاؽػص نهتالشو ی غٍ

ؼ و کػػاز چ دظؽػػکغػػپع  .ةهاىػػص یثػػًرون د ؾػػً دریر ؽػػَد و
پؼ تػهار یتَاىص ةً ة یً نکص، کي ینيصن آن اغِٓاده کی ةطای ا نًِ

ٔ یدٕی ا لًیوغغپع . ؽَداو ىگطاىی و  تطسٕلب ةصٌص و ةاٌث 
از ی ٕػػصرً اْػػطاد ةػػی . ةٍلػػودر ینػػار کػػ ًکطدن ةػػ غػػَراخی ةػػطا

دطىص. دىػصان  ینؽان  یً اُلب از حاکص یآ یدردؽان نکطدن  غَراخ
طون تػّ یػسػَن ةػً ةی نػصت تطاوش کطده و ؽشؿی ادیز سَن

 کیػ صامکػةٍِط اغت؟ ٌا  آن از کی صامکص نٍایخ  ییگَ ینيص. ک ین
ًِید ىگػاه کيػیم ل یاةظار و وغػا ىاٌطةً ْٖم ص یتاى؟ ٌػِيصتط  ؾْط
ةػیار ةاغِان ی يیىگاه کيیم. نب چٌا  آنی  هطةشؾ ةً ةایص ًکةل
ًِ ةَدید تَاىص ةػً ایػو زودی ةػً آن  ىهی نٍاـطی نب ُطة و ؾْط

 ةطغص.

ایم  آنَسِػًً از ُػطب ٍاـطنان کػٌلم ن ةاةاغِان و یچٌلم 
ت نِٓػاوت یتَاىػت نٍَٕ ةطگظیص وگط را یدی آن راٌ .تٓاوت دارد

کً انطوزه ی ٔ روؽیاز نطم یتَاى یىهرو  ازایوةً ةار آورد.  رای گطید
ػػا را نػػیچ  ةاغػػِانو یو ْيػػاوری چػػٌلػػم ٍْػػم ی م ةػػطایٍْهػػ یٌظ

و ی ةصن اىػان، زىػصگی رونَر نػِٖیم  ةً آنطا ی. زمیاغِٓاده کي
م ینَر نػػِٖ و نَكػٌَات ةػًیػا درةػارۀ طد وکػ یظ نػکحٍان تهط
در آن زنػان کطد. رویکػطد نِٓػاوتی را ةطگظیػصه ةػَد.  نی دژوٌؼ
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ِيػص،  یؽاگطدان ةػً نصرغػً نػی وِٕ ىؾػػِو در نصیِیؾػو را ْر
ی سػَة ىؾػِوؽص ذایت  یسَاغًِ نٌا  آن ازکطدىص و  تهطیو نی

را  ؽان يٓعتچی و ، داؽِيص یةطنرا ؽان  مٕلی وِٕ داؽًِ ةاؽيص.
ػًک یم نیتيي و ذٌػو  کطدن یسػایٌا اٌِٖػاد ةػً  طدىػص. تهػام ذْط
 .گَىً ةَد ویاتهام حانًٍ ت یوكٍ، تيٓع داؽِيصم یتيي

ا یػآم یطدک یو ةاغِان را دىتال نیاگط ٌلم چ»اىص:  ةطسی گًِٓ
ػػا ٌػػا اتَنتیل را ی انػػطوزی غػػاز ویىَا یػػآ داؽػػِیم؟ را نی و ٕهاٌر

ایػو  دیصگاهتَاىیص وكٍیت دیگط را از  ىهیم یگَ ین «؟میداؽِ ین
ةػصون ترػَیی ـػَرت گیػطد.  صیػاتان ةطکٓتدر  نریم درک کيیص.

 ؽػان یؾػاىیدی روتَاىػػِيص آن را  ینػطدم نػَن، یظیدغِگاه تلَ
ييػص. کةشَاٌيػص نؾػاٌصه  تَاىػػِيص ٌطچػً را یداؽًِ ةاؽيص و نػ

داؽػًِ ةاؽػيص. ی ٍػینت ْػَؽی ٌػا ییتَاىػِيص تَاىػا یو نیٌهچي
از حػایی کػً ىؾػػِيص  تَاىػػِيص ی، نطدم نػو ٌَادیها ةصون ٕهار

 ةػًی هی. ؽػطاداؽػِيص ىهیی ازیػىغاىػػَر ةً آی و ذِ ييصکدطواز 
و یاْت  نیتَغًٍ ی ِٓاوتنَر ن آورد کً در آن، حانًٍ ةً یٌهطاه ن

ی ٌا دطىػصه . ةؾػٖابؽػص یىهػچػارچَب نرػصود  ایػوكطورتًا ةػً 
ت تفػَرٌا  ْطازنیيی تَاىيػص  ینػييػص و ک یىادضیطی غػٓط نػةا غٌط

را  ینِٓػاوتةػػیار  ؽػیَۀ تَغػٍ ٌػا  آن ؽػَىص. کَچػک ایةظرا 
 اىص کً رویکطد ٌلهی دیگطی اغت. ةطگظیصه
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 سخنرانی يشتو

 گَ  بی

زیػػِو ةػصون سػَردن و »گػَ یػا  ةطسی اْطاد درةػارۀ نَكػَع ةی
تيٍا در حانٍػ   گَ وحَد دارد و ىػً اىص. ةی از نو دطغیصه« آؽانیصن

غػط دىیػا کييصگان، ةلکً در ةیو تٍصاد زیادی از نػطدم در غطا تظکیً
ىیظ وحَد دارد. ةٍلی از نطدم چيص غػال یػا ةػیؼ از یػک دٌػً 

کييػص.  سَةی زىػصگی نی آؽانيص، ةا ایو ذػال ةػً سَرىص یا ىهی ىهی
در ذػایی  ی اغػتةشفَـػگَ ؽاسؿ غهد  گَیيص ةی ای نی ٌصه
ىػص. گیط در ىيػط نیٌالنِػی ةػطای دػاهیؼ ةػصن آن را  دیگطانکً 

 از روىص تظکیً در غهَح ةاهغت.گَیيص آن ٕػهِی  اْطادی ىیظ نی
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یػػک از نهایػػب ةػػاه ىیػػػت. دػػع  گػػَ ٌیچ ، ةیدر ذٖیٖػػت
ی از تظکیً در ؽطایهی ساص اغت. ةشفَـگَ ؽیَۀ  چیػت؟ ةی

ویژه  ؽَد؟ در چیو ةاغػِان، ةػً گَ اغِٓاده نی در چً ؽطایهی ةی
کييػػػصگان در  گیطی نػػػضاٌب، ةػػػػیاری از تهطیو ٕتػػػل از ؽػػػکل

ایی کً دور از اغکان ةؾػطی ةػَد ٌای دوراِْاد کٌَػِان ه یا ُاٌر
کطدىػػص. وِٕػػی اىِشػػاب  اىٓػػطادی تظکیػػً نی نشٓػػی یػػاـػػَرت  ةً

کطدىص ةً ایو ؽکل تظکیً کييص، نؾکل تثنیو ُضا نهطح ةػَد.  نی
ت اـػالً ىهی کار ىهی گَ را ةً اگط ْطد ؽیَۀ ةی تَاىػػت تظکیػً  گْط

ی آنػَزش نطد. وِٕی ةػطا نیآىخا  کيص و از گطغيگی و تؾيگی در
ػِم، غػَار ةػط ٕػایٖی در  چَى  ْا از ؽٍط چیي  ةً ؽٍط ووٌان ْر

ػایی را نطؼ  ةًِتػً  انِصاد رودساى  یاى  ؽطؽ غػٓط کػطدم و ُاٌر
ٌػا دیػصم. ةػػیاری از  گطدىً در ٕػهت نیاىی کَه در دو نطؼ غً

ػػایی ٌػػػِيص. در  کٌَػػػِان ٌای نؾػػٍَر ىیػػظ دارای چيػػیو ُاٌر
ِيػص و  نيػاب ةػً داسػل ُػار نی کييصگان ةا کهک گضؽًِ، تظکیً ْر

کطدىػص کػً در ُػار  ةطیصىص و سَد را نٍٍِػص نی غپع نياب را نی
نطدىص.  ؽصىص، در داسل ُار نی تظکیً کييص. اگط در تظکیً نَْٔ ىهی

آب یا ُضایی ىتَد و ترت ایو ؽػطایم ةػػیار ویػژه ةػَد کػً ایػو 
 ةطدىص. کار نی ؽیَۀ ساص تظکیً را ةً

اىص و در ىِیخػً،  ایو ؽکل نيِٖل ؽصه ٌا ةً ةػیاری از روش
گػَ را  ٌػا ةی ؽػَد. ةػػیاری از روش گػَ نی ؽانل ةیٌا  آن روش
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گَ را ىصارىص.  ةی اىص ٌایی کً رایج ؽصه ىصارىص. انطوزه اکثطیت روش
ًا  گًِٓ ایم کً ةایص ْٖم ةً یک روش نٖیص ةاؽػیص و کػاری را ـػْط

نهکو اغػت ْکػط اغت اىخام ىصٌیص. تان  ةطای ایيکً نهاةٔ نیل
آن را  دىتػػال آن ةاؽػػیص. چػػطا گػػَ سػػَب اغػػت و ةػػً کيیػػص ةی

گػَ سػَب اغػت و کيخکػاو  کييػص ةی سَاٌیص؟ ةطسػی ْکػط نی نی
ةً ذص کاْی سػَب ؽان  ٌای کييص نٍارت ؽَىص و ؽایص ْکط نی نی

ٌای نشِلػّ  دٌيص. اْطادی ةا ذٌيیت اغت کً ةً دیگطان ىهایؼ
کػار  تان ةػً وش را در تظکیػًؽص ایػو ر وحَد دارىص. ذِی اگط نی

تػان  ایػو ةػصن ْیظیکی  ةتطیص، ٌيَز ةایص اىطژی سَد را ةطای ذٓػو
داىیػص کػً  ارزیص کً آن را انِران کيیص. نی کطدیص و ىهی نفطؼ نی
گَ دیگػط وحػَد ىػصارد. زیػطا  گضاری نضاٌب، نَكَع ةی ةٍص از دایً

 تظکیػًـَرت اىٓطادی  کيص یا در نٍتصی ةً وِٕی ْطد نصیِیؾو نی
کييص.  کيص، اْطادی ٌػِيص کً ةطای او ُضا و ىَؽیصىی تثنیو نی نی
کيیم. اـػالً  ویژه کً نا در ةیو حانٍػ  نػطدم ٌػادی تظکیػً نػی ةً

گػَ  ٌالوه، اگػط ةی ار ةتطیػص. ةػًکػ اذِیاحی ىصاریص ایو روش را ةػً
نیػل سػَد  ؽَد، ىتایػص کػاری را ةػً ؽانل نصرغ  تظکیً ؽها ىهی

گػَ را تهػطیو  سَاٌیػص ةی ط ذال، اگػط وإٍػًا نیاىخام دٌیص. ةً ٌ
داىم، نٍهَهً وِٕی  کً نیآىخا  کار ةتطیص. تا ةًآن را  کيیص، ةطویص و

نَر وإٍػی  دٌص و ةػً اغِادی روؽی را در غهری ةاه آنَزش نی
 کيص و اگط نصرغ  تظکی  ؽشؿ دارای روش نطیصی را ٌصایت نی
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ٌػص. انػا ؽػشؿ گَ ةاؽػص، نهکػو اغػت ایػو دصیػصه روی د ةی
راٌيهػایی در ةیو نطدم رایج کيص و نٍهَهً نطیص را آن را  تَاىص ىهی
 تيٍایی تظکیً کيص. کيص تا در سٓا یا ةً نی

گَ را آنَزش  کً ةیٌػِيص گَىگی  ذاكط اغِادان چیدر ذال 
ی در کػػ ٌیچ. ىػًدٌيص. آیا کػی در آن نَْػٔ ؽػصه اغػت؟  نی

ٌا  ةػیاری از اْطاد در ةیهارغِانام  ىٍایت نَْٔ ىؾصه اغت. دیصه
ِػً  ةػِطی ؽصه اىص و زىػصگی تٍػصادی از اْػطاد در سهػط ٕػطار گْط

کييصه ةاؽص زیطا  گیجتان  اغت. ؽيیصن ایو نهکو اغت کهی ةطای
سانط داؽًِ ةاؽػیص  گَ وحَد دارد. انا ةایص ةً ٌهیو اهن گِٓم ةی

. ؽػَدنصاسلػً کً وكٍیت حانٍ  ةؾطی ىتایػص سػطاب یػا ةػا آن 
تفَر کيیص تٍصاد زیادی از نطدم غطاغط کؾَر یا ذِی ْٖم تهػام 

گػَ دیگػط ىیػازی  یهّ ةی چَن ةً غاکيیو ؽٍط ةظرگی ناىيص چاى 
تط  نَر ذػػِم زىػػصگی را آغػػان . ةػػًیاؽػػانيصىصاؽػػِيص ةشَرىػػص یػػا ة

دػظ ةاؽػیم. کؾػاورزان از کػار  و ةَد ىگطان دشت کطد! ىیازی ىهی نی
 سػَرد، وإٍػاً  ص و اگط کػی چیظی ىهیریظى زیاد در نظارع ٌطؽ نی

ای زیػػادی ىخػػات نػػیٌػػا  آن داد. نػػطدم ْٖػػم کػػار  را از دردغػػٌط
تَاىػص نخػاز  کطدىص و ىیازی ةً سَردن ىصاؽِيص. چگَىً ایو نی نی

ةَد؟ ٕهًٍا نهيَع اغت، زیػطا  ای اىػاىی نی  ةاؽص؟ آیا ایو حانًٍ
 نصاسل  گػِطده ةا احِهاع ةؾطی نخاز ىیػت.
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دٌيػص،  گَ را آنَزش نی گَى  ةی از اغِادان چی وِٕی ةٍلی
ؽػصت  گیػطد. ةطسػی ةً زىصگی ةػیاری از نػطدم در سهػط ٕػطار نی

را ؽان  ٌای گَ را تخطةً کييص، انا واةػِگی دىتال ایو ٌػِيص کً ةی
گَ را  اىص، ٌيَز انیال ةؾطی ةػیاری دارىص. وِٕی ةی از دغت ىصاده

ؽػػت. زیػػطا وِٕػػی کييػػص وكػػٍیت غػػشِی سَاٌيػػص دا ؽػػطوع نی
آب ؽان  تَاىيص ةشَرىص دٌان ةیييص کً ىهی نظه را نی ُضاٌای سَش

سَاٌيػػص ةشَرىػػص. اگػػط ىشَرىػػص  ؽػػَىص و نی اِْػػص. ىگػػطان نی نی
کييػػص. انػػا اگػػط غػػٍی کييػػص ةشَرىػػص ةػػاه  اذػػػاس گطغػػيگی نی

ؽػَد. چػَن  ؽان ةيػص ىهی ةطىص چیظی در نٍصه آورىص و دی نی نی
ؽَىص. ةػیاری از  زده نی ار ٌفتی و وذؾتتَاىيص ةشَرىص ةػی ىهی

ؽَىص و زىصگی ةػیاری از نػطدم  ٌا ةػِطی نی اْطاد در ةیهارغِان
آیيص و  گیطد. اْطادی ٌػِيص کً ىظد نو نی در نٍطض سهط ٕطار نی

کييص ایو ىاةػاناىی را درغت کيم و نو نایل ةػً اىخػام  تٖاكا نی
ی را کً ةطسی از ونطح ی نایل ىیػت ٌطجکػ ٌیچایو کار ىیػِم. 

ای ایخاد کطدىص غطوغػانان  نَر ُیطنػئَهىً گَى  ةً اغِادان چی
 دٌص.

گَ دچار نؾکل ؽَیص، آیا ایػو  ٌالوه ةط ایو، اگط در اىخام ةی
 ایم کػً ایػو دصیػصه کطدیص؟ گًِٓ چیظی ىیػت کً نلب نی ىِیخ 

ِ  « غهد ةاه»وحَد دارد انا ىٌَی از ذایت  کً در نطاذل دیؾػْط
ای از تظکیً اغػت کػً در  . ْٖم ؽیَهىیػت ؽَد ىاٌط نیتهطیو 
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نَر وغػیً رایػج  تَاىص ةػً ؽَد و ىهی نٍَٕیت ساـی اغِٓاده نی
گػَ و  ةً ةیآن را  گَ ٌػِيص و ؽَد. اْطاد ةػیاری در حػِخَی ةی

ةػػً غػػهَح نشِلٓػػی آن را  اىػػص. ذِػػی گػػَ تٖػػػیم کطده ةی ىیهػػً
کييص ْٖم ىیػاز دارىػص آب  نیاىص. ةٍلی اْطاد ادٌا  ةيصی کطده نتًٖ

کييص ْٖم ىیاز دارىػص نیػَه ةشَرىػص. ٌهػ   ای ادٌا نی ةيَؽيص. ٌصه
ام نَر ذػِم دو گَی تٖلتػی ٌػػِيص و ةٍػص از نػصتی ةػً ٌا ةی ایو
کيػص در ُػاری  نَر وإٍػی ةػا آن تظکیػً نی کً ةًآورىص. کػی  ىهی
یػو گَی وإٍی ا ةی .ناىص ةصون ایيکً چیظی ةشَرد یا ةیاؽانص نی

 اغت.

 دزدیدن چی

ؽػػَد، ةطسػػی اْػػطاد رىػػ   وِٕػػی از دزدیػػصن چػػی ـػػرتت نی
اىػص و  ىؾػان دادهٌػا  آن ةتطی را ةًایيکً  دطد، نثل نیؽان  ـَرت

گَىػ  را تهػطیو کييػص. در  سَاٌيػص چی تطغػيص کػً ىهی نی ٕصر آن
ٌلػت ؽػایٍاتی درةػارۀ  کييصگان ةػػیاری از اْػطاد ةػً حانٍ  تظکیً

 ٕصر آنـل از تظکیً، دزدیصن چی و ناىيص آن، ی حيَن ذاٌ ا دصیصه
گَىػ  را تهػطیو کييػص یػا ةػً آن  تطغيص کً نایل ىیػػِيص چی نی

ٌا ىتَد، ؽایص اْطاد ةیؾِطی  سانط ایو ىگطش ىظدیک ؽَىص. اگط ةً
گػػَىگی ةػػا  کطدىػػص. انػػا اغػػِادان چی گَىػػ  را تهػػطیو نی چی



2۲۸ 

 

ػا را ةػً ٌػِيص غهد داییوؽیي   ؽیو سػاص نَر  کً ایو چیٌظ
در کييػص.  کييػصگان را آؽػًِٓ نی دٌيػص و حانٍػ  تظکیً آنَزش نی

ایم  اىص. گِٓػً تَـیّ کطدهٌا  آن ، ةً آن وذؾِياکی ىیػت کًوإً
ىشػػػِیو  چػػیِ »آن را  کػػً چػػی ْٖػػم چػػی اغػػت، ذِػػی اگػػط

ایو چی یا آن چی ةيانیص. تػا وِٕػی در ةػصن ْػطد « ؽصه، نشلَط
ًا  در نطذل  تهطیو ةػطای ٌيَز چی وحَد داؽًِ ةاؽص، ةصىؼ ـْط

ت ىکطده اغػت. تػا وِٕػی او  و ٌيَز در تظکیًةَده غالنِی  دیؾْط
چی داؽًِ ةاؽص ةً ایو نٍيی اغػت کػً ةػصىؼ ٌيػَز در غػهد 

زا دارد.  ةیهػاری نَر ذػِم ٌيػَز چػیِ  ةاهیی دػاهیؼ ىؾػصه و ةػً
دزدد در غهد چی اغت. اگػط کػػی  ؽشفی کً چِی نطدم را نی

سَاٌص از ْػطد  وإًٍا ةصاىص در ذال اىخام چً کاری اغت ٌطگظ ىهی
کييػصه  ىاسایؿ ةگیطد. چی در ةػصن ْػطدی ُیطتهطیوچِی  دیگطی

گَىػ   کصر و ىاسایؿ اغت. نهکػو اغػت از نطیػٔ تهػطیو چی
تَان دیص در ىٖانی  د نیَی تهیظتط ؽتهیظتط ؽَد. وِٕی ایو اىطژ

کً او ةیهاری دارد تَدۀ ةظرگی از نادۀ غیاه ةا چگػایی ةػاه وحػَد 
دارد. ةا ادان  تهطیو، اگط ْطد وإًٍا از ةیهاری ؽٓا یاِْػً و غػایم 

ؽَد. اگػط ةیؾػِط ةػً تهػطیو  تصریج زرد نی او ةً ؽصه ةاؽص، چیِ 
او ىیػظ ىادصیػص  یِ نَر وإٍػی درنػان و چػ ادانً دٌػص، ةیهػاری ةػً

 ؽَد. ؽَد. او وارد نطذل  ةصن غٓیص ؽیطی نی نی
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ٌایی دارد.  تَان گٓت اگط ْطدی چی دارد ٌيَز ٌم ةیهاری نی
ةػً چػی ىیػاز داؽػًِ نػان  کييصه ٌػِیم، چػطا در تهطیو نا تظکیً

ىاسػایؿ ىیػاز  نا ةایص داهیؼ ؽَد. چطا ةایص ةً چیِ  ةاؽیم؟ ةصن
سَاٌص ٌيَز  ىصاریم. ؽشفی کً چی نیداؽًِ ةاؽیم؟ نهلًٖا ىیاز 

 تَاىػص چػیِ  در غهد چی ٕطار دارد. او کً در غهد چی اغت، ىهی
ةص را از ٌم تؾشیؿ دٌص، زیطا آن تَاىػایی را ىػصارد.  سَب و چیِ 
را تان  ةػصنان  تػی دن ذٖیٖػی در ٕػػهت تَاىص چػیِ  ایو ْطد ىهی

تَاىػص  یٌایی در غهری ةػاه ن ةطدارد، زیطا ْٖم ؽشفی ةا تَاىایی
سَاٌػص ٌطگَىػً  ىشػِیو را ةطدارد. ةياةطایو اگط کػػی نی آن چیِ 

را ةصزدد، ةگضاریص ةػصزدد. نػػئل  نٍهػی تان  ةصنىاسایؿ در  چیِ 
کطدم دی ةطدم کً چػی وإٍػًا  ىیػت. در گضؽًِ وِٕی تهطیو نی

سَاغِم سَد را ةا چػی دػط کػيم،  چیظ ساـی ىیػت، زیطا اگط نی
تَاىػِم ؽػکم سػَد را ةػا آن دػط  آن، نی درةارۀ کطدن  ْٖم ةا ْکط

 کيم.

را آنػَزش  زی حَآىػ  ناِ  نصرغ  دائػَ تهػطیو ایػػِادۀ تػی
ةػاهی غػط را  چی ةػً کطدن نصرغ  ةَدا حاریدر ذایی کً  دٌص نی

ةػػػیاری در حٍػػان وحػػَد دارد و ؽػػها  دٌػػص. چػػیِ  آنػػَزش نی
تَاىیص در تهام نصت روز، سَد را ةا آن دط کيیص. ؽها ىٖه  نب  نی

َگَى  را ةاز نی ٌَیی در  کيیص، ىٖه  نػب غػَزىی ةػای غَزىی هئ
 درون را ةػً تَاىیػص چػی کيیػص و غػپع نی ْطؽ غطتان را ةاز نی



2۲3 

 

از نطیػٔ  کيیص و ان نِهطکظ نی تی دن را رویتان  حاری کيیص. ذٌو
کيیص. در یک یريً از چػی دػط  سَد را ةا چی دط نیتان  ٌای دغت

ایص، ةػً  ةا چً نٖصار از چی دط ؽػصهایيکً  ؽَیص. ةصون تَحً ةً نی
سَرد؟ وِٕی ةٍلی اْطاد چی را زیػاد تهػطیو کػطده  چً دردی نی

ةػاد ؽان  نَِرم ؽصه و ةصنؽان  کييص اىگؾِان ةاؽيص، اذػاس نی
گطان ىظدیک چيیو ْػطدی ٌػػِيص، نیػصاىی کطده اغت. وِٕی دی

« ای. وای، وإًٍا سَب تهطیو کطده»کييص،  دیطانَن او اذػاس نی
کخاغػت؟ آن ْٖػم تهػطیو  تان گَى  گَیم آن چیظی ىیػت. نی

ٌػم کػً  ٌطچٖػصرتَاىص حایگظیو گَى  ؽَد،  چی اغت. چی ىهی
 ْطد چی داؽًِ ةاؽص. ٌصؼ از تهػطیو چػی ایػو اغػت کػً چػیِ 

را  ةػصنةػصن ْػطد ؽػَد و  درون ، حػایگظیو چػیِ طونةی سَب در
ًا حهً چی ْایػصۀ چيػصاىی ىػصارد. در ایػو  کطدن داهیؼ کيص. ـْط

چی، ْػطد ٌيػَز دغػِشَش تِییػط ةيیػادی ىؾػصه و ٌيػَز  غهدِ 
ٌم کػً چػی دزدیػصه ةاؽػص،  ٌطچٖصرگَىگی در نیان ىیػت. ْطد 

حظ کیػػػ  ةظرگػػی از چػػی ىیػػػت. ةػػً چػػً درد  ٌيػػَز چیػػظی ةػػً
سَرد؟ چی ٌيَز ةً نادۀ ةا اىطژی ةاه تتصیل ىؾصه اغت. دع  نی

 دزدد. ؽها را نی ىتایص ةِطغیص و ىتایص ىگطان ةاؽیص کً کػی چیِ 

چی داؽػًِ ةاؽػص، تان  ةصنٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: اگط 
ؽها را ةصزدد، آیػا او  م دارد. دع اگط ؽشفی چیِ ٌایی ٌ ةیهاری

ٌػا را  تَاىػص ایو دزدد؟ او اـالً ىهی زای ؽها را ىیظ ىهی ةیهاری چیِ 
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سَاٌص در غهد چی ٕػطار  از ٌم تهیظ دٌص، زیطا ْطدی کً چی نی
ةطای ایو کار ىصارد. ؽشفی کػً گَىػ  دارد  داؽًِ و ٌیچ تَاىایی

کيیػص، ةیاییػص  ت. اگط ةػاور ىهینَر اغ سَاٌص؛ نههئيًا ایو چی ىهی
ؽػها را ةػصزدد،  آزنایؼ کيیم. اگط ؽشفػی وإٍػًا ةشَاٌػص چػیِ 

او در ذػایی کػً  ةایػِیص و ةگضاریص چػی را ةػصزدد.آىخا  تَاىیص نی
تَاىیػص ْکػط سػَد را روی  دزدد، نی ؽػها را نػی دؾت غطتان چیِ 

حٍػان نِهطکػظ کيیػص. سَاٌیػص دیػص چػً  ةا چػیِ تان  ةصندطکطدن 
را تػػػطیً تان  ةػػصنلػػ  سػػَةی اغػػت، زیػػطا او ْٖػػم دػػاهیؼ نٍان
را ةاه ةتطیص و داییو ةیاوریص تا تان  کيص و نختَر ىیػِیص دغِان نی
او ٕفػص ایيکػً  سانط را ةا چی دط و از آن سػایی کيیػص. ةػًتان  ةصن

آن چیػػظ ایيکػػً  دزدد، ةػػا و چیػػظی را از دیگػػطان نػػیرد ةػػصی دا
دٌػص کػً  ٌم کاری را اىخػام نی ؽصه سَب ىیػت انا ٌيَز دزدیصه

ؽَد. ةياةطایو ةً ؽػها  تَٖا تهام نی دادن ازدغتةطایؼ ةً ٕیهت 
 دٌػص. دٌص. ایو کارش نصاری ةیو ؽها دو ىٓط ؽػکل نی تَٖا نی

گیػطد، در ُةٍػصی دیگػط ةػً ؽػها تٖػَا  ؽها را نی چیِ در ذایی کً 
داىػص. اگػط  دزدد ایػو ىکِػً را ىهی دٌص. ؽشفی کً چی را نی نی
 کطد ایو کار را اىخام دٌص! داىػت، حطئت ىهی نی

دطیصه و زرد اغػت.  دزدىص رى  چٍطۀ تهام اْطادی کً چی نی
ٌهگی ةً ایو ـَرت ٌػِيص. ةػیاری از اْطادی کً ةػطای تهػطیو 

ٌا را دارىص و  ةیهاری ةطدن ازةیوروىص آرزوی  گَى  ةً دارک نی چی
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ٌا را دارىص. وِٕی کػی ةشَاٌص ةصىؼ غػایم  ةیهاریوإػام  اىَاع
زا را تشلیً کيص. انػا ؽشفػی کػً  ةیهاری ؽَد ةایص غٍی کيص چیِ 

زا را  ةیهاری چیِ وإػام  اىَاعکيص و  دزدد چی را تشلیً ىهی چی نی
ةػصىؼ ةػػیار تیػطه  درون کيػص. ذِػی در غطاغط ةصىؼ اىتػار نی

ةػً ؽَد. اگط ٌهیؾً تَٖا از دغت دٌص، ىاٌط ةصىؼ ىیظ غیاه  نی
ؽػَد و نٖػصار  رغػص. وِٕػی نیػصان کارنػای او ةػظرا نی نی ىيط

ؽَد.  ةصىؼ غیاه نی ةیطون و درون دٌص زیادی تَٖا از دغت نی
اتٓػاؽ ؽػان  دزدىص از ایو تِییطاتی کً ةطای اگط اْطادی کً چی نی

دٌيػص  داىػِيص ةً نطدم تٖػَا نی داؽِيص یا نی اِْاد آگاٌی نی نی
آن را  ٌا دػیؼ دٌيص، نصت چيیو اذهٖاىً را اىخام نی و کاری ایو

 کطدىص. تطک نی

اگػط در آنطیکػا »طاد درةػارۀ چػی اُػطاؽ نػی کييػص: ةطسی اْػ
 آن« »ْطغِم دریاْت کيیص. تَاىیص چی را کً ةیطون نی ةاؽیص، نی

« گیطیػص. ْطغِم نی نطؼ دیَار نيِيط ةهاىیص، چی را کً ةیطون نی
ؽػَد  و وِٕی چی ةیطون ْطغػِاده اىص ةٍلی اْطاد ةػیار ذػاس

و ُةٍػػص حاةخػػا اذػػػاس کييػػص. انػػا چػػی در ایػػآن را  تَاىيػػص نی
ؽَد. چػی در ُةٍػصی دیگػط کػً چيػیو دیػَاری وحػَد ىػصارد  ىهی

گَىگی در نریهی ةاز چػی را  اغِاد چی کيص. چطا وِٕی ذطکت نی
تَاىیػص چیػظی را اذػػاس کيیػص؟ زیػطا در  ْطغِص ىهی ةیطون نی
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ؽَد. ةياةطایو چی  ُةٍصی دیگط چیظی وحَد دارد کً غص راه آن نی
 اىص ٕصرت ىَٓذ ىصارد. َـیّ کطدهةً آن اىصازه کً نطدم ت

کييػصه ةَِاىػص   وإًٍا ٕصرت دارد گَى  اغت. وِٕی تظکیًآىچً 
تَاىص نادۀ ةا اىطژی ةػاه  کيص، او دیگط چی ىصارد و نی گَى  غانً

ی از ؽػکل  ةًکيیص  ةیطون ةٓطغِص. وِٕی ةا چؾم غَم ةً آن ىگاه
رغػػص، ةاٌػػث  ؽػػَد. وِٕػػی ةػػً ؽػػشؿ دیگػػطی نی ىػػَر دیػػصه نی

تَاىػص نػػِٖیهًا ْػطدی  ؽَد ؽشؿ گطنا اذػاس کيػص و نی نی
نَر کانل ؽٓا دٌص،  تَاىص ؽشؿ را ةً ٌادی را کيِطل کيص. انا ىهی

نَر  ةػًایيکػً  نؾػکل را دارد. ةػطای کطدن ةلکً ْٖم تث یط غػطکَب
نتیٍی وحػَد  ٌای ْػَؽ ٌا را ؽٓا داد، ةایص تَاىایی ذٖیٖی ةیهاری

ی ةشفَـػنتیٍی  ، تَاىػایی ْػَؽداؽًِ ةاؽص. ةػطای ٌػط ةیهػاری
وحَد دارد. در غهری ةػیار نیکطوغکَدی، ٌط ذرۀ نیکطوغکَدی 

تَاىػص اْػطاد را از ٌػم  را دارد. نیتػان از گَى ، ٌهان تفػَیط سَد
 تؾػػشیؿ دٌػػص و ٌػػَش سػػَد را دارد، چطاکػػً ؽػػکلی از اىػػطژیِ 

ةإی ةهاىػص؟ آىخا  تَاىص ةصزدد، چگَىً نیآن را  ةاهغت. اگط کػی
نػػِٖط ؽػَد، زیػطا آىخػا  تَاىػص در ناىػص و ىهی ةػإی ىهیآىخا  در

نَر وإٍػی تظکیػً  کػً ةػً ٌطکػػینٍِلٔ ةً آن ؽشؿ ىیػػت. 
و ٌػیچ  ی دارد کػً نطإػب اوغػتاغػِاد ،ردو گَىػ  دا کيػص نی

 کػی ةصیو ؽکل اىطژی را ةطدارد.گضارد  ىهیٌطگظ اغِادی 
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 چی کردن جهع

چػی  کػطدن  دزدیصن چی و حهًدر آنَزش تظکیً در غهَح ةاهتط، 
ٌػا  آن دػطدازیم. درةػارۀ نَكٌَاتی ىیػِيص کػً نٍهػَهً ةػً آن نی

ٌای تظکیػً را اذیػا  سَاٌم ىیکيانی روش کيم زیطا نی ـرتت نی
کػيم.  ٌای ةصی را ْاش کيم، کار سَةی اىخام دٌم و چيیو دصیصه

اؽػاره ىکػطده اغػت. انیػصوارم ةػا ٌػا  آن ی در گضؽًِ ةػًکػ ٌیچ
ػای ةػصی را دیگػط اىخػام  تؾطید ایو نَكَع، نػطدم چيػیو کاٌر

ىصٌيص و ٌهچيیو اْطادی کً از ایو نػػئلً آگػاه ىیػػِيص از ایػو 
ا دیگط ىِطغيص.  چیٌظ

نٖصار ةػیار زیادی چی در حٍان وحَد دارد. ةٍلی از نػطدم 
کييص. ؽها  زنیيی ییو ـرتت نیچِی  آغهاىی یاى  وچِی  درةارۀ

تَاىیػص ةطویػص و چػی  ػِیص، دػع نیىیظ ٕػهِی از ایو حٍان ٌ
کييػص، ةلکػً  حٍػان را حهػً ىهیچػِی  کيیص. انا ةٍلی اْطاد حهً

گیاٌػان را حهػً کييػص. چػِی  دٌيػص ٌهیؾً ةً نطدم آنػَزش نی
درسػت چػِی  گضارىػص: را ةا دیگطان ةػً اؽػِطاک نیؽان  ٌای یاًِْ

درست کاج زرد اغت. چگَىً و چػً چِی  غپیصار غٓیصرى  اغت،
درسِػی »حهً کطد. ذِی کػی زناىی گٓت: ٌا  آن را از زناىی چی

 حهػًآن را  روةطوی نيظل نا وحػَد داؽػت. دػع از ایيکػً چػیِ 
ةػً آن اِْشػار ةایػص آیا ایو چیظی اغػت کػً « کطدم سؾک ؽص.
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َر ن داىيػص وِٕػی ةػً کطد؟ آیا ایو کاری ىادرغت ىیػت؟ ٌهً نی
ػای ذٖیٖی تظکیً نػی نثتػت و ٌهگػَىی ةػا غطؽػت  کيیم، چیٌظ

سَاٌی را دػطورش دٌیػػص؟  سػَاٌیم. آیػا ىتایػص ىیػک حٍػان را نی
ةایػص  ،ِحػو، َؽػو، ِرن ،ؽشؿ ةطای ٌهگػَىی ةػا غطؽػت حٍػان

ای ىادرغػِی اىخػام  ىیک سَاٌی را دطورش دٌص. اگط ٌهیؾً کاٌر
تَاىیػػص گَىػػ  را اْػػظایؼ دٌیػػص؟ چگَىػػً  دٌیػػص، چگَىػػً نی

ؽػٓا یاةيػص؟ آیػا ایػو نشػایّ چیػظی تَاىيػص  نیتان  ٌای ةیهاری
کييصگان نػا ةایػص اىخػام دٌيػص؟ آن ىیػظ کؾػِو  ىیػت کً تهطیو

نَحػػَدات و اىخػػام کػػاری ىادرغػػت اغػػت! ؽػػایص کػػػی ةگَیػػص: 
گَییص، ةیؾِط تفَرىادضیط اغػت. گِٓیػص کؾػِو  ٌطچً ةیؾِط نی»

گیاٌػان ىیػظ  ةػطدن ازةیوگَییػص  ذیَاىات، کؾِو اغت و ذػاه نی
نػػَر اغػػت. در ةَدیػػػم درةػػارۀ  نػػا وإٍػػًا ایوا« کؾػػِو اغػػت.

وِٕػی ةازدیػصا ؽػَیص ایيکػً  کييػص، درةػارۀ ةازدیصایی ـػرتت نی
ـَرت گیاه درآییص. ایو چیظی اغػت کػً در ةَدیػػم   تَاىیص ةً نی
تػَاىیم  دػطدازیم، انػا نی ةػً ایػو نػػائل ىهی ایيخاگَیيص. نا  نی

ٌػػای ادراکػػی  و ذِػػی تَاىػػاییاىػػص  ةگػػَییم کػػً درسِػػان ىیػػظ زىصه
ًِ  ای دارىص. دیؾْط

ٌػای  دژوٌؼنَر نثال، در آنطیکا ؽشفی ٌػػت کػً در  ةً
دٌػص چگَىػً از  ایکِطوىیک تشفؿ دارد و ةً دیگطان آنَزش نی

غيج اغِٓاده کييص. روزی ىاگٍان ْکػطی ةػً ىيػطش  وغایل دروغ
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غيج را در ىطؼ گیاه اژدٌا ْػطو  رغیص. او دو اىٍِای دغِگاه دروغ
اه آب داد. ةالْاـػػلً نَِحػػً ؽػػص ٕلػػم دغػػِگاه کػػطد و ةػػً گیػػ

ت ىٌَی نيريی غيج ةً دروغ رغم کػطد. ایػو نيريػی ؽػتیً  غٌط
ٌهػػان نيريػػی ةػػَد کػػً نِػػظ اىػػػان در زنػػان ؽػػادی و ٌیخػػاِن 

تَاىػص  زده ؽػص. چگَىػً گیػاه نی کيػص. ؽػگٓت ای ایخػاد نی یريً
: ظىصو ْطیاد ةةطود اذػاغات داؽًِ ةاؽص؟ ىظدیک ةَد ةً سیاةان 

ایو رویصاد او را ةط آن داؽت « گیاٌان دارای اذػاغات ٌػِيص!»
ٌػای زیػادی  ؼ در ایو زنیيػً ادانػً و آزنایؼٌای دژوٌؼتا ةً 

 اىخام دٌص.

ةار دو گیاه را کيار ٌػم ٕػطار داد و از ؽػاگطدش سَاغػت  یک
را در نٖاةل گیاه دیگط یگصکَب کيص تػا از ةػیو ةػطود. ٌا  آن یکی از

غيج را ةً  ةً اتاؽ دیگطی ةطد و دغِگاه دروغغپع گیاه غایم را 
تطتیب وارد اتاؽ  آن وـل کطد. از ديج ىٓط از ؽاگطداىؼ سَاغت ةً

ؽَىص. وِٕی کً چٍار ؽاگطد وارد اتاؽ ؽصىص گیػاه ٌػیچ واکيؾػی 
ىؾان ىصاد. وِٕی ديخهیو ؽاگطد، ٌهان کػی کً گیػاه را از ةػیو 

نطؼ گیاه ةػطود، ٕلػم ً ةایيکً  ةطده ةَد وارد اتاؽ ؽص، ذِی ٕتل از
ت ىٌَی نيريی رغم کػطد کػً ْٖػم زنػاىی ىػاٌط  ةً دغِگاه غٌط

زده ؽػص!  ؽَد کً ؽشفی وإًٍا تطغیصه ةاؽص. او وإًٍا ؽگٓت نی
گَیػص: ٌهیؾػً ْکػط  ایو رویصاد ىکِ  ةػػیار نٍهػی را ةػً نػا نی

ِ ْٖػػم گَىػػًکػػطدیم  نی ٌا،  ذیػػات، ناىيػػص اىػػػان  ٌای دیؾػػْط
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تَاىيػػص  ؽػػان نی واغػػه  اٌلػػای ذػی ً ةًٌػػػِيص کػػ ینَحػػَدات
ا را تؾشیؿ و تهیظ دٌيص و  واغػه   ةًٌا ٌػِيص کً  ْٖم آنچیٌظ

تَاىيػص  چگَىػً گیاٌػان نی .وترلیل کييص تَاىيص تخظیً نِظؽان نی
ا را تؾشیؿ دٌيص؟ آیا ةً ایو نٍيی ىیػت کػً ىیػظ ٌػا  آن چیٌظ

گٓػت گیاٌػان  اٌلای ذػػی دارىػص؟ در گضؽػًِ، اگػط کػػی نی
تَاىيػص  و اذػاغػات دارىػص و نی کطدن  ٌلای ذػی، تَاىایی ْکطا

گِٓيص او سطاْاتی اغػت. ٌػالوه  نطدم را تؾشیؿ دٌيص، نطدم نی
ٌا ْطاتػط از  رغص گیاٌان در ةطسی حيتً نی ةً ىيطٌا،  ةط ایو ویژگی

 نطدم انطوزی نا ٌػِيص.

غيج را ةً گیاٌی وـل و  دغِگاه دروغ ،دژوٌؾگطروزی ایو 
ٌای گیاه  چً آزنایؼ دیگطی اىخام دٌم؟ ةطا»کط کطد: ةا سَد ْ

ةػا « دٌػص. غَزاىم تا ةتیيیم چً واکيؾػی ىؾػان نی را ةا آتؼ نی
 دغػِگاهآن کار را اىخػام دٌػص، ٕلػم ایيکً  ایو ْکط، ذِی ٕتل از

ت ىػػٌَی نيريػػی رغػػم کػػطد کػػً وِٕػػی ؽشفػػی ةػػطای  ةػػً غػػٌط
و ىَع را اش در سهط اغت ای کيص و زىصگی سَاغِو گطیً نی کهک

ذػػی کػً در گضؽػًِ سَاىػصن ْکػط  ةیيیص. ایػو تَاىػایی َْؽ نی
نػادرزادی  ؽص یک ٌهلکطد ىٍِٓ  ةؾطی و یک تَاىایی ىانیصه نی

ًِ اغت.  اغت. ةا اَْل ةؾطیت ایو تَاىایی َْؽ ذػی از دغت ْر
ةازگطدیػص.  تان سلَص اوییػًةطای ةازیاةی آن، ةایص تظکیً کيیص و ةً 

تػان  ی در ذٌوچیظ چػًداىػص  ٌػا را دارد و نی یانا گیاه ایػو تَاىای
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ای ٌلهی و  گضرد. نهکو اغت تفَرىادضیط ةاؽص، انا ایو تخطةً نی
ٌػای نشِلٓػی اىخػام داد، ؽػانل ةطرغػی  وإٍی ةَد. او آزنایؼ

در غطوـصای زیػادی ٌایؼ  دور. اىِؾار ىَؽًِ ازراه کيِطل تَاىایی
 غطاغط دىیا ایخاد کطد.

ای نشِلّ و آن گیاه ٌایی کً در کؾَر نػا  ؽياغان در کؾٌَر
را در ایػػو زنیيػػً ؽػػطوع ؽػػان  ٌای دژوٌؼٌػػػِيص ىیػػظ ٌهگػػی 

ؽػَد. چيػص روز  اىص و ایو دیگط چیظی سطاْی نرػػَب ىهی کطده
انطوزه اىػان تخطةً، اسِػطاع و کؾػّ کػطده آىچً کً  دیؼ گِٓم

سانط  اد. انا ةػًٌای درغی را تِییط د ٌػت کً ةَِان کِاب ٕصر آن
رغهیت  را ةًٌا  آن ٌای نطغَم، نطدم تهایلی ىصارىص تث یط ذٌيیت

ا را ةً ةؾياغيص و دٌی  نَر روؽهيصی غػازنان کػی ىیظ ایو چیٌظ
 کيص. ىهی

نَِحً ؽصم گطوٌی از درسِان چیو  ؽطؽ در دارکی در ؽهال
گَىػ  تهػطیو  ىػٌَی چیآىخػا  اىص. گطوٌػی کػً کاج سؾک ؽصه

سَردىػص و غػپع ةػا اغػِٓاده از  زنػیو ُلػت نی کطدىص، روی نی
کطدىػص. نػصت کَتػاٌی  درسِػان را حهػً نیچِی ؽان  یودا دغت

 دع از آن، درسِان کػاج در آن نيهٖػً دژنػطده و سؾػک ؽػصىص.
 دیػػصگاهاىخػػام دادىػػص کػػار سػػَب یػػا ةػػصی ةػػَد؟ از ٌػػا  آنآىچػػً 
کييػػصگان نػػا ایػػو کارؽػػان کؾػػِو نَحػػَدات ةػػَد. ؽػػها  تهطیو
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تػػصریخی ةػػا  ؽػػصن کييػػصه ٌػػػِیص، ةيػػاةطایو ةػػطای ٌهگَن تهطیو
ایی از سفَـیات ةصتان ةایػص ؽػشؿ سػَةی  غطؽت حٍان و ٌر

. یػػتْطدی ٌػادی ىیػظ کارؽػان سػَب ى دیصگاهةاؽیص. ذِی از 
ای ْلػ کػطدن ةً انَال ٌهَنی و سطابرغاىصن  چيیو کاری آغیب

م ةَد. از ٌط حٍت کػار  زیػت نریمزدن تٍادل غیػِم  غتظ و ةٌط
تَاىیػص  سَةی ىیػت. نٖصار زیادی چی در حٍان وحػَد دارد و نی

ػػصر حهػػً کيیػػص. وِٕػػی ةطسػػی اْػػطاد در آن را  کػػً ةشَاٌیػػص ٌٕط
رغيص نهکو اغت ٕصرتی داؽػًِ  ةً نطذل  ساـی نیؽان  تهطیو

زار    وغیٍی از غػتظهچِی نيهٖؽان  ةاؽيص کً ةا یک ذطکت دغت
کييص چیظی حظ چی  دریاْت نی ٌطچًو درسِان را حهً کييص. انا 

صرىیػت و  سػَرد. ةطسػی ْٖػم ةػً  ٌم حهً کييص ةً درد ىهی ٌٕط
روىص و ٌیچ کػار دیگػطی اىخػام  چی ةً دارک نی کطدن ٕفص حهً

گَىػ  تهػطیو  ىیػازی ىػصارم چی»کيػص:  دٌيص. ْطدی ادٌا نی ىهی
کيم سػَب اغػت و  زىم و چػی حهػً نػی نی کيم. ٌهیو کً ٕصم

ةػً دع از آن، تهطیو نو اىخام ؽصه اغت. ٌهیو کً ْٖم چػی 
کييص چی، گَى  اغػت.  ْکط نی اؽِتاه ةً« آورم کاْی اغت. دغت

کييػص  ؽَىص اذػػاس نی وِٕی دیگطان ةً ایو ؽشؿ ىظدیک نی
د؟ گیاٌان، نتیٍت یػیو را ىػصارچِی  ةصىؼ سیلی غطد اغت. آیا

کييصه ةایص تٍادل ییو و یاى  را ذٓو کيص. اگطچً ةصن ایو  تهطیو
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دٌص، ٌيَز نهکػو اغػت ْکػط کيػص در  ؽشؿ ةَی روُو کاج نی
 کيص. سَةی ٌهل نی تهطیيؼ ةً

 آٍرد نی بٌ دستکٌ تزکیٌ کند گَنگ را  يرکسی

ةػً کػػی گَىػ  را  کيص و چً کػی تظکیً نی ایو نَكَع کً چً
ت. وِٕی از نو درةارۀ نظایای ْػایَن آورد ةػیار نٍم اغ نی دغت

ٌای اىطژی را  نکاىیظمتَاىص  گَیم ْایَن داْا نی دطغيص، نی داْا نی
کييصگان را داهیؼ کيص و ةياةطایو نٖػصار زنػان  تهطیو ٕادر کيص کً

هزم ةطای تهطیو را کاٌؼ دٌص. ْایَن داْا نؾػکل کهتػَد وٕػت 
نَر دیَغًِ ْطد  ى  ةًکيص، زیطا گَ ٌا را ذل نی ةطای اىخام تهطیو

کيص. دیگط ایيکً، روش نا روش تظکی  وإٍی ذٌػو و  را تظکیً نی
ؽػَد.  تِییطات ةظرگػی نی دغِشَشةصن اغت. ةصن ْیظیکی نا 

 تطیو نظیِی کً تا انػطوز انا ْایَن داْا نظیت دیگطی دارد، ةظرا
را  دارم. ٕتالً آن ىگِٓم. انطوز ةطای اوییو ةار از آن دطده ةط نیآن را 

ىگِٓم زیطا نَكَع نٍهی را در ةط دارد و ةً گضؽػِ  دور در تػاریز 
ٕػػطار تػػث یط  ترتؽػػصت  کييػػصگان را ةً گػػطدد و حانٍػػ  تظکیً ةطنی
کػی ٌطگػظ حطئػت کػطده و ىػً احػازه  دٌص. در نَل تاریز ىً نی

ْاش کيص. انا ٌیچ گظیي  دیگطی ىصارم حػظ را داؽًِ اغت کً آن 
 ایيکً ةً ؽها ةگَیم.



2۸2 

 

ای کً اغِاد یی ٌيگخی  ٌط حهلً»اىص:  از نطیصان گًِٓ ةطسی
انا « اغطار آغهاىی اغت. کطدن اگًِٓ اغت یک راز آغهاىی و اْؾ

کيم. نا  نیا اغطار آغهان را اْؾنَر غطغطی  ةً نَر ىیػت کً ایو
کيیم و  غػهَح ةػاهتط راٌيهػایی نػی غَی ةًنَر وإٍی نطدم را  ةً

تػَاىیم  دٌیم. نا ةایص نػئَل ؽها ةاؽػیم و نی نطدم را ىخات نی
 ٌٍصه ةگیطیم. اگػط کػػی ُیطنػػئَهىً درةػارۀ آن نػئَییت را ةً

اغػطار آغػهاىی اغػت. آىچػً انػطوز  کطدن اـرتت کيص، اْؾٌا  آن
 کيص ْطدی سَاٌم روؽو کيم ایو اغت: آن کػی کً تظکیً نی نی

ٌای تظکی   کيص. از ىيط نو، تهام روش اغت کً گَى  را کػب نی
ٌای غطاغط تػاریز در نصرغػ  ةػَدا، نصرغػ   انطوزه، ؽانل تظکیً

اىػص و  دائَ و نصرغ  ُیطنٍهَیی، روح کهکی ؽشؿ را تظکیً کطده
آورده روح کهکی ةػَده اغػت. روح  نی ةً دغتکػی کً گَى  را 

کيػص،  ٌػو ٌؾػیارتان اؽػاره نیةً ذکيیم  ةیان نی ایيخااـلی کً 
آگاه ٌػػِیص و ٌهػیو تان  از اْکار و اٌهال ،ذٌيی کً از نطیٔ آن

تػان اىخػام  . انا آىچػً روح کهکیاغتذٌو ٌؾیارتان نٍطؼ ؽه
نَر  دٌص ٌهیؾً ةػطای ؽػها ىانؾػشؿ اغػت. اگطچػً او ةػً نی
زنان ةا ؽها نَِیص ؽص و ٌهان اغم و ٌهان ؽکل ؽها را دارد  ٌم

سػَد کيص، انػا دٕیػٔ ةگػَییم، او  هیو ةصن را کيِطل نیو او ىیظ ٌ
 ؽها ىیػت.
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از کػً آورد  ةً دغت نػیآن کػی اـلی در حٍان وحَد دارد: 
کػً تظکیػً  آورد ةػً دغػت نػی را گَىػ  کػیآن دٌص.  دغت نی

اىػص کػً  ٌا ةػً نػطدم آنَسًِ . در غطاغط تاریز، تهام روشکيص نی
ْطد در نَل نصیِیؾو یا تٍهٔ نٍيَی ةایص ٌه  آگػاٌی سػَد از 

نَر کانل  نریم و انطاْؼ را کيار ةگضارد، ةً چیظی ْکط ىکيص و ةً
سَد ؽَد. ةطسی غػً غػاٌت در  ةً ذایت سلػً رود و از سَد ةی
ای  ْٖم یريػًایيکً  نثلىؾیييص  نصیِیؾو یا در ذایت تٍهٔ نی

کَتاه گضؽًِ اغت. دیگطان نهکػو اغػت تَاىػایی تهطکػظ چيػیو 
اىص  اْطادی را ترػیو کييص. انا ایو اْطاد و دیگػطان نَِحػً ىؾػصه

نَر نثال،  کطدىص. ةً کػاىی ىتَدىص کً تهطیو نیسَد ایو اْطاد  کً
روح »نیػطد و  نی« روح آگػاه»دٌػص کػً  نصرغ  دائَ آنػَزش نی

ؽَد. نييَرؽان از روح آگاه چیظی اغت کً نا  نَِیص نی« وإٍی
ىانیم و نييَرؽان از روح وإٍی چیظی اغػت کػً  روح اـلی نی

وإٍػًا ةهیػطد، تػان  ىانیم. اگط ٕطار ةػَد روح آگاه نا روح کهکی نی
نطد. زنػاىی کػػی از روش  تان نی ؽصیص زیطا روح اـلی ىاةَد نی

کيم ذٌػيم را  ی تهطیو نینٍلم، وِٕ»تظکی  دیگطی ةً نو گٓت: 
ا نی ام ةػطایم آؽػيا  کيم، تػا ذػصی کػً ذِػی اٌلػای سػاىَاده ٌر
غػشِی  نختَر ىیػِم ةً»ؽشؿ دیگطی ةً نو گٓت: « ىیػِيص.

تهػػطیو   ؽػػب اىٍِػػای زود و  تهػػطیو کػػيم، نثػػل ةٖیػػً کػػً ـػػتد
کؾم و از سَدم  روم، روی نتل دراز نی کييص. وِٕی ةً ساىً نی نی
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ام  آىخػا دراز کؾػیصهدر ذػایی کػً  طیو کػيم.ؽَم تا ته سارج نی
تػا ذػصی ةػطایؼ « کيم. کيم کػً تهػطیو نػی سَدم را ىيػاره نػی

 نِثغّ ؽصم.

ای  دٌيص؟ زناىی ْطزاىػً روح کهکی را ىخات نیٌا  آن انا چطا
دٌم  نػػو تػػطحید نػػی»ةیو گٓػػت:  ىام یػػَ دوىػػ  یػػػِی ةػػًئدائَ

 ةػیار« دٌم.اىػاىی را ىخات ایيکً  حای ذیَاىی را ىخات دٌم ةً
اغت نطدم از ىيط نٍيَی آگاه ؽَىص. زیطا نػطدم ٌػادی در غشت 

ةػا  ؽػصن اىص و ٌيگػام روةطو تٌَم حانٍ  ٌادی ةؾػطی گػم ؽػصه
ػا کييػص. اگػط ةػاور ؽان  ٌای تَاىيص واةػِگی نياًْ ٌهلی ىهی را ٌر

کيیص، ْٖم ىگاه کيیص چگَىً ةطسی اْطاد وِٕػی ةٍػص از ساتهػ   ىهی
ؽػػَىص دوةػػاره اْػػطادی ٌػػادی  یو سػػارج نیغػػشيطاىی از ایػػو غػػا

را ىاراذت یا ٌفتاىی کيص تاب ىشَاٌيص ٌا  آن ؽَىص و اگط کػی نی
ِار ىهی تهطیواىيص آورد. ةٍص از گضؽت نصتی اـالً ن کييػص.  کييصه ْر

اىص:  ٌا در تػاریز ایػو ىکِػً را نَِحػً ؽػصه ةػیاری از دائَئیػت
او ةػیؼ از ذػص اغت، زیطا روح اـلی  غشت ةػیار ىخات اىػان

ًِ اغت. ةٍلی اْطاد کیٓیت روؽو ةیيی سَةی دارىص و  از دغت ْر
دٌيػص. انػا  سطدی را کً در گِٓ  کػی ىًٍِٓ اغػت تؾػشیؿ نی

ةطسػػی اْػػطاد ةػػصون تَحػػً ةػػً ایيکػػً چگَىػػً نػػػائل نٍيػػَی را 
ٌػای  کييص ذطؼ کييص و ْکط نی کيیص ةاور ىهی تؾطید نیؽان  ةطای
ؽػیي   ٌهػً ةػا او درةػارۀ تظکیػ  ؽیو زىیص. نػا ایػو نٍيی نی ةی
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م  کيیم، انا وِٕی در ةیو نطدم ٌػادی اغػت ـرتت نی  ٌػطةػاٌز
ٌػای  کيػص نظیت دٌػص. ْکػط نی سَاٌػص اىخػام نی کاری را کً نی

 وإٍػػی و نلهػػَِس در دغػػِطس او ٌهلػػی ٌػػػِيص و در نلػػب
دػضیطش اغػت،  ٌػایم ٕاةل . ذِی اگط دی ةتطىػص آنَزشاغتٌ آن

غشت اغت از آن دیطوی کييص. ىخات روح اـلی اىػان ؽان  ةطای
ٌایی را در ُةٍصٌای دیگػط  تَاىص ـريً ىػتت ةً روح کهکی کً نی

را ةػً ایػو ٌػا  آن اغػت. ٌهػیو انػط غػشت نؾاٌصه کيص، ةػیار
چطا ةایػص روح اـػلی تػَ را ىخػات دٌػم؟ روح »ىِیخً رغاىص کً: 

یػا یکػػان ات ىیظ سَد تَ اغػت. اگػط او را ىخػات دٌػم، آ کهکی
آورد،  ةػً دغػتٌا دغِاورد تظکیً را  ىیػت؟ تا وِٕی یکی از روح

ؽػَد، زیػطا ةػصیو  یک نی رغص نٍم ةاؽص ىفیب کػصام ىهی ةً ىيط
 «آوری. نی ةً دغتنٍيی اغت کً تَ آن را 

را ؽػطح دٌػم. اگػط ٌػا  آن ٌػای تظکیػ  ةگضاریص دٕیًٖا روش
یص، اذِهػاهً چیػظی را داؽًِ ةاؽ دور ازراه دیصننتیٍی  َْؽ تَاىایی
کيیػص و وارد  کيیػص: وِٕػی نصیِیؾػو نی را نؾاٌصه نیو ؽتیً ای

ؽَیص، نهکو اغت ةتیيیص  سَد نی یا از سَد ةی ؽصه ذایت سلػً
ؽػَد. اگػط  سػارج نیتان  ةصنؽکل ؽها از  در آن یريً کػی ٌم

، اغػتیک از ایػو دو وإٍػًا سػَد ؽه غٍی کيیص دی ةتطیػص کػصام
ایص. آن  ان کػی ٌػِیص کً ایيخػا ىؾػػًِکيیص سَدت اذػاس نی

کيص و غپع اغِاد او را ةػطای  ةصن را تطک نی ،ؽکل ؽها ٌم ْطدِ 
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ةطد. ایو ُةٍص را اغِاد تتصیل کطده اغت و  تظکیً ةً ُةٍص دیگطی نی
تَاىص ؽکلی از احِهاع ٕصیهی، احِهاع انطوزه یا احِهػاٌی در  نی

ُةٍصی دیگط ةاؽص. ؽػشؿ در آىخػا روزاىػً نػصتی کػً دو یػا غػً 
ٌای  گیطد و غشِی نی ٌا را یاد کؾص، تهطیو غاٌِت ایيخا نَل نی

ؽػکل ؽػها تهػطیو را  ٌم کيص. وِٕی آن ْػطدِ  زیادی را ترهل نی
آییػص.  گطدد، ؽػها ىیػظ از سلػػً ةیػطون نی کيػص و ةػازنی تهام نی

از  اىػص کػً نخاز ةَدهتا ایو ذص اىص  ؽًِاْطادی کً تَاىایی دیصن دا
 آن آگاه ؽَىص.

چيػیو  تط اغت. وِٕػی کييصه اگط ؽشؿ ىَِاىص ةتیيص، ىاراذت
ؽشفػػی ةٍػػص از دو غػػاٌت ةػػَدن در ذایػػت سلػػػً یػػا تٍهػػٔ، 

داىص چً اتٓػإی اِْػاده اغػت.  یاةص، ٌیچ ىهی اش را ةازنی آگاٌی
ٌيَان روؽػی ةػطای تهػطیو، دو یػا غػً  اْطادی ىیظ ٌػِيص کً ةػً

کييص.  روىص و سَد را کانالً ةً دیگطان واگضار نی غاٌت ةً سَاب نی
گػاه اىخػام  ةػً ـػَرت گػاه تهػطیو ةًٌایی ٌػِيص کً  ٌا ذایت ایو
ؽَد و ٌػط روز نػصتی را ةػً نصیِیؾػو یػا تٍهػٔ اسِفػاص  نی
ٌای دیگطی از تهطیو وحَد دارد کً در یک نطتتً  دٌيص. ذایت نی

دارنا ؽيیصه ةاؽیص کً ُىً غال رو  ؽَد. ؽایص درةارۀ ةَدی تهام نی
ل ٌػا غػا ةً دیَاری ىؾػت. در گضؽًِ راٌتان زیادی ةَدىص کً ده

ؽػصۀ  تطیو نػصت  تت در نصیِیؾو ىؾػػِيص. در تػاریز، نػَهىی
ٌا ذِػی  ىؾػِو در نصیِیؾو ةیؼ از ىػَد غػال اغػت. ةٍلػی
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ةیؾِط از ایو ىؾػِيص. ذِی ةػا هیػ  كػشیهی از سػاک ىؾػػًِ 
ؽػػان، ةػػً  طده روی ةصنکٌػػای رؽػػص  و ٌلّؽػػان  ٌای روی نژه

یػظ ایػو دادىص. ةطسػی در نصرغػ  دائػَ ى ادانً نیآىخا  ىؾػِو در
ٌػا در نصرغػ   ویژه ةٍلػی روش دٌيػص. ةػً را آنَزش نی ٌا روش

ػِو را ةػً سػَاب ةػًُیطنٍهَیی  ٌيَان ؽػکلی از تظکیػً آنػَزش  ْر
ٌػا غػال  از سلػً ةیػطون ةیایػص دهایيکً  دٌيص. ؽشؿ ةصون نی
ٌػا  ؽَد. انػا در ایػو ذایت ةار ٌم ةیصار ىهی سَاةص و ذِی یک نی

؟ روح کهکػی ؽػشؿ. اغػت ص چػً کػػیيک ْطدی کً تهطیو نی
کييػص کػً ]در نػَل  اؽشاـی کً ٕصرت دیصن دارىػص نؾػاٌصه نی

ْطدب اغِادی روح کهکی ایو ْطد را ةطای تظکیً  نَهىیِ  نصیِیؾوِ 
 ةػصٌکارتَاىص کارنای زیػادی  کيص. روح کهکی ىیظ نی راٌيهایی نی

 . ةيػاةطایواز ةیو ةتػطدنَر کانل  تَاىص کارنا را ةً ةاؽص و اغِاد ىهی
غػشت تهػطیو کيػی. نػو  ایيخػاتػَ ةایػص »گَیص:  اغِاد ةً او نی

 «گطدم. نيِيطم ةاش. نصتی دور سَاٌم ةَد و کهی ةٍص ةطنی

ِيؼ چً اتٓإی نی اغِاد دٕیًٖا نی اِْػص، انػا  داىص ةٍص از ْر
رود و غػپع  ٌيَز ٌم ةایص ةً ایو ؽػکل ٌهػل کيػص. اغػِاد نػی

 ؽػػکل ةًآیيػػص یػػا  ٌػػا ةػػطای تطغػػاىصن روح کهکػػی نی اٌطیهو
ی ٌطچیػظ .ؽػَىص تػا او را وغَغػً کييػص ٌایی تتصیل نی ه  زیتاچٍط

ؽػَىص کػً روح  ٌػا نَِحػً نی اٌطیهونهکو اغت روی دٌص. انا 
گیطد. ٌلِؼ ایو اغػت کػً ةػطای روح  ٕطار ىهیتث یط  ترتکهکی 
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ص از ذٖیٖػت تَاىػ تط اغت تظکیً کيػص، زیػطا نی کهکی ىػتًِا آغان
و ؽػَىص  نی ٌػا ىاانیػص اٌطیهونػائل آگػاه ةاؽػص. غػپع ایػو 

سَاٌيػػص ةػػطای اىِٖػػام او را ةػػً ِٕػػل ةطغػػاىيص و وإٍػػًا او را  نی
ةػاره دطداسػت  اش یػک نیطد، ةػصٌی کارنػایی کؾيص. وِٕی نی نی
ا نی نی ای از دود در انػطاؼ  ؽػَد و نثػل تػَده ؽَد. ایو روح ٌر

ای ةػػیار ْٖیػط.  َد، ؽػایص در سػاىَادهؽ ؽياور ؽصه و ةازدیصا نی
ؽػَد و  کؾػص. وِٕػی ةػظرا نی کَدک از اوایل زىصگی غشِی نی

و گػػطدد. ایتِػػً ا تَاىػػص نػػػائل را درک کيػػص، اغػػِادش ةطنی نی
ٌػای  حػا ةیػاورد. اغػِاد از تَاىاییتَاىص در اةِصا اغػِاد را ةػً  ىهی
ح کيػص تػا ةشؾػی از ذاْيػ  ایػو رو نتیٍی سَد اغِٓاده نی َْؽ

یػاد و   گضؽًِ را ةً ،کهکی را کً ٕٓل ؽصه ةَد ةاز کيص. روح کهکی
زنػان ؽػطوع ذػاه »گَیص:  آورد. اغِاد ةً او نی حا نی  اغِاد را ةً

ٌػا را  ةياةطایو، ةٍص از غاییان ةػیار، اغِاد آنَزش.« اغت تهطیو
 کيص. ةً روح کهکی نيِٖل نی

گَیػص:  ٌػا، اغػِاد ةػً روح کهکػی نػی دع از اىِٖال آنَزش
ٌای ةػیاری داری کً ةایص از ةیو ةطوىص. ةایػص  ٌيَز ٌم واةػِگی»

در حانًٍ زحطآور اغػت، زدن  دطغً« ةً ةیطون ةطوی و دطغً ةظىی.
کيػص و  زیطا ْطد ةایص از نرلی ةً نرل دیگط ةطود، ةطای ُضا گصایی

کييص یػا از  سيصىص و تٌَیو نی ةا اىَاع نشِلّ نطدنی کً ةً او نی
ی ٌطچیػظؽػَد. نهکػو اغػت ةػا  کييص نَاحً اده نیغِٓغَءااو 
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کييػصه  ؽَد. انا ایو روح کهکی در ٌهً ذال سَد را تهطیو نَاحً
 .کيػص سَةی اداره نی ةػًرا و رواةم سَد ةا دیگػطان گیطد  نیىيط در 

دٌػص.  نیا ارتٖػآن را  واغػت ؽػیي  سػَد  ٌهیؾً نطإػب ؽیو
ٌای نادی نشِلّ در ةػیو نػطدم ٌػادی ٕػطار  وغَغًتث یط  ترت
گطدد.  ةػازنیزدن  ٌا دطغػً ةٍػص از غػالایو روح کهکػی گیطد.  ىهی

ای و  اکيػَن ةػً دائػَ ىائػل ؽػصه تػَ ٌم»گَیص:  اغِادش ةً او نی
ای و ذاه زنان آن اغت ]ةً ةصن ْیظیکی کً از  تظکیً را کانل کطده

ِو ىٍ ایی آنػاده ؽػَی، زیػطا آن ؽطوع کطدیب ةازگطدی و ةطای ْر
تهطیو تَ کانل ؽصه اغت. اگط ٌيَز ٌػم کػاری ةػإی ناىػصه کػً 

تَاىی ةطوی و انػَر و نػػائل نػطدم ٌػادی را ةػً  اىخام دٌی، نی
گػطدد. دػع از  نیطٌا، روح کهکػی ة ةٍػص از غػال« طغاىی.ةدایان 

ةازگؾت روح کهکی، روح اـلی ایو ؽشؿ ىیظ از ذایػت سلػػً 
 ؽَد. گاه اـلی ةیصار نیو سَدآ آیص نی ةیطون

انا ایو ؽشفی کً ایيخا ىؾػًِ کػػی ىیػػت کػً تظکیػً  
، روح در ىِیخػػًکػػطده، ةلکػػً روح کهکػػی او تظکیػػً کػػطده اغػػت و 

ػایی  نػی ةً دغتکهکی گَى  را  آورد. انػا روح اـػلی ىیػظ زحٌط
ـػطؼ ٌط ذػال، ؽػشؿ تهػام حػَاىی سػَد را  کؾیصه اغت. ةً

ٌيَان اىػاىی نٍهَیی ةػً دایػان  ةًکطده و ٌهط او آىخا  ىؾػِو در
اِْػص؟ ایػو ؽػشؿ ةٍػص از  رغیصه اغت. دػع چػً اتٓػإی نی

کيص از نطیٔ تهطیيؼ گَى  را  آنصن از سلػً، اذػاس نی ةیطون
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نتیٍی ةػً دغػت آورده اغػت. اگػط  ٌای ْػَؽ رؽص داده و تَاىایی
تَاىػص آن  کيص یػا کػاری اىخػام دٌػص، نیدرنان  ةشَاٌص ةیهاری را 

ا  اش  را ةً اىخام ةطغاىص. انا ٌلِؼ ایو اغت کً روح کهکػیکاٌر
روح اـلی ْطد کً ةػصن را  کيص و ةً اذِطامِ  سَاٌص او را سؾيَد نی

گیػطد، ایػو کػار را  نی ٌا را او و در ىٍایػت تفػهیمکيػص  نی کيِطل
اغت کػً ایػو یو کيص ا دٌص. ٌلت ایيکً او را سؾيَد نی اىخام نی

ىؾػػِو گضراىػصه و در ذػال  اایيخػٌای ةػػیاری را  ؽشؿ غال
 ٌطیکنیطد،  ٌهطش غپطی ؽصه اغت. انا وِٕی ایو ؽشؿ نی

کيص.  روىص؛ روح کهکی او را تطک نی راه حصاگاى  سَد را نیٌا  آن از
ةط نتٔ ةَدیػم، ایو ْػطد ٌيػَز ٌػم از نیػان ةازدیػصایی سَاٌػص 

آنیظی  نَر نَْٖیػت او ةً ةصندر واهیی نَحَد  از آىخا کًگضؽت. 
کیً کطده، ایو ؽشؿ ىیظ تٖػَای ةػػیاری حهػً کػطده اغػت. تظ

اش از  اِْص؟ نهکػو اغػت در زىػصگی ةٍػصی دع چً اتٓإی نی
تَاىص ةػصیو  نيص ؽَد. ْٖم نی رتتً ةٍطه  طوتی زیاد یا نٖانی ٌایی

 ـَرت ةاؽص. آیا تظکی  ایو ؽشؿ در ىٍایت ةیٍَده ىتَده اغت؟

ایػو نَاْٖت ةطای اْؾاکطدن  تالش ةػیاری ـطؼ کطدیم تا
ام، راز اغػطار،  نو رازی اةصی را ْاش کػطدهکػب کيیم. نَكَع را 

تَاىػت ترت ٌیچ ؽػطایهی گِٓػً ؽػَد. نػاحطای  کً نهلًٖا ىهی
ٌای نشِلػّ تظکیػً در غطاغػط تػاریز را ةػطنال  درون تهام روش

داىیص کً چطا گِٓم ایو نَكَع ةً گضؽػِ  دور در  ام. ذاه نی کطده
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ای  گطدد. درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: کصام روش یػا نصرغػً یز ةطنیتار
ةً ایو ؽکل تظکیً ىکطده اغت؟ ؽها ةً ایو یػا آن ؽػکل تظکیػً 

ىیػت؟ اىگیظ  ُمآوریص. آیا  ىهی ةً دغتکيیص، انا ٌیچ گَىگی  نی
ٕػصری در  تَان غطزىؼ کطد. نَحَدات ةؾػطی ةً انا کػی را ىهی

کيیص  نیؽان  چگَىً آگاهایيکً  ًاىص کً ةصون تَحً ة ؽصه تٌَم گم
ی ةاه ـرتت کيیص، ْکط دیصگاٌتَاىيص ةً آن آگاه ؽَىص. اگط از  ىهی
ـػرتت کيیػص،  ی دػاییودیػصگاٌکييص ةاورىکطدىی اغت. اگط از  نی
در غهری ةاهتط اغت آگاه ؽَىص. ذِی وِٕػی آىچً  تَاىيص ةً ىهی

و درسَاغت ام، ةٍلی اْطاد ٌيَز از ن ةً ایو روؽيی تَكید داده
چػً ٌػا  آن داىم ةػً ؽان را ؽٓا دٌػم. وإٍػًا ىهػی کييص ةیهاری نی

تػَاىیم از کػػاىی  دٌیم و ْٖػم نی ةگَیم. نا تظکیً را آنَزش نی
 کييص. غَی غهَح ةاهتط تظکیً نی نطإتت کيیم کً ةً

 ةػً دغػتدر نصرغ  تظکی  نا، سَدآگاه اـلی ؽها گَىػ  را 
ًا ةػا اىِشػاِب آن  آورد. انا ایو چیظی ىیػػت کػً نی ذاـػل ـػْط

ؽَد. ةػً یػاد داؽػًِ ةاؽػیص کػً نرٖٔ ؽَد. ؽطایم ساـی ةایص 
کيص از حانٍ  نطدم ٌادی دوری کيػص و ؽػها  نصرغ  نا غٍی ىهی

در ذػایی کػً  ىیظ ىتایص از تلادٌا دوری یا ْػطار کيیػص. ةلکػً ةایػص
ٌػای  ٌا و دام ةشؾی از ایو دىیا ٌػِیص تظکیً کيیص و از تهام تلػً

کيیػص ةػً  آگاٌاىً كػطر نیدر ذایی کً  آگاه ةاؽیص؛ ةایصتان  نطاؼا
ػایی را کػً  تٓاوت ةاؽیص؛ وِٕی دیگطان غٍی نی آن ةی کييص چیٌظ
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اةػت ىکيیػص؛ وِٕػی ٌا  آن ةطدارىص ةا اغتنٍِلٔ ةً ؽه نتارزه و ٕر
ای آزاردٌيصه اىخام دٌيص سَیؾػِو نطدم غٍی نی داری  کييص کاٌر

تػان را  ْطغا اراده نریم غشت و نإت سَد را ذٓو کيیص؛ در ایو
ٌای  را رؽص دٌیػص و از ٌهػ  اىصیؾػًسَد  ؽیي  َٕی کيیص، ؽیو

 گیطیص ْطاتط رویص. ةص و گطایؾات دىیَی کً در نٍطض آن ٕطار نی

ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: آیػا ؽػها ىیػػِیص کػً آگاٌاىػً 
کيیص؟ آیا روح اـلی ؽها ىیػت کً ْصاکاری  غشِی را ترهل نی

ای دىیَی را آگاٌاىً از دغت نی دٌیػص؟ دػع  ىهی کيص؟ آیا چیٌظ
گَى  ةایص ةً ؽها تٍلٔ داؽػًِ ةاؽػص، زیػطا ٌهػان کػػی کػً از 

آورد. ةػً ٌهػیو ٌلػت  نی ةً دغتدٌص کػی اغت کً  دغت نی
اغت کً نصرغ  نا از تظکیً در ایو نریم دیچیصه در ةػیو نػطدم 

حٍػان دىیػَی و  سػَاٌیم در ایػو کيػص. نػا نی ٌادی احِياب ىهی
سَاٌیم ٌهان کػی ةاؽػیم  تظکیً کيیم، زیطا نی ؼتهام نؾکالت

آورد. ذِػػػی وِٕػػػی در آیيػػػصه  نػػػی ةػػػً دغػػػتکػػػً گَىػػػ  را 
کييص ةشؾی از نا ؽَىص، ةایص  کييصگاىی کً در نٍتص تظکیً نی تهطیو

 ةیطون ةطوىص و در حانٍ  ةؾطی دطغً ةظىيص.

کػً نػطدم ٌػای دیگػطی  اىص چػطا روش ةطسی از نو دطغػیصه
ةػً ؽَد کً روح اـلی گَىػ  را  کييص نيخط ةً ایو ىهی تهطیو نی

غػالنِی و ةػً ٌا ْٖػم  روش آورد. ٌلِؼ ایو اغت کً آن دغت
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غػهَح  ٌای راغػِیيی کػً ْػطد را ةػً . روشدطدازىص نیتيصرغِی 
اىص ىػً  ةطىص ٌهیؾً ْٖم ةً یک نطیص نيٓطد آنَزش داده ةاهتط نی

ةطىػص تػا  سَد را ةً حػای دیگػطی نی ؽاگطدٌا  آن ةً ٌهَم نطدم.
ٌا،  دٌيص. در تهام ایو غال تهطیو کيص و در اىظوا ةً او آنَزش نی

ی چيیو چیظی را ةً ٌهَم نطدم آنَزش ىصاده اغت. نػا کػ ٌیچ
گَىػً  کيیم و ایو گَىً تظکیً نػی دٌیم زیطا ایو ایو کار را اىخام نی

  نا ـصٌا و آوریم. در ٌیو ذال، نصرغ  تظکی نی ةً دغتگَى  
دٌص تا سَد ؽها کػػی ةاؽػص  تان نی ٌظاران چیظ را ةً روح اـلی
غػاةًٖ  کاری ةیتَاىم ةگَیم کً  نیکيص.  کً  هطۀ تظکیً را کػب نی

ایو روش را تا ةیؾِطیو ذص نهکػو در دغػِطس ام و  اىخام داده
آىچػً  اىص، چطاکً ةطسی ایو کلهات نطا درک کطدهام.  ٌهً ٕطار داده

اةلام  گًِٓ درک ىیػت. ٌػادتی دارم: اگػط یػک یػارد داؽػًِ  ُیٕط
ةاؽم و ْٖم از یک ایػيچ ـػرتت کػيم ٌيػَز ٌػم نهکػو اغػت 

را کً  آىچًْٖم ةشؾی از  ایيخا در ذٖیٖتکيم، انا  ةگَییص ُلَ نی
تَاىم ٌیچ حيت  ةاهتط یا  ام. در ایو زنان ىهی داىم ةً ؽها گًِٓ نی

ًِ ٌػِيص. ةیؼ از ذص تط داْا را ةً ؽها ةگَیم، چطاکً ژرؼ  دیؾْط

کيػص، سػَد ؽػها را ٕػادر  نصرغ  نا ةػصیو ـػَرت تظکیػً نی
آورد. از زنػان دیػصایؼ  ةػً دغػتنَر وإٍی گَىػ  را  کيص ةً نی

تَاىیص تػاریز را ةطرغػی کيیػص.  نی .زنیو و آغهان اوییو ةار اغت
 ةػً دغػتدر ذایی کً ایػو نظیػت را دارد کػً سَدتػان گَىػ  را 
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را ٌػػم دارد. در نیػػان حانٍػػ   شٌای سػػَد آوریػػص، غػػشِی نی
، ةػیار  ؽیي  ةیو اْطاد آن دیچیصۀ نطدم ٌادی و اـهکاک ؽیو

آن ـٍَد کيیص. غشِی آن در ایو اغػت کػً ْطاتط از غشت اغت 
دٌیص، وِٕی  را در نیان نطدم از دغت نیتان  وِٕی آگاٌاىً نياًْ

گیطد،  ض سهط ٕطار نیسیلی نٍم اغت در نٍطتان  چیظی کً ةطای
اةت و نتػارزه نی ایی ٕر کييػص  وِٕی اْطاد دیطانَن ؽها ةطای چیٌظ

ٕػطار ةگیطیػص. تػث یط  ترتکؾيص، ىتایص  رىج نیتان  یا وِٕی ٌظیظان
ؽػػکل ـػػریری ةػػً ایػػو نػػػائل ةيگطیػػص.  ةایػػص یػػاد ةگیطیػػص ةػػً

اـالً راذت ىیػت! زنػاىی کػػی ةػً نػو گٓػت: ةَدن  کييصه تظکیً
کاْی ىیػػت ْٖػم اىػػان سػَةی ةػیو نػطدم ٌػادی نٍلم، آیا »

از ؽػيیصن آن « تَاىص در تظکیً نَْٔ ؽػَد؟ ةاؽیم؟ چً کػی نی
سیلی نِثغػّ ؽػصم! ةػً او یػک کلهػً ٌػم ىگٓػِم. ٌهػً ىػَع 

رود کػً  نػی دػیؼ تػا ذػصی ٌطکػػیؽیيگی وحػَد دارد.  ؽیو
 آورد. نی ةً دغتکيص  . کػی کً درکةطد نیتَاىایی ةاورش او را 

اش ـرتت  دائَ راٌی اغت کً درةاره»ىَؽت:  هئَزیی زناى
اگػط دائػَ چیػظی ةػَد کػً روی « کييص، انا راٌی ٌادی ىیػت. نی

یی آن را ةػطدارد و در ٌطحػاتَاىػػت  زنیو ریشًِ ةػَد و ْػطد نی
ةػَد. در روش تظکیػ  نػا ؽػها  تظکی  آن نَْٔ ؽَد، ةػاارزش ىهی

کيیػص.  نیگَىػ  را کػػب ٌا  غػشِیْطدی ٌػِیص کً ةػا گػضر از 
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 
را رؽػص تان  ؽػیي  کً ةشؾی از ایو دىیای نػادی ٌػػِیص ؽیو

تطیو روش. زیػطا  دٌیص. از ایو ىيط، ایو روش راذت اغت، راذت
کً راٌتً  ی تظکیً کيیص و ىیازی ىیػتتَاىیص در ةیو نطدم ٌاد  نی

تطیو حيت  آن ىیظ ٌهیو اغػت، چطاکػً  یا راٌب ؽَیص. انا غشت
کيیص. انا سػَةی آن  در نریم ةػیار دیچیصۀ نطدم ٌادی تظکیً نی

ةً تان گَى  را  ؽَد سَِد وإٍی ىیظ در ٌهیو اغت، زیطا ةاٌث نی
 و انػطوز تطیو حيت  نصرغ  تظکی  نا اغت آورد. ایو ذیاتی دغت
آورد،  نػی ةً دغتْاش کطدم. ایتًِ وِٕی روح اـلی گَى  آن را 

آورد. چػطا؟ زیػطا وِٕػی تهػام  نػی ةً دغػتآن را  روح کهکی ىیظ
ٌا گَىػ  را  و ىیظ نَحَدات زىصه و غػلَلتان  ةصنٌای دیگط  حيتً

 ةػً دغػتآن را  نَر ذػِم آورىص، روح کهکػی ىیػظ ةػً نی ةً دغت
روح کهکی ٌطگظ ةً اىصازۀ غػهد گَىػ  آورد. انا غهد گَى   نی

ؽها ةاه ىشَاٌص ةَد، زیطا ؽها نَحَد اـلی ٌػػِیص و او نَحػَد 
 ىگٍتان اغت.

ای را اكػاًْ کػيم. در نیػان  سَاٌم نػئلً در ادان  غشو نی
 کػػً ٌهیؾػػً غػػٍیٌػػػِيص  کييػػصگان اْػػطاد زیػػادی حانٍػػ  تظکیً

غٓط کطده و دَل  حا ٌهًغَی غهَح ةاهتط تظکیً کييص.  اىص ةً کطده
اىص ةً ایو انیص کً ؽایص اغِادی نٍطوؼ راٌػی   کطدهٌظیيً زیادی 

ؽػشؿ  انػا نَْػٔ ىؾػصىص. نؾػٍَرةَدنِ  ؛ىؾان دٌػصٌا  آن ةًرا 
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کيص کً او ةیيؼ سَةی داؽًِ ةاؽص. ةياةطایو ةا وحَد  تلهیو ىهی
ا و دَل  ةػً دغػتای  ٌایی کً ٌظیيً کطدىص ٌیچ ىِیخً ٌه  غٌٓط

انػطوز ایػو روش ةػػیار ٌػایی را ةػطای ٌهػً ٌهػَنی  اىص. ىیاورده
ایم.  تان ةػً ؽػها ارائػً کػطده ساىػً ایم، تٖطیتػًا آن را دم درِ  غاسًِ

تَاىیػص  کيص آیا نی کً تٍییو نی ةياةطایو از ایو یريً ةً ةٍص کػی
تظکیً کيیص و نَْٔ ؽَیص سَد ؽها ٌػِیص. آىٍایی کً ةَِاىيػص آن 

ت سَاٌيػ ص کػطد. آىٍػایی کػً ىَِاىيػص تظکیػً را اىخام دٌيص، دیؾْط
کييص، از ذاه ةً ةٍص ةایص تظکیً را ْطانػَش کييػص. از ایػو ةػً ةٍػص 

ی ةػً ؽػها کػػ ٌیچدٌيػص،  حظ نَحَداتی کً ؽها را ْطیػب نی ةً
اگط نو ىِػَاىم تَاىیص تظکیً کيیص.  در آیيصه ىهیو دٌص  هیآنَزش ى

ایو اغت  تَاىص. ذٖیٖت ْطد دیگطی ىهی ؽها را ىخات دٌم، ٌیچ
ا، اگط ةشَاٌیص اغِادی وإٍی از راٌی درغت را دیػصا  کً ایو روٌز

ةً ؽػها آنػَزش دٌػص، ذِػی از ـػٍَد ةػً آغػهان ٌػم  تاکيیص 
ی در ذػال اىخػام چيػیو کػاری کػ ٌیچتط اغت، زیطا دیگط  غشت

آسػط »ىیػت. ذِی ٕلهطوٌای ةاه ىیظ اکيَن در دوران دایػاىی یػا 
در ذػال نطإتػت از نػطدم ٌػادی  ٌػِيص و نَحَدات آىخا« زنان

تطیو روش اغػت، ةلکػً  تيٍا در دغػِطس ىیػِيص. نصرغػ  نػا ىػً
تطیو و  ؽػَد. ایػو غػطیً دٕیًٖا ةط دای  غطؽت حٍان تهػطیو نی

اش درةارۀ ذٌو و ٕلػب ْػطد  تطیو نػیط اغت، زیطا ٌهً نػِٖیم
 اغت.
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 ندار آسهانی

ه در نصرغػػ  دائػػَ، نػػصار آغػػهاىی کَچػػک و ةػػظرا آنػػَزش داد
کيیم نصار آغهاىی چیػت. نصار آغهاىی کػً  ؽَد. تؾطید نی نی

کييص نصاری اغت کً ةا اتفػال  نطدم نٍهَهً درةارۀ آن ـرتت نی
دٌیص. انا ایو نػصار  ؽکل نیآن را  «دو»و  «ِرن»اىطژی  دو کاىال

حظ ةطای غػالنِی و ذٓػو  آغهاىی، ةػیار غهری اغت و چیظی
تيصرغِی ىیػت. ایو چیظی اغت کً نصار آغهاىی کَچک ىانیصه 

« نػصار آغػهاىی کَچػک»ؽَد. نصار آغهاىی دیگػطی کػً َىػً  نی
ؽکلی از نصار آغهاىی « نصار آغهاىی ةظرا،»ؽَد و ىً  ىانیصه نی

کيص،  ةصن ْطد ذطکت نی درونآن ةطای تظکیً در نصیِیؾو اغت. 
ةػصن رون د ؽػَد، غػپع در نی ن ىیَان ؽطوعةا چطسؼ دیطانَ

رغػص و دیطانػَن آن  ان نی تی دن ةً ،کيص نطؼ داییو ذطکت نی ةً
 کيػص. چػطسؼ آن در غهت ةاه ذطکػت نی چطسص و غپع ةً نی

گیطد و ٌهان نصار آغهاىی وإٍی اغػت کػً  ةصن ـَرت نیرون د
گیػطد. ایػو نػصار آغػهاىی  از نطیٔ تظکیً در نصیِیؾو ؽػکل نی

ؽَد کً  اش حطیان اىطژی ةػیار ٕصرتهيصی نی گیطی از ؽکلدع 
کيػص  آورد و کهػک نی ـصٌا کاىال اىطژی ةصن را ةػً ذطکػت درنػی

ٌای دائَئیػػِی نػصار  ةاز ؽَد. روش ٌای دیگط اىطژی تهام کاىال
ٌای ةَدیػِی نٍهَهً آن را  دٌيص، انا روش آغهاىی را آنَزش نی
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ی را آنػػَزش چیظ چػػًٌػػای ةَدیػػػِی  دٌيػػص. روش آنػػَزش ىهی
ٌػػای سػػَد، ىػػً روی  دٌيػػص؟ ؽػػاکیانَىی در حطیػػان آنَزش نی

داد. انا  را آنَزش نیٌا  آن کطد و ىً ٌای تهطیيی تثکیص نی ذطکت
ٌای ةَدیػِی ىیظ ؽیَۀ سَد را ةطای تتػصیل ةػصن از نطیػٔ  روش

ٌا یک نخطای اىطژی وحػَد دارد کػً از  تظکیً دارىص. در ایو روش
ٌَیی در ْػطؽ غػط ؽػطوع  کػانالً ةازؽػصۀ ةػای ىٖه  نب غَزىیِ 

رود  ٌای داییو ةصن نی غهت ٕػهت ؽکل ناردیچ ةً ؽَد و ةً نی
 کيص. ٌای اىطژی ةصن را ٍْال نی تهام کاىال در ىٍایتو 

نخػػطای »روش ةَدیػػػِی تاىِطیػػػم از نطیػػٔ چیػػظی کػػً 
یاةص. ؽایص ةطسی  ؽَد ةً ایو ٌصؼ دغت نی ىانیصه نی« نطکظی

نَر نٍهَل در ةصن وحَد ىصارد. چهَر  یو نخطایی ةًچي»ةپطغيص: 
ةگضاریػص ةتیيػیم چگَىػً آن را « نهکو اغت آن را داؽًِ ةاؽػيص؟

ٌػای اىػطژی در ةػصن کػػی را در  کييص. وِٕی تهام کاىال ایخاد نی
رغػص. نثػل  ٌػاٌظار نی ىيط ةگیطیػص، تٍصادؽػان ةػً ـػصٌا یػا ده

کييػص و  ٕهػً نینَر ٌهػَدی و اْٖػی  ٌای ةصن یکصیگط را ةػً را
ٌػای ةػصن اغػت. در ْلػای ةػیو  ذِی تٍصادؽان ةیؾػِط از را

اىطژی وحػَد دارد.  ی ٌیچ رگی وحَد ىصارد، انا کاىالدروى اٌلای
ٌای اىطژی در غطاغػط  ای از کاىال ؽتکً ،از ْطؽ غط تا داییو ةصن

نَر ٌهػَدی و اْٖػی یکػصیگط را ٕهػً  ىص و ةػًا هةصن گػِطده ؽػص
ٌػا ؽػطوع  ٌای ةَدیػِیب وِٕی ایو کاىال روشکييص. ]در ایو  نی
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کييص ةً یکصیگط نِفل ؽَىص، ٌيَز نخطای نػِٖیهی را ؽػکل  نی
نػػِلظم تػالش ٌا  آن اىطژی از نیانٌتَر  اىص و نهکو اغت ىصاده

ٌػم نِفػل  تػط و ةػً تػصریج دٍو ةًٌػا  آن ،ةا گضؽػت زنػانةاؽص. 
نخػطا ؽَىص تا نخطای ٌهَدی نػِٖیهی را ؽکل دٌيػص. ایػو  نی

ٌایی  چطسص و چطخ کيص کً نی غپع در ىٖؼ یک نرَر ٌهل نی
آورد.  نػی  چطسيص ةػً ذطکػت در نَر اْٖی نی را کً ةا ىیت ذٌيی ةً

 ٌای اىطژی ةصن اغت. تهام کاىال کطدن  ىیظ نٖفَد، ةاز ایيخادر 

گظیيػص کػً یػک  تظکی  ْایَن داْای نا ایػو رویکػطد را ةطىهی
ن را ةػاز کيػص. از ٌهػان آُػاز، هزم ٌای اىطژی ةػص نخطا تهام کاىال

نَر  ٌػم نِفػل ؽػَىص و ةػً ٌای اىطژی ةً داىیم کً تهام کاىال نی
ًِنػان  زنان در گػطدش ةاؽػيص. تهطیو ٌم ای  را از نطذلػ  دیؾػْط

گػضاریم. ةػا رویکػطد  تط را کيػار نی کيیم و نطاذل اةِصایی ؽطوع نی
اغػِٓاده  ٌػای ةػصن کاىال کطدن  دیگطان کً از یک نخطا ةػطای ةػاز

 کانػل کطدن  ؽَد، نهکو اغت ذِی تهام ٌهط ْطد ىیظ ةطای ةاز نی
غػشِی  ٌػا غػال ةً کاْی ىتاؽص. نهکو اغت هزم ةاؽػص دهٌا  آن

کػً یػک دورۀ اىػص  گًٌِٓػا  تهطیو کييص. ةياةطایو ةػػیاری از روش
زىصگی ةطای نَْٖیػت در تظکیػً کػاْی ىیػػت. ةػً ٌهػیو ٌلػت، 

ًٌِای دؽَار و  ةػیاری از روش کييص ٌهط ْػطد  تط غٍی نی دیؾْط
اىػص.  ایػو را تخطةػً کطدهؽػان  را نَهىی کييص و ةػػیاری از دیطوان
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نَهىی ةً تهطیيؼ ادانً  یؽَد تا ةَِاىص نصت ٌهط ْطد نَهىی نی
 دٌص.

در ذػایی کػً  نصار آغهاىی کَچک اـَهً ةطای غالنِی اغت،
اىی ةػظرا نصار آغهاىی ةظرا ةطای تظکی  وإٍی اغت. نصار آغػه

کيص ةػً ٕصرتهيػصی نػصار آغػهاىی  کً نصرغ  دائَ ةً آن اؽاره نی
ٌم نِفػل  ٌای ةصن را ةً ةظرا در نصرغ  نا ىیػت کً تهام کاىال

کيص و ٌهگی ةا ٌم در چطسؼ ٌػِيص. نييَر از چطسؼ نصار  نی
آغهاىی ةظرا در نصرغ  دائَ چطسؼ اىطژی از نیان چيػص کاىػال 

ٌا تػا  از دغػتکػً  غً ییو و غً یاى ،ٌای  ، از ٕتیل کاىالاغت
دور  ،غهت ةػاه تػا نٌَػای روی غػط کّ داٌا و غپع از داٌا ةً

نيظیػ  چػطسؼ اىػطژی از  ةطای آىٍا، ایو ةًزىيص.  یک دور نیةصن 
نیان نصار آغهاىی ةظرا اغت. نصار آغهاىی ةظرا کً ؽػطوع ةػً 
چطسؼ کيص، تظکی  غهد ةاه را در دی سَاٌص داؽت. ةػً ٌهػیو 

گَى  وِٕی ةػً نػصار آغػهاىی ةػظرا  ةطسی از اغِادان چی ،ٌلت
را نرػصود ؽػان  ٌای کييػص. آنَزش رغيص آنَزش را نَِّٕ نی نی
کييػص آن را آنػَزش  کييص ةً ذَزۀ غالنِی. ةطسی ىیظ غٍی نی نی

ایی را کً ةػطای آن ىیػاز اغػت در ةػصن ؽػاگطدان  دٌيص، انا چیٌظ
زیػطا آىچػً  ،يص نَْٔ ؽػَىصتَاى کييص. ایو ؽاگطدان ىهی ىفب ىهی

داده ىؾصه اغت. ؽایص سَدؽان غٍی کييص ةػا ٌا  آن ىیاز دارىص ةً
دػػضیط  آن را ؽػػکل دٌيػػص انػػا انکانؽػػان  ذٌو اغػػِٓاده از ٕػػصرت
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ةشَاٌیص آن ٌَازی ٌای  ىیػت. نثل ایو اغت کً ةا اىخام ورزش
ةػػِگی دارد انػا تتػصیل  دٌیص. تظکیً ةً تالش سَد ْطد را ؽکل
گیطی نػصار آغػهاىی ةػظرا  دٌػص. ؽػکل اغِاد اىخام نی گَى  را

ی ةػطای آن دروىػ ٌػای ؽَد کً ٌه  نکاىیظم ْٖم وِٕی ؽطوع نی
 در ؽها ىفب ؽصه ةاؽص.

در در نَل تاریز، نصرغ  دائَ ةصن اىػان را حٍػاىی کَچػک 
ی ةً ةظرگی حٍان دروى ًِ اغت. اٌِٖاد دارد کً ایو حٍانىيط گْط

ایػو ىگػطش  کطدن  آیػص. ةػاور نی ىيػط ةًةیطوىی اغت و ؽتیً آن 
ٍْم ىیػت. ایو حٍان ةػػیار ةػظرا  ٕاةل آغاىی ةًغشت اغت و 

تَاىص ةا حػم اىػان نٖایػً ؽَد؟ انػا نيهٖػی  اغت، چگَىً نی
تػَان آن را تَكػید داد. ْیظیػک ٌفػط  ةطای آن وحػَد دارد و نی
ٌػا،  ٌا ةً اتم کيص و از نَیکَل نی دژوٌؼذاكط روی احظای ناده 

ٌا رغیصه اغت. انا در  ٌا تا ىَتطیيَ ٌا و کَارک ٌا، دطوتَن ایکِطون
ریظتػػط از ایػػو ذرات  تَاىػػص ةتیيػػص ایػػو غػػهَح، نیکطوغػػکَپ ىهی

 دژوٌؾػػگطانچٖػػصر اغػػت. ٌػػا  آن ی وحػػَد دارد و اىػػصازۀچیظ چػػً
 ارد.ی وحػَد دچیظ چػًتط  داىيص در غهَح ذِی نیکطوغکَدی ىهی

تطیو ذرات  کيػػػص ةػػػا کَچػػػک انػػػطوزه ْیظیػػػک درک نیآىچػػػً 
ْطاتػط از نیکطوغکَدی حٍان ةػیار ْاـػلً دارد. وِٕػی ؽشفػی 

تَاىص آن ٕلهطوٌای ریظ و ىانطئی  رود، نی ؽکل ْیظیکی ٌادی نی
ؽػػصه دىیاٌػػای  ذرات را درک کيػػص، زیػػطا ةػػا ةیيػػایی ةظرگيهایی
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تط ةاؽػص، غػهد یيص. ٌطچػً غػهد ْػطد ةػاهة را نی نیکطوغکَدی
 ةیيص. تطی را نی نیکطوغکَدی وغیً

غػهد  دیصگاهؽاکیانَىی ةظرگی حٍان را دع از دیصن آن از 
 نَحَدات دیگػطی کً کطد ٌایؼ ةیان نی سَد، تَـیّ کطد. آنَزه

ٌا در کٍکؾان راه ؽیطی وحَد  ةا ةصن ْیظیکی ؽتیً نا اىػان ىیظ
وحػَد دارد. ایػو  ٌظار دىیا دارىص و ذِی ْٖم در یک داى  ِؽو غً

ی اغت ةیو ایگػَی  ةا درک ْیظیک ىَیو نا غازگار اغت. چً ْٕط
ص و ایگػَی يکي ذطکت نی ٌا کً در نصار ٌػِ  اتم گطدش ایکِطون

 رو کيػػص؟ ازایػػو ار سَرؽػػیص ذطکػػت نیگػػطدش زنػػیو کػػً در نػػص
ای ؽػو  ؽاکیانَىی ةیان کػطد کػً در غػهد نیکطوغػکَدی، داىػً

ت نثل حٍاىی اغت کً نَحػَدات دىیا اغت. درغ ٌظار ؽانل غً
ص. اگط ذٖیٖت داؽػًِ ةاؽػص، درةػارۀ ایػو ىو ناده در آن وحَد دار

ی آن داى  ؽو، آیا ؽو وحَد ىػصارد؟ آیػا در ٌاةیيصیؾیص: در دىیا
ٌظار دىیػای  آن داى  ؽو ٌػِيص، غً درون ٌایی کً از ؽو ٌطیک

ٌایی  از ؽػو ٌطیػکٌظار دىیای  دیگط وحَد ىصارد؟ دع آیا در غً
ؽو دیگطی اغت، ؽيی وحػَد ىػصارد؟ اگػط ةطرغػی ةػً  درون کً

اىٍِػا سَاٌػص ةػَد. ةيػاةطایو  ، ةییاةػصٌهیو ؽکل ةً داییو ادانً 
ٌػم »حٍػان  کػً ذِی در غهد تاتاگاتا ىیظ ؽاکیانَىی ةیان کػطد

ةظرا اغػت  ٕصر آن« ىٍایت کَچک اغت. ىٍایت ةظرا و ٌم ةی ةی
ذػال  ٌػیو ةتیيػص، درآن را  دورتػادورکً او ىَِاىػػت دیطانػَن و 
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کَچػک اغػت کػً ىَِاىػػت ریظتػطیو ذرۀ نيؾػث نػػاده را  ٕػصر آن
 تؾشیؿ دٌص.

در یػک نيٓػض ٌػطؽ دَغػت، »اىػص:  اغِاداىی ٌػِيص کً گًِٓ
ػا و  ؽٍطی کانل را نی ٌػایی کػً در آن  اتَنتیلتَان دیص، ةا ٕهاٌر

یو گًِٓ را از رغص. انا اگط ا نی ةً ىيطةاورىادضیط « کييص. ذطکت نی
دیصگاه ٌلهی ةطرغی کيیم و وإًٍا ٕفص داؽًِ ةاؽیم درک کيػیم، 

آیص. وِٕی درةارۀ ةازؽصن چؾػم غػَم ـػرتت  نی ةً ىيطنيهٖی 
ایػو ؽػان  مغَ کطدم، ةػیاری از اْطاد در نَل ةازؽصن چؾػم نی

ؽػان  در نػػیط تػَىلی در دیؾاىیٌػا  آن وكٍیت را تخطةً کطدىػص:
تَاىػػػِيص ةػػً اىٍِػػای آن ةطغػػيص. در نػػی  دویصىػػص اىگػػار ىهػػی نی

ای ةظرا،  در نَل حاده طدىصک ؽان، اذػاس نی ٌای روزاىً تهطیو
 دویصن ٌػػِيصدر ذال ٌایی در دو نطؼ حاده  ٌا و رودساىً ةا کَه

ا ٌتَر کطده و اْطاد زیادی را  نیدر ذایی کً و  دوىص، از نیان ؽٌٍط
نػَر  اغت. چطا ایوکييص. نهکو اغت ْکط کييص تٌَم  نؾاٌصه نی

ةیييص واكد و روؽو اغت و تػٌَم ىیػػت. اگػط  اغت؟ آىچً نی
ةصن اىػان ةً آن ةظرگی ةاؽص کً اغػِادان ةػا چؾػم  درون دىیای

ػدر اىص، دع آن را ىتایص تٌَم  دیصهؽان  مغَ ت. نصرغػ  ىيػط گْط
سػَد یػک  سَدی دائَ ٌهیؾً نٍِٖص ةَده اغت کً ةصن اىػان ةػً

یک حٍان ةاؽص، ْاـػل  ةػیو دیؾػاىی تػا  حٍان اغت. اگط وإٍاً 
ُػػصۀ ـػػيَةطی ]کػػً چؾػػم غػػَم در آىخػػا وإػػً اغػػتب ةػػیؼ از 
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کيػص کػً راٌػی  اغت. چيػیو اذػاغػی ایخػاد نی «یی»ٌظار ۸۲۱
 اغت. ةػیار نَهىی

نَر کانػل ؽػکل  اگط نصار آغهاىی ةظرا در نػَل تظکیػً ةػً
آورد.  ٌهطاه نػیکييصگان ةً  نتیٍی ةطای تهطیو َْؽ ةگیطد، ىیطویی

انا ٕتل از ایيکً ةً آن ةپطدازیم ةایص یادآور ؽَیم کً نصار آغػهاىی 
ایيٍار،  ةظرا اغانی گَىاگَن دیگطی ىیظ دارد: نصار آغػهاىی ىفػّ

چطسؼ زنیو و آغهان و چطسؼ کاىال رودساىً. چطسؼ نػصار 
آغهاىی ةظرا ذِی در غهد دػاییو تظکیػً حطیػاىی از اىػطژی را 

ؽَد، ةػً چیػظی از  تط نی زنان نِطاکمدٌص کً ةا گضؽت  ؽکل نی
دٌػص و کهطةيػص نِطاکهػی از اىػطژی  غهَح ةاهتط تِییط ؽػکل نی

چطسص. اگط کػی چؾم غَنؼ در غهری داییو  ؽَد کً نی نی
ایػػو کهطةيػػص در ذػػایی کػػً  ةػػاز ؽػػصه ةاؽػػص نهکػػو اغػػت ةتیيػػص

تَاىص چِی گَىاگَن ةصن را از نکاىی ةػً نکػان دیگػط  چطسص نی نی
 ٌا ةػطود یػا ٕلب نهکو اغت ةً رودهچِی  نَر نثال . ةًحاةخا کيص

تَاىيػػص دىیػػای  نٍػػصه ةػػطود. اْػػطادی کػػً نینطؼ  ةػػًکتػػص چػػِی 
نیکطوغػػکَدی را درک کييػػص نهکػػو اغػػت ةتیييػػص آىچػػً حاةخػػا 

ةػصن  ةیػطون ؽَد ةػیار ٌيیم اغت. اگط ایو کهطةيص اىطژی ةً نی
دور  ازراه نداد ؽَد کً نطدم تَاىػایی ذطکػت آورده ؽَد، چیظی نی

ػای ةظرگػی را  تط نی ىانيص. اْطادی ةا گَىػ  ٕػَی نی تَاىيػص چیٌظ
اغػت. اْػطادی ةػا « دور ةظرا ازراه دادن ذطکت»ذطکت دٌيص و آن 
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ای کَچکی را ذطکػت دٌيػص و آن  تط نی گَى  كٍیّ تَاىيص چیٌظ
دور  راه  از دادن اغت. تَاىػایی ذطکػت« دور کَچک راهاز دادن ذطکت»

 گیطد. گَىً ؽکل نی ایو ؽتیً ایو اغت و

نػصار آغػهاىی ةػظرا ؽػکل ةگیػطد ْػطد وارد ایيکً  نرق ةً
ٌػػای نشِلػػّ تظکیػػً و  تَاىػػص ذایت ؽػػَد. نی تظکیػػ  وإٍػػی نی

ٌػای ٕػصیهی  ٌهطاه ةیاورد. اگػط کِاب ٌای نشِلّ گَى  را  ؽکل
ا ؽطح ناىيص نیي   ؽػیي یا  دائََذى ، حیي  دن ،ذال ْياىادضیٌط
ٌایی  ةاؽیص، نهکو اغت یکی از ایو وكٍیترا سَاىصه  حی گَیی

ٌػا از اْػطادی  آؽػيا ةاؽػص. ایػو کِابتػان  ؽَد ةطای کً ىاٌط نی
از زنیو و دطواز را تخطةً کطدىػص و  ؽصن گَیيص کً اذػاس ةليص نی

کييػص  کييص کً اْطادی در روز روؽو دطواز نی ایو ـرتت نی درةارۀ
در ؽػَىص.  ياور نیٌتارت دیگػط در نٖاةػل دیػصگان در ٌػَا ؽػ یا ةً

، ةگضاریص ةً ؽها ةگػَیم کػً وِٕػی نػصار آغػهاىی ةػظرا ذٖیٖت
تَاىص دطواز کيص. ةً ٌهیو غادگی اغػت.  کػی ؽکل ةگیطد، او نی

 ـصٌا غال اغت کً اْطادی تظکیً»نهکو اغت ةطسی ْکط کييص: 
اىص، دع ةایص تٍػصاد زیػادی ةػَده ةاؽػيص کػً نػصار آغػهاىی  کطده
ًِ ؽان  ةظرا گػَیم ُیطوإٍػی ىیػػت اگػط  نی« اغػت.ؽکل گْط

اىص، زیػطا نػصار آغػهاىی  ٌظار ىٓط ةً ایو نطذلً رغیصهٌ ا ةگَییم ده
ًا نطذل  ؽطوع در تظکیً اغت.  ةظرا ـْط
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از روی  ؽصن دطواز یا ةليصدر ذال دع چطا کػی ایو اْطاد را 
 زنیو ىصیصه اغت؟ زیطا وكٍیت حانٍ  ةؾطی ٕطار ىیػت آؽًِٓ

ةؾطی ىیظ ىتایص ةصون دییل نشِػل ؽػَد یػا  ؽَد و ؽکل حانٍ 
ٌهػ  آن  کػطدن  تَاىػػت نخػاز ةاؽػص دطواز تِییط کيص. چگَىً نی

ةَد؟ ٌلػت اـػلی ایػو  اْطاد دیصه ؽَد؟ آیا آن حانٍ  ةؾطی نی
ةػطای اىػان در ةػیو نػطدم  زىصگی اغت. ٌلت دیگط ایو اغت کً

و سانط ای اش ةً ، ةلکً زىصگیایو ىیػت کً نَحَدی ةؾطی ةاؽص
اش ةازگطدد.  دوةاره سایؿ ؽَد و ةً ساى  وإٍی آغهاىیاغت کً 

دیص کً ةػیاری از  دع نػئل  ایهان در نیان اغت. اگط کػی نی
سَاغت تظکیً کيػص  تَاىيص ةً دطواز درآیيص، او ىیظ نی اْطاد وإًٍا نی

داؽت. ةياةطایو اگط در نَل تظکیً  و دیگط نػئل  ایهان وحَد ىهی
ةػً دیگػطان آن را  نَر غطغػطی از درآییػص، ىتایػص ةػًةَِاىیص ةً دطو

 ، ةٍص ازدر ىِیخًىیظ ىیاز دارىص تظکیً کييص. ٌا  آن ، زیطاٌیصىؾان د
ؽػکل ةگیػطد، اگػط ىػَک اىگؾػت تػان  ةظرا نػصار آغػهاىیایيکً 
تان  ةػصنی از ةشفَـػیا ٕػػهت تان  تان، ىَک اىگؾت دای دغت

 ةػًِ ةاؽص ٕادر ةً دطواز ىشَاٌیص ةَد.

ِو اغػت،  اىی کً نصار آغهاىی ةظرا در آغػِاى  ؽػکلزن گْط
ةػً ؽػان  ةطىص کً ٌيگام اىخام نصیِیؾػو ةصن ةطسی اْطاد دی نی

سَةی  ؽَد. ٌلِؼ ایو اغت کً اىطژی دؾت ةصن ةػً حلَ سم نی
در  ؽػَد حطیان دارد و ةياةطایو دؾػت ةػصن غػتک اذػػاس نی
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ؽَد. ةطسی اْطاد ىیظ ةً  حلَی ةصن غيگیو اذػاس نیذایی کً 
ؽَىص و دؾت ةصن غيگیو و حلَی ةػصن غػتک  ٌٖب نِهایل نی

سَةی در حطیػان  ؽَد. اگط در غطاغط ةصن اىػطژی ةػً اذػاس نی
ةاه ةخٍیػص و اذػػاس کيیػص اىگػار از  غهت ةًةاؽص، نهکو اغت 

نػَاردی رویػص. انػا ایػو دصیػصه در  ؽَیص و ةػاه نی زنیو حصا نی
ٌػای  اغِثيایی نخاز اغت کً روی دٌص. اْػطادی کػً ایػو تَاىایی

کييص نٍهَهً در دو اىٍِای نیّ غيی ٕطار  نتیٍی را تخطةً نی َْؽ
ٌای نػو. ایو دو گطوه  ٌا و نشفَـًا ساىم ٌا و نػو دارىص: ةچً

ٌای کهػی دارىػص و اذِهػال آن زیػاد اغػت کػً  نٍهَهً واةػػِگی
از زنیو را تخطةً کييص و ةَِاىيص آن را  ؽصن ةليصٌایی ناىيص  تَاىایی

ةػً ٌایی   تَاىایی َان، وِٕیحإٓایان ، نشفَـًا إٓایان ذٓو کييص.
تَاىيص سَدىهایی ىکييص. ذِی نهکػو  غشِی نی آورىص ةً نی دغت

اةت در ةیو نطدم ٌادی اغِٓاده  ةً ٌا اغت از ایو تَاىایی نييَر ٕر
را داؽًِ ةاؽػيص و ذِػی اگػط از  ٌا آن کييص. ةياةطایو نخاز ىیػِيص

نطیٔ تظکیً ؽکل ةگیطىص ةایص ٕٓل ؽَىص. اگػط ذِػی ٕػػهِی از 
نػَر  تَاىص از زنیو ةليص ؽَد. انػا ایو ةصن ٌم ٕٓل ةاؽص، ْطد ىهی
نهيَع ةاؽػص. نهکػو نهلًٖا تان  ةطایىیػت کً تخطة  ایو ذایت 

از  انِران کيیص و ةٍلیآن را  اغت ةً ؽها احازه داده ؽَد کهی
 اْطاد احازه دارىص ةً تخطة  آن ادانً دٌيص.
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از روی  ؽػصن ٌایی از ةليص کيم ىهَىػً کً غػشيطاىی نػی ٌطحا
دوى   زنیو اتٓاؽ اِْػاده اغػت. وِٕػی کالغػی در اغػِان ؽػان

ای دکو و کييصگاىی از  داؽِم، تهطیو ةَدىػص. آىخا  در ىان حیؽٌٍط
در ذایی  اغت؟نٍلم، چً اتٓإی ةطای نو اِْاده : »دطغیص کػی

از روی زنػیو  ؽصن ةليصدر ذال کيم  زىم، اذػاس نی ٕصم نیکً 
کؾػم کػً ةشػَاةم چيػیو  در ساىً دراز نی ٌػِم. ٌهچيیو وِٕی

ذػی دارم، ذِی وِٕی دَِیی روی نػو اِْػاده ةاؽػص. ٌهیؾػً 
 وِٕػػی کالغػػی در ؽػػٍط« ؽػػَم. نثػػل ةادکيػػک ةػػً ٌػػَا ةليػػص نی

حػػَ  ٕػػصیهی از اغػػِان گَییی  ا کييػػصه یاىػػ  داؽػػِم، تهطیو گَیی
داؽت کً ساىهی نػو ةَد. او دو تشت در اتإؼ داؽػت ذلَر 

کً یک تشت ىظدیک یک دیَار و تشت دیگط ىظدیک دیػَار دیگػط 
ٌا در ذایت نصیِیؾػو ىؾػػًِ  روی یکی از ایو تشتوِٕی ةَد. 

از روی زنػػیو اغػػت.  ؽػػصن ةػػَد اذػػػاس کػػطد در ذػػال ةليص
د در ٌػَا ؽػياور ؽػصه و ةػً تشػت ٌایؼ را ةاز کطد و دی ةط چؾم

« ةایص ةً حای اول ةطگػطدم»دیگط آنصه اغت. ةا سَدش ْکط کطد: 
 و غپع دوةاره ةً حای اول ةطگؾت.

دائَ ةػَد کػػً در وٕػػت ىاٌػػار  ای در ؽػػٍط چیيػػ  کييػصه تهطیو
ای نصیِیؾػو  ىتػَد روی کاىادػً شنٍَٕی کً کػی در دِْػط کػار

در ٌػَا  ةػَد نصیِیؾوىخام ا در ذالوِٕی ایو إٓا داد.  اىخام نی
ؽياور ؽص و ةً اىصازۀ یک نِط از زنیو حصا ؽػص و غػپع دػاییو 



22۸ 

 

. دَِیی کً کيػارش تػا ْطود آنصاِْاد. چيص ةار از زنیو ةليص ؽص و 
زده و کهػی تطغػیصه  ؽصه ةَد ىیظ روی زنیو اِْاد. کهػی ٌیخػان

ِو  ةَد. ایو ةاه . اِْادن در نَل وٕت ىاٌار ادانً داؽػت و داییوْر
ىتایػص ةگػضارم »در ىٍایت زى  کار زده ؽص و او ةا سَد ْکػط کػطد: 

کييػص ایيخػا چػً اتٓػإی اِْػاده  را ةتیييص، تٍخػب نی دیگطان ایو
او تهػػطیو را ساتهػػً داد. « اغػػت. ةٍِػػط اغػػت ْػػَرًا تهػػام کػػيم.

دار ةاؽػيص.  تَاىيػص ةٍِػط سَیؾػِو تَاىیص ةتیيیص اْطاد نػو نی نی
حَاىی اتٓاؽ اِْاده ةَد، وِٕػی زىػ  اگط ایو ناحطا ةطای ؽشؿ 

ٌهػً ةیاییػص و نػطا »کػطد:  نَر ْکط نی ؽص اذِهاهً ایو کار زده نی
غت کً گَىً ا ایو« از روی زنیو ٌػِم. ؽصن ةليصدر ذال ةتیيیص. 

 :راذِی ذٌيیت سَدىهایی سَد را کيِػطل کيػص تَاىص ةً ؽشؿ ىهی
وِٕػی « تَاىم دطواز کيم. ام. نی ىگاه کيیص چٖصر سَب تظکیً کطده»

روىص، زیطا نييػَر از  ٌا سَدىهایی کيیص، از دغت نی ةا ایو تَاىایی
ٌای نؾاةٍی ناىيػص  ىهَىً حا ٌهًوحَدؽان چيیو چیظی ىیػت. 

 کييصگان وحَد دارد. در ةیو تهطیو ٌا ایو

ز ٌهػان اةِػصا ةػاز داىیم کً ـػصٌا کاىػال اىػطژی ا نا هزم نی
ص ؽَىص. ٌؾِاد تا ىَد تان  ةػصنةطیص کػً اکيػَن  از ؽها دی نی دـر

ا از ةیهاری ٌا ؽصه اغت. انا در ایو کػالس کػاری کػً  غتک و ٌر
ًا  اىخام نی را تػا نطذلػ  تان  ةػصندٌیم ةیؼ از ایو اغت کً ـْط

ػا را ىیػظ در ا داهیؼ کانل ارتٖ تان  ةػصندٌیم. نا ةػیاری از چیٌظ
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ٌا ةَِاىیػص گَىػ  را  نَری کً در نَل ایو کالس کيیم ةً یىفب ن
دٌم نثل ایو اغت کً ؽػها را ةػً  رؽص دٌیص. کاری کً اىخام نی

کػً در  زنان ٌمدٌم.  و غپع ةػیار حلَتط ٕطار نیکؾاىم  نیةاه 
نَر  ةػًؽػها  ؽػیي  دٌم، ؽیو ٌػا ْػا را آنػَزش نػی ایو کالس

ٌػا  ایػو کالس ؽػصن دیَغًِ در ذػال تِییػط اغػت. ةٍػص از تهام
ای ٌػػِیص.  کيیص اىگار ْطد ىػَ و تػازه ةػیاری از ؽها اذػاس نی

یاةػص و  درةارۀ دىیا گػػِطش نیؽها  کيم ذِی ىگطش تلهیو نی
در سفػَص چیػػت و دیگػط ةَدن  داىیص نييَر از ْطدی سَب نی

اش  يػان دارم. نٍيػییهغطدرگم ىیػِیص. از ایو نػػئلً ان زىصگی
ِ   دػای تِییػطات ـػَرت ]ٌمؽػها  ؽػیي  ایو اغت کً ؽیو گْط
 کيص. ْیظیکیب رؽص نی

دیطو نَكَع نصار آغهاىی ةظرا، گطچً نخاز ىیػػِیص دػطواز 
غػتک اغػت و وِٕػی راه تان  ةػصنکيیػص  کيیص، انػا اذػػاس نی

داریص. اگط در گضؽًِ ةٍص از کهػی  رویص اىگار روی ٌَا گام ةطنی نی
ایيکً چػً نػػاِْی  ةصون تَحً ةً ؽصیص، اهن سػًِ نیزدن  ٕصم

غػػَاری  دوچطسًٌيگػػام  رویػػص. نی راه راذِی ةػػً دیهاییػػص را نی
دٌيص و از ٌط تٍػصاد  کيیص اىگار ؽها را ةً حلَ ٌل نی اذػاس نی

ؽَد ةػً ایػو ـػَرت  ؽَیص. تلهیو نی دلً ةاه ةطویص سػًِ ىهی
ایو روش را تَاىيص در کالس ؽطکت کييص انا  ةاؽص. اْطادی کً ىهی

نَر نؾػاةً تهػام  گیطىػص ىیػظ ةػً اىػصن کِػاب یػاد نیاز نطیٔ سَ
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کييص. نو کػی  ٌایی را کً ٕطار اغت تخطةً کييص، تخطةً نی ذایت
گػَیم  نیآىچػً  گػَیم، انػا سَاٌم ةگػَیم ىهی ٌػِم کً آىچً ىهی

ةایص ذٖیٖت ةاؽص. اگط ذاه کػً ٕػطار اغػت ْػا را آنػَزش دٌػم، 
ػػای ةی ذٖیٖػػت را ىهػػی یػػا نػػتٍم و  گِٓم اغػػاس نػػی گِٓم، چیٌظ

سَدم در ذال آنػَزش ْػایی  دیصگاهکطدم، از  ٌصؼ ـرتت نی ةی
کػل  .دٌم راذػت ىیػػت ةَدم. کاری کػً اىخػام نػی اٌطیهيی نی

کػطدم تتٍػاتی  اگػط ؽػها را گهػطاه نیاغػت. حٍان در ذال ىياره 
 داؽت. نی

نَر نٍهَل چیظی ةػیؼ از ایػو  کييص ةً اْطادی کً تظکیً نی
کييص. انا اگػط  ام تخطةً ىهی ً تَـیّ کطدهکرا نصار آغهاىی ةظرگی 

وغیل  نادۀ ةا اىطژی ةاه حػایگظیو  تط ةً ةشَاٌیص ةصن ٌطچً غطیً
نَر کانل ةً آن تتصیل ؽَد، ایو نصار کاْی ىیػت. ةطای ایو  و ةً

ٌػای  کار، ةایص چطسؼ نصار آغهاىی دیگطی ةاؽص کػً ٌهػ  کاىال
نػػصار آغػػهاىی »ا را ةػػً ذطکػػت درآورد. آن رتان  ةػػصناىػػطژی در 

داىيػص. ایػو ىػام  درةػارۀ آن نینٍػصودی اْطاد ىانيص و  نی« نائَیَ
، انا حایی ْاش یا تؾطید ىؾصه آنصه اغتٌا  در کِاب وةیگاه گاه

اىص، چطاکً رازی  درةارۀ آن ـرتت کطدهـَرت ىيطی  ةًاغت. ْٖم 
کيم. ایػو نػصار  آؽکار نػیتان  ةطای ایيخانٍط ةَده اغت. انا  غطةً

ییو در  در ْطؽ غػط یػا از ىٖهػ  ٌػَیی ٌَیی تَاىص از ىٖه  ةای نی
ؽَد. ةا ْطض ایيکً از ْطؽ غط ؽطوع ؽػَد، در  دوراه ؽطوع نیان
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انِصاد سهی کً غهت ییو )حلَ( و یاى  )دؾػت( ةػصن را حػصا 
 آیػص. غػپع در داییو نی و از غهت گَشکيص  نیکيص ذطکت  نی

یک اىگؾِان ذطکػت  ِصاد یکو در انآیص  نیٌا داییو  انِصاد ؽاىً
ِػً،  انِصاد دٍلَی ةصن ذطکت نی کيص. غپع در نی کيص، زیط دا ْر

رود، در انِصاد داسل ران دیگػط دػاییو  در انِصاد داسل ران ةاه نی
ًِ، زیط دای دیگط نی ، در رود نػیرود، در انِصاد دٍلَی ةصن ةػاه  ْر

ؽ غػط، کيص و ةا رغیصن ةً ْػط یک اىگؾِان ذطکت نی انِصاد یک
دٌص. ایو ٌهػان نػصار آغػهاىی نػائَیَ  یک دور کانل را ؽکل نی

در چيص آن را  تَاىيص کِاةی درةارۀ آن ةيَیػيص انا اغت. دیگطان نی
کيم راز آغهاىی نرػَب ؽَد، انػا  ام. ْکط ىهی حهلً سالـً کطده
کييػص سیلػی ةػاارزش اغػت و درةػارۀ آن چیػظی  دیگطان ْکػط نی

درةػارۀ نػصار آغػهاىی نػائَیَ ـػرتت گَیيص. ْٖػم ٌيگػانی  ىهی
ٌػػِيص. ؽان  آنَزش ةً نطیصاندر ذال نَر وإٍی  کييص کً ةً نی

یػک از ؽػها ىتایػص وِٕػی  ام، انػا ٌیچ اگطچً ایو را آؽػکار کػطده
دٌی یػا کيِػطل کيیػص. در  حٍػتتان  ةا ذٌوآن را  کيیص تهطیو نی

ی وإٍػی ا دػطدازیم. وِٕػی تظکیػً ىهیانػَر گَىً ةً  ْایَن داْا ایو
کيػص  غَی غهَح ةاهتط راٌيهػایی نی دٌیص کً ؽها را ةً اىخام نی

تظکیػً ةایص در ذایت ةصون ٕفص و آزاد از ٌط ىػَع ٍْاییػت ْکػطی 
آنػاده و  ؽػَد ىفػب نیتان  ةصندر  ،ی کً ىیاز داریصٌطچیظ کيیص.

نَر  ةػًتػان  ٌػای درون ةطای اغِٓاده اغت. ایػو نػصار را نکاىیظم
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کييص تا ؽها  ٌایی کً دیَغًِ کار نی کيص، نکاىیظم نیسَدکار ایخاد 
نَر نتیٍػی  را تتصیل کييػص. وِٕػی زنػاىؼ ةطغػص، ایػو نػصار ةػً

چطسص. ؽایص روزی در ذیو تهطیو نَِحً ؽػَیص کػً  سَدش نی
ةصیو نٍيػی اغػت کػً . غطتان ةً یک نطؼ در ذال ىَغان اغت

ن نصار آغهاىی نػائَیَ در آن حٍػت در ذطکػت اغػت. اگػط غػطتا
دیگط ىَغان کيص ةصیو نٍيػی اغػت کػً ایػو نػصار در آن نطؼ  ةً

 کيص. حٍت دیگط در ذطکت اغت. در ٌط دو حٍت ذطکت نی

وِٕی نصار آغهاىی ةظرا یا کَچک در ْطدی ؽػکل ةگیطىػص، 
آنػصن  دػاییو ط او در ذیو نصیِیؾو ]ناىيص ذایػتنهکو اغت غ

ر اىػطژی غط ةً ٌالنت نَاْٖتب تکان ةشَرد و ایو ٌالنِػی از گػض
دٌیم و نػصار آغػهاىی ْػایَن  اغت. تهطیو چٍارم کً اىخػام نػی

ا اىطژی را در ةصن ةً گطدش  ۀؽَد، ةً ؽیَ ىانیصه نی ٌهیو نصاٌر
ذِػی دػع از ایيکػً اىخػام تهػطیو را تهػام  در وإًآورد.  در نی

دٌص. کاری کً ایو تهطیو  کطدیص ىیظ سَدش ةً چطسؼ ادانً نی
را تَٖیػت تان  ةصنٌای درون  نکاىیظمدٌص ایو اغت کً  اىخام نی

ؽػَد ایػو نػصار  کيص و ایو ٌهان چیظی اغػت کػً ةاٌػث نی نی
کييصگان را تظکیػً  ایم کً ْا، تهطیو نَر دیَغًِ ةچطسص. آیا ىگًِٓ ةً

در وًٕٓ  تان ةی ةطیص کً نصار آغهاىی نَر نتیٍی دی نی کيص؟ ةً نی
ایو هی  چطسؼ اغت. ذِی وِٕی در ذال تهطیو ىیػِیص، ذال 

ای از  ؽػصه نٍػادل هیػً ىفػبتان  ةػصنٌای چی کػً در  نکاىیظم
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کيػص  را ٌػصایت نیتان  ةصنٌای ةظرا ةیطوىِی اىطژی اغت و  کاىال
ٌػای ةیطوىػی  نَر سَدکػار اىخػام دٌػص. ایػو کاىال تا ایو کار را ةً

کع ىیظ ةچطسيص، چطاکػً ةػً دو نػطؼ نیيتَاى نی چطسيػص و  ص ةٌط
 يص.يک را تَٖیت نیتان  ٌای اىطژی در کاىال نَر دیَغًِ حطیان ةً

نػػصار آغػػهاىی چیػػػت؟  دادن دػػع ٌػػصؼ اـػػلی ؽػػکل
ًا داؽِو  سَدی نصار آغهاىی، ةً دادن ؽکل سَد ٌصؼ ىیػت. ـْط

، ساص ىیػػت. ٌػصؼ ایػو اغػت کػً ٕصر آنؽصه ىیظ  نصار نِفل
ت زنان ٌم از ، اىطژی ةػصن ٌای تهام کاىالْطد در تظکیً،  ةا دیؾْط

کيص  نَر کانل ةاز ؽَد و نصار آغهاىی کهک نی ةًنطیٔ یک نصار، 
ٌاب چیظی اغت کً اىخػام  کاىال کطدن  ةً ایو ٌصؼ ةطغیص. انا ]ةاز

ایم. وِٕػی در تظکیػً دػیؼ  ؽطوع کطدهتان  آن را دیؾادیؼ ةطای
رویص ؽایص ةطسی از ؽها دػی ةتطیػص کػً وِٕػی نػصار آغػهاىی  نی

تط و  گػػِطده درون درتان  ٌای ىالچطسؼ اغت، کادر ذال ةظرا 
تط ؽَىص. ایػو  دٍو ،ؽَىص. ؽایص ةً ٌطض یک اىگؾت تط نی وغیً

تػط و  ٌػای دٍو اِْص زیػطا حطیػان ٕػَی اىػطژی ةػً کاىال اتٓاؽ نی
ؽَد. انا ٌيَز ٌم چیظ ساـی ىیػت. دع تػا  تط نيخط نی روؽو

تػصریج  ٌػای اىػطژی ةایػص ةً کخا ةایػص تهػطیو کيیػص؟ تهػام کاىال
در ؽػَد تػا ایيکػً  تط تط و روؽػو تط ؽػَىص و اىػطژی، ٕػَی طیقٌ

، ٌظاران کاىال اىطژی در ٌػم ادُػام ؽػَىص. در ایػو نطذلػً، ىٍایت
 دیگط ةصن ْطد ٌیچ کاىال اىطژی یا ىٖه  نب غَزىی ىػصارد. زیػطا
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تکػً را  ؽػَىص تػا ةػصىی واذػص و یک ةػً یکػصیگط نلرػٔ نیٌا  آن
ٌای اىػطژی ایػو اغػت:  کانل کاىال کطدن  ةػازىص. ٌصؼ ىٍایی ةاز

 ةً نادۀ ةا اىطژی ةاه.تان  ةصنتتصیل کل 

ایو نطذلً رغیصه ةاؽػیص ةػصیو نٍيػی  ةًتان  ویتهط در اگط
اغاغًا ةا نادۀ ةا اىطژی ةاه دوةاره غػاسًِ ؽػصه تان  ةصناغت کً 

ٕلهػطو اغت. ةصیو نٍيی اغت کً ةً ةاهتطیو غهد تظکیػ  ْػای 
ةصن ْیظیکی ةؾطی تا اوج سػَد تظکیػً کػطده ایص و   رغیصهةؾطی 
کيص کػً چيػص یريػً  وكٍیت حصیصی را تخطةً نیتان  ةصناغت. 

دٌم. در ایو نطذلً، نٖصار زیادی گَىػ  سَاٌیػص  ةٍص تَكید نی
را تان  ةػصنٕلهطو ةؾطی داؽت و در ذایی کً در نَل تظکی  ْای 

ٌػػای  نتیٍی )تَاىػػایی ٌػػای ْػػَؽ ، تهػػام تَاىاییایػػص کطدهتظکیػػً 
ایص. انا چَن در  نادرزادِی( نهکو ةطای ةصن ةؾطی را تَغًٍ داده

ؽػَىص و در  ٕٓل نیٌا  آن کيیم، اکثط نیان نطدم ٌادی تهطیو نی
تػا ارتٓػاع  تػان گَى  گیطىص. ٌهچيیو غَِن ٕطار ىهیتان  دغِطس

ٌای نشِلٓی کػً گَىػ  ةػً سػَد  سیلی ةليصی رؽص کطده و ؽکل
ًِ ةً ؽصت تَٖیت ؽصه اغت. انػا  يصتان ةًوغیل  گَى  ىیطون گْط
تَاىيػص در  نتیٍی کً در ایو نطذلً داریص ْٖم نی ٌای َْؽ تَاىایی

ایو ُةٍص نا تث یط داؽًِ ةاؽيص و ٌیچ تػث یطی در ُةٍػصٌای دیگػط 
اىص. انػا ةػً  از ةصن ةؾطی ْیظیکی نا تظکیً ؽصهٌا  آن ىصارىص؛ زیطا

نتیٍی ةشؾػی  ای ْػَؽٌ . ایو تَاىاییاىص تَحً ٌط ذال ةػیار ٕاةل
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ی  در ُةٍصٌای نشِلػّ ٌػػِيص و ةػً ؽػیَهتان  ةصناز  ٌای ؽػگْط
اىص. ةػیار ْطاوان و نِيَع سَاٌيص ةػَد و ذِػی  تِییط ناٌیت داده
ةطغػيص. ةطسػی اْػطاد غطاغػط  ةػً ىيػطدٌيػصه  نهکو اغػت تکان

تػک نياْػض  ٌا تک ؽَد و ایو چؾم ةا چؾم دَؽیصه نیؽان  ةصن
کييص. چػَن ایػو  را دط نیؽان  نطتتم ةا ةصندَغت و ىیظ ُةٍصٌای 

ؽػان  گَىگی از نصرغػ  ةػَدا اغػت، ةٍلػی اْػطاد در غطاغػط ةصن
َا یػػا ةػػَدا سَاٌيػػص داؽػػت. گػػَىگی کػػً داریػػص ةَدیػػػاتتفػػَیط 

ػت و ةاٌػث نِخلی ؽکل  ؽػصن ٌای نشِلّ ةً سػَد سَاٌػص گْط
 ةػیاری از نَحَدات زىصه سَاٌص ؽص.

غػً گػل روی »ىام  ؽَد ةً در ایو نطذلً، نٍَٕیِی ىاٌط نی
گیط اغػت. ایو ذایِی ةػیار آؽکار و چؾه« .آیيص ٌم نی غط گطد

آن  تَاىػص ذِی ْطدی کً چؾم غَنؼ در غهری ةاه ىیػت نی
ؽػَد. یکػی گػل ىیلػَْط آةػی  ةتیيص. غً گل ةاهی غط ىػاٌط نیرا 

اغت، انا از ىَع گل ىیلَْط آةی ُةٍػص ْیظیکػی نػا ىیػػت. دو گػل 
ٌػا ةػاهی  ٍصٌای دیگط و ةػیار زیتا ٌػػِيص. ایػو گلدیگط ىیظ از ةُ 

ٌای  در حٍت گطدش ٌٖطةػًٌا  آنغط ؽشؿ در چطسؼ ٌػِيص. 
و چطسيػص  نیٌای غػاٌت  غاٌت یا سالؼ حٍػت گػطدش ٌٖطةػً

نَر نػػِٖل ةچطسيػص. ٌػط گػل  تَاىيػص ةػً ٌا ىیظ نی ٌطیک از گل
غَِن ةظرگی دارد کً ٕهط ایو غَِن نٍادل ٕهط گل اغػت. ایػو 

ٌای گَىػ   غػَِنٌا  آن روىص، انا نی  آغهانليصای ً غَِن تا ةغ
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ًا ایػػو ؽػػکل را ةػػً سػػَد نی گیطىػػص و ةػػػیار  ىیػػػِيص، ةلکػػً ـػػْط
َکً نیٌا  آن اىگیظىص. اگط ؽگٓت ؽَیص. وِٕی تػا ایػو  را ةتیيیص، ؽ

ىػطم تان  روؽو و داک و دَغتتان  ةصنکطده ةاؽیص  نطذلً تظکیً
ةً ةاهتطیو ؽػکل از تظکیػ  ْػای  ؽَد. در ایو نطذلً و یهیّ نی

تان ىیػت. ٌيَز ٌم ةایػص  ایص، انا دایان تظکیً رغیصهٕلهطو ةؾطی 
 ةً تظکیً ادانً دٌیص و ةً دیؼ ةطویص.

ت نی ٌهان کيػص وارد نطذلػ  گػضار ةػیو  نَر کػً ْػطد دیؾػْط
 ْطاغػَی ْػای ٕلهػطو ةؾػطیو غػهد ٕلهطو ةؾػطی غهد ْای 

ؽَد )ةصن ؽػٓاؼ  ؽَد کً ذایت ةصن غٓیص سایؿ ىانیصه نی نی
ؽَد(. وِٕی تظکی  ةصن ْیظیکی ةً ةػاهتطیو ؽػکل  ىیظ ىانیصه نی

نػَر اغػت کػً ةػصن  رغیصه ةاؽص، ْٖػم ایوٕلهطو ةؾطی در ْای 
تا ةاهتطیو ؽکل سَد تتصیل ؽصه اغت. وِٕی کػل ةػصن  ْیظیکی

ةا اىطژی ةاه تؾکیل ؽصه نَر کانل از نادۀ   ةً ایو ؽکل ةاؽص، ةً
ةػً  ؽَد؟ زیطا ایػو ةػصن اغت. چطا ةصن غٓیص سایؿ ىانیصه نی

ةاهتطیو درح  سلَص رغیصه اغت. اگط کػی ةا چؾػم غػَم ةػً 
آن ىگاه کيص، کل ةصن ؽٓاؼ اغت، نثل ؽیؾ  ؽٓاؼ اغت. اىگار 

 سػصاییةػصىی  ،ىیػت. ةصیو نٍيی اغت کً ایو ةصنآىخا  چیظی
کً از نػادۀ ةػا اىػطژی ةػاه غػاسًِ ؽػصه و  اغت. زیطا ةصىی اغت
نان ىیػػػت. در ایػػو نطذلػػً، تهػػام  اوییػػً ؽػػتیً ةػػصن ْیظیکػػی

ةػػاره کيػػار گضاؽػػًِ  یک نتیٍی ةػػً ٌػػای ْػػَؽ ٌػػا و نٍارت تَاىایی
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ؽػَىص، چطاکػً  در ُةٍصی ةػیار ٌهیٔ ٕطار داده نیٌا  آن ؽَىص. نی
ص ىیػِيص. اغِٓادۀ ةیؾِطی ىصارىص و از آن نطذلً ةً ةٍص دیگط نٓی

 ؽان نهکو اغت ایو ةاؽص کً روزی در آیيصه وِٕػی تيٍا اغِٓاده
تان را نػطور کيیػص،  در تظکیً نَْٔ ؽصیص و سَاغِیص غػٓط تظکیػً

 ةیيصازیص. در ایو زنػان ْٖػم دو چیػظ ٌيػَز ةػإیٌا  آن ىگاٌی ةً
ؽصه کً ةً اىػصازۀ  ناىصه اغت: غَِن گَى  و کَدک حاودان تظکیً

غت. انا ٌط دو در ُةٍصی ٌهیػٔ وحػَد دارىػص و ةظرگی رؽص کطده ا
را ٌػا  آن تَاىيػص اْطادی ةا چؾم غػَنی در غػهری نَِغػم ىهی

تَاىيػص ةتیييػص  ةتیييص، زیطا دیصؽان نٍهَهً نرصود اغت. ْٖػم نی
 ؽٓاؼ اغت.تان  ةصنکً 

 ،ی نَِٕی اغػت ا چَن نطذل  ةصن غٓیص سایؿ ْٖم نطذلً
را ؽػطوع  ٕلهػطو ةؾػطی ْطاغػَی ْػایتظکیػ   ،ةا تهطیو ةیؾِط

ؽػَد. ایػو ةػصىی  ىیػظ ىانیػصه نی سػصاییکيیص کً تظکی  ةصن  نی
 ؽیي  سَاٌص ةَد کً ْٖم نِؾکل از گَى  اغت. ٌهچيیو ؽیو

ٌػػای  ؽػػَد. در ایػػو نطذلػػً از تظکیػػً، تَاىایی دایػػصار نیؽػػها 
را دیگػػط ةایػػص ٌػػا  آن دٌیػػص کػػً حصیػػصی را ؽػػکل نی نتیٍی ْػػَؽ

ىٍایػػت ٕصرتهيصىػػص و  ىانیػػص. ةی« ْػػای ةػػَدا سػػصاییٌای  ٕػػصرت»
تَاىيص در ٌط ُةٍصی ٌهل کييص. ةػا ادانػ  تظکیػً، سَدتػان آگػاه  نی

چگَىػػً سَاٌػػص ةػػَد و  ةػػاهتط سَاٌیػػص ؽػػص کػػً تظکیػػً در غػػهَح
 ی را ةایص اىِيار داؽت.چیظ چً
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 بیش از حد شَرٍيیجانٍابستگی 

 ؽَروٌیخانةگضاریص درةارۀ نَكٌَی ـرتت کيم کً ةً واةػِگی 
گَى  را  ٌا چی ؽَد. ةػیاری از اْطاد نصت ةیؼ از ذص نطةَط نی

تهػػطیو آن را  اىػػص. اْػػطادی ىیػػظ ٌػػػِيص کػػً ٌطگػػظ تهػػطیو کطده
اىص، انا در نلب ذٖیٖت و نٍيی زىصگی اىػان ةَده و درةارۀ  ىکطده

گیطىػص ىاگٍػان  اىص. وِٕی ْایَن داْای نا را یػاد نی آن تٍهٔ کطده
کييػػص کػػً در زىػػصگی  را درک نی ٌایی دطغػػؼز داغػػز ةػػػیاری ا

را داؽػػِيص انػػا ىَِاىػػػِيص. نتیٍػػی اغػػت کػػً  ٌػػا آن آرزوی درک
زده ؽػَىص.  کييص ٌیخػان ٌای حصیصی کً کػب نی سانط ىگطش ةً

ةطىػص  ٌا دػی نی کييصگان وإٍی ةً ارزش ایو آنَزه داىم تهطیو نی
دٌص: اْػطاد  دارىص. انا ایو نؾکل اُلب روی نی گطانی نیآن را  و

ؽَىص و ٌيگام تٍانػل ةػا  نی ؽَروٌیخاناز ْطط سَؽرایی دچار 
ِار نی ادی ْر  کييص یا در نٖایػً ةا دیگطان ٌخیػب ةػً نطدم، ُیٌط

 گَىً ةاؽص. گَیم ىتایص ایو رغيص. نی ىيط نی

کيیػص، ةيػاةطایو  اکثط ؽها در حانٍػ  نػطدم ٌػادی تظکیػً نی
و ةایص ةا ْکػطی روؽػو  ىتایص از حانٍ  نطدم ٌادی ْاـلً ةگیطیص
نَر نتیٍػی ةػإی ةهاىػص.  تظکیً کيیص. رواةم ةیو ٌهصیگط ةایص ةػً

ؽػیيگی در غػهری ةػػیار ةػاه و ذٌيػی درغػت  ایتًِ ؽها ؽیو
ػای  ؽیي  و غهد سَد را رؽػص نی داریص. ؽها ؽیو دٌیػص، کاٌر
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ػای سػَب  و ٌهیؾً غٍی نیدٌیص  هیىادرغت اىخام ى کيیص کاٌر
ِار نیدٌیص. ةٍلی اْ اىخام کييػص کػً اىگػار از یرػاظ  طاد نَری ْر

ادی از ایػو حٍػػان دىیػَی غػػطسَرده و ایيکػً  اىػص یػػا ذٌيػی ُیٌط
ایی نی نيخػط ةػً ٍْهيص.  ىهینطدم گَیيص کً  دیػطد ٌػِيص. چیٌظ

چطا ْطدی کً ْایَن داْػا : »اؽِتاه ةگَیيص ةً ؽَد کً نطدم ایو نی
ٌػا  آن «رواىی دارد.ؽَد؟ ىاٌطًا نؾکل  نَر نی گیطد ایو را یاد نی

ًا ةیؼ از ذص ٌیخػان نَِحً ىهی ةَدیػص و  زده ؽػصه ؽَىص کً ـْط
ِػار ىهی کطدیػص. ٌهگػػی درةػارۀ ایػػو  نيهٖػی ىتَدیػص و نتیٍػػی ْر

ِار ةیيصیؾیص: ایو ىیظ اؽِتاه اغت و ةً اْطانػی دیگػط  کطدن  نَر ْر
ًِ ػا کيیػص و ْر  ایص و ایو ىیظ واةػِگی دیگطی اغت. ةایص ایو را ٌر

نَر نٍهَل نثل ٌهً در ةیو نػطدم ٌػادی زىػصگی  ةًیی کً در ذا
کيیص، تظکیً کيیص. اگط در ةیو نطدم ٌػادی دیگػطان ْکػط کييػص  نی

ىشَاٌيص داؽت و تٍانل ایص ةا ؽها  ؽیِٓ  اْطانی ْایَن داْا ؽصه
ػتکػػػ ٌیچگیطىػص.  از ؽػها ْاـػلً نی ٌایی را ةػطای رؽػػص  ی ْـط

کييػص ْػطدی  دم ْکػط نیگػضارد. نػط ؽیي  در اسِیارتان ىهی ؽیو
 گٓػِم ةػًرا آىچػً نتیٍی ىیػِیص و ایو سػَب ىیػػت. ةيػاةطایو 

ِار درغِی    داریص.سانط داؽًِ ةاؽیص و نههئو ؽَیص کً ْر

ٌای نطغَم ىیػت کً ةاٌث ؽػَد  روش تظکی  نا نثل روش
ؽشؿ ذلَر ذٌو ىصاؽًِ ةاؽػص، در سلػػً ةاؽػص یػا ؽػیًِٓ و 

سَاٌػص ةػا آگػاٌی کانػل  یؽیصا ؽَد. روش تظکی  نػا از ؽػها ن
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ایيکػً  نرق نٍلم، ةً»گَیيص:  تظکیً کيیص. ةطسی اْطاد ٌهیؾً نی
گػَیم هزم  نی« آیػص. ةيػصم ةػصىم ةػً ىَغػان درنی م را نیاىچؾه

نَر ةاؽػص. نؾػکل ایػو اغػت کػً ٌػادتی را دػطورش  ىیػت ایو
ػػا نی داده ایيکػػً  نرق کيیػػص. ةػػً ایػػص کػػً سَدآگػػاه اـػػلی را ٌر
دٌیػص و  ةيصیص، سَدآگاه اـػلی را اغػِطاذت نی را نیتان  انهچؾ

در  ایػص. چػطا ؽَد. چيػیو ٌػادتی را ؽػکل داده غپع ىادصیص نی
آیػص؟ اگػط آن  ةً ىَغػان درىهیتان  ةصنایص  ىؾػًِ ایيخاذایی کً 

را ذٓػػو کيیػػص و اىػػصکی تان  انهچؾػػةَدن   ذایػػِت ٌيگػػام ةػػاز
نَر ذِم  آیص؟ ةً ةً ىَغان درنیتان  ةصنرا ةتيصیص، آیا تان  انهچؾ

گَى  ةایص ةً ایو نطیٔ  کيیص چی . نؾکل ایو اغت کً ْکط نیىً
ایيکػً  نرق ایػص. ةػً تهطیو ؽَد و چيیو ةطداؽِی را ؽػکل داده

ةصاىیػص کخػا ٌػػِیص ىادصیػص ایيکً  ةيصیص، ةصون را نیتان  انهچؾ
یػطا تان ةایص ٌؾػیار ةاؽػص، ز ایم کً سَدآگاه اـلی ؽَیص. گًِٓ نی

ت  ایو روش، سَد ؽها را تظکیً نی کيص. ةایص ةا ذٌيی آگاه دیؾْط
کيیص. نا تهطیو نصیِیؾو ىیظ داریم. چگَىً نصیِیؾو را تهػطیو 

ایيکػػً  داىیم کػػً ٌهػػ  ؽػها، ةػػصون تَحػػً ةػػً کيیم؟ هزم نػػی نػی
در ذػال  ایيخػاچٖصر ٌهیٔ اغت، آگػاه ةاؽػیص کػً تان  نصیِیؾو

اریص ةػً نطذلػ  سلػػً ةطویػص، ةػً تهطیو ٌػِیص. نهلًٖا احازه ىص
چیظ آگاه ىتاؽیص. دػع دٕیٖػًا چػً ذػایِی روی  ذایِی کً از ٌیچ

ةيؾػیيیص اذػػاس سػَب و ةػػیار راذِػی آىخػا  دٌص؟ وِٕی نی
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ػی ىؾػػًِ دَغػِ  تشػم درون ایيکً سَاٌیص داؽت، نثل ایص،  نُط
کل کيیص  نیاىخام تهطیو ٌػِیص، انا اذػاس در ذال کً یص آگاٌ
ذطکت کيص. ایػو آن چیػظی اغػت کػً ةایػص در تَاىص  ىهیتان  ةصن

تظکی  نا اتٓاؽ ةیِٓص. ذایت دیگطی وحَد دارد کػً وِٕػی نػصتی 
تَاىیػص  ؽػَىص و ىهی ةطیػص کػً داٌػا ىادصیػص نی ىؾیيیص، دی نی نی

ًِ ٌا  ةازوٌػا و دغػت .ؽػَد اىص. ةصن ىیظ ىادصیػص نی ةٍٓهیص کخا ْر
نَر کػً ةػً  ناىػص. ٌهػان ْٖم غػط ةػإی نػی .ؽَىص ىیظ ىادصیص نی

ؽَیص کً غطتان ىادصیص ؽػصه  دٌیص نَِحً نی نصیِیؾو ادانً نی
در  ایيخػاایيکً  ناىص، ْٖم کهی آگاٌی از ةإی نیتان  و ْٖم ذٌو

تهطیو ٌػِیص. اگط ةَِاىیص ةً ایو نطذلً ةطغػیص، ةػً اىػصازۀ ذال 
کاْی سَب اغػت. چػطا؟ وِٕػی ؽػشؿ در ایػو ذایػت تهػطیو 

اغت و ایو ةٍِػطیو  ؽصن تتصیلدر ذال نَر کانل  کيص، ةصن ةً نی
سػَاٌیم ةػً چيػیو ذػایِی از  ذایت اغػت. ةيػاةطایو از ؽػها نی

تػان را از دغػت  غکَن ةطغیص. انا ىتایص ةً سَاب ةطویص یا آگاٌی
ةصٌیػػص، زیػػطا در ایػػو ذایػػت نهکػػو اغػػت ْػػطد دیگػػطی  هػػطۀ 

 آورد. ةً دغترا تان  ٌای تالش

یص نههئو ةاؽيص کػً ٌطگػظ در ةػیو کييصگان نا ةا ٌه  تهطیو
ِار ىهی نطدم ٌادی ةً کييػص. اگػط ىٖػؼ ةػصی را  نَر ُیطنتیٍی ْر
کيیص و کاری کيیص کػً دیگػطان ةگَیيػص ْػایَن داْػا ا ةیو نطدم ایٓ

ْػػایَن داْػػا  ؽػػصن کيػػص، ةاٌػػث ةصىام ُطیػػب نی اْػػطاد را ٌخیػػب
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در  سَاٌم ایو ىکًِ را ةً سانط داؽًِ ةاؽػیص. ؽَیص. وإًٍا نی نی
ٌای دیگػػط ىیػػظ ةایػػص نطإػػب ةاؽػػیص کػػً  روىػػص تظکیػػً و در زنیيػػً

ةػیؼ از ذػػص را رؽػص ىصٌیػص. اٌطیهيػػان  ؽػَروٌیخانواةػػِگی 
 تَاىيص از ایو ذٌيیت اغِٓاده کييص. راذِی نی ةً

 تزکیۀ گفتار

اىػص. ةشػؼ  کطده ٌای نضٌتی گَىاگَن غکَت را تهػطیو نی غيت
دٌيػص اْػطادی  ىخػام نیساـی از حانٍ  نضٌتی کً ایػو کػار را ا

ٌا زىػصگی  و در نٍاةػص یػا ـػَنًٍؽػَىص  نیرک دىیا اٌػِيص کً ت
زدن  کييص. هزن  تظکی  ایػو اْػطاد ایػو اغػت کػً کػالً از ذػطؼ نی

تاىی ةً سَد را ٌا  آن سَدداری کييص.  دٌيص اسِفاص نیزىصگی ٌر
و ْاـػلً ةگیطىػص  چیظ ٌهػًاز گیطىص تػا ذػص نهکػو  و تفهیم نی

دارىص ذِی یک ْکط ةص نهکو اغت کارنا ایخاد کيص یا گياه ٌٖیصه 
کارنػای »و « کارنػای سػَب»نرػَب ؽَد. نضاٌب کارنا را ةػً 

آن کارنای سَب یا ایيکً  اىص. ةصون تَحً ةً ةيصی کطده تٖػیم« ةص
ةػَدىی کػً نصرغػ  ةػَدا از آن  کارنای ةص ةاؽص، ةا تَحً ةػً سػایی

دٌػص،    دائػَ آنػَزش نیةَدىی کػً نصرغػ کيص یا ٌیچ ـرتت نی
تظکیػػ  ٌػػای  کييػػصگان روش یوآیػػص. تهط ةػػً وحػػَدکارنػػا ىتایػػص 

ٌیچ کاری اىخػام ىصٌيػص، کطدىص  نیساـی ذِی غٍی ای  َنًٍـ
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تَاىػػػِيص راةهػػ  کارنػػایی دؾػػت نػػػائل را ةتیييػػص یػػا  زیػػطا ىهی
چػً ىػَع ایيکػً  داىػِيص آیا اىخام کاری سَب اغت یا ةص یػا ىهی

ی نٍهػَیی کػً ةػً چيػیو  ا کييصه د دارد. تهطیوراةه  کارنایی وحَ
 در ىِیخػًتَاىػص ایػو نػػائل را ةتیيػص،  هیىغهد ةاهیی ىطغػیصه 

 آیػص اىخػام نی ةػً ىيػطىگطان اغت اگط کاری را کً در ىاٌط سَب 
ایػو ةػَد کػً تػا ذػص ؽػان  ذل دٌص، ةً چیظ ةصی تتصیل ؽَد. راه

ااری از انکان ٌیچ دسایِی ىکييص ةً ایو انیص کً ةا سَدد یػا  کاٌر
داىػػِيص کػً  ٌای ُیطهزم، از ایخاد کارنا احِياب کييص. نی ٍْاییت

ؽَىص آن را ةا زحط و غشِی از  آیص، نختَر نی ةً وحَدوِٕی کارنا 
ةیيی و  روؽػو کييػصگان، زنػان رغػیصن ةػً ةیو ةتطىص. ةػطای تظکیً

کهال چیظی اغت کً از ٕتل تٍیػیو ؽػصه و ٌػط کارنػایی کػً در 
کيػص. ةيػاةطایو ْػطد   نػیط اكاًْ ؽَد کل غٓط را دؽَارتط نینَل 

 کيص. ٕفصی را تهطیو نی ةی

 ٌطچػًدر نصرغ  ةَدا تظکی  گِٓار ةط نتيای ایو ىيط اغت کً 
و دؾػت   ی اغت کً اْکار او دیکًِ کػطدهآورد چیظ ْطد ةط زةان نی
نَر ذِم ٕفص و ىیِی ىًٍِٓ اغت و ةػیار نرِهل  آن اْکار ىیظ ةً

ؽَد کً او ْکطی ؽػکل دٌػص،  کً وِٕی سَدآگاه ْطد ةاٌث اغت
کػار  ٌایؼ را ةػً ٌا و اىصام ىيطی ةصٌص، کاری اىخام دٌص یا ذع

 ؽػصن ىٌَی دػای واةػػِگی در نیػان ةاؽػص. ةػطای روؽو ةتطد، ةً
نَكَع، نػائلی را کً اْطاد گاٌی اوٕات ةیو سَد دارىػص در ىيػط 
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از ةػصی دیگػطی کػً  در ذػایی گَیيػص از سػَةی کػػی نی :ةگیطیص
سَةی  دٌيص کً کػی در نٖایػً ةا دیگػطی ةػً گَیيص یا ىيط نی نی

تهطیو کطده اغت. چيیو ىيطاتی ةازتاب نػائلی ةیو اْطاد اغت. 
سَاٌیػص  گَییػص نی نی :یا نَكَع رایج دیگطی را در ىيػط ةگیطیػص

سَاٌیص کػاری ةػً ؽػیَۀ ساـػی اىخػام  کاری اىخام دٌیص یا نی
َییص نهکو اغت نيخط ةػً ایػو ؽػَد کػً کػػی گ ؽَد. آىچً نی

. ةً ایو ؽکل، کػالم تلٍیّ ؽَدنَر ىاسَاغًِ آغیب ةتیيص یا  ةً
کارنػا ایخػاد کيػص، تػان  نهکػو اغػت ىاسَدآگػاه ةطایتان  یا ٌهل

ةػیار دیچیػصه اغػت. ةػً ٌهػیو ٌلػت  ،چطاکً نػائل ةیو اْطاد
ـػرتت ْطد در کل ایيکً ٌا درةارۀ  اغت کً ةطسی نٍاةص و ـَنًٍ

اىص. ةياةطایو تظکی  گِٓار یا تهػطیو غػکَت  ىکيص ةػیار حصی ةَده
ٌای نضٌتی حایگاه نٍهی داؽًِ و نهایب ْػَؽ  ٌهیؾً در روش

 کطدىص ةیان کطدم. را ةطای تؾطید رویکطدٌایی کً اسِیار نی

کييصگان ْایَن داْای نا در ةیو نطدم ٌادی تظکیً  اکثط تظکیً
تاىی را در  ٌایی کً از ٕتل تظکی  ـَنًٍ آن حظ ةًکييص ) نی ای یا ٌر

ًِ ةَدىص(. ةياةطایو ىهی تَاىيص از زىصگی ٌادی در حانٍػ   دیؼ گْط
ؽػِلی  ٌطکػینٍهَیی اىػاىی و تهاس ةا حانًٍ احِياب کييص. 

ؽػػان  سَةی اىخػػام دٌػػص. ةطسػػی اْػػطاد ؽِل ةػػًآن را  دارد و ةایػػص
و نهکو اغت در تيإق  ای اغت کً نختَرىص ـرتت کييص گَىً ةً

ىيط ةطغص. انا در تلاد ةػا آن ىیػػت، زیػطا ىػَع  ةا تظکی  گِٓار ةً
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ٌای گضؽًِ کً غػکَت  کيیم ةا ؽیَه تظکی  گِٓار کً نا تهطیو نی
ٌای گضؽػًِ  کطدىص نِٓاوت اغت. ؽػیَۀ تظکیػ  نػا ةػا ؽػیَه نی

سَاٌیم ىیظ نِٓاوت اغت. وِٕی  نِٓاوت اغت و آىچً از ؽها نی
 ای ـػػرتت کيػػیم کػػً درسػػَر ؽػػیَه ةًکيیم ةایػػص  ـػػرتت نػػی

ػً کييصه اغػت و ٌػیچ تهطیو آنیظی ىگػَییم. نػا  چیػظ ةػص یػا تٕٓط
ٕفػػص داریػػم ةگػػَییم ةػػا  را آىچػػًکييػػصه ٌػػػِیم و ةایػػص  تهطیو

. اگػط ىػًاغِاىصاردٌای ْا ةػيخیم و ةتیيیم آیا نياغب اغػت یػا 
گَىً ةاؽص دع نؾػکلی ىیػػت کػً ـػرتت کيػیم. از غػَی  ایو

تَاىیم ایو روش را  غشِی نی یگط، اگط ٌهیؾً غاکت ةاؽیم ةًد
ی کيیم و آن را ةا غایطیو در نیان ةگػضاریم. تظکیػ   ةً نطدم نٍْط

داری  دٌیم اؽاره دارد ةً تهطیو سَیؾِو گِٓار کً نا آنَزش نی
کيیص، ناىيص ـػرتت  ٌا ـرتت نی در نَإٍی کً از روی واةػِگی

تػط از آن چیػظی اغػت کػً ةػطای درةارۀ نَكٌَات دىیػَی کػً ْطا
کييػصگان  ٌای ةیٍَده ةػا غػایط تهطیو هزم اغت؛ ـرتتتان  ؽِل

ازسػَد اغػت؛  ٌایی کػً تٍطیّ درةارۀ نَكٌَات ةیٍػَده؛ ـػرتت
ایص یا ـرتت درةارۀ نػائل  اغاغی کً ؽيیصه ٌای ةی گِٓو ذطؼ
اىگیظ اغت. ْکػط  ٌیخانتان  ٌالًٕ داریص و ةطایٌا  آن دىیَی کً ةً

ةاؽػیم و ىػَع نان  ٌا ةایػص نطإػب ـػرتت کيم در ایو زنیيػً نی
گَىً اغت. راٌتان در گضؽػًِ ةػط ایػو ةػاور  تهطیو غکَت نا ایو

تَاىص نيخػط ةػً کارنػا یػا  ةَدىص کً ذِی یک ْکط ىانياغب ىیظ نی
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ِيص. ةً ٌهیو ٌلػت  گياه ؽَد و ایو نػائل را ةػیار حصی نی گْط
کالنػی و ذٌيػی آنػَزش ٍْاییػت ْیظیکػی،  کطدن درةارۀ نرػصود

کطدىص تا از اىخام ٌط کػار  دادىص. ٍْاییت ْیظیکی را نرصود نی نی
کطدىػص تػا ٍْاییػت  اؽِتاٌی سَدداری کييػص. تهػطیو غػکَت نی

کطدىص تا ذٌػو  کالنی را نرصود کييص. ٍْاییت ذٌيی را نرصود نی
ٌا در ةطسػػی از  گیطی را سػػایی از اْکػػار ىگػػً دارىػػص. ایػػو غػػشت

کييػص ةػػیار نٍػم  ٌا یا نٍاةص تظکیػً نی در ـَنًٍ ٌایی کً روش
ِار کيیم. تا ؽیي  تهطیو نا ةایص ةط نتٔ ؽیواغت.   ةَده  کييصه ْر
ی ىتایص ةگَییص چیظ چًی ةایص ةگَییص و چیظ چًکً درک کيیص آىخا 

 کاْی سَاٌص ةَد.
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 سخنرانی نًو

 يای نعهَلی گَنگ ٍ ٍرزش چی

گَى  را ذاتًا ىٌَی ورزش ْیظیکػی  غادگی چی  ةػیاری از نطدم ةً
گَىً ْکط کطد، زیػطا در  گیطىص. ایتًِ نتیٍی اغت کً ایو در ىيط نی

در سفػػَص ٌػػای ْیظیکػػی  گَىػػ  و ورزش غػػهری دػػاییو، چی
ٌػای ویػژۀ  نٖایػً ٌػِيص. انا روش ٕاةل دغِیاةی ةً ةصىی غایم

ٌػای  ؼ زیػادی ةػا ورزشاسػِال ،آن و رویکػطدگَىػ   چی تهطیو
ٌػای  ص. ةطای دغِیاةی ةً ةصىی غایم از نطیٔ ورزشىْیظیکی دار

ٌػػایؼ را  ْیظیکػػی، ؽػػشؿ ةایػػص ةیؾػػِط تهػػطیو کيػػص و ورزش
کع اغت، ةً اْظایؼ دٌص. انا تهطیو چی  نَری گَى  دٕیًٖا ةٌط

ؽَد ذطکت کيص. اگػط ٌطگَىػً ذطکِػی  کً از ؽشؿ سَاغًِ ىهی
اغػت. ذِػی گػاٌی اوٕػات ْػطد کػانالً  روانةاؽص، آٌػًِ، ىطم و 
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ٌای ْیظیکػی تٓػاوت   ذطکت اغت. ةياةطایو ةا تهطیو غاکو و ةی
و  دادن گَىػ  ْٖػم ةػً ؽػٓا غهد ةاه، چی دیصگاهزیادی دارد. از 

ػایچذٓو غالنِی نرصود ىیػػت، چطاکػً  ی غػهَح ةػاهتط و ٌظ
ػػی را در گَىػػ  ةػػیؼ از ایػػو اىػػصک  دارد. چی ةػػط نرِػػَای ژْر

ػػای غػػه ری اغػػت کػػً نػػطدم ةػػا آن آؽػػيا ٌػػػِيص. آن چیٌظ
نشِلٓػی در غػهَح نشِلػّ دارد. ىهَدٌػای نتیٍی اغت و  َْؽ
 گَى  چیظی ورای نطدم ٌادی اغت. چی

 ٌا ىیظ تٓاوت زیادی دارىػص. ةػطای ٌا از ىيط ناٌیت تهطیو آن
ؽان  ةشَاٌيص ةصن ،انطوزی ورزؽکاران نشفَـاً ، ورزؽکارانایيکً 

اةت ٌػای ورزؽػی کيػَىی ةطغػيص، ةایػص  را آناده کييص و ةً غهد ٕر
ٌا را اْظایؼ دٌيص. ةياةطایو ةایص ٌهیؾػً ةػصن را در  نٖصار تهطیو

ةٍِطیو ذایت ىگً دارىص. ةطای دغِیاةی ةً ایو ٌصؼ، ةایص نٖػصار 
ٌا را اْظایؼ دٌيص تا سَن ةً اىصازۀ کاْی در ةػصن حطیػان  تهطیو
را در ذایػػت  را زیػاد کييػص و ٌهیؾػً آنةػصن  وغػاز غَستیاةػص، 

ت ىگً دارىص. ورزؽکاران ٌهیؾً  ایػو ٌػػِيص کػً  دىتال ةػًدیؾْط
ٌهیؾػً ةایػص در ؽان  ةصن را اْظایؼ دٌيص، زیطا ةصن وغاز غَست

اةت ةاؽص. ةصن اىػػان از غػلَل ؽػهاری  ٌای ةی ةٍِطیو ذایت ٕر
 نَر کلػی ایػو روىػص را دىتػال ةػًٌػا  آن تؾکیل ؽصه اغت. ٌهػ 

تٖػػیم ؽػصه ةػػیار ٕػَی و در  تػازه ی کػًکييص: زىصگی غلَی نی
تَاىػص  رغص، ىهی نٍَٕیت رؽص اغت. وِٕی ةً ىٍایت رؽص سَد نی
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تطیو  تَاىػص ةػً دػاییو ةیؼ از آن ةً رؽص ادانػً دٌػص و ْٖػم نی
 گیػطد. نیآن را  ای حػای نطذل  سَد ىظول کيص. غپع غلَل تازه

ٌيَان یػک  را ةػًاٌت از روز دوازده غػ ةطای تَكید آن، تَاىیم نی
غػلَل در غػاٌت ؽػؼ ـػتد تٖػػیم در ىيػط ةگیػطیم. ٕیاس 

ده  یػا دٌػص. غػاٌت ٌؾػت، ُىػً ؽَد و ةً رؽص سَد ادانً نی نی
رغػص،  ٌای سَةی ةطای آن اغػت. وِٕػی ىٍػط ْػطا نی ـتد، زنان
تَاىص داییو ةیایػص. در  کيص و ْٖم نی تَاىص ةً ةاه ذطکت دیگط ىهی

ٌيَز ىیهی از ٌهط سَد را ةإی دارد، انا ایو ىیه   ایو زنان، غلَل
اةِی ورزؽکار ىانياغب اغت. ٌهط ةإی  ناىصه ةطای وكٍیت ٕر

ٌػا  کار کطد؟ ورزؽکاران ةایص ةػا اْػظایؼ تهطیو دع ةایص چً
ت گػػطدش سػػَن را زیػػاد کييػػص و دػػع از آن، غػػلَل ٌای  غػػٌط

ٌای  ؽػصۀ حصیػص زودتػط از ذػص نٍهػَل حػایگظیو غػلَل تٖػیم
زىصگی غلَل   چطسایيکً  دیگط، ٕتل ازٌتارت  ؽَىص. ةً صیهی نیٕ

تهام ؽَد یػا وِٕػی ْٖػم ىیهػی از ٌهػط آن ةػإی اغػت، غػلَل 
ةػصن ورزؽػکار ٌهیؾػً  در ىِیخػًؽػَد.  دیگطی حایگظیو آن نی

ت نی ةإصرت ةإی ٌای اىػػان  کيػص. انػا غػلَل نی ناىص و دیؾْط
یػطا تٍػصاد دٍْػاتی کػً تٖػیم ؽَىص، زنَر ىانرصود  ةً تَاىيص ىهی

تَاىص تٖػیم ؽَد نرصود اغت. ْطض کيیص یک غػلَل  غلَل نی
ـص ةار در زىصگی ؽشؿ تٖػیم ؽػَد )گطچػً تٍػصاد  ْٖم ةَِاىص

نیلیَن ةػار اغػت( و ْػطض کيیػص  وإٍی آن ةػیار ةیؾػِط از یػک
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او ؽػَد،  ـص ةار ةػطای ْػطدی نٍهػَیی تٖػػیم یک غلَل وِٕی
ذاكػط ْٖػم در ذال انا ایو غلَل  ـص غال زىصگی کيص. تَاىص نی

تَاىػص ْٖػم ديخػاه  ةيػاةطایو او نی ،ىیهی از ٌهط سَد را نی کػطده
ای ةػطای  ایم کػً ٌػیچ نؾػکل ٌهػصه غال زىصگی کيص. انا ىصیػصه

ً ای اتٓاؽ ةیِٓص، زیطا انطوزه ورزؽػکاران نختَرىػص  ورزؽکاران ذْط
 غػایگی ةطغػيص ةازىؾػػًِ ؽػَىص. نشفَـػاً  ةً غیایيکً  ٕتل از

اةت ةػیار  اغت و تٍػصاد ورزؽػکاران ةازىؾػػًِ ْؾطده انطوزه ٕر
تَاىيػص زىػصگی  نطیػٔ ورزؽػکاران نی ىیظ ةػیار زیاد اغت. ةػصیو

آیػػص کػػً ةػػیؼ از ذػػص  ىهی ةػػً ىيػػطنٍهػػَیی را از غػػط ةگیطىػػص و 
ًِ ةاؽيص. از یراظ تث یط  ترت اـػَهً ةػصیو ـػَرت ىيطی ٕطار گْط

یهی ص ْطد ةصن غػاىةاٌث ؽَ صيتَاى ٌای ْیظیکی نی اغت: تهطیو
ؽػَد. از یرػاظ  تط نی کَتػاه را ذٓو کيص، انا در ٌػَض، ٌهػط ْػطد

ىيػط  ٌا ةػً غػایً ىاٌطی، ورزؽکاران در دورۀ ىَحَاىی نثل ةیػت
 ةػً ىيػطٌا  غػایً غایگی ؽػتیً غی در ةیػتدر ذایی کً  آیيص، نی
رغػػيص. ورزؽػػکاران نٍهػػَهً ایػػو ةطداؽػػت را در نػػطدم ایخػػاد  نی
ؽػَىص. اگػط  و زودتط دیط نیکييص  نیتط رؽص  يص کً اىگار غطیًکي نی

نظیِی وحَد داؽًِ ةاؽص ٌیتی ىیػظ وحػَد دارد. ةایػص ةػً ٌػط دو 
ٌػای ٌػادی  تهطیودیانػصٌای روی غکً ىگاه کيیم. آىچػً گٓػِم 

 ٌػِيص.
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کع تهطیو تهطیو چی ٌای ْیظیکػی اغػت.  گَى  دٕیًٖا ةٌط
ذطکِػی کػً در آن وحػَد ْطغا ىیػػت. ٌػط  هزن  آن ذطکات تَان

گػػاٌی اوٕػػات تػػا ذػػصی کػػً اغػػت.  آٌػػػًِ و روانآرام، دارد، 
در نَل نصیِیؾو، ةػصن داىیص کً  ؽَد. نی ذطکت یا غاکو نی ةی
، ْطد ذطکت ؽَد کً ٌط حيتً از ْیظیَیَژی ةصن ٕصر ةی آنتَاىص  نی

در ٌيػص، ةػػیاری از  .کُيص ؽَد ناىيص كطةان ٕلب و گطدش سَن،
َگی ػا زیػط زنػیو  ٌا نی ی ػا زیػط آب ةيؾػیييص یػا روٌز تَاىيػص روٌز

تَاىيص کانالً سَد را غػاکو کػطده و ذِػی  نیٌا  آن نصَْن ةهاىيص.
ٌای ؽػشؿ  را کيِطل کييص. ْػطض کيیػص غػلَلؽان  كطةان ٕلب

تَاىػص کػاری  کييػصه نی  ؽَىص. یػک تظکیً ةار در روز تٖػیم نی  یک
ةار در ٌط ٌِٓػً،   ةار، یک ٌای ةصىؼ ٌط دو روز یک َلکيص کً غل

تط  ی نػَهىیزناى نػصتیک ةار در ٌط دو ًٌِٓ یا ذِی یک ةػار در 
نَل ٌهط سَد اغػت. ذِػی اْظایؼ تٖػیم ؽَىص. یٍيی در ذال 

کييػص و ةػصن را تظکیػً  ٌایی کً ْٖػم ذٌػو را تظکیػً نی ةا تهطیو
تَاىيص  ىیظ نیٌا  آن ذِیدضیط اغت؛  کييص ىیظ ایو نػئلً انکان ىهی

تط کييػص. نهکػو  ةً ایو درحً ةطغيص و نػَل ٌهػط ْػطد را نػَهىی
دػیؼ  نگط زىصگی ْطد یػا نػَل ٌهػط او از»اغت کػی ْکط کيص: 

ةصن را تظکیً کيص، ایيکً  تَاىص ةصون ىؾصه اغت؟ چگَىً نی تٍییو 
ةلػػً درغػػت اغػػت، انػػا اگػػط غػػهد « تط زىػػصگی کيػػص؟ نػػَهىی
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تَاىػػص  ةطغػػص ٌهػػطش نی غػػً ٕلهػػطوی ةػػً ْطاغػػَی ا کييػػصه  تظکیً
 سَاٌص رغیص. ةً ىيطتط ؽَد، انا در ىاٌط ةػیار دیط  نَهىی

نَر دیَغػًِ  کييػص ةػً ای کً ةصن را تظکیً نی ٌای تظکیً روش
کييػص.  ٌای ةػصن ؽػشؿ حهػً نی نادۀ ةا اىطژی ةاه را در غػلَل

یاةػص  نَر دیَغػًِ اْػظایؼ نی ؽصه ةً وِٕی چگایی اىطژی ذسیطه
و در ىٍایػت زىػص  نیٌای ٌادی ؽػشؿ را وادػع  تصریج غلَل ةً

 ةػً وحػَدؽَد. در ایو زنػان تِییػطی کیٓػی   نیٌا  آن حایگظیو
ناىص. ایتًِ روىص تظکیػً  آیص و ایو ؽشؿ تا اةص حَان ةإی نی نی

روىػػصی ةػػػیار آٌػػػًِ و تػػصریخی اغػػت و ؽػػشؿ ةایػػص ةػػػیار 
کيػػص. ذٌػػو و ةػػصن ةایػػص آةصیػػصه ؽػػَىص و ایػػو کػػاری  ْػػصاکاری

ْطغػػا اغػػت. ةػػطای نثػػال، وِٕػػی ةػػا دیگػػطان دچػػار تلػػاد  نإت
آرام ةهاىیػص؟ وِٕػی در درون تَاىیػص  ؽَیص آیا نی ؽیي  نی ؽیو

آرام درون  تَاىیص در گیطد آیا نی تان در سهط ٕطار نی نياًْ ؽشفی
نَر ىیػت  و ایو ةهاىیص؟ رغیصن ةً ایو نطذلً ةػیار دؽَار اغت

ًا ةا سَاغِو آن ةَِاىیص ةً آن نطذلػً ةطغػیص. اةِػصا ةایػص  کً ـْط
 ساـی ةطغص.  ةً نطذلتان  ؽیي  و تَٖای ؽیو

ٌػػای ْیظیکػػی  گَىػػ  را ٌهػػان ورزش ةػػػیاری از نػػطدم چی
ًِ ایو دو سیلی ةػا ٌػم ْػطؽ در ذایی کً  اىص، نٍهَیی در ىيط گْط

گَىػ  ْٖػم  ای چیٌػ نِٓػاوت اغػت. روشؽان  دارىص و اغاس
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را در ٌػػا  آن ٌػػای ْیظیکػػی ٌػػػِيص کػػً ٌيگػػانی نؾػػاةً ورزش
کييػص و  تطیو غهد و ةطای غالنِی و تيصرغِی تهطیو نی اةِصایی

گَىػ  در نطاذػل  ٌػای چی تهطکظ ةط اىطژِی چی اغػت. انػا روش
ًِ کلػی نِٓػاوت ٌػػِيص. در دؾػت دػاهیؼ ةػصن در  تط ةً دیؾْط

حای  کييصگاىؼ ةً غت و تهطیوی ىًٍِٓ اتط ةظراگَى  ٌصؼ  چی
دیطوی از اـَل نطدم ٌادی ةایص از اـَل غػهد ةػاهتطی دیػطوی 

ٌادی چیظی ةطای نطدم ٌای ْیظیکی ْٖم  کييص. در نٖاةل، ورزش
 ٌػِيص.

 نیت ذينی

ٌػای ذٌيػی نػا  ـرتت درةارۀ ىیت ذٌيی، ـرتت درةارۀ ٍْاییت
در نِػظ ٌای ذٌيػی  کييصگان ةً ٍْاییت اغت. ىگطش حانٍ  تظکیً

ٌای گَىاگَن تٓکط اىػان )ىیت ذٌيػی( را چگَىػً  چیػت؟ ؽکل
ؽػَىص؟ دظؽػکی  ٌا چگَىً نِخلػی نی د؟ ایو ؽکلگیط در ىيط نی

تَاىص ةً  در زنیي  نِظ اىػان ٌيَز ٌم ىهیٌایؼ  دژوٌؼىَیو در 
داغز دٌص، زیطا درک نِػظ ةػً آغػاىِی درک ٌا  دطغؼةػیاری از 

ٌػػِی ، تط در غػهَذی ٌهیػٔىیػت. اْکػار،  ىاٌط و غهد ةصن
نػَر  ٌای نِٓاوتی دارىص. انػا آن دارىص و در ُةٍصٌای نشِلّ ؽکل

ز اغػِادان گَى  تفَر کطدىص. ةٍلی ا ٌم ىیػِيص کً اغِادان چی
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روؽيی تَكید دٌيص کً اْکار چگَىً ٌهػل  تَاىيص ةً گَى  ىهی چی
ِٕػی کييص و کييص. ْکط نی نَر کانل آن را درک ىهی کييص، زیطا ةً نی

تَاىيػص  کييػص نی کييص و ْکطی را ایخاد نی اغِٓاده نیؽان  از ذٌو
ػا را  دٌيص و ةط ٌهیو اغاس ادٌػا نی کاری را اىخام کييػص آن کاٌر

 گَىً ىیػت. ایو در وإًاىخام داد. ؽان  ْکطؽان یا ذٌو

اْکار ـرتت کيیم. در چیو ةاغِان  ثةگضاریص اول درةارۀ نيؾ
اـػهالح ٌخیتػی « ةػا ٕلػب. طدنک  ْکط»اـهالذی وحَد داؽت: 

ٌایی در دؾت آن ىًٍِٓ اغت. ٌلم چػیو ةاغػِان  اغت، انا ٌلت
ًِ ةَد چطاکػً  ةػیو ةػصن  ةػط ارتتػاطٌػایؼ  دژوٌؼةػیار دیؾْط

اىػان، نَحَدات زىصه و کیٍان نِهطکػظ ةػَد. در گضؽػًِ اْػطادی 
 کػطدن  در ذػال ْکطؽػان  کطدىػص ٕلب ةَدىص کً وإًٍا اذػػاس نی

کطدىػص نِظؽػان در ذػال  دیگطان اذػػاس نیکً  در ذایی اغت،
ٕتػَل  ٕاةػل اغت. چطا چيیو وكٍیِی وحَد دارد؟ کانالً  کطدن  ْکط

کييص. ٌلػت  ٕلب ـرتت نی کطدن  اغت کً ةٍلی اْطاد درةارۀ ْکط
ایم روح اـلی اىػان ٌػادی ةػػیار کَچػک  ایو اغت کً دریاًِْ

سػَد نِػظ گیطد ٌهلکطد  نیغطچؾهً ٌایی کً از نِظ  اغت و ایصه
 ؽَىص، ةلکً روح اـػلی ْػطد وغیل  نِظ ایخاد ىهی ةًٌا  آن ىیػت.

کيص. روح اـلی ْطد ْٖم در کاخ ىیػَان نػػِٖط  را ایخاد نیٌا  آن
کيػص، آن  ىیػت. کاخ ىیَان کً نصرغ  دائَ درةػارۀ آن ـػرتت نی

ىانػص. اگػط  چیظی اغت کً ٌلم دظؽکی ىَیو نا ُصۀ ـيَةطی نی
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کيػص  ىیَان ةاؽص، او وإًٍا اذػػاس نیروح اـلی ؽشؿ در کاخ 
 ةیػػطون ٌػػایی را ةػػً یػػا دیامکيػػص  نی نِػػظش درةػػارۀ چیػػظی ْکػػط

کيػص  ةاؽص او اذػػاس نی ْطغِص. اگط روح اـلی ْطد در ٕلب نی
 کيص. ٕلتؼ درةارۀ نَكٌَی ْکط نی

کييػصگان  ةصن اىػان، حٍػاىی کَچػک اغػت. در ةػصن تهطیو
نهکو اغت ٌا  آن از طیکٌةػیاری وحَد دارىص و  ۀنَحَدات زىص

نکان سَد را تِییط دٌيص. وِٕی روح اـلی نکػان سػَد را تِییػط 
کيص وإٍػًا ؽػکم  دٌص، اگط ةً ؽکم ةطود، ؽشؿ اذػاس نی نی

کيص. اگط روح اـلی ةً ىطن  غاؽ دا یا داؽي   درةارۀ چیظی ْکط نی
کيػص ىطنػ  غػاؽ دػا یػا داؽػي  دػا درةػارۀ  دا ةطود، او اذػاس نی

 ةػً ىيػطنهکػو اغػت ةػاورىکطدىی ٌطچيص کيص.  کط نینَكٌَی ْ
تان زیػاد ةػاه  دضیط اغت. ذِی وِٕی غهد تظکیػً ةیایص انا انکان

ؽػَیص. اگػط ةػصن ؽػشؿ  ىیػت ٌم نَِحً وحَد ایو دصیصه نی
ایی نثل سلػٔ وسػَ، ویژگػی و  روح اـلی ىصاؽًِ ةاؽص، اگط چیٌظ

کانػل ای گَؽت اغت و اىػاىی  ؽشفیت ىصاؽًِ ةاؽص، ْٖم تکً
ةا سفَـیات ْطدی ىیػت. دع نِظ ةؾطی چً کػارکطدی دارد؟ 

نػان ْٖػم کارساىػ   در ىيط نو نِػظ ةؾػطی در ایػو ُةٍػص ْیظیکی
آیػص،  تان نی از روح اـلی در وإًدطدازش اغت. اْکاری کً داریص 

دٌػػص ایػػو اغػػت کػػً روح  کػػالم. آىچػػً روی نی ؽػػکل ةًانػػا ىػػً 
ساـػی  ۀکيص کً ایص ِٖل نیتان ىٌَی دیام کیٍاىی ةً نِظ ني اـلی
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نِػظ نػا چيػیو دیػانی را دریاْػت ایيکػً  ٌهطاه سَد دارد. ةٍص از
ناىيص زةػان گِٓػار،  ؛کيص تطحهً نی  اةطاز ی ٕاةلؽکل ةًآن را  کيص، نی

ذایت دغت، تهاس چؾهی یا ذطکػات ةػصن. نِػظ ْٖػم چيػیو 
ص. يػآی ٌای وإٍی از روح اـلی ْػطد نی ىٖؾی دارد. اْکار و ْطنان

ٌهلکطد نػِٖیم   ٌایی کً دارىص ىِیخ نطدم نٍهَهً ةاور دارىص ایصه
روح اـلی در ایػو کً . انا ذٖیٖت ایو اغت اغتو نػِٖل نِظ 

نػئلً ىٖػؼ نٍهػی دارد و ٌيگػانی کػً در ٕلػب ٕػطار دارد ایػو 
 کيیص. ْکط نیتان  آورد کً ةا ٕلب نی ةً وحَداذػاس را 

کييص ةط ایو ةاورىػص  نی دژوٌؼٌایی کً درةارۀ ةصن اىػان  آن
ْطغِص چیظی ؽتیً نَج ایکِطیکی  نِظ اىػان ةیطون نیآىچً  کً

ی را ةیػػطون چیظ چػػًنَر وإٍػػی  ةػػًایيکػػً  اغػػت. ٍْػػالً درةػػارۀ
ٌػػا  آن تػػَاىیم ةگػػَییم کػػً کيیم، انػػا نی ْطغػػِص ـػػرتت ىهػػی نی

اش  اىص آن نادی اغت. ةياةطایو چیظی کً اهن درةاره تفصیٔ کطده
ً سطاْػات ىیػػت. نهکػو اغػت ةپطغػیم نِػظ چػـرتت کطدم 
کييػػص کػػً  گَىػػ  ادٌػػا نی ةٍلػػی از اغػػِادان چی .تػػث یطی دارد

ػای َْؽؽان  تَاىيص از ذٌو نی ةؾػطی اىخػام  اغِٓاده کييص تا کاٌر
چؾػم غػَم یػا ؽػٓای  کطدن  ، ةػازااؽػی کطدن ناىيص حاةخػا ،دٌيص

ایی را نیٌا  آن ٌا. ةیهاری داىيػص چػً  ىهیگَیيػص زیػطا  چيیو چیٌظ
داىيص اگط کاری  نتیٍی را در اسِیار دارىص. ْٖم نی ٌای َْؽ تَاىایی

اش، آن کػار اىخػام  درةػاره کػطدن  را ةشَاٌيص اىخػام دٌيػص، ةػا ْکط
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ٌای  دٌػص ایػو اغػت کػً ٕػصرت روی نی در وإػًؽَد. آىچً  نی
ػای نٍیيػی را اىخػام  نتیٍی َْؽ ؽان ترت ْطنان اْکارؽػان کاٌر
چیػػظی  دادن تيٍایی ةاٌػػث روی سػػَد ذٌػػو ةػػًدٌيػػص، انػػا  نی
ػایی کػً تهطیو ىهی کييػصگان  ؽَد. ةط ٌهیو اغاس، ةطسی از کاٌر

نتیٍی  ٌػػای ْػػَؽ آن تَاىایی  واغػػه ةً در وإػػًدٌيػػص  اىخػػام نی
 گیطد کً در اسِیار دارىص. ـَرت نی

ٌػػای ةػػایَٖۀ ةػػصن اىػػػان  نتیٍی، تَاىایی ٌػػای ْػػَؽ تَاىایی
ای  نَر ْظایيػصه ةؾطی، ذٌػو اىػػان ةػًٌػِيص. ةا تَغٍ  حانٍ  

ػػای ٌهلػػی را نٍم تػػط در ىيػػط  دیچیػػصه ؽػػصه اغػػت، نػػطدم چیٌظ
، در ىِیخػػًؽػػَىص.  نی  نِکػػی ، ةیؾػػِطگیطىػػص و ةػػً اةػػظار ىػػَیو نی

ًِ اغػت. نصرغػ   ٌای نادرزادی اىػان ةً تَاىایی تصریج ترلیل ْر
دٌػص. در حطیػان  دائَ ةازگؾت ةً سَد وإٍی اوییً را آنػَزش نی

لػَص ةػً س در ىٍایػتتظکیً، ةایص در حػِخَی ذٖیٖت ةاؽیص و 
تَاىیػص ایػو  تان ةطگطدیص. ْٖم ةٍص از آن نی و غطؽت اـلیاوییً 

ػػػا ٌػػػای نادرزادی تَاىایی را ٌػػػا  آن تػػػان را ةازیاةیػػػص. ایػػػو روٌز
ٌػػا  آن  ٌهػػدر ذػػایی کػػً  ىػػانیم، نی« نتیٍی ٌػػای ْػػَؽ تَاىایی»

آیص حانٍ  ةؾطی  . ةً ىيط نیٌای نادرزادی اىػان ٌػِيص تَاىایی
ت»در ذال  ت اغػت و از در ذال  در وإًةاؽص، انا « دیؾْط دػْط

 حاىػ  ؽػَد. چيػص روز دػیؼ گٓػِم کػً غطؽت حٍان دورتط نی
انا  .راىص ىؾػت و آن را نی غهت ٌٖب نی روی اهغ رو ةً گَئَهئَ
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ِو حلػَؽایص نطدم ىَِاىػِيص نييػَر او را ةٍٓهيػص. او دػی ةػطد  ْر
ِو   ٌٖب  ٌهان ةؾػطیت از غطؽػت حٍػان دورتػط ایيکً  اغت وْر

ؽصه اغت. در حطیان تِییط و ترػَل حٍػان و نشفَـػًا انػطوزه 
گطایی، ةػػیاری از نػطدم از  ةٍص از دیَغِو ةً نَج ةػظرا تخػارت

دورتػط  ِحو، َؽػو، ِرنو از غطؽت حٍان،  ىيط اسالٕی ْاغص ؽصه
کييػص  ادی ذطکت نیٌایی کً در انِصاد حطیان نطدم ٌ اىص. آن ؽصه
 در ىِیخػًتَاىيص ةً وغػٍت ْػػاد اسالٕػی ةؾػط دػی ةتطىػص.  ىهی

ديصارىص کً اوكاع سَب اغت. ْٖم اْػطادی  ةٍلی اْطاد ذِی نی
رؽص کطده اغت، ةا ىگاٌی ةػً ؽان  ؽیي  ؽیو کً از نطیٔ تظکیً،

 ٌای اسالٕی اىػان ةً ایػو گػػِطدگیِ  ةطىص کً ارزش ٌٖب دی نی
 اغت. وذؾِياک اَْل کطده

تػَاىم  نػو نی»اىػص:  گَىػ  ادٌػا کطده ةٍلی از اغِادان چی
چػػً تَاىػػایی « نتیٍی ؽػػها را رؽػػص دٌػػم. ٌػػای ْػػَؽ تَاىایی

ٌػای  تَاىيص رؽػص دٌيػص؟ ةػصون اىػطژی، تَاىایی نتیٍی را نی َْؽ
تَاىیػص ةػصون  ص. چگَىػً نیيػص ٌهػل کييػتَاى نتیٍی ْطد ىهی َْؽ

نتیٍی ْػطدی  ٌای ْػَؽ تَاىاییرا رؽص دٌیص؟ وِٕی ٌا  آن اىطژی،
ِػً و تَٖیػت ىؾػصه ةاؽػ ةً ص، يوغیل  اىػطژی سػَد او ؽػکل ىگْط

آىچً  را رؽص دٌیص؟ نهلًٖا ُیطنهکو اغت.ٌا  آن تَاىیص چگَىً نی
اىػص چیػظی ىیػػت  نتیٍی گًِٓ ٌای َْؽ درةارۀ رؽص تَاىاییٌا  نآ

 اىص تان را کً دیؾادیؼ رؽص کطده نتیٍی ٌای َْؽ حظ ایيکً تَاىایی
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کييػص.  تان کار نی ةا دغَِر ذٌيیٌا  آن کييص. نِفل نیتان  ةً ذٌو
اىخػام ٌػا  آن نتیٍی، کػاری کػً ٌای َْؽ رؽص تَاىاییدر سفَص 

ا رؽص تان ر نتیٍی ٌای َْؽ یک از تَاىایی دٌيص ایو اغت. ٌیچ نی
 اىص. اىص، ةلکً ْٖم ایو کار کَچک را اىخام داده ىصاده

نتیٍی  ٌػػای ْػػَؽ تَاىػػص ةػػً تَاىایی نیکييػػصگان  اْکػػار تهطیو
ایی را اىخام دٌ ْطنان ص، در ذػایی کػً اْکػار ْػطدی يدٌص کً کاٌر

دٌػص کػً  اش ْطنػان نی ودا و اٌلای ذػػی ٌادی ةً چٍار دغت
ایی را اىخام دٌ ص. دٕیًٖا ناىيص ةشؼ تَییص در کارساىً اغت: يکاٌر

ایی ـادر نی  کيص کً رئیع ةشؼ ةطای ٌط ٕػهت ساص دغٌَِر
ؼ را احطا کيص. ٌهچيیو نثل نطکظ ْطناىصٌی ارتؼ اغػت: ٓوىای

دٌػػص و تهػػام ارتػػؼ را ةػػطای اىخػػام  ادارۀ ْطناىػػصٌی دغػػَِر نی
از ؽػػػٍط  ةیػػػطون کيػػػص. زنػػػاىی کػػػً در نثنَریػػػت ٌػػػصایت نی

ٌایی داؽػِم، اُلػب درةػارۀ ایػو نَكػَع ةػا نػػئَهن  غشيطاىی
ا ٌػػ آن  کػػطدم. ٌهػػ گَىػػ  گِٓگػػَ نی ٌػػای نرلػػی چی اىخهو
 چٖػصرکطدیم کً ذٌػو اىػػان  نی دژوٌؼنا »زده ةَدىص:  ؽگٓت

 ةػً ایػو ـػَرت ىیػػت. در ذٖیٖت« اىطژی ةایَٖه و آگاٌی دارد.
درةػارۀ  دػژوٌؼام کػً ةػطای  از آُاز در اؽِتاه ةَدىػص. گِٓػًٌا  آن

ٌهلکطدٌای ةطتط ةصن اىػان، تٓکط ؽشؿ ةایص تِییػط کيػص. ةػطای 
ای َْؽ ٌای نيهػٔ یػا  تَاىػص ؽػیَه ىهیٌادی، ْطد   درک آن چیٌظ
 ار ةتطد.ک درک نطدم ٌادی را ةً
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ٌای نشِلٓی از اْکار وحَد دارىص. ةػطای نثػال، ةٍلػی  ؽکل
در کييص.  ایٍام و رؤیاٌا اؽاره نی سَدآگاه، اْطاد ةً ىاسَدآگاه، ىیهً

را تؾطید ٌا  آن گَى  نایل ىیػِيص رؤیاٌا، اغِادان چیسفَص 
دیچیػصه ٌػػِيص، زیػطا ٌيگػام تَیػصتان ٌایی  دصیػصه ٌا ایوکييص. 

زنػان در ةػػیاری از  نَر ٌم سَدٌای نَازی دیگطی از ؽها ىیظ ةً
ؽػػها وحػػَد  ٌهطاه  ةػػًٌػػا  آن ُةٍػػصٌای حٍػػان نَِیػػص ؽػػصىص و

دٌيص و از نطیٔ ذٌػو ةػً یکػصیگط  ؽصۀ کانلی را ؽکل نی تطکیب
روح اـػػلی، روح کهکػػی و تان  ةػػصنٌالوه، در  نِفػػل ٌػػػِيص. ةػػً

ىػاٌط  ٌطیػکنتیٍی داریػص کػً  وغیٍی از نَحَدات َْؽ ۀگػِط
تػان  ٌای ىػاٌط و اىطژیتان  سَد را دارىص. ٌط غلَل و ٌه  اٌلای

ػا در یػػک  در ُةٍػصٌای دیگػط را نػيٍکع نی کييػػص. در رؤیػا، چیٌظ
ای دیگػط ةػً ـػَرت  یريً نهکو اغت ةً ایػو ـػَرت و یريػً

آیيص؟ ٌلم دظؽػکی آن  از کخا نیٌا  آن ص. ةً ٌط ذال،يدیگطی ةاؽ
دٌص. ایػو واکيؾػی اغػت  را ةً تِییطاتی در انَاج نِظ ىػتت نی

آن انَاج  در ذٖیٖتؽَد. انا  نیىهایان کً در ایو ؽکل ْیظیکی 
رو، وِٕػی  ٌایی از ُةٍصٌای دیگط ٌػِيص. ازایػو ٌایی ةً دیام داغز

ٌػا  ایوکػصام از  کيیص. انا ٌیچ ةیيیص اذػاس گیخی نی رؤیایی نی
تَحػً کيیػص. انػا ٌػا  آن ارتتانی ةً ؽها ىصارىص و ىیازی ىیػت ةً

ًا »یک ىَع رؤیػا وحػَد دارد کػً اٌهیػت دارد و ىتایػص آن را  ـػْط
تان نهکػو  در ىيط ةگیطیص. سَدآگػاه اـػلی یػا روح اـػلی« رؤیا



222 

 

ایيکً  اغت در رؤیایی ةتیيص کً ٌلَی از ساىَاده ىظد ؽها آنصه یا
یظی را تخطةً کطده ةاؽیص یا چیػظی را دیػصه نهکو اغت وإًٍا چ

گَىً اغت کػً روح  یا کاری را اىخام داده ةاؽیص. در ایو نَارد، ایو
تان وإًٍا در ُةٍصی دیگػط کػاری را اىخػام داده یػا چیػظی را  اـلی
کػػار را اىخػػام دادیػػص و  اغػػت. ایػػو ؽػػها ةَدیػػص کػػً آن دیػػصه

ػا ای وإٍػی داؽػِ روؽو ةَد و تخطةًتان  سَدآگاه یص. ایػو چیٌظ
گَىػً اغػت کػً در ُةٍػصٌای دیگػطی   وإًٍا وحَد دارىص، ْٖػم ایو

ؽػَىص. ةيػاةطایو  ٌای دیگطی اىخػام نی ْلازنانوحَد دارىص و در 
ًا رؤیا ىانیص، گطچً  ایی را ىتایص ـْط ایيخػا در تان  ةػصنچيیو چیٌظ

دیصن چیظی ةَد کػً رؤیػا در ىيػط در ذال و  ةَد ایو ُةٍص سَاةیصه
 ًِ نَر  ؽَد. انا ْٖم چيیو رؤیاٌایی نهلتی دارىػص کػً ةػً نیگْط

 نػِٖیم ةً ؽها نطةَط اغت.

گػَیم  سَدآگاه، ىاسَدآگاه و ُیػطه، نی ایٍام، ىیهًدر سفَص 
ٌػایی ٌػػِيص  واژهٌػا  آن اىص. ٌا را داىؾهيصان ىػاسًِ کً ایو واژه

ًا ؽػان  اىص و ایػو اْػطاد ىيطات کً ىَیػػيصگان غػاسًِ ةػط را ـػْط
گػضاری  آؽيا ةَد دایًؽان  ٌای ذٌيی رایخی کً ةطای دصیصه اغاس

کً نطدم ةً آن « ىاسَدآگاه»کطدىص. ةياةطایو سیلی ٌلهی ىیػِيص. 
آغاىی تَكػید  تَان ةً کييص چیػت؟ ایو اـهالح را ىهی اؽاره نی

ٍصٌای دیگط ٌا و انالٌاتی از ةُ  داد و ةػیار نتٍم اغت، زیطا اىطژی
 و ةً ٌهیو سػانطاىص  ص ةػیار دیچیصهىضارگ کً روی نطدم تث یط نی
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ِػً نیٌا  آن ؽػَىص. از غػَی  اُلب ةا ردداٌای ذاْيً اؽػِتاه گْط
راذِی تَكػػید داد. ةػػط نتػػٔ  تػػَان ةػػً سَدآگاه را نی دیگػػط، ىیهػػً
ِّ ىیهً کيص کػً ؽػشؿ  سَدآگاه، آن ةً اىخام کاری اؽاره نی تٍطی

گَیيص کػً  نٍهَهً نیدٌص. دیگطان  نَر ىاسَاغًِ آن را اىخام نی ةً
هػصی اىخػام  آگاٌاىػً و ةً ایو ؽشؿ ایو کار را ىیهً ـػَرت ُیٌط

سَدآگاه دٕیًٖا نثل سَدآگاه کهکی اغت کً درةػارۀ  داد. ایو ىیهً
اش اغػِطاذت  آن ـرتت کطدیم. وِٕی ؽشؿ ةً سَدآگاه اـلی

کيػص، ناىيػص وِٕػی کػً سػَاب  دٌص یػا نِػظش را کيِػطل ىهی نی
دٌص، سَدآگاه کهکی یػا روح  اش را از دغت نی ةیيص یا آگاٌی نی

کيػص. در ایػو نَإػً، یٍيػی  راذِی ؽشؿ را کيِػطل نی کهکی ةً
وِٕػػی ْػػطد از ىيػػط ذٌيػػی ذلػػَر کانػػل ىػػصارد، سَدآگػػاه کهکػػی 

ای ةشفَـی را اىخام دٌػص. انػا نٍهػَهً  نی تَاىص از نطیٔ او کاٌر
ا ةػً آن ترػت ؽػَىص، زیػطا سَدآگػاه کهکػی  سَةی اىخػام نی کاٌر

نَكػَع را  ناٌیت وإٍیتَاىص  ةؾطی ىیػت و نی  اْػَن حانٍ
ایيکػً  ٍػصی دیگػط ٕػطار دارد. ةٍػص ازٌط ذال در ةُ ً ةتیيص، چطاکً ة

کيػص:  ؽَد چً کاری اىخام داده اغػت ْکػط نی ؽشؿ نَِحً نی
اگػط »یػا « چگَىً تَاىػِم ایو کار را ةً ایو ةصی اىخػام دٌػم؟»

نهکػو « دادم. ـػَرت اىخػام ىهػیذَاغم ةَد ایو کار را ةً ایػو 
اغت اهن ةگَیص آن سَب ىیػت، انا وِٕی چيص روز یا چيص ًٌِٓ 

آن  کيػص کػً و ىگاٌی ةً آن ةیيصازد تٍخب نیطدد ةٍص ةً ٌٖب ةطگ
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چٖصر سَب اداره کػطد یػا اىخػام داد. ایػو نػَارد اُلػب اتٓػاؽ  را
ً سَدآگػاه کهکػی ةػار، ةػیار ٌایی اىخام ؽص زیطا آن کاِْيص.  نی

نػصت ةليصداىػػت کػً در  نی. کػطد نصت ْکط ىهی تث یط آىی و کَتاه
تػػث یط سػػَةی سَاٌػػص داؽػػت. در غػػایط نػػَارد کػػً نَكػػَع تػػث یط 

نػصت نهػطح ىیػػػت و ْٖػم زنػان ذػػال نٍػم اغػت، آىچػػً  ةليص
ی ؽػکل ةػًةػً اذِهػال زیػاد دٌػص  اىخام نیسَدآگاه کهکی ْطد 

 ؽَد کً ٌهان نًَٕ ٌایی ةاؽص. اىخام نی

ب وحػَد دارد «سَدآگاه ىیهػً»] گطی از ٍْاییت ذٌيیِ ؽکل دی
ؽَد کً کیٓیػت نػادرزادی سیلػی  کً نٍهَهً در اْطادی یاْت نی

ایی را ترػت ْطنػان  سَةی دارىص. ایو زناىی اغت کً ؽشؿ کاٌر
دٌػص. ایتِػً ایػو کػالً نَكػَع دیگػطی  نَحَدات واهتط اىخام نی

اْکػاری ـػرتت  دػطدازیم. ٌهػصتًا از اغت و در ایيخػا ةػً آن ىهی
 آیيص. کيیم کً از نطؼ سَدنان نی نی

نَر  اىص. ةػً ای اغت کػً ىَیػػيصگان غػاسًِ ىیظ واژه« ایٍام»
دٌػص کػً داىػؼ  کلی ایو ةاور وحَد دارد کً ایٍام زناىی روی نی

نَر ُیطنيِيػػطه و در  اش ةػػً ؽػػشؿ در نػػَل زىػػصگی ۀؽػػص حهً
ً کً ةط نتػٔ  گَیم حٍص. نی ای ةیطون نی کػطی از  اىیً نثل حٕط

دیصگاه ناتطیاییػم، ؽشؿ ٌطچً ةیؾِط در زىصگی داىػؼ حهػً 
ؽػَد و در  تط نی کيػص و نِػظ ٍْػال کيص، ةیؾِط از نِظ اغِٓاده نی



22۱ 

 

گیػطد، داىػؼ ؽػشؿ  کػار نی ای کً ؽشؿ نِظ سَد را ةً یريً
نَر دیَغًِ ةً ةیطون حاری ؽَد و ىتایػص ىیػاز ةػً چیػظی  ةایص ةً

ٌای رایج ایٍام نهکػو اغػت  يص. ىهَىًىان ةاؽص کً نطدم ایٍام نی
کػً کيػص  چیػظی تٍهػٔ نیدرةػارۀ  ٕػصر آنص کػً ْػطد ينَإٍی ةاؽ

کيػص داىػؼ او نفػطؼ ؽػصه و اىگػار درناىػصه ؽػصه  اذػاس نی
تَاىص ذِی در ذص یػک ـػٓرً ٌػم ةػً ىَؽػِو ادانػً  اغت. ىهی

تَاىػص  آورد یػا ىهی کػم نػی دٌص، ةطای غاست ٕهًٍ آٌيگی ایػصه
ٌلهی را کانل کيص. در ایو یريػً ؽػشؿ نٍهػَهً  دژوٌؼدطوژۀ 

ًِ و تً سػًِ اغت، ةا نِظی ترلیل ٌایی کً روی زنػیو   غیگار ْر
گیطد و ٌيػَز  تَاىص دیگط ادانً دٌص، غطدرد نی اىص. ىهی دشؼ ؽصه

در چػً ذػایِی ایٍػام  در ىٍایػترغص.  ای ةً ذٌيؼ ىهی ٌیچ ایصه
طانَؽػؼ کػو. ْ»کيػص:  ؽَد؟ اگط سػًِ ةاؽص ْکػط نی ىاٌط نی

زیػطا ٌطچػً سَدآگػاه اـػلی ذٌػو را « کيم. کهی اغػِطاذت نػی
تَاىيػص دػا ةػً نیػان  ةیؾِط کيِطل کيص، غایط نَحػَدات کهِػط نی

ذٌيؼ، ىاگٍان ةػصون ٌػیچ  ؽصن ةگضارىص. ةا ایو اغِطاذت و آرام
ٌػا ةػً ایػو ـػَرت  رغص. اکثط ایٍام ذلی ةً ذٌيؼ نی تالؽی راه
 ؽَىص. ىاٌط نی

ؽَد؟ زیػطا وِٕػی سَدآگػاه  ر ایو نًَٕ ىاٌط نیچطا ایٍام د
کيػص، ْػطد ٌطچػً از نِػظ ةیؾػِط  اـلی، نِظ ؽشؿ را کيِطل نی

اغِٓاده کيػص، سَدآگػاه اـػلی کيِػطل ةیؾػِطی دارد و سَدآگػاه 
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تَاىص دا ةً نیان ةگضارد. سَدآگاه کهکػی ٕػػهِی  کهکی کهِط نی
ه و او زنان از ةهو ٌهان نػادر نَِیػص ؽػص از ایو ةصن اغت و ٌم

درةارۀ  ٕصر آنکيص. اگط ؽشؿ  ىیظ ٕػهِی از ایو ةصن را کيِطل نی
ای ةػً ذٌػيؼ ىطغػص و  چیظی ْکط کيص کػً غػطدرد ةگیػطد، ایػصه

ةػطد و ترهػل  ةطایؼ آزاردٌيصه ةاؽص، سَدآگاه کهکی ىیظ رىػج نی
ؽَد و او ىیػظ نهکػو اغػت غػطدرد داؽػًِ  آن ةطایؼ غشت نی

کيػص و کيِػطل  ؿ اغػِطاذتةاؽص. انا وِٕی سَدآگاه اـلی ؽش
آن درةػارۀ  آىچػً تَاىػص سَد را کاٌؼ دٌػص، سَدآگػاه کهکػی نی

کيػػص. سَدآگػػاه کهکػػی  داىػػص در نِػػظ ْػػطد نػػيٍکع نَكػػَع نی
ٍصی دیگط ٕػطار دارد. تَاىص غطؽت نَكَع را ةتیيص، چطاکً در ةُ  نی

نٖایػً  ؽػَد آن ا ػط کانػل ؽػَد، کهکؼ ةاٌث نی ،ةً ایو ؽکل
 ؽَد. غاسًِؽَد یا آٌي   ىَؽًِ

تَاىیم از سَدآگػاه  در ایو ذایت، نی»گَیيص:  ةٍلی اْطاد نی
ای  چیظی اغت کػً ؽشفػی یريػً ناىيص« کهکی اغِٓاده کيیم.

تػَاىیم ةػا سَدآگػاه  چگَىػً نی»ای دطغػیصه ةػَد:  دیؼ در ةطگػً
طار کيیم؟ در تهاس ةاؽیص او تَاىیص ةا  ؽها ىهی« کهکی تهاس ةٕط

ِو  ؽطوع ؽصه و ةطای تهاستازگی  تان ةً زیطا تظکیً گَىػً  ٌیچگْط
ػطار ىکيیػص، چطاکػً  تَاىایی ىصاریص. ةٍِط اغت ٌیچ تهاغی ةا او ةٕط

تان واةػِگی اغت. ةٍلی اْطاد ؽایص ْکػط  ةً اذِهال زیاد اىگیظه
کار ةتطیم تػا  ػطوت  نان را ةً تَاىیم سَدآگاه کهکی آیا نی»کييص: 
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تط  حانٍػً را غػطیً  ةیؾِطی ةطای سَدنان ایخاد کيػیم و تَغػٍ
داىػص ٌيػَز  تػان نی سَدآگاه کهکیآىچً  ؟ زیطاىً! چطا ىً« کيیم؟

تٍػصاد غػهَح  ،اىػص ٌم ةػیار نرصود اغت. ُةٍصٌا ةػػیار دیچیصه
سَدآگػاه کهکػی  ةػیار زیاد و غاسِار حٍان ةػیار دیچیصه اغت.

کً در ُةٍص سَدش وحَد دارد و ٕادر ةً داىػِو چیظی اغت ْٖم 
ٌالوه، ُةٍػصٌا و غػهَح  داىص. ةً ُةٍص سَدش چیظی ىهیدر ْطاتط از 

ةؾطیت را ْٖػم   ص. تَغٍىٌهَدی نشِلّ ةػیار زیادی وحَد دار
تَاىيص کيِطل کييص و آن  نی نَحَداتی واهتط در غهَذی ةػیار ةاه

 رود. ةط نتٔ ٕاىَِن تَغًٍ دیؼ نی

ت  حانٍ  اىػاىی نػا ةػط نتػٔ ٕػاىَن تَغػٍ  تػاریز دیؾػْط
کيص. نهکو اغت ةشَاٌیص در نػیط ساـی تَغػًٍ یاةػص و ةػً  نی

 در ىيػطگَىػً  اٌصاؼ ساـػی ةطغػص، انػا نَحػَدات واه آن را ایو
ٌایی ناىيػص ٌَادیهػا،  گیطىص. ةطای نثال، ةً اذِهال زیاد ایػصه ىهی

کػطده  ِان ىیظ سهَر نیانطوزی ةً ذٌو نطدم ةاغ  ٕهار و دوچطس
را اسِطاع کييص ایو ةَد کً ٌيػَز ٌا  آن تَاىػِيص انا ٌلت ایيکً ىهی

کع، نػطدم   یري نياغب آن در تاریز ْطا ىطغیصه ةػَد. انػا ةػٌط
کييص ةً ٌلت نرصودیت ٌلم در گضؽًِ ةػَد  نَر نطغَم ْکط نی ةً

را اسِطاع کييص. انا ذٖیٖت ایػو اغػت کػً ٌا  آن تَاىػِيص کً ىهی
تػاریز را دىتػال  و تطتیػبىيػم  چگَىگی تَغٍ  ٌلم ةؾػطی ىیػظ

ٌا ایو اغت کً نػػائل ایظانػًا  ـرتت کيص. نييَر از تهام ایو نی
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رود. ایتِػً اْػطادی ٌػػِيص  دیؼ ىهی ،سَاٌیص نَر کً ؽها نی آن
راذِی ىٖؾػی را ایٓػا کيػص.  تَاىػص ةػً ؽػان نی کً سَدآگػاه کهکی

ٌػظار کلهػً در روز ةػطای  ٌػا ىم دهتَا نی»کيص:  ای ادٌا نی ىَیػيصه
تَاىم  اـالً سػًِ ؽَم. اگط ةشَاٌم، نیایيکً  کِاةم ةيَیػم ةصون

م  سَاىيػص ةػیار غطیً ةيَیػم و وِٕی نػطدم آن را نی ْکػط ةػاٌز
نػَر اغػت؟ ایػو ىِیخػ  تػالش  چػطا ایو« کييص سَب اغػت. نی

نَری کػً  ، ةػًاوغػت نؾِطک سَدآگاه کهکی و سَدآگػاه اـػلی
تَاىػص ىیهػی از کػار را اىخػام دٌػص. انػا  کهکی او ىیظ نی سَدآگاه

کهکی ْػطد اـػالً  چيیو چیظی ىادر اغت. در اکثط نَارد، سَدآگاه
سَدآگػاه  کػطدن  کيص. ٌط تالش ؽها ةػطای درگیط سَد را درگیط ىهی

کع  سَةی دػیؼ ىهػی کهکی ةً رود و نهکػو اغػت ىِیخػ  ةػٌط
 ةگیطیص.

 ذينی پاک ٍ شفاف

تهطیو ةػً ذایػت غػکَن  در نَلتَاىص  طاد ىهیذٌو ةػیاری از اْ
گَىػ   روىػص تػا از اغػِادان چی یی نیٌطحػاةطغص و ایو اْطاد ةً 

تَاىم ةً غکَن  کيم ىهی نٍلم، ٌط نَر ٌم کً تهطیو نی»ةپطغيص: 
از کيم،  ی ْکػط نػیٌطچیػظؽَم، ةً  آرام نیایيکً  نرق ةًةطغم. 
ىکطدىی اغػت، نٍػاروإٍػًا « ُطیػب. ٌای ٌخیب اْکار و ایصه حهلً
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ؽػَد  ی ىاٌط نیٌطچیظناىيص رودساىً و دریایی نِالنم اغت کً 
تَاىص ةػً  تَاىص ةً غکَن ةطغص. چطا ْطد ىهی وحً ىهی ٌیچ و ْطد ةً

تَاىيػص ایػو را درک کييػص و ْکػط  غکَن ةطغص؟ ةٍلی اْػطاد ىهی
يص نی ٌای غطی وحَد داؽًِ ةاؽص. اغِاداىی  کييص ةایص ةٍلی تْط

کيم ةػً نػو ةٍلػػی از  سػَاٌؼ نػی»کييػص:  دیػصا نینٍػطوؼ را 
يص ًِ را آنَزش دٌیص تا ذٌيم ةَِاىص غاکو ؽَد. تْط « ٌای دیؾْط

از ىيط نو، ایو اْطاد در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی ٌػػِيص. اگػط 
درون سَد را حػِخَ کيیص سَاٌیص سَدتان را رؽص دٌیص، ةایص  نی

کػً ةَِاىیػص  کار کيیص. ایو تيٍا راٌی اغػتتان  و غشت روی ٕلب
ت کيیص و در نصیِیؾو ةً غکَن ةطغػیص.  تػان  ذٌوایيکػً دیؾْط

ت دغػِاوردیػک  ةَِاىص ةً ذایت غػکَن ةطغػص اغػت.  و دیؾػْط
 .اغتٕصرت تهطکظتان ةازتاةی از غهد ؽه

نیػل سػَد ذٌػيؼ را غػاکو  تَاىص ةػً چگَىً ْطد ٌادی نی
ت کیٓیػایيکػً  تَاىص ایػو کػار را اىخػام دٌػص نگػط کيص؟ اـالً ىهی

تَاىیػص  ىهیایيکػً  نادرزادی ةػیار سَةی داؽًِ ةاؽص. ٌلت اـلی
و ةػً ایػو ٌلػت ٌػم  رةهی ىػصاردتان  تکيیکةً ةً غکَن ةطغیص 

ایص، ةلکػً ٌلػِؼ ایػو اغػت کػً  رنظ نَْٖیت را ىیاًِْىیػت کً 
اغت داک و سایؿ ىیػػت. اگػط تان  یا آىچً درون ٕلبتان  ذٌو

سانط نياًْ ؽشفػی و  دیگطان، ةًدر زىصگی روزاىً و در تٍارض ةا 
اةت و  اذػاغات گَىاگَن ةؾطی و واةػِگی ٌا و انیال در ذال ٕر
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ا ىکيیص و را غػتک ىگیطیػص ٌػا  آن نتارزه ةاؽیص و ایو نػائل را ٌر
در ذػایی  راذِی ةً غکَن ةطغیص؟ ةطسی اْطاد تَاىیص ةً چگَىً نی

کيم.  ور ىهیةاآن را »کييص:  کييص ادٌا نی گَى  را تهطیو نی چیکً 
 نرق ةػً« کيم. کيم و ةػً چیػظی ْکػط ىهػی نو ذٌيم را آرام نػی

ؽػَىص.  ؽَد، تهام اْکارؽان دوةػاره دصیػصار نی ایو ةیان نیایيکً 
تػان  تَاىیص ةً غکَن ةطغػیص ایػو اغػت کػً ذٌو ٌلت ایيکً ىهی

 داک و سایؿ ىیػت.

ؽایص یکی از دهیل نشایٓت اْطاد ةا ایو ىگطش ایو ةاؽص کً 
دٌيػص کػً  ٌػایی را آنػَزش نی گَىػ  تکيیک اغِادان چی ةطسی

، کطدن ، تخػػمؽػصن  ناىيػص نِهطکظ ،کيص ىاٌط ذٌو را غاکو نی ةً
ىػام ةػَدا. و تکطار  کطدن ان ىگاه تی دن ان، دروىی ةً تی دن تهطکظ ةط
ًا تکيیک ىیػِيص. ةیؼ از تکيیک ةَده و ةازتاةی از  انا ایو ٌا ـْط

ٌػا  . ةػط ٌهػیو اغػاس، ایػو تَاىاییدرح  نٍارت ْطد ىیظ ٌػِيص
ارتتاط دارىص. ْطد نان  ؽیي  و رؽص غهد نػِٖیهًا ةً تظکی  ؽیو

ًا ةا اغِٓاده از چيان تکيیک ىهی ٌایی ةً غػکَن ةطغػص.  تَاىص ـْط
ٌای ؽػصیص  کيیص؟ انِرػان کيیػص. ةػا انیػال و واةػػِگی ةاور ىهی

ا ىکطده تَاىیػص ةػً  ا نیایص، انِران کيیص و ةتیيیص آی گَىاگَىی کً ٌر
ام ةَدا، ذٌو را غاکو تکطار ىگَیيص  غکَن ةطغیص. ةٍلی اْطاد نی

ىام ةَدا ةػً غػکَن ةطغػیص؟ ةطسػی تکطار تَاىیص ةا  کيص. آیا نی نی
آغان اغػت  ٕصر آنتاةا  تظکی  نصرغ  ةَدا آنی»کييص:  اْطاد ادٌا نی



2۱2 

 

انِرػان آن را  آیػا.« تکػطار کيیػصکً ْٖم هزم اغػت ىػام ةػَدا را 
. ؽػػها اغػػتای از نٍػػارت ؽه گػػَیم غػػکَن ىؾػػاىً ایػػص؟ نی کطده
گَیم ةً ایو آغاىی ىیػت، زیػطا  گَییص آغان اغت، انا نو نی نی

 ای آغان ىیػت. ٌیچ نصرغ  تظکیً

را آنػَزش داد. انػا او « تهطکظ»داىيص کً ؽاکیانَىی  ٌهً نی
و « اذکػػػام»ی را آنػػػَزش داد؟ او چیظ چػػػًٕتػػػل از تهطکػػػظ 

ٌا را آنػَزش داد، تػا  نؾػَِیی تهام انیػال و دلاز کؾیصن  دغت
 چیظ ةػإی ىهاىػصه ةاؽػص و ؽػشؿ ْٖػم در آن ای کً ٌیچ نطذلً

گَىػً ىیػػت؟ انػا  تَاىص ةً تهطکظ دغػت یاةػص. آیػا ایو ـَرت نی
ىیظ نٍارت اغت و از دیطوان او چيیو اىِياری ىتػَد کػً « تهطکظ»

نَر  ص. ٌهػانٌهػل کييػ« اذکام»نَر کانل ةً  در ٌهان روز اول ةً
ػای ةػص دغػت نی ةًٌا  آن کً کؾػیصىص،  نَر تصریخی از ٌه  چیٌظ

ىػام ةػَدا ىیػظ تکػطار  کػطد. ٕصم رؽػص نی ةً تَاىایی تهطکظؽان ٕصم
نَر نؾاةً ةً تَحٍی یکپارچً و ذٌيی سػایی ىیػاز دارد. وِٕػی  ةً

ٌای  تهػام ٕػػهتکيػص  تکطار نیةَدا را  ىامنَر دیَغًِ  ؽشؿ ةً
از دغػت  را چیظ ٌهػًآگػاٌی ةػً ، ؽَىص نی ذع دیگط نِظش ةی

و ٌط ذطؼ ىػام ؽصه یک ْکط حایگظیو ٌظاران ْکط دیگط  ،دٌص نی
ؽَد. آیا ایػو نٍػارت ىیػػت؟  ةَدا در نٖاةل چؾهاىؼ ىاٌط نی

ایو چیظی ىیػت کً ؽشؿ ةَِاىص از ٌهان روز اول ةً آن دغت 
غػکَن تَاىػص ةػً  اىخػام دٌػص، نههئيػًا ىهیآن را  یاةص. اگط ىَِاىص
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نَر  ةػًْػطد  دٌاندر ذایی کً  کيیص؟ انِران کيیص. ةطغص. ةاور ىهی
کيػص:  ی ْکط نیٌطچیظ، ذٌيؼ ةً کيص تکطار نیدیَغًِ ىام ةَدا را 

در نرل کار ایو اىصازه از نػو ةیػظار اغػت؟ دػاداش چطا رئیػم »
کيص،  ٌطچً ةیؾِط درةارۀ آن ْکط نی« ایو ناه نو سیلی کم اغت.

ىام ةَدا اغػت. تکطار در ذال ؽَد، انا دٌاىؼ ٌيَز  تط نی ٌفتاىی
تَاىص ذاـل ؽػَد؟  گَى  نی چی  ٌصؼ از تهطیو کيیص آیا ْکط نی

ىتَدن  نَكٌَی از داک وآیا ایو نَكٌَی از نٍارت ىیػت؟ آیا ای
تَاىيػص  ةػاز اغػت و نیؽان  مذٌو ىیػت؟ ةطسی اْطاد چؾم غَ

کً در نيهٖػ   دن در سفَصان ىگاه کييص.  تی دن نَر دروىی ةً ةً
تط ةاؽص،  ؽَد، ٌطچً ایو اىطژی سایؿ زیط ؽکم ؽشؿ حهً نی

تط اغت و ٌطچً ایو اىطژی کهِط سػایؿ ةاؽػص کػصرتط و  درسؾان
 در دن دروىػی ةػً کطدن تَاىص ْٖم ةا ىگاه ا ْطد نیتط اغت. آی غیاه

تَاىص ةػً آن دغػت یاةػص. ایػو ةػً  ان ةً غکَن ةطغص؟ ىهی تی دن
سَد تکيیک ةػِگی ىصارد. ىکِػ  کلیػصی ایػو اغػت کػً ذٌػو و 

 نَر دروىػػی ةػػً اْکػػار ؽػػشؿ دػػاک و ؽػػٓاؼ ىیػػػت. وِٕػػی ةػػً
ؽػػَد.  زیتػػا و درسؾػػان دیػػصه نی دن کيیػػص، ان ىگػػاه نی تػػی دن

ایػو اتػاؽ ةػطای »ؽَد:  ةً آدارتهان تتصیل نی دن ای دیگط، ريًی
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 

ایٍاده اغت! آیػا ایػو آدارتهػان ةػً نػو  ىؾیهو سَاٌص ؽص. َْؽ
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ِو آن کيم تػا راٌػی  ؽَد؟ ةایص ْکط تشفیؿ داده نی ةػطای گػْط
ا واةػػًِ« کار کطد؟ دیصا کيم. ةایص چً ًا ةً ایو چیٌظ اىص.  نطدم ـْط

اىػص:  کيیص ةَِاىیص ةصیو نطیٔ ةػً غػکَن ةطغػیص؟ گًِٓ آیا ْکط نی
آنصىم ةً ایو دىیا ناىيػص إانػت در ٌِػل اغػت. دػع از نػصت »

ت کَتاٌی ةً ًا ةػً ةٍلی از نطدم ـْط« کيم. ایيخا را تطک نی غٌط
ػِو ىصارىػص. و ٌالٕػً اىص ایو نکان دل سَش کطده ٌػا  آن ای ةػً ْر

 اىص. ساى  وإٍی سَد را ْطانَش کطده

ْطد ةایص ٕلب و ذٌػو سػَد را تظکیػً کيػص.  ،در تظکی  ذٖیٖی
. درون سػػَد را حػػػِخَ کيػػص و ةایػػص درون سػػَد را تظکیػػً کيػػص

گَیيػص  نیتَاىص ةً ةیطون ىگاه کيص. ةٍلػی از نػصارس تظکیػً  ىهی
ةَدا در ٕلب ْطد اغت و ایو ىیظ تا ذصی وإٍیت دارد. انا ةٍلی 

گَیيػػص ةػػَدا در  اىػػص و نی اؽػػِتاه درک کطده اْػػطاد ایػػو گِٓػػً را ةػػً
ؽػان  ةَدا ٌػِيص یا اىگػار در ٕلبٌا  آن اغت، گَیا سَدؽان  ٕلب

اىػص. آیػا ایػو اؽػِتاه  ةً ایو ؽػکل ٍْهیصهآن را  ةَدا وحَد دارد.
ـَرت ٍْهیصه ؽَد؟ نييػَر ایػو  ً ایوتَاىص ة ىً نیچگَ ىیػت؟

هکػو چگَىً نٕلب اغت.   اغت کً کلیص نَْٖیت در تظکیً، تظکی
سَاٌیػص نَْػٔ  ةَدا وحَد داؽًِ ةاؽص؟ اگػط نیتان  ةصنر اغت د

 ؽَیص ةایص تظکیً کيیص.
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تان  تَاىیص ةً غکَن ةطغیص ایو اغت کً ذٌو ىهیایيکً  ٌلت
ایص. رغػیصن ةػً  ةػاهیی ىطغػیصه سایی ىیػت و ةػً چيػان غػهد

ذاـل ؽَد و ارتتاط تيگاتيگی ةػا  ٕصم ةً ٕصمتَاىص  غکَن ْٖم نی
ػا نی دارد. وِٕی واةػِگیتان  رؽص غهد تان  کيیػص، غػهد ٌا را ٌر

ؽَد. اگط ةشَاٌیص از نطیػٔ  تط نی ٌهیٔتان  و غکَنیاةص  نیارتٖا 
در گػَیم کػً  ٌػا ةػً غػکَن ةطغػیص، نی ٌا و روش ةٍلی تکيیک

اْطاد  کً حػِخَی کهک ةیطوىی ٌػِیص. ایو دٕیًٖا چیظی اغت
آورد.  کؾاىص و نؾکالتی را دصیص نی را در نػیط تظکیً ةً ةیطاًٌ نی

ویژه در ةَدیػػم، اگػط در حػػِخَی کهػک ةیطوىػی ةاؽػیص یػا  ةً
ًِ را نٖفط ةصاىیص، نی ؽطایم ایص. در تظکی   گَیيص راٌی اٌطیهيی ْر
 سَد ؽیي  را تظکیً کيص و ْٖم وِٕی ؽیوْطد ةایص ٕلب  ،ذٖیٖی
تَاىص داک و ؽػٓاؼ ؽػَد و ةػً ذایػت  نیتان  دٌیص ذٌو را رؽص

تَاىیػص  رؽص کيص نی ؽها ؽیي  ٕفصی ةطغص. ْٖم وِٕی ؽیو ةی
ٌا و انیػال نشِلػّ  َیص و از سَاغػًِؽٌهگَن حٍان غطؽت ةا 

ای ةص سالص ؽَیص. ْٖم آىگػاه غایط ٌا و  واةػِگیةؾطی،  چیٌظ
ای ةص در  نی را ةیطون ةطیظیص و ـٍَد کيیص. ةا تان  ةصنتَاىیص چیٌظ

کيػص و  ایو تِییػطات، غطؽػت حٍػان ؽػها را دیگػط نرػصود ىهی
دغػت ٌػا  آن تَاىص ةً گَى  تتصیل ؽَد. آیػا غپع نادۀ تَٖا نی

 گَىً اغت! در دغت ٌم ىصارىص؟ اـَل آن دٕیًٖا ایو
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و ٌلِػی تَاىیص غػاکو ؽػَیص، ایػ چطا ىهیایيکً در سفَص 
تَاىص نهاةٔ اغِاىصارد  اغت کً ةً سَد ْطد ارتتاط دارد، چطاکً ىهی

ػػا در سفػػَص کييػػصه ةاؽػػص.  تهطیو ٌَانػػل ةیطوىػػی، ایػػو روٌز
 کيص و نصاسلً نیتان ً نَر حصی ةا تظکی وكٍیِی وحَد دارد کً ةً

تػث یط وإٍػًا ؽَد و  غهَح ةاهتط نی  غَی ةًتان ً ی ةطای تظکیناىٍ
داىیػص کػً ةػا اـػالذات و  گػضارد. نی کييصگان نی ةصی روی تهطیو

ٌای ةاز، إِفاد نيٍهّ ؽػصه و نٖػطرات کؾػَر ىیػظ   غیاغت در
ٌػای حصیػص ةػػیاری  نرصودیت کهِطی دیصا کطده اغت. ْياوری

وارد ؽصه و اغِاىصارد زىصگی نطدم ةٍتَد یاًِْ اغت. تهػام نػطدم 
ی نظایػا و ٌطچیػظیظ سػَةی اغػت. انػا کييص ایو چ ٌادی ْکط نی

نٍایتی دارد و اگط ةً دو نطؼ غکً ىگاه کيیص، سَاٌیص دیص کػً ةػا 
ػػای ةػػص ىیػػظ وارد وإػػػام  اىَاعٌػػا،   اـػػالذات و گؾػػَدن در چیٌظ

ای نٖصاری نرِػَای حيػػی ىصاؽػًِ  . اگط کِاب یا نخلًاىص ؽصه
کهیت  ىگطانٌا  آن رغص ةَِاىص ةً ْطوش ةطغص و ىهی ةً ىيطةاؽص، 

ٌایی  ٌای تلَیظیَىی ـػريً ٌا و ةطىانً ؽَىص. اگط ْیلم ْطوش نی
را ٌػا  آن رغػص کػػی ىهی ةػً ىيػطاز اتاؽ سَاب را ىؾػان ىصٌيػص، 

در سفػَص ؽػَىص.  ىگػطان آنػار ةیييػصگان نیٌػا  آن تهاؽا کيص و
تَاىػص ةگَیػص کػً آن ا ػطی وإٍػی  ی ىهیکػ ٌیچ« ٌيطی،»ا طی 

ای غيِی  ط ٌم کطدهنَری غ اغت یا چیظی کً ٌهیو اىص. در ٌيٌط
ایی وحَد ىصاؽػت. ٌػالوه ةػط ایػو،  چیيی ةاغِان نا چيیو چیٌظ
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ایی ىیػِيص کً کػی اةصاع یػا غػط غيت يگی چیو چیٌظ  ٌای ٌْط
ي  نإتل تاریز،  کػطدم اؽاره ٌم کطده ةاؽص. ٌيگام اؽاره ةً ٌْط

ٌػای اسالٕػی  ی نيؾػث سػَد را دارد. انػا اکيػَن ارزشٌطچیظکً 
. اغِاىصاردٌای غيخیصن سَةی و اىص تِییط کطده و تتاه ؽصهاىػان 

 دغػِشَشةؾػطیت در ذػایی کػً  اىص. انا ةصی ٌهگی تِییط کطده
ِحو، َؽػو، چيیو تِییطاتی ؽصه، غطؽت و اغِاىصارد ایو حٍان، 

ٌيَان تيٍا نٍیار تهػایظ اىػػان سػَب از اىػػان ةػص، تِییػط  ، ةًِرن
سَاٌیػص  ٌػِیص اگط نیکييصه  ىکطده و ىشَاٌص کطد. ؽها کً تهطیو

ْطاغَی آن ةطویص، ةایص از ایو نٍیار ةطای ارزیاةی نػائل  ةً ةاه و
تَاىیص از اغِاىصارد نطدم ٌادی اغػِٓاده کيیػص.  اغِٓاده کيیص. ىهی

ا یی کً اهن تَـیّ کطدم نصاسالت ةیطوىی دیگطی ٌالوه ةط چیٌظ
دٌيػػص، ناىيػػص  سػَد ٕػػطار نی  ص کػً ؽػػها را نٍهػػىػػىیػظ وحػػَد دار

ػای ىاؽایػػت  ، آزادیگطایی حيع ٌم حيػی، نَاد نشصر و چیٌظ
 دیگط.

وِٕی انطوزه حانٍ  ةؾطی ةً ایو نطذلً رغیصه، درةارۀ ایػو 
اِْص؟ آیػا  نی ؽکل ادانً یاةص چً اتٓإی ةً ٌهیوةیيصیؾیص: اگط 

ٌا  تَان احازه داد ةطای اةص ةً ایػو ـػَرت ةهاىػص؟ اگػط اىػػان نی
ةطای آن کاری اىخام ىصٌيص، آغهان اىخام سَاٌػص داد. ٌػط نَٕػً 
ْخایٍی ةط غط نطدم ْطود آنصه، ٌهیؾً در چيیو اوكػاٌی ةػَده 

ةػظرا ةؾػطی ـػرتت خػایً ٌایم ٌطگظ درةػارۀ ْ اغت. در کالس
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ایػػو نَكػػَعِ داغ  درةػػارۀیاری از نػػطدم ام. نػػضاٌب و ةػػػ ىکػػطده
ًا ایو نَكَع را ةطای ٌهگی نهطح نػی ـرتت نی کيم،  کييص. ـْط

دع ٌهگی درةػارۀ آن ةیيصیؾػیص: در حانٍػ  ٌػادی ةؾػطی نػا، 
اغِاىصاردٌای اسالٕی اىػان تا چيیو ذػصی تِییػط کػطده اغػت! 

کيیص  ٌای ةیو نطدم ةً ایو نطذلً رغیصه اغت! آیا ْکط ىهی تيؼ
در ذایی کً  ایٍاده سهطىاکی رغیصه اغت؟ ةياةطایو نطذل  َْؽ ةً
کيیم، ایو نریهی کػً در آن زىػصگی  غَی غهَح ةاه تظکیً نی ةً

کييػصگان تػصاسل ایخػاد  نَر حػصی ةػا نػا تهطیو کيیم ىیػظ ةػً نی
يػً در سیاةػان در نٍػطض دیػص ٕػطار داده  کيص. ٌکع نی ٌػای ةٌط
 ةیيیص. را نیٌا  آن کيیص ليصغطتان را ةایيکً  نرق ةًؽَىص و  نی

وِٕػػی ؽشفػػی سطدنيػػص دائػػَ را »ىَؽػػت:  هئػػَزیزنػػاىی 
وِٕی ؽشفی سطدنيص « کيص. تهطیو نی ةا حصیت آن را ؽيَد، نی

ةاهسطه راه راغِیو تظکیً را دیصا »کيص:  گیطد، ْکط نی دائَ را یاد نی
از « و از ٌهیو ذاه تظکیً را ؽطوع ىکيم؟نيِيط ةهاىم کطدم. چطا 

ىيط نو نریهی دیچیػصه و دؽػَار چیػظی سػَب اغػت. ٌطچػً 
آورد. اگػط کػػی  نػی ةػً وحػَدتط ةاؽص، اْطاد واهتػطی را  دیچیصه

اش  دٌػص، تظکیػًا ةَِاىص سَدش را ةً ةاه و ْطاغَی نرػیم ارتٖػ
 سَاٌص ةَد. ةػیار نرکم
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گَیم  م اغت تظکیً کيص، نیای کً وإًٍا نفه کييصه ةطای تظکیً
ٌا یػا  نریهی دیچیصه چیظی سَب اغت. ةصون وحَد ىاغازگاری

ت ت کيیػص.  ىهی تان ؽیي  ؽیوٌایی ةطای رؽص  ْـط تَاىیص دیؾْط
کيیػص؟  اگط ٌه  نطدم ةا ٌهصیگط سَب ةاؽػيص، چگَىػً تظکیػً نی

ىیظ ىَؽػت. « ؽيَد ؽشفی نٍهَیی کً دائَ را نی»درةارۀ  هئَزی
ی ىهی ييصهک او تظکیً آن را  کيػص کػً ای نٍهَیی اغت و ةطایؼ ْٕط

تظکیً کيص یا ىکيص و چيػیو ؽشفػی ةػً اذِهػال زیػاد در تظکیػً 
 کييػص ذلػَر دارىػص ْکػط نی ایيخاؽَد. ةطسی اْطاد کً  نَْٔ ىهی

دٌم سَب و نيهٖی اغت. انا دػع از ةازگؾػت  آنَزش نیآىچً 
اُػَای تػث یط  ترتؽػصت  ةً نریم نطدم ٌػادی نهکػو اغػت ةً

ةطغيص،  ةً ىيطوإٍی ٌا  آن ٌم ٌطچٖصرنػائل دىیَی ٕطار گیطىص. 
ػػا و اْػػطاد ةػػػیار  طوتهيػػص در اىٍِػػای  ذِػػی ةػػػیاری از نیلیَىٌط

ٌػای  چیػظی ىصارىػص. آن  طوت در وإًاىص کً  ؽان دی ةطده زىصگی
تَاىیص دع از نػطا ٌهػطاه سػَد ةتطیػص و در ىٍایػت  نادی را ىهی

کيػص  ٕصر ةػاارزش نی دَچ ٌػِيص. انا در نٖاةل، آىچً گَى  را ایو
َاٌػص ةػَد. ٌهػطاه روح ستػان  ایو اغػت کػً ٌيگػام نػطا ٌهطاه

تان ةػا ؽػها سَاٌػص ةػَد.  تان اغت و ٌيگام ذیػات ةٍػصی اـلی
رود و ایو سطاْات ىیػت. ةٍػص  کً روح اـلی از ةیو ىهیایم  گًِٓ

ْیظیکػی نػا ةطیػظد، ذرات  ٌای ةصن از نطا و دع از ایيکً غلَل
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روىػص.  ٌا در غایط ُةٍصٌای ْیظیکػی از ةػیو ىهی تط از غلَل کَچک
 ؽَد. ای اغت کً ریشًِ نی ْٖم دَغًِ

اش ـػرتت کػطدم ةػً نَكػَع  اکيػَن درةػاره ٌمآىچػً  ٌه 
دارنػا زنػاىی  طد تٍلٔ دارد. ؽػاکیانَىی و ىیػظ ةَدیؽیي  ْ ؽیو

ی چػیو نکػاىی اغػت کػً »ایو را ةیان کطدىص:  ایو غطزنیو ؽٕط
ةػیاری از راٌتػان  ،در غطاغط تاریز« غازد. ةاتَٖاتطیو اْطاد را نی

اىػص  اىص. گهان کطده و نطدم چیو ةً ایو نَكَع سیلی اِْشار کطده
ٌػا داده ؽػصه  ـػی ةػً آناغٍِصاد نٍيَی سا نييَر ایو اغت کً

و ٌػِيص ةػیاری از اؽشاص از ایو نَكَع راكی  رو ازایواغت. 
ذال نا نطدم چیو! کؾَر  سَؽا ةً»کييص:  اذػاس سطغيصی نی

ایٍػاده و  چیو نکاىی اغت کً اْػطادی ةػا کیٓیػت نػادرزادی َْؽ
آن را  ةػیاری از نطدم نٍيی دؾت در وإً« غازد. تَٖای زیاد نی

تَاىص اْطادی ةا  . چطا کؾَر چیو نکاىی اغت کً نیکييص درک ىهی
تَاىيػص تػا غػهَح  نطدم نیآىخا  آورد؟ و چطا ةً وحَدتَٖای زیاد 

 ةاه تظکیً کييص؟ ةػیاری از نطدم نييَر وإٍی گِٓار اْػطاد غػهد
کييص و ٕلهطو یا ذٌيیػت اْػطادی را کػً در غػهَح  ةاه را درک ىهی 

کيم ةطای  کييص. ْکط ىهی ، درک ىهیةاهتط و ٕلهطوٌای ةاهتط ٌػِيص
درک نٍيی آن ةً تَكید نو ىیػاز داؽػًِ ةاؽػیص: ْٖػم در ةػیو 

تطیو نریم اغػت کػً ْػطد  تطیو تَدۀ نطدم یا در دیچیصه دیچیصه
 ةاه تظکیً کيص. تَاىص تا غهَح نی
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 کیفیت نادرزادی

نٖصار نادۀ تٖػَایی کػً در ةػصن ْػطد در ُةٍػصی دیگػط وحػَد دارد، 
تَٖا داؽًِ کهِط کيص. اگط ْطدی  اش را نٍیو نی رزادیکیٓیت ناد

. در اش كٍیّ اغػت نادۀ غیاه، کیٓیت نادرزادیةیؾِط ةاؽص و 
در نیصان او کارنای ةیؾِطی وحَد دارد. در ذایی کػً ایو ـَرت، 

داؽػًِ ةاؽػص کیٓیػت  یغػٓیص ةیؾػِط ۀاگط ْطدی تٖػَا یػا نػاد
اش سَب اغػت و در نیػصان او کارنػای کهِػطی وحػَد  نادرزادی

دارد. ةياةطایو نطدم ایو دو ىَع ناده را ةػا سػَد دارىػص و ایػو دو 
ص. چگَىػً ىص ةً یکصیگط تتصیل ؽَيتَاى نیؽان  نادۀ غٓیص و غیاه

ػای سػَب نػادۀ غػٓیص را ىؽَ تتصیل نی  ةػً وحػَدص؟ اىخام کاٌر
ػای  کؾػیصة، زحػط  يیصٌا را ترهل ک غشِی آورد. وِٕی نی یػا کاٌر

ػای  نی ةً دغتنادۀ غٓیص  ،سَب اىخام دٌیص آوریص. اىخػام کاٌر
آورد و آن کارنػا  نػی ةػً وحػَدنػادۀ غػیاه را  ،اؽِتاه و اٌهال ةص

يػص از ىتَا نی ٌهچيػیواغت. چيػیو ْطایيػص تتػصیلی وحػَد دارد. 
دػضیط اغػت،  نچيیو چیظی انکا ص.ىٌای گضؽًِ نيِٖل ؽَ زىصگی

ص و ةػً ىؽػَ حهػً نیتػان  ٌای زیطا ایػو دو نػاده در نػَل ذیات
از یػک تػان  نَری کػً ٌهػطاه روح ص، ةػًىگطد ٌای دور ةطنی گضؽًِ

ص. ةيػاةطایو ةػاور داریػم کػً ىؽػَ زىصگی ةً زىصگی دیگط نيِٖل نی
ص از يػتَاى و نی صىص در نػَل زنػان حهػً ؽػَيتَاى کارنا و تَٖا نی
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آورم کػً  ص. گاٌی اوٕات ةً یػاد نػیىنيِٖل ؽَاحصاد ؽشؿ ىیظ 
ـػرتت  ةػاره درایوغال کيػَىی  نطدنان چیو ةاغِان یا اْطاد کٍو

ساىَاده تَٖا حهً کطدىص و ةً نػطدم   ٌای گضؽِ کطدىص کً ىػل نی
کطدىص کً تَٖا حهً کييص و آن را از دغت ىصٌيص. وإًٍا  یادآوری نی

 گِٓيص! ر درغت نیکطدىص. چٖص ای ةیان نی سطدنيصاىً  گِٓ

تَاىػػص  کیٓیػػت نػػادرزادی سػػَب یػػا كػػٍیّ ؽػػشؿ نی
او ةاؽػػص. ْػػطدی کػػً کیٓیػػت داؽػػِو  تَاىػػایی ایهان ۀکييػػص تٍییو

غػٓیص ةػػیارش گػطایؼ دارد  ۀسانط ناد نادرزادی سَةی دارد ةً
غٓیص، ةصون ٌیچ ذػائلی در  ۀةیؾِط ایهان داؽًِ ةاؽص. ایو ناد

رو ایػو  اغػت. ازایػو ِرن ِحو، َؽػو،ٌهاٌيگی ةا حٍان و غطؽت 
تَاىص ةصون ٌیچ ناىٍی در ةصىؼ نِخلػی ؽػَد  غطؽت حٍان نی

نَر نػِٖیم ةا ةصىؼ در تهاس ةاؽص. انا ْػطدی ةػا کیٓیػت  و ةً
نادرزادی كٍیّ گطایؼ دارد کهِط ایهان داؽًِ ةاؽص. زیطا ةػطای 

غػیاه از اىخػام  ۀغػیاه، ٌکػع آن نفػصاؽ دارد. ایػو نػاد ۀناد
ای اؽِتاه  ؽَد و سالؼ غطؽت حٍػان اغػت و در  ىاؽی نیکاٌر

کيص. وِٕی نٖػصار زیػادی از  ىِیخً ْطد را از غطؽت حٍان حصا نی
ایو نادۀ غیاه حهً ؽصه ةاؽص، نیػصاىی دیطانػَن ةػصن ؽػشؿ 

تػط  کيص. ٌطچػً ایػو نیػصان ةظرا دٌص و او را اذانً نی ؽکل نی
و ایهػػان ؽػػشؿ را  اغػػتةاؽػػص، تػػطاکم و كػػشانت آن ةیؾػػِط 

ػای ةػص  ۀکيص. زیطا ناد تط نی كٍیّ ةػً غیاٌی کػً ةػا اىخػام کاٌر
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حػصا  ِحػو، َؽػو، ِرنآورده اغػت او را از غطؽػت کیٍػاىی  دغت
تط اغت ةػً تظکیػً ةػاور  کيص. نٍهَهً ةطای چيیو اْطادی غشت نی

گیطد و کارنػا نػاىً  آن ٕطار نیتث یط  ترتؽان  داؽًِ ةاؽيص، ایهان
چػً از درد و غػشِی ةیؾػِطی کيص. ٌط ایخاد نیؽان  ةظرگی ةطای

ٌػا  آن آورىػص و ةيػاةطایو تظکیػً ةػطای رىج ةکؾػيص، کهِػط ةػاور نی
 تط سَاٌص ةَد. غشت

تط اغت. زیػطا  ةطای ؽشفی ةا نادۀ غٓیص ْطاوان تظکیً آغان
کً ایو ْطد حضب غطؽت حٍػان ؽػَد و آىخا  در حطیان تظکیً، تا

گَى  تتصیل نَر نػِٖیم ةً  کيص، تَٖایؼ ةً ؽیي  او رؽص ؽیو
ؽَد. انا ةطای ؽشفی ةا نادۀ غػیاه ْػطاوان، ْطایيػص دیگػطی  نی

ؽَد:  ىیظ وحَد دارد. ناىيص نرفَیی اغت کً در کارساىً تَییص نی
ایو ؽشؿ در ذایی کً  آیيص، دیگطان ةا نادۀ آناده ةطای تَییص نی

آیص کً ةً دطدازش ىیاز دارد. ةایػص از نیػان ایػو  ةا نادۀ سانی نی
ٌایی را ترهل کيص و کارنا را  رد. ةياةطایو اةِصا ةایص غشِیروىص ةگض

ةً نادۀ غٓیص تتصیل کيص و نادۀ تَٖا را ؽػکل آن را  از ةیو ةتطد تا
تَاىػص گَىػ  را رؽػص دٌػص. انػا نٍهػَهً  دٌص. ْٖم دع از آن نی

چيیو ؽشفی ایهان کهِطی دارد. اگط از او ةشَاٌیص ةیؾػِط رىػج 
تط سَاٌص  کيص و ترهل آن ةطایؼ غشت کهِط ةاور نیآن را  ةکؾص،

اغػت کػً دؽػَار  رو ةطای ؽشفی ةا نادۀ غػیاه زیػاد، ةَد. ازایو
ای  ٌای گضؽًِ، در نصرغ  دائَ یا نصرغ  تظکیً تظکیً کيص. در زنان
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نػَر ةػَد کػً  داد، نٍهػَهً ایو کً ْٖم ةً یک ؽاگطد آنَزش نػی
د اىِيػار ؽاگطد در حػِخَی اغػِاد ةاؽػص، از اغػِاایيکً  یحا ةً

ت نی نطیص را ةط ایػو اغػاس ٌا  آن در حػِخَی ؽاگطد ةاؽص. ْر
کارنا و تٖػَا  ۀکً ةصىؼ چً نٖصار از ایو دو ناد کطدىص اىِشاب نی

 را ةا سَد دارد.

 ایهػان  کييػصۀ درحػ کیٓیت نادرزادی ؽشؿ ٌهَنًا تٍیػیو
گَىً ىیػت. ةطسی اْطاد کیٓیت نػادرزادی  ، انا ٌهیؾً ایواوغت

ؽػان ةػػیار سػَب اغػت و  ی ىصارىص، انػا نرػیم ساىًةػیار سَة
ةػیاری از اٌلػای سػاىَاده، اْػطادی نػضٌتی ٌػػِيص یػا تظکیػً 

تَاىػص  کييص و ةً نػائل نٍيَی ٌٖیػصه دارىػص. ایػو نرػیم نی نی
 ؛را دػطورش دٌػص شایهان چيیو ؽشفی را تَٖیت کيص و اٌِٖاد

داؽػت.  ىهیاٌِٖػاد چيػصاىی دیگطی ةػَد نریم اگط در ْطدی کً 
ةياةطایو ٌَانل دیگطی ُیط از کیٓیػت نػادرزادی ْػطد ىیػظ وحػَد 

کع، اْطادی ىیػظ ٌػػِيص کػً کیٓیػت نػادرزادی ةػػیار  دارد. ةٌط
ؽصت تلٍیّ ؽػصه  ةًآىان  داؽِو  سَةی دارىص، انا تَاىایی ایهان

ای اغػت کػً در  کييصه اغت و ةارزتطیو ٌلت آن تٍلیهػات سػػًِ
کيػص و  نیْکػط   را کَتػًٌا  آن اىص کً کطدهگطا کػب  نادی یایو دىیا

اىػص  نَر رغػهی آنَسًِ ی ورای آىچػً ةػًٌطچیػظؽَد ةً  ةاٌث نی
چیو ةػارزتط ةػَده اغػت، در دوران اسیط ؽک کييص. ایو نػئلً در 

 وغٓیص داؽًِ ةاؽيص. اىص تٓکط غیاه نصارس ةً اْطاد آنَسًِچطاکً 
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چؾػم غػَم  نؽػص  ةاز درةارۀنَر نثال، در روز دوم کالغی  ةً
کطدم. ؽشفی آىخا ةَد کػً کیٓیػت نػادرزادی ةػػیار  ـرتت نی

سَةی داؽت و چؾم غَنؼ را در غهری ةػیار ةاه ةػاز کػطدم. 
تَاىػػِيص ةتیييػص.  ؽهاری را دیص کً غایطیو ىهی ٌای ةی او ـريً

ٌای ةػطؼ در  ٌا نثل داىػً وای، نو دیصم ْایَن»ةً دیگطان گٓت: 
ٌهػً دػاییو  اؽػاًٌ ةػَد روی ةػصن در ذػالغطاغط غایيی کً ْا 

. ٌایػ  اغػتآنص. دیصم ةصن ذٖیٖی نٍلم یی ةً چػً ؽػکلی  نی
ْاؽػو ٖػصر نٍلم یی را دیصم و ایيکً ْایَن چً ؽکلی اغػت و چ

او دیػص کػً نٍلػم ْػا را در غػهَح نشِلػّ « رد.وحَد داآىخا  در
داد و ایيکً ْػایَن چگَىػً ةػصن ؽػاگطدان را نٍِػادل  آنَزش نی

نٍلم ةػَد  «ِؽوِ  گَى »غشيطاىی، ایو  در نَلدیص کً کطد. او  نی
کػػطد. او دیػػص دسِػػطان  کػػً در ٌػػط غػػهد نشِلٓػػی غػػشيطاىی نی

ػػایی ةػػً ایػػو  اْؾػػاىی نی آغػػهاىی گل کطدىػػص و ُیػػطه. او چیٌظ
اش سیلی  دٌص کیٓیت نادرزادی اىگیظی دیص، کً ىؾان نی ؽگٓت

در اىٍِػا  ـػرتت کػطدٌا  آن درةارۀ ٌه ایيکً  سَب ةَد. انا ةٍص از
ا ةاور ىصارم.»گٓت:  اکيَن ٌلم ةطسػی از  انا ٌم« نو ةً ایو چیٌظ

ػػای دیگػػط را ىیػػظ  ػػا را تثییػػص کػػطده و ةػػػیاری از چیٌظ ایػػو چیٌظ
را ایيخػا ٌػا  آن تَان ةا ٌلػم ىػَیو تَكػید داد و نػا ةطسػی از نی

کيػص ورای درک ٌلػم  گَىػ  درک نی چیآىچػً  ایم. تؾطید کػطده
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، کیٓیت نػادرزادی سػَب ْػطد را ٌهیؾػً ىَیو اغت. از ایو ىيط
ت. ىهی  تَان نٍادل ایهان َٕی در ىيط گْط

 بینی  رٍشن

ای اغػت کػً نيؾػػث  واژه« ةیيی روؽػػو»چیػػت؟ « ةیيی روؽػو»
کييػصه از  نضٌتی دارد. ایو واژه در ةَدیػػم ةػً درک و ٍْػم تظکیً

ةػً ذٖػایٔ  ؽػصن او ٌم ةطای روؽو .کيص ٌای ةَدا اؽاره نی آنَزه
اش؛  ةیيی ىٍػػایی ؽػػَد و ٌػػم ةػػطای روؽػػو اغػػِٓاده نینشِلػػّ 

ا در چیو ایػو واژه در  ةياةطایو ةً سطد او ارتتاط دارد. انا ایو روٌز
ؽػَد کػً زرىػ   نریم دىیَی و ةطای اؽاره ةً کػی اغِٓاده نی

داىص چگَىػً ىيػط  تَاىص ذٌو رئیع سَد را ةشَاىص و نی اغت، نی
ةیيی سػَب  روؽػو ٓیػتکیآن را  ناَْؽ سَد را حلب کيػص. نػطدم

کييص. انػا اگػط از  ةصیو ـَرت درک نیآن را  ىانيص زیطا نٍهَهً  نی
آىچػً  ةطیػص کػً غهری کهی ةاهتط از نطدم ٌادی ةيگطیص، دػی نی

کييص نٍهَهً اؽػِتاه اغػت.  ٌيَان ذٖیٖت درک نی نطدم ٌادی ةً
اـػالً نييَرنػان  کيیم، را اغػِٓاده نػی« ةیيی روؽػو»وِٕی واژۀ 

ةاز  ةیيی ؽشِؿ زةػِل ذٖػً ىیَی آن ىیػت. کیٓیت روؽونٍيی د
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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دٌػص؟  در ایو ذایت، آیا کار وإٍی را ؽشؿ دیگػطی اىخػام ىهی
زرىػ   او از آىخا کػًؽَد.  دع ایو ؽشؿ ةً دیگطان ةصٌکار نی

داىػػص چگَىػػً ركػػایت دیگػػطان را حلػػب کيػػص، نيػػاًْ  اغػػت و نی
دیگػػطان ةیؾػػِط نِلػػطر در ذػػایی کػػً  کيػػص، ةیؾػػِطی کػػػب نی

ؽػَد و  ؽَىص. چَن زرى  اغت، ٌیچ كػطری را نِرهػل ىهی نی
، دیگػطان در ىِیخػًدٌػص.  از دغت ىهی آغاىی ةًچیظی را ٌم  ٌیچ

ایی ؽَىص. ٌطچً ةیؾِط ةً ایػو نيػاًْ ىػاچیظ  ةایص نِرهل كطٌر
ىتایػص کيػص  ؽَد و اذػاس نی نی تطْکط دىیَی اٌهیت دٌص، کَتً

کيص سػَدش  ةياةطایو ْکط نیگضؽت. نياًْ نادی راذِی از کيار  ةً
 ؽَد. ةیو و کػی اغت کً ٌیچ كطری را نِرهل ىهی ةػیار وإً

ةطىػص! ةػً ؽػها  ةطسی از اْطاد ذِی ةً ایو ؽشؿ رؽک نی
ای را  کييصه داىیص چً زىصگی سػػًِ  ىهی گَیم ةً او رؽک ىتطیص. نی
سَةی ةشَرد یا ةشَاةص، ذِی در رؤیاٌػایؼ  تَاىص ةً گضراىص: ىهی نی

دادن نياًْ ؽشفی در ٌػطاس اغػت و  و ازدغت کطدن  ىیظ از كطر
دٌػص. وِٕػی  ؽشفی ٌط کػاری اىخػام نی ىًٓتطیو  ةطای کَچک
ػا ؽػصه، آیػا ىهیـطؼ اش  تهام زىصگی ی گَییػص زىػصگ ایػو چیٌظ

یػک ىاغػازگاری گَییم وِٕػی در  گضراىص؟ نی ای را نی کييصه سػًِ
و  اىػص کطان ةطیػص دریػا و آغػهان ةی ، دػی نیةطویصٌٖب  یک ٕصم

نَر ذػِم وكػٍیت نِٓػاوت سَاٌػص ؽػص. انػا ْػطدی نثػل او  ةً
گضراىص. ىتایػص  آوری را نی ةػیار نالل تَاىص کَتاه ةیایص و زىصگی ىهی
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چيػیو ْػطدی »اىص:  کييصگان گًِٓ ٍ  تظکیًاز او یاد ةگیطیص. در حان
ِػً اغػت. زیػطا ةػً ةً اًْ نػادی در سانط نيػ نَر کانل از دغت ْر

از او  کػً اغػتغػشت  چٖصر« اغت.تتاه ؽصه نیان نطدم ٌادی 
درسَاغت کطد تَٖای سَد را ذٓو کيص! اگػط از او ةشَاٌیػص تظکیػً 

کييػصگان را  تظکیًتظکیػً؟ وِٕػی ؽػها »کيػص:  کيص، ؽها را ةاور ىهی
کيیص. وِٕی ةػا  کييص تالْی ىهی زىيص یا ةً ؽها تٌَیو نی کِک نی

ِار نی ؽها ةً نثل کيیػص، ةایػص  ةػً حای ایيکً نٖاةلً کييص، ةً ىاذٔ ْر
ایص!  صهؽػ "َی کی هآ"ی تؾکط کيیص. ٌهگٌا  آن ذِی ازتان  در ذٌو
را تَاىص تظکیً  چيیو ؽشفی ىهی« تان نؾکل رواىی داریص! ٌهگی

گَیص ؽها ةػاورىکطدىی و اذهػٔ ٌػػِیص. آیػا ٕتػَل  درک کيص. نی
 اغت؟دؽَار  او دادن ىصاریص ىخات

را ةطای تَـیّ چيیو ؽشفػی « ةیو روؽو»نتیًٍِا نا واژۀ 
ٌػػِيص، « کػَدن»ةطیم. ةلکً اْػطادی را کػً از ىيػط او  کار ىهی ةً

وإٍػًا نَر ىیػت کػً  یم. ایتًِ ایوگیط در ىيط نیتط از او  ةیو روؽو
ًا ةً نػائل دىیَی کً نطدم ىهی ا  کَدن ةاؽیم. ةلکً ـْط تَاىيص ٌر

دٌیم. در  ىص، اٌهیت کهِطی نیگیط در ىيط نیرا نٍم ٌا  آن کييص و
در سفػَص ٌای دیگػط ةػػیار داىػا ٌػػِیم.  ـَرتی کً در زنیيً

ایی کً اىخام نی ایی  دژوٌؼدٌیم، سَاه  کاٌر ٌلهی ةاؽص یا کاٌر
را ٌػا  آن ؽَد، ةػػیار ٌؾػیاریم و نا غپطده نی کً در نرل کار ةً

ػایی کم سَةی اىخام نی ةً اٌهیػت ناىيػص نيػاًْ  دٌیم. ْٖم چیٌظ
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گیػطیم. چػً کػػی ؽػها را  ةا اْطاد را غػتک نیتٍارض دىیَی و 
گَیػػص کػػَدن ٌػػػِیص، نههئيػػًا  ی ىهیکػػػ ٌیچىانػػص؟  کػػَدن نی

 گَىً اغت. ایو

گیطىػص، وِٕػی از  نیدر ىيػط « کَدن»ذِی کػی را کً وإًٍا 
غهَح ةاهتط ىگطیػػًِ ؽػَد، ذٖیٖػت درةػارۀ او کػانالً نٍکػَس 

ؽَد. ْطد کَدن اذِهاهً کار ةػص نٍهػی در نیػان نػطدم ٌػادی  نی
دىتال  کؾص. او ةػً دٌص و اذِهاهً ٌلیً دیگطان ىٖؾً ىهی اىخام ىهی

دٌػص. انػا دیگػطان ةػً او تٖػَا  ؽٍطت ىیػت و تَٖا از دغػت ىهی
کييػص، ةػً او تٖػَا  زىيص و ةً او تػٌَیو نی ِٕی او را نیدٌيص. و نی
دٌيص و آن ناده ةػیار ةاارزش اغت. در حٍػان نػا ایػو اـػل  نی

« آیػػص. ىهی ةػػً دغػػتدادن، چیػػظی  ةػػصون ازدغػػت»وحػػَد دارد: 
آوردن ةایص از دغت ةصٌص. وِٕی دیگطان ایو  دغت ؽشؿ ةطای ةً

چػػً اةلٍػػی » کييػػص: ةیييػػص، او را ترٖیػػط نی ؽػػشؿ کػػَدن را نی
 ،کييػص تػا ةػً او تػٌَیو کييػص را ةاز نیؽان  وِٕی دٌان« ٌػِی!

ؽَد. کػػی کػً ةػا او  ْطد نٖاةل دطتاب نی غهت ةًای از تَٖا  تکً
ی نرػَب نی ِاری کطده، نْط ِػً و  ةصْر ؽَد کً چیػظی از او گْط

ةياةطایو ةایص چیظی از دغت ةصٌص. وِٕی کػی ةً او یگصی ةظىػص: 
او نطؼ  ةػًای دیگط از تٖػَا  نَر نؾاةً تکً ةً «چً اةلٍی ٌػِی!»

گَیػص یػا ةػً او یگػص  ؽَد. وِٕی کػی ةػً او ىاغػظا نی دطتاب نی
ادانػً ةػصه، تػَ » گَیػص: زىػص و اىگػار نی زىص، او ْٖم یتشيص نی نی
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رد آن را  ای از دٌی و ٕفص ىصارم ذِی ذره گَىً ةً نو تَٖا نی ایو
ذٖػایٔ غػهَح ةػاهتط، چػً  ةط نتػٔدرةارۀ ایو ةیيصیؾیص: « کيم!

تطیو ْػطد  تط ىیػػت؟ او زرىػ  اغت؟ آیا او زرى  تط کػی زرى 
نطؼ او تَٖا  دٌص. وِٕی ةً چطاکً ٌیچ تَٖایی از دغت ىهی اغت،

دارد  را ةطنیٌا  آن کيص. تهام رد ىهیآن را  ای از کيیص، ذره دطتاب نی
دػػضیطد. نهکػػو اغػػت در ایػػو زىػػصگی  و ةػػا سَؽػػرایی آن را نی

ةاؽػػص، انػػا ىػػً در زىػػصگی ةٍػػصی. روح اـػػلی او کػػَدن « دنکػػَ»
گَیيص کً اگط ؽشفی تَٖای ةػیار  ىیػت. در ةطسی از نضاٌب نی

نيفػتی واهنٖػام  اش ـاذب زیادی داؽًِ ةاؽص، در زىصگی ةٍصی
ا نتادیً نی یا ةػیار  طوتهيص نی  ؽَد. ؽَد. تَٖایؼ ةا ایو چیٌظ

ٖیم ةػً گَىػ  تتػصیل نَر نػػِ تَاىص ةػً ایم کً تَٖا نی گًِٓ
 ةػً دغػتتان از تتػصیل ایػو تٖػَا  ؽَد. آیا ارتٓػاع غػهد تظکیػً

تَاىص نػِٖیهًا ةً گَى  تتصیل ؽَد. آیػا گػَىگی کػً  آیص؟ نی ىهی
کيػص از ایػو نػاده تتػصیل  را نٍػیو نیتػان  گَى غهد یػا تػَان 

تَاىػص  گَییص کً آن ةػیار ةاارزش اغت؟ ْطد نی ؽَد؟ آیا ىهی ىهی
ٌهػطاه سػَد  ٌهطاه سَد ةیػاورد و ٌيگػام نػطاآن را  ٌيگام تَیص

. ٌػط اغتاىص کً غهد تظکی  ؽها  هطۀ ؽه ةتطد. در ةَدیػم گًِٓ
آوریػص،  نی ةػً دغػتاىصازه ازسَدگضؽِگی کيیص ةػً ٌهػان اىػصازه 

گَیيص ؽشفی کً  نی گَىً اغت. در ةطسی از نضاٌب اـَل آن ایو
نيفػتی  ـاذب اش تَاىػص در زىػصگی ةٍػصی تَٖا داؽًِ ةاؽػص نی
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نٖام یا  طوتهيػص ؽػَد. ْػطدی کػً تٖػَای کهػی دارد، زىػصگی  واه
غشِی سَاٌص داؽت و ذِی ةطای ُضا گػصایی سَاٌػص کػطد، زیػطا 

ةػً ، چیػظی دادن تَٖایی ةطای نتادیً وحَد ىػصارد. ةػصون ازدغػت
آیص! وِٕی ؽشؿ ٌیچ تَٖایی ىصاؽػًِ ةاؽػص، ةػصن و  ىهی دغت

 نیطد. ر وإٍی نینَ ؽَد و ةً روح او ىاةَد نی

نَر  گَىگی ةػَد کػً وِٕػی در اةِػصا ةػً در گضؽًِ، اغِاد چی
ةػیار ةاه ةػَد. انػا ةٍػصٌا ذٌػو او  داد غهد ٌهَنی آنَزش نی

در ؽشفی نؾَِل ؽػص.  نياًْ گَى  ةا ؽٍطت و ایو اغِاد چی
ایػو اغػِاد از او دور کػطد، زیػطا  رااو   روح کهکیؼ نٍله، ىِیخً

کييػص.  ٍلٔ داؽت کً روح کهکی را تظکیً نیةً اْطادی تگَى   چی
اش ٌيػَز ذلػَر داؽػت، او در  ٕتل از آن، زناىی کػً روح کهکػی

نَر نثػال، روزی نرػل کػارش در  اش ةػَد. ةػً کيِطل روح کهکی
 ٌطکػػی»ذال تشفیؿ نػکو ةً کارکيان ةَد. غطدطغت گٓت: 

 ؽػطایمد یؾػطتكػهو ةیایػص و  ایيخاواذص نػکَىی ىیاز دارد ةً 
دهیػل سػَد را  ٌطکػػی« َكید دٌص چطا ةػً آن ىیػاز دارد.سَد ت
ای ةً زةان ىیاورد. در آسػط،  ایو ؽشؿ کلهًدر ذایی کً  کطدةیان 

غطدطغت نَِحً ؽص کً ایو ؽشؿ ةیؾِط از دیگػطان ةػً واذػص 
سیػط، »او ةایص آن را ةگیػطد. دیگػطان گِٓيػص:  نػکَىی ىیاز دارد و

ؽػصت ةػً آن  داده ؽَد زیػطا ةًىتایص ةً او داده ؽَد. ةایص ةً نو 
از « دع یکی از ؽها آن را ةطدارد.»ایو ؽشؿ گٓت: « ىیاز دارم.
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اْػػطاد  طسػػیاغػػت. ة« اذهػػٔ»ىيػػط نػػطدم ٌػػادی ایػػو ؽػػشؿ 
کييصه اغػت و از او دطغػیصىص ذِػی اگػط  داىػِيص کً او تهطیو نی

سَاٌػص. او داغػز  ی نیچیظ چػًسَاٌص دػع  نػکو رایگان ىهی
داغػز او از « سَاٌيػص. َاٌم کً دیگػطان ىهیس چیظی را نی»داد: 

ػای دىیػَی  روی ذهإِؼ ىتَد، ةلکً ةصیو ٌلت ةَد کً ةػً چیٌظ
داد و اٌِٖاد داؽػت کػً ةػا روىػص نتیٍػی دػیؼ  نی اٌهیت کهی

ای  ةطود. او ةػیار ٌػم ةػاٌَش ةػَد. نػطدم از او سَاغػِيص ىهَىػً
تَاىػػػِيص چیػػظی را تفػػَر کييػػص کػػً نػػطدم  ةگَیػػص، چطاکػػً ىهی

ٌای روی زنػػیو را  نػػو غػػي »او داغػػز داد: « سَاٌيػػص. هیى»
کييػص و   نػطؼ دػطت نی نطؼ و آن سَاٌم، کً ةا كطة  دا ةً ایو نی

کييػص آن  نػطدم ٌػادی ْکػط نی« سَاٌػص. را ىهیٌػا  آن کػی ٌیچ
ٌا  آن  تَاىيص ایو را درک کييص، زیطا نطتت ىهیٌا  آن نٍيی اغت. ةی

آن اغػت کػً نٍيػی آن را درک یا غهد تٓکطؽان ةػیار دورتط از 
گٓت  کييص. ایتًِ او ٕفص ىصاؽت غيگی را ةطدارد، ةلکً اـلی را نی

ػػای  درک کييػص: ةػػًآن را  تَاىيػػص کػً نػػطدم ٌػادی ىهی دىتال چیٌظ
داىیػص در  دىیَی ىتَدن. ةگضاریص درةارۀ غػي  ـػرتت کيػیم. نی

از  چیظ ٌهػًدر ةٍؾت غٍادت ُػایی »اىص:  نَِن ةَدیػِی ىَؽًِ
ًِ تا زنیو، دطىصگان، گلغاسًِ ؽصه اغت نال ٌػا  ، از درسِان گْط

ٌا و ذِی ةصن نَحَدات غهد ةاه در آىخػا ىیػظ نالیػی و  و ساىً
اىػص دػَیی  غي  ةػیار کهیاب اغت و گًِٓآىخا  «درسؾان اغت.
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کييػص غػي  اغػت. ایتِػً آن ؽػشؿ ٕفػص  کً آىخا اغِٓاده نی
ػا ةیػاِن ةتطد، ةلکػً نييػَرش از آىخا  ىصاؽت غيگی ةً ایػو چیٌظ

تَاىيػص درک کييػص. ةػصون ؽػک  اـلی ةػَد کػً نػطدم ٌػادی ىهی
کييػص کػً  ٌایی نؾػَِل ىهی کييصگان ذٌو سَد را ةا سَاغًِ تظکیً

کييػصگان ةػطای  و تظکیً ،ٌػػِيصٌػا  آن نطدم ٌادی در حػػِخَی
ای دىیَی ارزش کهی ٕائل ؽػان  در زىصگیٌػا  آن . آىچػًاىػص چیٌظ

ای وا نَر ٌػادی  هتطی ٌػِيص کػً نػطدم ةػًسَاٌيص داؽت چیٌظ
را ٌػا  آن ةصاىيػص وٌػا  آن تَاىيص داؽًِ ةاؽيص، ذِی اگط درةػارۀ ىهی

 ةشَاٌيص.

« ةیيی روؽػو»آىچػً اکيػَن گِٓػیم یکػی از نٍػاىی  در وإً
ؽان ةً  ٌایی اغت کً اْطاد در تظکیً درکدر سفَص اغت و ایو 

رغيص. انا ایو واژه اکيَن در چیو ةً ؽیَۀ دىیَی اغِٓاده  آن نی
کِع نَری کً نا اغِٓاده نی نی تػطیو  کيیم. انػا وإٍی ؽَد، ةٌط

ةیيی ْطاتػط از چیػظی اغػت کػً تَـػیّ کػطدم. آن  نٍيی روؽػو
ؽػی کػً کيػص، در ٌػط رو ایو اغت کً وِٕی ْػطد تظکیػً نی درةارۀ

تَاىػص راٌيهػایی  ؽػَد، آیػا نی نیةاؽص، وِٕی ةا نؾکالت نَاحً 
نٍلػػم سػػَد را تيگاتيػػ  دىتػػال کيػػص و ةػػً یػػاد داؽػػًِ ةاؽػػص کػػً 

تَاىػػص ناٌیػػت  اش یػػک زىػػصگی نٍيػػَی اغػػت و آیػػا نی زىػػصگی
ای کػػً  ؽػػیَه نٍَٕیػت را درک کيػػص، دػضیطای آن ةاؽػػص و آن را ةػً

ایيکػً  طاد ةصون تَحػً ةػًروش او نٍیو کطده اداره کيص. ةطسی اْ
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ای  تَكید نیآن را  چگَىً ا ةاور ىصارىص و چیٌظ دٌیص ةً ایو چیٌظ
ؽػان  تط اغت. آىچً ةاورداؽِو را ةطای وإٍیؽان  ٌادی ٌيَز ةطای

کيص ایو اغت کً نایل ىیػِيص ذٌو سػَد را ةػاز کييػص.  غشت نی
ةطای نثال، ةٍلی اْطاد ْٖم ةطای ؽٓای ةیهاری ایيخا ٌػػِيص و 

غطد و  گَیم چيیو روؽی ةطای ؽٓای ةیهاری ىیػت دل ِٕی نیو
 دضیطىص. گَیم ىهی نی را ٌطچًؽَىص و از آن ةً ةٍص  ٌالًٕ نی ةی

ةیيی سػػَد را ةٍتػػَد  تَاىيػػص کیٓیػػت روؽػػو ةٍلػػی اْػػطاد ىهی
ٌػایی  نَر غطغطی در کِاب یادداؽت یػا ٌالنت ةًٌا  آن ةشؾيص.

ةػاز اغػت، ؽػان  مم غَکييصگان نا کػً چؾػ گضارىص. آن تهطیو نی
نالیػػی و  ىيػػص ةتیييػػص کػػً ایػػو کِػػاب، رىگارىػػ  وتَا نی ٌطیػػک

رغص. ٌط کلهً تفَیط ْاؽو نطا در ةطدارد. اگط  نی ةً ىيطدرسؾان 
ٌػایی  ةَدم. آن ٌالنت ْطیب ٌهً نیدر ذال ةيا ةَد دروغ ةگَیم، 

کيیػص  . چگَىػً حطئػت نیاىػص یطهتگضاریػص ةػػیار  کً در کِاب نی
در ذال  ایيخاداىیص  ةگضاریص؟ آیا نی روی آن ٌالنت نَری ٌهیو

راٌيهػایی ؽػها ىیػػِیم تػا در ذال اىخام چً کاری ٌػِیم؟ آیا 
ةٍلی  درةارۀغَی غهَح ةاهتط تظکیً کيیص؟ ةایص درى  کيیص و  ةً

تَاىػص راٌيهػای تظکیػ  ؽػها  نػائل کهی ْکط کيیص. ایو کِاب نی
تَاىیػص ةػا  زش اغت؟ آیا نیکيیص ایو کِاب ةاار ةاؽص. آیا ْکط ىهی

نَر ذٖیٖػػی تظکیػػً کيیػػص؟ ؽػػها در نٖاةػػل  دطغػػِؼ ةػػَدا، ةػػً
 کيیػص و ٌػط روز ٌتػادت نی در ساىػً داریػصکػً نضٌتی ٌای  ىؾان
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را ٌػا  آن کيیص ذِی حطئت ىهیکً نَِاكً و نؤدب ٌػِیص ٕصر  آن
تَاىػص  کيیص ةً ایو داْػا کػً نی آرانی یهع کيیص، انا حطئت نی ةً
 اذِطانی کيیص. ةاؽص ةیتان ً یٖی راٌيهای تظکینَر ذٖ ةً

کيیم،  ةیيی ؽػشؿ ـػرتت نػی کیٓیت روؽػو درةارۀوِٕی 
ایو اغت کً نػائل نشِلٓی را کػً در حطیػان تظکیػً روی  درةارۀ

دٌيص یا آنَزؽی را کػً اغػِاد ارائػً کػطده چٖػصر ٌهیػٔ درک  نی
ةیيی  کانل ایو ىیػت. روؽو ةیيیِ  کيیص. انا نييَر نا از روؽو نی

کيص: ؽػشؿ  کيیم ةً ایو اؽاره نی کانل کً درةارۀ آن ـرتت نی
کيص ةً ـػٍَد  سَد، از زناىی کً تظکیً را ؽطوع نی در نَل زىصگی

ٌای  تهػام انیػال و واةػػِگی دادن ةً غهَح ةاهتط و ةػً ازدغػت
دٌػص و گَىػ  او ىیػظ ةػً رؽػص سػَد ادانػً  ةؾطی سَد ادانً نی

رغػص.  اش نی ای ةً آسطیو ٕصم تظکیػً نطذلًدر ایيکً  تادٌص  نی
نَر کانل ةً گَى  تتصیل ؽصه اغت. او ةػً  تَٖای او، آن ناده، ةً

داد.  و تطتیػبىيػم  ای رغػیصه کػً اغػِادش اىٍِای نػیط تظکیً
ایی کً تا آن یريً در ةصىؼ ٕٓل ؽصه ةَدىص ةا اىٓخار  تهام چیٌظ

کً او در آن ؽَىص. چؾم غَنؼ ةً ةاهتطیو ىٖه  غهری  ةاز نی
رغػػص و در غػػهد سػػَد، ذٖیٖػػت ُةٍػػصٌای گَىػػاگَن،  اغػػت نی

ٌای نشِلػّ،  ْلػازنانٌای ٌػِی نَحَدات گَىػاگَن در  ؽکل
ٌای نشِلػػّ و ذٖیٖػػت  ْلػػازنانٌای ٌػػػِی نػػاده در  ؽػػکل
ؽػَد  اش ىهایان نی ٌای سصایی ةیيص. تهام ٕصرت را نینان  حٍان
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ػطار کيػص. در ایػو تَاىص ةا اىَاع نشِلّ نَحَدات تهاس ة و نی ٕط
ةیو ةظرگػی ىیػػت؟ آیػا او  زنان، آیا ایو ؽشؿ، نَحَد روؽػو

ةیو ؽػصه اغػت؟ وِٕػی  ؽشفی ىیػت کً از نطیٔ تظکیً روؽو
 اغت.« ةَدا»ةً زةان ٌيصی ةاغِان تطحهً ؽَد، او یک 

ةیيی کانػل  کً اهن گِٓم ىٌَی از روؽػو ةیيی ایو ىَع روؽو
طوؼ اغػػت. در ایػػو نٍػػ« ةیيی ىاگٍػػاىی روؽػػو»اغػػت کػػً ةػػً 

کيػص  ٌایی کً تظکیػً نی ةیيی ىاگٍاىی، ؽشؿ در تهام غال روؽو
ٌای  دارد و از ؽػکل داىص گَىگؼ چػً ارتٓػاٌی ٕٓل اغت. او ىهی

چیػظی را اذػػاس  گَىگی کػً تظکیػً کػطده آگػاٌی ىػصارد. ٌػیچ
ٌای ةػصىؼ ٕٓػل و ةػػًِ ٌػػِيص.  کيص و ذِی تهػام غػلَل ىهی

ٓل اغت و تا آسطیو ٕصم تظکیػً ةػً تهام گَىگی کً تظکیً کطده ٕ
ؽػَد. ْٖػم ْػطدی ةػا  ناىص و غپع ةاز نی ٌهیو ؽکل ةإی نی
تَاىص از ٌٍػصۀ ایػو ةطآیػص، چطاکػً  ایٍاده نی کیٓیت نادرزادی َْؽ

ْطغا اغت. او ةا اىػان سػَةی ةػَدن  ایو روىص تظکیً ةػیار نإت
ةشؾػص، ٌهیؾػً  ؽیي  را ةٍتػَد نی کيص، ٌهیؾً ؽیو ؽطوع نی

ت نی ٌا را ترهل و ةً یغشِ کيػص و  نَر دیَغًِ در تظکیػً دیؾػْط
تَاىػص گَىػ   ؽیي  اغػت، گطچػً ىهی دىتال رؽص ؽیو ٌهیؾً ةً

اغػت و او  سَد را ةتیيص. نػیط تظکی  چيیو ْطدی ةػػیار غػشت
ایيکػً  ایٍػاده ةاؽػص. او ةػصون ةایص ْطدی ةا کیٓیت نادرزادی َْؽ
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ٌای نػَهىی تظکیػً  ذػی از دغِاوردٌای سَد داؽًِ ةاؽص غال
 کيص. نی

ةیيی  روؽػػو»ةیيی وحػػَد دارد کػػً  ؽػػکل دیگػػطی از روؽػػو
تَاىيػص  کييػصگان نی ؽػَد. ةػػیاری از تهطیو ىانیصه نی« تصریخی

چطسؼ ْایَن را از ٌهػان اةِػصا اذػػاس کييػص. در ٌػیو ذػال، 
ام. ذِی اگط ةطسی اْطاد ةً دهیػل  کطده چؾم غَم ٌهً را ىیظ ةاز

ایی را ٌمگَىاگَىی ىَِاى  تَاىيػص. اکيَن ةتیييص، در آیيصه نی يص چیٌظ
چگَىػً از ایػو چؾػم  گیطىػص در نَل زنان یػاد نینَر کً ٌهان 

دیػص  ،کيػص نَر دیَغػًِ ـػٍَد نػی ةػًؽان  غهداغِٓاده کييص و 
ةػػػا ةٍتػػػَد ؽػػػَد.  تط نی ای واكػػػد نَر ْظایيػػػصه تارؽػػػان ةػػػً

اکطدن تان ؽیي  ؽیو ٌای  تَاىایی تان، ٌای نشِلّ واةػِگی و ٌر
یاةيص. تهام تِییطاتی کً در نػیط  نتیٍی گَىاگَىی تَغًٍ نی َْؽ

ؽػکلی  تان، ةػً گضریػص و ْطایيػص تتػصیل ةػصن تظکیً از نیان آن نی
را ةتیيیص یا اذػاس کيیص. ایػو ٌا  آن تَاىیص ؽَىص کً نی اىخام نی

ای کً  رغیص، نطذلً یاةيص تا ةً نطذل  دایاىی نی تِییطات ادانً نی
ةػً تان  نَر کانل ذٖیٖت حٍان را درک کيیص و غػهد تَاىیص ةً نی

کػً ٕػطار ةػَد در تظکیػً ةػً آن ةطغػیص. رغػص  نیای  ةاهتطیو ىٖهً
تػان ةػً  نتیٍی ٌػای َْؽ و تَٖیػت تَاىایی ةػصن نػادرزادیتتصیل 

نَر تػصریخی ذاـػل  ٌػا ةػً . تهػام ایورغػص نیىٖه  ةشفَـػی 
ًِ نی« خیةیيی تصری روؽو»رو  ؽَد و ازایو نی . ؽػَد در ىيط گْط
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ةیيی تصریخی ىیػظ آغػان ىیػػت. ةٍلػی  ایو روش تظکی  روؽو
آورىػػص  نی ةػػً دغػػتنتیٍی را  ٌػػای ْػػَؽ اْػػطاد وِٕػػی تَاىایی

ا کييص و اذِهال داردؽان  یٌ ا تَاىيص واةػِگی ىهی را ةً ٌا  آن را ٌر
ػػای ةػػصی اىخػػام دٌيػػص. ةػػً ایػػو ؽػػکل ىهػػایؼ  گضارىػػص یػػا کاٌر

و در اىٍِػا  ؽػَد نیتان ةیٍػَده  رود و تظکیً دغت نیاز  تان گَى 
ٌػػای نَحػػَدات  تَاىيػػص حلَه ؽػػَیص. ةٍلػػی اْػػطاد نی ىػػاةَد نی

گَىاگَن در غهَح نشِلّ را ةتیييص. نهکو اغت آن نَحَدات از 
ؽها ةشَاٌيص ایو یا آن کػار را اىخػام دٌیػص یػا از ؽػها ةشَاٌيػص 

 نطیصؽػان ةتطىػص. انػا ٌيَان را تظکیً کيیص و ؽها را ةًٌا  آن روش
تَاىيص ةطای رغیصن ةً  هطۀ ذٖیٖی ةً ؽها کهک کييػص،  ىهیٌا  آن

 اىص ةً  هطۀ ذٖیٖی ىائل ؽَىص. ىیظ ىَِاىػًٌِا  آن چطاکً

کم  تهػام نَحػَدات در ُةٍػصٌای ةػاهتط دغػت ٌالوه ةط ایػو،
سػَد را گػػِطش دٌيػص و  ۀتَاىيص اىػصاز ٌػِيص و نی سصایی ىیهً

نَر کانػل ةػً ىهػایؼ ةگضارىػص.  ؽان را ةً نتیٍی ٌای َْؽ تَاىایی
 را دىتػالٌػا  آن اگط ْکطتان درغت ىتاؽص، نهکو اغػت در ىٍایػت

ؽػَد. ذِػی  تان تتػاه نی را دىتال کيیص، تظکیػًٌا  آن کيیص. انا اگط
اگػط آن نَحػَد، ةػَدای ذٖیٖػی یػػا دائػَی ذٖیٖػی ةاؽػص، ةایػػص 

تان را دوةاره از اول ؽػطوع کيیػص. آیػا نَحػَدات در غػهَح  تظکیً
 ب، ٌهگی نَحَدات آغػهاىی ىیػػِيص؟غً ٕلهطو] نشِلّ آغهانِ 

اىص و   ةً ةاهتطیو غهد دغِیاةی یا ةً ٌػصؼ ىٍػایی ىطغػیصهٌا  آن
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ًِ غً ٕلهطوٌيَز ْطاتط از  ةليص، ٌا  آن اىص. انا ةطای ْطدی ٌادی، ىْط
رغيص، ذِی اگػط ةػً  هػطۀ ذٖیٖػی  نی ةً ىيطٌيیم و ةػیار تَاىا 

ةػا ؽػها ٌػا  و اىطژیٌػا  دیاموإػام  اىَاعىائل ىؾصه ةاؽيص. وِٕی 
ٌا ترطیػک ؽػَیص، آیػا  ـريًوإػام  اىَاعتصاسل کييص و وِٕی ةا 

ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت  ٕطار ىگیطیص؟تث یط  ترتدرون  تَاىیص در نی
ت و ةا چؾػم غػَم ةػاز ىیػظ غػشت اغػ کطدن گَییم تظکیً کً نی
تط. انػػا سَؽػػتشِاىً  ذِػػی غػػشت تان ؽػػیي  ؽیو کػػطدن کيِطل
کييػصگان نػا تػا ىیهػ   هطیوةػػیاری از ت نتیٍی ٌای ْػَؽ تَاىایی
ناىػػػص و ةٍػػػص از آن، وارد نطذلػػػ   ؽػػػان ةػػػػًِ نی تظکیً نػػػػیط
ؽػػَىص. چؾػػم غػػَم ٌهػػ  ؽػػها را ةػػاز  ةیيی تػػصریخی نی روؽػػو

اْػطاد احػازه  نتیٍی ةػػیاری از ٌػای ْػَؽ کيیم، ویػی تَاىایی نی
تصریج ةػً غػهد  ةًؽها  ؽیي  ىصارىص ىاٌط ؽَىص. انا وِٕی ؽیو

تان دایصار ؽَد و ةَِاىیػص سػَد را  ةشفَـی ةطغص، وكٍیت ذٌيی
سػَاٌیم کػطد. ةيػاةطایو  ةػازتػان  را ةطایٌػا  آن سَةی اداره کيیص، ةً

وِٕی ةً غهد ةشفَـی ةطغػیص، احػازه سَاٌیػص داؽػت ذایػت 
تخطةػػً کيیػػص، چطاکػػً در آن زنػػان کهػػی  ةیيی تػػصریخی را روؽػػو
نتیٍی  ٌػػای ْػػَؽ تط اغػػت کػػً سػػَد را اداره کيیػػص. تَاىایی آغػػان

دٌیص  ةاه ادانً نینطؼ  ةً کطدن ؽَد و ةً تظکیً نشِلٓی ىاٌط نی
 ؽػَد ةاز ؽَد. ةً ؽػها احػازه داده نی چیظ ٌهً در ىٍایتایيکً  تا

ػػػػیاری از تان داؽػػػًِ ةاؽػػػیص. ة را در ىیهػػػ  راه تظکیػػػًٌػػػا  آن
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کييصگان نا ةً ایو گطوه تٍلٔ دارىػص، دػع نؾػِاؽ دیػصن  تهطیو
ا ىتاؽیص.  چیٌظ

ٌایی  نهکو اغت ؽيیصه ةاؽیص کً ةَدیػِم ذن ىیظ از تٓاوت
ةیيی تػصریخی ـػرتت کػطده  ةیيی ىاگٍػاىی و روؽػو ةیو روؽػو

اغت. ٌَیی ىِي ، ؽؾػهیو روذػاىی ةػظرا در ةَدیػػِم ذن ةػً 
از  یَ ؽػی ِؽػودر ذػایی کػً  د داؽػتةیيی ىاگٍاىی اٌِٖػا روؽو

ةیيی تصریخی اٌِٖاد داؽت.  نصرغ  ؽهایی ةَدیػِم ذن ةً روؽو
کً ادانػً  اغتٌ ایو دو رویکطد نصت درةارۀوحصل  در تاریز، ةرث

 زیطا نٍيی اغت. چطا؟ ةیيم ایو ةی نَر کً نی داؽًِ اغت. انا آن
روىػص  کطدىص ٍْهیصن ذٖیِٖػی در درةارۀ آن ـرتت نیٌا  آن آىچً

آن را  ٌا نهکػو اغػت تظکیً ةَد. در راةهً ةا آن ذٖیٖػت، ةٍلػی
تػصریج ةػً  دیگػطان نهکػو اغػت ةًدر ذایی کػً  ةاره ةٍٓهيص، یک

درکی از آن ةطغيص. آیا اٌهیِی دارد کً ؽشؿ چگَىً ةً آن آگػاه 
ةاره ةٍٓهص، انػا ایػو  یکآن را  ؽَد؟ نتیًٍِا ةٍِط اغت کً ْطد نی

ریج ةً آن آگاه ؽَد. آیا در ٌػط دو ذایػت، تص ىیظ سَب اغت کً ةً
ةیيی ٌػػػِيص و  رغػػص؟ ٌػػط دو روؽػػو ْػػطد ةػػً درک حصیػػصی ىهی

 اؽِتاه ىیػت.ٌا  آن یک از ٌیچ
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 العادى شخصی با کیفیت نادرزادی فَق

چیػػظی ةػػیؼ از کیٓیػػت نػػادرزادی سػػَب هزم اغػػت تػػا ْػػطدی 
ؽشفػی ةػا کیٓیػت نػادرزادی »ؽایػِگی آن را داؽًِ ةاؽص کً 

ایٍػاده  ىانیصه ؽَد. ْػطدی ةػا کیٓیػت نػادرزادی َْؽ« ایٍاده َْؽ
ةػیار ىادر اغت و از ىيط تػاریشی ىیػظ زنػان ةػػیار زیػادی نػَل 

کؾص تا چيیو ؽشفی نَِیػص ؽػَد. ایتِػً ْػطدی ةػا کیٓیػت  نی
ایٍاده ةایص اول از ٌهً نٖػصار ةػػیار زیػادی تٖػَا و  نادرزادی َْؽ

را دارا ةاؽػص. نههئيػًا ایػو  نیصان ةػیار ةظرگی از ایو نادۀ غٓیص
ٌا را ترهل کيص،  تطیو غشِی ْطد ةایص کػی ةاؽص کً ةَِاىص غشت

ةطدةػػاری ٌيیهػػی داؽػػًِ ةاؽػػص، ْػػصاکاری کيػػص، از تٖػػَای سػػَد 
ةیيی سػَةی داؽػًِ ةاؽػص و  سَةی ذٓاىت کيص و کیٓیت روؽو ةً

 ناىيص آن.

ٌا چیػت؟ در ةَدیػػم اٌِٖػاد ةػط ایػو  تطیو غشِی غشت
تا وِٕػی کػػی  .غاسًِ ؽصىصکؾیصن  ٌا ةطای رىج ىػاناغت کً ا

گَیيػص نَحػَدات  نیٌا  آن نَحَدی ةؾطی اغت ةایص رىج ةکؾص.
کػً ةیهػار   نَری در ُةٍصٌای دیگط ایو ةصن ةؾطی نا را ىصارىص، ةػً

ؽػػَىص و نؾػػکالت تَیػػص، دیػػطی، ةیهػػاری و نػػطا را ىصارىػػص.  ىهی
ر ُةٍػػصٌای دیگػػط ٌػػایی را ىصارىػػص. نَحػػَدات د درد و رىجچيػػیو 

اىگیظ  وزن ٌػِيص و ایػو ةػػیار ؽػگٓت تَاىيص دطواز کييص و ةی نی
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سانط ایو ةصىی کػً دارىػص ةػا ایػو  اغت. انا نطدم ٌادی دٕیًٖا ةً
: غطنا، گطنا، تؾػيگی، گطغػيگی و سػػِگی را اىص نؾکالت نَاحً

تَاىيص ترهل کييص و ٌالوه ةط آن ةایػص از چطسػ  تَیػص، دیػطی،  ىهی
 ٌتارتی، راذت ىیػِيص. نطا ةگضرىص. ةً ةیهاری و

ؽػان  در ؽػٍط تاى ای  زیظیػًای سَاىصم کً وِٕػی  در روزىانً
را از دغػت ؽػان  حانآن زیظیػً اتٓاؽ اِْاد، ةػػیاری از نػطدم در 

ِػً ةَدىػص دوةػاره ةػً  دادىص، انا ةطسی اْطاد کً تا آغػِاى  نػطا ْر
اىخام ؽص. طاد اْای روی آن گطوه از  زىصگی ةازگؾِيص. ةطرغی ویژه

« چً اذػاغی در آغػِاى  نػطا داؽػِیص؟»دطغیصه ؽص: ٌا  آن از
ی ْطد ةً  نيرفػطاز ذایػت نؾػاةً ٌا    آناىگیظی ٌه نَر ؽگٓت ةً

در یريػ  نػطا اذػػاس تػطس ىصاؽػِيص. ٌػا  آن ـرتت کطدىص:
ػایی و اذػػاس ٌیخػان  کع، ىاگٍان ذػػی از آرانػؼ و ٌر ةٌط

آزاد ؽػان  ىاگٍان از ٕیصوةيص ةصنداؽِيص. ةطسی اذػاس کطدىص کً 
اىگیظی دػطواز کييػص و  نَر آزاد و ؽػگٓت تَاىػػِيص ةػً ؽصىص و نی

تَاىػِيص ٌيگام دطواز، ةصن سَد را در آن داییو ةتیييص. ةطسػی  نی
گِٓيص نَحَدات در ُةٍصٌای دیگط را دیصىص و ةطسی گِٓيص ذِی ةً 

ًِ ةَدىص. ٌهگی گِٓيص کً در  نکان اوییو یريػً، ٌای گَىاگَىی ْر
ایی و آرانؼ و ٌیخان داؽِيص و از  ا  درد و رىجاذػاغی از ٌر ٌر

ؽصىص. چيیو چیظی ذػاکی از ایػو اغػت کػً ایػو ةػصن ةؾػطی 
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ؽػػَیم چطاکػػً  اغػػت، انػػا آن را نَِحػػً ىهیکؾػػیصن  وغػػیل  رىج
 ةً ایو دىیا آنصیم.گَىً  ٌهگی ایو

ٌا را ترهػل کيػص.  تطیو غشِی ام کً ؽشؿ ةایص غشت  گًِٓ
ٌای  ْلازنانٌا از  اىػان ْلازنانِ ص روز دیؼ گِٓم کً نٍَٓم چي

ِچو دو  یػک ؽػی ایيخػاتػطِ دیگػط نِٓػاوت اغػت.  ُةٍصٌای ةظرا
َرتی کً در ُةٍصی دیگط نهکو اغت یػک غػال   غاٌت اغت، دـر

ْطغػا تظکیػً کيػص، وإٍػًا  ةاؽص. اگػط کػػی در ایػو نرػیم نإت
اٌص دائػَ را دیػصا کيػص، سَ ؽَد. او نی ًِ نیىيط گْطدر ایٍاده  َْؽ
اىگیظ اغػت.  سَاٌص تظکیً کيص، دع ایو ؽشؿ وإًٍا ؽػگٓت نی

کؾص، انا غطؽت اـلی سػَد را از دغػت  نی چيیو غشِی او ایو
سَاٌص تظکیً کيص و ةػً اـػل سػَد ةطگػطدد. چػطا  ىصاده و ٌيَز نی

کهک کطد؟ ةً ایو ٌلت  ٕیصوؽططکييصگان ةصون  تَان ةً تظکیً نی
و ْػػطد در نػػَل ؽػػب در ُةٍػػص نػػطدم ٌػػادی در ایػػ اغػػت. وِٕػػی
گَیيػص او  ىؾیيص، دیگطان ةا نؾاٌصۀ ایو ؽشؿ نی نصیِیؾو نی

نػػصت ؽػػؼ غػػال در  چطاکػػً ةً وإٍػػًا ْػػطدی اغػػِثيایی اغػػت،
نا نٍػادل یػک غػال  چوِ  نصیِیؾو ىؾػًِ اغت. زیطا یک ؽی

 ْطد ةً  نيرفػطىٍایػت  در آن ُةٍص اغت. ُةٍػص ةؾػطی نػا ُةٍػصی ةی
 اغت.
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تَاىػص دؽػَار ةاؽػص؟  ٌا چٖػصر نی تطیو غشِی ل غشتتره
ةیيػص اوكػاع  رود و نی ْطض کيیص ؽشفی روزی ةً نرل کار نػی

ٌای  نایی آىخػا سػَب ىیػػت و تٍػصاد کارکيػان ةیؾػِط از ؽػِل
گیػطد و از کارکيػان  نَردىیاز اغت. در نرل کار تٍػصیل ـػَرت نی

اسػػطاج ؽػػَد و ةيػػاةطایو کارکيػػان اكػػاْی  ٕػػطاردادی اغػػِٓاده نی
و ىاگٍػان ؽػِلؼ را از  اغػتٌ آن ؽَىص. ایو ؽشؿ یکػی از نی

دٌص. چً اذػاغػی سَاٌػص داؽػت؟ ذػاه ٌػیچ نيتػً  دغت نی
درآنصی ىػصارد تػا انػَر سػاىَادۀ سػَد را ةگضراىػص و ٌػیچ نٍػارت 

 نرق ةػًرود.  وُفً ةً ساىً نی ةا ُم در ىِیخًدیگطی ٌم ىصارد. 
 زىػصگی  او دیطش کً در ساى ةیيص دصر ؽَد، نی وارد ساىً نیایيکً 

کيص نطیق اغت و در وكٍیت ةصی ٕػطار دارد. او ةػا ىگطاىػی و  نی
سَاٌػػص دػػصر دیػػطش را ةػػً ةیهارغػػِان ةتػػطد. غػػشِی و  ٌخلػػً نی

دػصرش دػَل  کطدن کيص تا ةطای ةػِطی نؾٖت زیادی را ترهل نی
گطدد تا چیػظی را ةػطای دػصر دیػط  ٕطض کيص. غپع ةً ساىً ةطنی

ٌػای  رغػص، یکػی از نٍلم ةػً ساىػً نیایيکػً  نرق تٍیً کيص. ةػً
ْطزىص ؽها در دٌَایی کػی را نخطوح »گَیص:  آیص و نی نصرغً نی

« کيیػص. وْفػل ذلکطده و ةایص ٌخلً کيیص و ةیاییص ایو نػئلً را 
گػطدد و  کيص، ةً ساىػً ةطنی دع از ایيکً ةً آن نػئلً رغیصگی نی

و کػػػی ةػػً او  زىػػص ىؾػػیيص تلٓػػو زىػػ  نی نرق ایيکػػً نی ةػػً
ایتِػً ةػا چيػیو چیػظی « ا کػی راةهً دارد.ة تٌهػط»گَیص:  نی
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ٌایی را   تَاىػص چيػیو غػشِی ؽَیص. ْطدی ٌػادی ىهی نَاحً ىهی
چً دییلی دارد ةً زىصگی ادانػً دٌػم؟ »کيص:  ترهل کيص و ْکط نی

 چیظ ٌهػًکيم و ةػً  آویظ نػی کيم و سػَدم را ذلػٔ نياةی دیصا نػی
گَیم ایو اغت کً ؽػایص نختػَر  ای کً نیً ىکِ« دٌم! ساتهً نی

ةگضریػص. نهکػو  یٌا تطیو غػشِی ؽَیص از نیان ةطسی از غشت
ٌای نشِلٓػی داؽػًِ ةاؽػيص.  ٌا ؽػکل نهکو اغت ایو غػشِی

 ؽػیي  ٌایی کً ؽیو ٌای ةیو نطدم، اـهکاک تلادٌا و اسِالؼ
اةت ةطای  را آزنایؼ نیؽها  ػایی  نياًْکييص و ٕر ؽشفػی، چیٌظ
از آن نؾکالتی کً تَـػیّ کػطدم ىیػػِيص. ةػطای نثػال، تط  آغان

غػشت ؽػان  درد ترهل ترٖیػط و تػٌَیو ةطای ٕصر آنةطسی اْطاد 
سَاٌيػص سػَد را دار ةظىيػص. ةيػاةطایو ةػطای تظکیػً در  اغت کً نی

تطیو  چيػػیو نرػػیم دیچیػػصه و دؽػػَاری ةایػػص ةِػػَاىیم غػػشت
 ةاؽیم.ٌا را ترهل کيیم و ةایص ةطدةاری ٌيیهی داؽًِ  غشِی

کييصه ةایػص  چیػت؟ اوییو کاری کً تهطیو« ةطدةاری ٌيیم»
تالْػی ؽػَد  ةً او ذهلػً نی ةَِاىص اىخام دٌص ایو اغت کً وِٕی
ؽَد حَاب ىصٌص. ةایص ترهػل  ىکيص و ٌيگانی کً ةً او تٌَیو نی

ىانػص؟  کييػصه نی ، چگَىػً سػَد را تهطیوـػَرت در ُیط ایػوکيص. 
غػشت اغػت کػً ةطدةػار ةػَد. نػو  وإٍػاً »گَیيص:  ةطسی اْطاد نی

تِییػط آن را  وسَی سَةی ىصاریص، اگط سلٔ« وسَی ةصی دارم. سلٔ
کييصگان ةایص ةطدةار ةاؽيص. ةٍلی اْػطاد ذِػی  دٌیص، چطاکً تهطیو
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 روىػص، غػط ْطزىػصان از کػَره در نی کطدن ٌيگام تطةیت و نيلػتم
ایص ةػً ایػو اىصازىص. ىت راه نی  و حيخال ةً زىيص نی ْطیاددادوٌا  آن

کيیص و سَدتػان ىیػظ ىتایػص ٌفػتاىی  ؽکل ْطزىصان سَد را تطةیت
سػَب ٌػا  آن ؽَیص. ةایص آرام و نٍَٖل ةاؽیص تا ةَِاىیص وإٍػًا ةػً

ای  ةطآییػص  ارزش یةآنَزش دٌیص. اگط ىَِاىیص ذِی از دع چیٌظ
کيیص وإًٍا ةَِاىیص گَى  را  راذِی از کَره در ةطویص، آیا ْکط نی و ةً

اگط کػی در نألٌام ةً نػو تػٌَیو »گٓت:  دٌیص؟ کػی نیرؽص 
آن را  تػَاىم کيص، تا وِٕی کػی آىخا ىتاؽػص کػً نػطا ةؾياغػص، نی

کاْی سَب ىیػت. ؽػایص در آیيػصه  ۀاىصاز انا ایو ةً« ترهل کيم.
دػیؼ او تػان  سَاغػِیص آةطوی در نٖاةل کػی کً کهِط از ٌهً نی

نػػار ؽػَیص. ایيکػً ةطود، ةً ـَرت ؽػها غػیلی زده ؽػَد و ؽط
آن را  تَاىیػص دٌػص چٖػصر نی کيیص ىؾػان نی چگَىً آن را اداره نی

از آن را  ترهػل کيیػص انػا ىَِاىیػصآن را  ترهل کيیص. اگػط ةَِاىیػص
اىصازۀ کاْی سَب ىیػت. ةػً سػانط   سارج کيیص، ٌيَز ةًتان  ذٌو

ػات  ، ٌطگػظ رغػص نیداؽًِ ةاؽیص کً وِٕػی کػػی ةػً غػهد آٌر
دٌػص.  ٕػطارتث یط  ترتچیظی از ىيط اذػاغی او را  ٌیچگضارد  ىهی

ٌم ةػا او ةػص  ٌطچٖصرکيص و  نػائل دىیَی ذٌو او را نؾَِل ىهی
ِار ؽَد ٌهیؾً یتشيص نی زىص و غطزىصه اغت و ةً آن اٌهیِػی  ْر

گَىً ةاؽیص ةػً غػهد نٖػصناتی  دٌص. وِٕی ةَِاىیص وإًٍا ایو ىهی
ات رغیصه  ایص.  هطۀ آٌر
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اگط تػا آن ذػص ترهػل کيػیم، نػطدم ٌػادی »ص: اى ةطسی گًِٓ
 از نػاراذػت سیلػی گَیيص نا ةیؼ از ذػص كػٍیّ ٌػػِیم و  نی

ىیػت. ةگضاریػص ةَدن  گَیم ایو كٍیّ نی.« کييص  نیغَءاغِٓاده 
ا و   درةارۀ ایو ةیيصیؾػیم. ذِػی در ةػیو نػطدم ٌػادی، نػػو تٌط

يػػ  ةػػاهتطی دارىػػص ىیػػظ ٌهیؾػػً ةػػط  اْػػطادی کػػً غػػهد ٌْط
کييػص.  رػث ىهیکييػص و ةػا دیگػطان حطوة ی تثکیص نیدار سَیؾِو

گَىً ةاؽيص؟ چگَىػً آن  کييصگان نا ىتایص ةیؾِط ایو دع آیا تهطیو
و ؽػها   گػَیم ایػو ةازتػاةی از ترهػل تَاىص كػٍّ ةاؽػص؟ نی نی

. چيػیو ترهػل ٌيیهػی ؽػاسؿ اغتؽه یای از ارادۀ َٕ ىؾاىً
ْطدی ٌػادی : »ای ٕصیهی وحَد دارد کييصه اغت. گًِٓ یک تهطیو

ةطای ْػطدی ٌػادی ایػو « دٌص. تٌَیو را ةا ؽهؾیطش داغز نی
نتیٍی اغت کً اگط ةً نو تٌَیو کيی، نػو ٌػم ةػً تػَ تػٌَیو 

ًا ْطدی ٌادی  کيم و اگط نطا ةظىی، نو ٌم تَ را نی نی زىم. او ـْط
کييصه ةيانیػص؟ ةػطای اىخػام آىچػً  تَاىیص او را تهطیو اغت، آیا نی

ای آٌيیو داؽًِ ةاؽیص و ةَِاىیػص سػَد را  ارادهتَـیّ کطدم ةایص 
 کيِطل کيیص.

ػو ؽػیو نی ٌَ  .ىانیصىػص در دوران ٕصیم نػطدی ةػَد کػً او را 
ةاى  ةػیار هیػٔ و ةاکٓایػت  یَ اىص او در نٖام ژىطال ارؽص یی گًِٓ

ی چیظ چػًگیطی انپطاتَری او داؽػت.  ةَد و ىٖؼ نٍهی در ؽکل
اش  و ؽیو، ذِی از دوران حػَاىیاىص کً ٌ او را نِهایظ کطد؟ گًِٓ
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ٌػػػت کػػً او ةػػا اش  هنِٓػػاوت از دیگػػطان ةػػَد. داغػػِاىی درةػػار
 سَاغت سَدش ترٖیطِ سظیصن از نیػان دػای ؽشفػی را ترهػل

ػای کطد. ةط نتٔ ایو داغِان، وِٕی ٌػ و ؽػیو حػَان ةػَد ٌيٌط
کطد و رغم ةَد چيیو ؽشفػی ؽهؾػیطی ةػا  رزنی را تهطیو نی

یکػی از زد،  ِٕػی در سیاةػان ٕػصم نػیسَد داؽًِ ةاؽص. روزی و
زده ةً کهطش، راه او را ةػت و گٓت:  اوةاش نرلً ةا دغِان ذلًٖ

ةطای چً ةػا سػَد ؽهؾػیط داری؟ آیػا حطئػت کؾػِو کػػی را »
نَر  ٌهػان« داری؟ ةا ةطیصن غط نو  اةت کو حطئت آن را داری.

و ؽیو ْکػط د، غط و گطدىؼ را ةً حلَ کؾیص. ٌکط کً ـرتت نی
در آن زنان ىیظ کؾِو کػی « ةطای چً ةایص غط تَ را ةتطم؟»کطد: 

دادىص و ؽشؿ نختَر ةَد حػان سػَد را  را ةً ذکَنت گظارش نی
اه کػی را کؾػت؟ وِٕػی او دیشَ ؽص ةً ةطای آن ةصٌص. چگَىً نی

اگػط حطئػت »و ؽیو حطئػت ىکػطد او را ةکؾػص، گٓػت: دیص کً ٌ
و ٌػ« ظی.ختػَری از نیػان داٌػای نػو ةشػکؾِو نطا ىصاری، ن
و ؽػیو اٌای او سظیص. ایو ىؾان داد کً ٌػؽیو وإًٍا از نیان د

کً او ةا نػطدم ٌػادی آىخا  ٕلتی غطؽار از ـتط و ترهل داؽت. از
ٌػای ةظرگػی دغػت یاةػص.  تَاىػت ةً چيان نَْٖیت ْطؽ داؽت،

ایو تٓکط کً ا تػات سػَد یػا ذٓػو آةػطو ارزش حيگیػصن را دارد، 
اغت. ٌهگی درةارۀ ایو ةیيصیؾیص: آیػا  ای کييصه ديصار دىیَی گهطاه

آن  کييصه و دردآور ىیػػت؟ آیػا ارزش زىصگی سػًِدر ایو ـَرت 
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و ؽػػیو ؽشفػػی ٌػػادی ةػػَد. نػػا ٌػػ دارد؟ ةػػً ٌػػط ذػػال،را 
نطاتب ةٍِط از او ةاؽیم. ٌصؼ نا ایو اغػت  کييصگان ةایص ةً تهطیو

غَی غهَح ةػاهتط  کً ةً غهری ْطاتط از نطدم ٌادی ةطغیم و ةً
دیؼ رویم. گطچً ةا نٍَٕیِی کً ٌو ؽیو نَاحً ؽػص روةػطو  ًة

کيیم ةػا  ؽَیم، انا در ذایی کً در ةیو نطدم ٌادی تظکیً نػی ىهی
تط از آن ىیػػت.  ؽَیم و ایظانػًا راذػت تٌَیو یا ترٖیط نَاحً نی

کيیػػص و  کػػً تخطةػػً نی ٌای ةػػا دیگػػطان گػػَیم آن اـػػهکاک نی
تط از چیظی ىیػػت   راذتيص اـالً يک را آةصیصه نیؽها  ؽیي  ؽیو

تَاىص ةصتط ٌم ةاؽص و  کً ٌو ؽیو از نیان آن گضؽت و ذِی نی
 ةػیار غشت اغت.ٌا  آن کطدن اداره

کييػػصه ةایػػص ةَِاىػػص ْػػصاکاری کيػػص،  در ٌػػیو ذػػال، تهطیو
ا کيص.  واةػِگیوإػام  اىَاع ٌا و انیایی را کً نطدم ٌادی دارىص ٌر

ةػػاره اىخػػام داد، انػػا  یک ٌػػا را ُیػػطنهکو اغػػت ةِػػَان ٌهػػ  ایو
آن را  تَاىػػػِیص تػػصریج اىخػػام دٌػػیم. اگػػط نی ةًآن را  تػػَاىیم نی
ةَدیػص. انػا  ین سػصاییاکيَن نَحػَدی  ٌماىخام دٌیص، ؽتً  یک

داىیم تظکیً نػِلظم زنان اغت، آٌػػًِ و  سانط ایيکً نی ىتایص ةً
نٍلم گًِٓ اغت تظکیً نػِلظم زنػان »غػت ؽَیص. اگط ةگَییص: 

ةصیو ـػَرت ىشَاٌػص « آٌػِگی اىخام دٌم، ، دع ةگضار ةًاغت
، ی ةػَدااگیط ةاؽػیص. در تظکیػ  ْػ ةَد! ؽها ةایص ةا سَدتان غػشت

 دیؼ ةطویص.نَر ٕانً ةً  ةایص دطتَان و ةً



5۲۲ 

 

ٌهچيػػیو ةایػػص ةَِاىیػػص تٖػػَای سػػَد را ذٓػػو کيیػػص، ةایػػص 
تَاىیص ىػيخیصه ٌهل کيیػص.  ؽیي  سَد را ذٓو کيیص و ىهی ؽیو
سَاٌیػػص، اىخػػام دٌیػػص. ةایػػص  تَاىیػػص ٌػػط کػػاری را کػػً نی ىهػػی
ؽیي  سَد را ذٓو کيیص. در ةػیو نػطدم ٌػادی، ایػو گِٓػً  ؽیو

ای سَب تَٖا حهػً کيیػص.»ؽَد:  اُلب ؽيیصه نی « ةا اىخام کاٌر
کييص، کػاری کػً نػا  تَٖا تظکیً ىهی کطدن کييصگان ةطای حهً تهطیو

ً ذٓػو تٖػَا اٌِٖػاد تَٖا اغت. چطا ةػ کطدن دٌیم ذٓو اىخام نی
تَٖا چیظی اغػت  کطدن ایم: حهً داریم؟ زیطا ایو نٍَٕیت را دیصه

سَاٌيػص تٖػَا حهػً  کً نطدم ٌادی ةً آن اٌِٖاد دارىص، چطاکً نی
ای سَب اىخام دٌيص تا ةَِاىيص در زىصگی ةٍصی، سَب  کييص و کاٌر
زىصگی کييص. انا نػا ایػو نػػئلً را ىػصاریم. اگػط در تظکیػً نَْػٔ 

ةٍصی وحَد  ىام زىصگی ای ةً ؽَیص و نػئلً ، ةً دائَ ىائل نیؽَیص
کيیم، نٍيی  تَٖا ـرتت نی« ذٓو»ىشَاٌص داؽت. وِٕی درةارۀ 

ای کػً در  دیگطی ىیػظ ةػطای آن وحػَد دارد. یٍيػی ایػو دو نػاده
ؽػَد ْٖػم در ایػو دورۀ زىػصگی اىصوسِػً  ةا نا ذهل نینان  ةصن

اىص. اگػط تهػام ؽػٍط را  ر رغػیصهاز زنػاىی ةػػیار دوٌا  آن اىص،  ىؾصه
 ؼةگطدیص نهکو اغت ةً ٌػیچ کػار سػَةی ةطىشَریػص کػً اىخػان

دٌیص. ذِی اگط ٌط روز ایو کار را اىخام دٌیص، نهکو اغت ٌيػَز 
ِی نَاحً ىؾَیص.  ةا چيیو ْـط
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ایی کػً سػَب  ةػً انا ٌيَز نٍيی دیگطی ىیظ وحَد دارد: کاٌر
تٖػػَا اىخػػام  دنکط رغػػيص و نػػطدم در تػػالش ةػػطای حهػػً نی ىيػػط
ػای ةػصی ةَده نی اىػص و  دٌيص، نهکػو اغػت نؾػشؿ ؽػَد کاٌر

ای  نهکػو  دٌيػص، ةیيیػص نػطدم اىخػام نی ةصی کػً نیىاٌطًا کاٌر
ای سَةی ةَده در دؾت رویصادٌا زیطا  اىص. اغت نؾشؿ ؽَد کاٌر

ىتاؽػص. نؾػاٌصه   ٌایی ىٍِٓػً اغػت کػً نهکػو اغػت ٕاةػل ٌلت
يػص و ایػو نؾػکلی يک اداره نی َٕاىیو ٕلایی، انَر نطدم ٌادی را

نتیٍی. دػػع  انػػطی اغػػت ْػػَؽةَدن  کييػػصه ىیػػػت. انػػا تهطیو
ِػار  نتیٍی، ةایص ةط نتٔ اـػَل ْػَؽ ٌيَان ْطدی َْؽ ةً نتیٍی ْر

سَد را ةا اـَل و نيهٔ نطدم ٌادی ةػيخیص. ایيکً  یحا ةًکيیص، 
داىیص، اذِهال آن وحػَد دارد  وِٕی راةه  کارنایی نَكٌَی را ىهی

نَر ىادرغت اداره کيیص. ةً ٌهػیو ٌلػت اغػت کػً نػا  ةًآن را  کً
گػَییم  کيیم و نی ـرتت نػی« ىکطدن نصاسلً»ٕفصی و  درةارۀ ةی

ًا ةً سَاٌیػص، اىخػام دٌیػص.  سانط ایيکػً نی ىتایص ٌط کاری را ـْط
چػطا در نػػائلی ةطایم دییل ةیػاورد کػً کطد  زناىی کػی غٍی نی

 «َاغػِم ٌػصایت احػطا ؽػَد.س ْٖػم نی»: گٓت درگیط ؽصه و نی
دلػیع ؽػَد. انػا  ةػَد نی در ایو ـَرت ةٍِطداغشم ایو ةَد کً 

ػای سهطىػاکی نثػل ِٕػل یػا  ایو را ىهی گَییم کً وِٕی ةػا چیٌظ
یػو درةارۀ اٌیچ کاری اىخام ىصٌیص. ؽَیص  نیغَزی نَاحً  آتؼ

ـػَرت یٓيػی یػا ْیظیکػی ةػا  کيم کً وِٕػی نػطدم ةً ـرتت نی



5۲2 

 

يص، نهکو اغت آن اْطاد از گضؽًِ ةػً یکػصیگط کي یکصیگط دٌَا نی
ٌػػِيص. اگػط ؽػان  ٌای ةصٌی  تػَیدر ذال ةصٌکار ةَدىص و ذاه 

تػَیً کييص و ةایص آن را  تَاىيص نَِّٕ کيیص، ىهیآن را  دادرنیاىی و
نيِيط ؽَىص تا دوةاره دٍْ  ةٍػص ایػو کػار را اىخػام دٌيػص. یٍيػی 

ةتیيیص، اذِهاهً کػار ةػصی اىخػام تَاىیص رواةم کارنایی را  وِٕی ىهی
 دٌیص. دٌیص و تَٖا از دغت نی نی

تَاىیص از نطدم ٌادی اىِٖاد کيیص کً چطا در نػائل نػطدم  ىهی
را ةػا اغػِصهل نػطدم ٌػادی ٌػا  آن ؽَىص، چطاکػً ٌادی درگیط نی

اغِٓاده کيیػص و ىتایػص در واهتط  غيخيص. انا ؽها ةایص از اـَل نی
ای وذؾػِياکی نثػل ایو نػائل درگیط  ؽَیص، نگط ایيکً ةا چیٌظ

غَزی نَاحً ؽَیص. در ایو ؽطایم اگط کػاری اىخػام  ِٕل یا آتؼ
وحَد دارد، چطاکً ْطدی سَب تان  ؽیي  ىصٌیص، نؾکلی در ؽیو

در دٌص. اگط ذِػی وِٕػی کػػی  در ایو ؽطایم واکيؼ ىؾان نی
ن غػَزی روی داده ةاؽػص و ةػً آ رغیصن ةاؽص یا آتؼ ِٕل ةًذال 

ای  دٌیص؟ انػا ىکِػً ی اٌهیت نیچیظ چًاٌهیِی ىصٌیص، دع ةً 
کييصگان ىصارىص و   زیاد ارتتانی ةً نا تظکیً ،وحَد دارد: ایو نػائل

ٌػا  آن ؽَد کً ةا داده ىهی و تطتیبىيم تان  ةطایای  گَىً اذِهاهً ةً
کيیم اىخام دٌیم ایو اغػت کػً ةػا  نَاحً ؽَیص. آىچً تالش نی

ای اؽِتاه، تَٖا را ذٓو کيیم. ؽایص اگط ةً نٖػصار ىصادن ک اىخام اٌر
کهی ٌم سَد را درگیط کيیص و کاری اىخػام دٌیػص، در ىٍایػت کػار 
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 دادن ازدغتةصی اىخام داده ةاؽیص و غپع تَٖا از دغت دٌیص. 
تط اغػت در  تَٖا ةصیو نٍيػی اغػت کػً ةػً ٌهػان اىػصازه غػشت

ت کيیص و ةً ٌصؼ ىٍایی سَد تان  تهطیو ةطغػیص. ةيػاةطایو دیؾْط
ةیيی سَةی داؽًِ ةاؽص تا تٍییو کيص چػً  ْطد ةایص کیٓیت روؽو

تَاىص از  ةیيی سَب نی کیٓیت روؽو .زناىی در نػائل درگیط ؽَد
 کیٓیت نادرزادی سَب یا تث یط نریم سَب ذاـل ؽَد.

از نػا درون سػَد را تظکیػً  ٌطیػکایم کً اگط  ٌهچيیو گًِٓ
تا نيؾث ٌط نؾػکلی را ةيگطیم سَد  ؽیي  یا اْکار کيیم، ةً ؽیو

 ؽَیم دیصا کيیم و غػپع غػٍی کيػیم دٍْػ  کً ةا آن نَاحً نی
دٌیم اةِصا  ةٍص ةٍِط ٌهل کيیم و ٌهیؾً ٌط کاری را کً اىخام نی

ؽػػَد.  داؽػػًِ ةاؽػػیم، دىیػػا نکػػان ةٍِػػطی نی در ىيػػطدیگػػطان را 
ػت نػطدم رؽػص  کيص، ىیک اسالٕیات دوةاره رؽص نی ِاری و نٍْط ْر

ؽػَد. ؽػایص ذِػی ةػً دلػیع ىیػازی  و حيایات کهِط نیکيص  ین
ىصاؽًِ ةاؽػیم. ؽػایص هزم ىتاؽػص کػػی نطإػب نػطدم ةاؽػص و 

و ةطای اـالح انػَر، درون سَاٌص ةَد نطإب اٌهال سَد  ٌطکػی
گَییص آن ٌػایی سَاٌػص ةػَد؟  . آیا ىهیسَاٌص کطد سَد را حػِخَ

 ،ؽػَىص تط نی روز حانً انا انطوزه ذِی ةا َٕاىیو و نٖطراتی کً ٌط
ای ةص اىخػام نی از ٕػَاىیو ٌػا  آن دٌيػص. چػطا نطدم ٌيَز ٌم کاٌر

تَاىيص ٕلب نطدم را تِییط دٌيػص  کييص؟ زیطا َٕاىیو ىهی دیطوی ىهی
ػای ةػص ٌا  آن و وِٕی کػی ىتاؽص کً را نَِّٕ کيص، ٌيَز ٌم کاٌر
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ىیػا کػطد، د درون سَد را تظکیً نی ٌطکػیدٌيص. انا اگط  اىخام نی
ذٓػو ٌػصایت و درةارۀ ةَد کػی  ؽص و ىیاز ىهی نکان نِٓاوتی نی

 اـالح انَر ْکط کيص.

تَاىص تا ایو غهد آنػَزش داده ؽػَد. ؽػها  ایو ْا ْٖم نی
 ةػً دغػتدر غػهَح ةػاهتط ٕػطار دارد  آىچػً ةایص تظکیػً کيیػص تػا

تان  تػَاىم ةػً تؾػطید تهػام نػػائل حظئػی زىػصگی ةیاوریص. ىهی
در ؽان ةپطغیص؛ چطاکً  ةپطدازم کً نهکو اغت نایل ةاؽیص درةاره

کيیص؟ ةایص  ناىص تا تظکیً ی ةطای ؽها ةإی نیچیظ چًایو ـَرت 
 چیظ ٌهًآن آگاه ؽَیص. اگط سَدتان تظکیً کيیص و ةایص سَدتان ةً 

ناىػص  چیظی ةطای ؽػها ةػإی ىهی م، ٌیچداد دٕت تَكید نی را ةً
ذاكػط در ذػال کيیص. انا ىتایص ىگطان ةاؽػیص، زیػطا داْػا  تا تظکیً

ا را ةط اغاس داْا اىخام دٌیص. ٌهَنی ؽصه و نی  تَاىیص کاٌر

* ** 

ٌػػای آنػػَزش ْػػا را  کيم ةػػً زودی ةطگػػظاری کالس ْکػػط نػػی
را در ام   ٌػای ذٖیٖػی دارم آنَزش در ىيػطنَِّٕ کػيم. ةيػاةطایو 

را ةػطای راٌيهػایی ٌا  آن ةَِاىيصً دغِطس ٌهگان ٕطار دٌم تا ٌه
ؽػػان داؽػػًِ ةاؽػػيص. در کػػل دورۀ آنػػَزش ایػػو ْػػا، ٕفػػص  تظکیً
ا را ةط نتٔ اـل نػئَل داؽًِ در ةطاةط ؽها و حانٍػً ةَدن  ام کاٌر



5۲2 

 

آن  آیایيکً درةارۀ اکيص.  گَىً ىیظ ادانً دیصا نی اىخام دٌم و ٌهیو
دٌم و اْکػار ٌهػَنی داغػز  ایم ىيطی ىهی اىخام دادهسَةی  ةًرا 

سَاٌص داد. ایو داْا را ٌهَنی کطدم تا اْػطاد ةیؾػِطی ةَِاىيػص از 
نَر وإٍػی تظکیػً  نيص ؽَىص و ٌهچيیو آن اْطادی کػً ةػً آن ةٍطه

در ذػایی  ؽان داؽًِ ةاؽػيص. ٌایی ةطای راٌيهایی کييص آنَزش نی
ادیم کً چگَىً نثػل اىػػاىی دادیم، تَكید د ْا را آنَزش نیکً 

ِار کيیص و انیصوارم ةٍص از  ایػو کػالس ذِػی اگػط دایػان سَب ْر
ىَِاىیص از ایو داْا دیػطوی کيیػص و ىَِاىیػص تظکیػً کيیػص، ذػصإل 

رغػاىص.  ةَِاىیص اىػان سَةی ةاؽیص. ایو ةً حانٍ  نا نيٍٓػت نی
داىیػص چگَىػً ْػطد سػَةی ةاؽػیص. ةٍػص از  اکيػَن نی ، ٌمدر وإً

 تَاىیص ْطد سَةی ةاؽیص. س نیکال

آرانی  اىص کً ةً در حطیان آنَزش ْا، نػائلی ىیظ وحَد داؽًِ
ًِ نشِلٓػػی از تهػػام حٍػػات ةػػطای نػػا ت اىػػص و نػػصاسال دػػیؼ ىْط

دٌيصگان،  سانط ذهایػػت ٌػػایی از غػػَی غػػازنان اىػػص. انػػا ةػػً آنصه
تطان ٕػػهت نػان  وکَؽػؼ کارکيان ٌای نشِلػّ و ىیػظ غػٍی ٌر

 اىص. آنیظ ةَده ةػیار نَْٖیتٌای نا  کالس

ایی کً در ایو غػشيطاىی ام ةػطای  ٌا آنػَزش داده تهام چیٌظ
غػَی غػهَح ةػاهتط، ؽػها را راٌيهػایی  ایو اغت کً در تظکیً ةً

ایی را ْاش کطده را ٌػا  آن گضؽًِ ٌطگظ کػی ام کً در کييص. چیٌظ
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ایم ةػیار ـطید و روؽػو  آنَزش دادهآىچً  آنَزش ىصاده اغت.
ةا ٌلم ىَیو و ٌلم نٍاـط ةصن اىػان تلٓیٔ ؽػصه اغػت.  اغت و

آنػَزش داده ؽػصه در غػهری ةػػیار ةاهغػت. در آىچً  ٌالوه، ةً
نَر ذٖیٖػی  درح  اول نييَر ایو ةَده کً ٌهً ةَِاىيص در آیيصه ةػً

ْا را کػب کييص و از نطیٔ تظکیً ـٍَد کييص. ایو ٕفػص و نييػَر 
ٌػا، ةػػیاری از اْػطاد  آنػَزش ْػا و تهػطیو در نػَلنو اغػت. 

 کييص ْا ةػیار سَب اغت، انا ةػیار غشت اغت کػً اذػاس نی
آیػا آن ایيکػً  کيم ، ْکط نػیدر ذٖیٖتکار ةتطىص.   در ٌهل ةًآن را 

غػػشت اغػػت یػػا ىػػً، ةػػػِگی ةػػً ْػػطد دارد. ْػػطدی ٌػػادی کػػً 
ةػػیار غػشت،  کطدن کيص تظکیً سَاٌص تظکیً کيص، اذػاس نی ىهی

سَاٌػص  ىادضیط و ُیطنهکو اغت. او ْطدی ٌادی اغت و ىهی  تفَر
ی ىَؽػت: َزکيص سیلی غشت اغػت. هئػ دع ْکط نی ؛تظکیً کيص

تهػطیو آن را  ؽيَد، ةا حػصیت وِٕی ؽشفی سطدنيص دائَ را نی»
ةیگػػاه  و گػػاهآن را  ؽػيَد، نیآن را  کيػص. وِٕػػی ْػطدی نَِغػػم نی

ؽػيَد، ةليػص ةػً آن  نیآن را  اذهػٔکيص. وِٕػی ْػطدی  تهطیو نی
سيصیػػص، آن دائػػَ  سيػػصد. اگػػط ایػػو ؽػػشؿ ةػػً آن ةليػػص ىهی نی
کييصۀ ذٖیٖی سیلی راذت اغت و  گَیم ةطای تهطیو نی« ةَد. ىهی

کييػصگان  ، ةػػیاری از تهطیودر ذٖیٖػتچیظی ُیطنهکو ىیػت. 
ذلػَر  ایيخاٌایی کً  اىص و ةػیاری از آن ىؾػًِ ایيخإصیهی کً 

اىػص. ایػو را  ذاكط تا غهد ةػیار ةاهیی تظکیً کطدهدر ذال ص ىصارى
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نِػطور  ٌایی را رؽص دٌیص یا ٕتالً ةً ؽها ىگِٓم تا نتادا واةػِگی
ٌيَان  گضاؽػت. ةػً تػث یط نی تػان گَى  چطاکً در رؽص تَان، ؽَیص
ی را ترهل کيص و ٌطچیظتَاىص  ای وإًٍا نفهم، ْطد نی کييصه تظکیً

ػا کيػص یػا  ً ؽشفی نشِلّ،در نَاحًٍ ةا نياْ ٌط واةػِگی را ٌر
کهِط ةً آن اٌهیت دٌص. تا وِٕػی ْػطد ةَِاىػص ایػو کػار را اىخػام 

گَیيػص غػشت اغػت،  دٌص، غػشت ىشَاٌػص ةػَد. اْػطادی کػً نی
ا کييص. سػَد تظکیػً  ٌایی ٌػِيص کً ىهی آن ا را ٌر تَاىيص ایو چیٌظ

سػَد غػشت ىیػػت. ةػً  سَدی غشت ىیػت و رؽص غهد ىیظ ةً
ا  گَیيص غشت اغت کً ىهی ایو سانط نی تَاىيص انیال ةؾطی را ٌر

از چیػظی کييص. زیطا ةػیار غشت اغت در نَاحًٍ ةا نياًْ ٌهلی 
تَاىیػص ایػو  حا ٌػِيص، چگَىػً نیدغت کؾیص. آن نياًْ ٌهیو 

ا کيیص؟  واةػِگی ةً ٌهػیو سػانط اغػت کػً ْػطد  در وإًٌا را ٌر
ؽػػَار اغػػت. وِٕػػی تلػػادٌایی ةػػیو ؽػػها و کيػػص د اذػػػاس نی

ىَِاىیػػػص  ٌػػػا دٌػػػص، اگػػػط در نَاحٍػػػً ةػػػا آن دیگػػػطان روی نی
داری سػػَد را ذٓػػو کيیػػص یػػا ىَِاىیػػص ذِػػی سػػَد را  سَیؾػػِو

ِيی ىیػت. در گضؽػًِ  ، نیىيط ةگیطیصدر کييصه  تهطیو گَیم دضیْط
کطدم، ةػیاری از اغػِادان واه ایػو کلهػات را ةػً  وِٕی تظکیً نی

تَاىی آن را ترهػل  وِٕی ترهل آن غشت اغت، نی»ِٓيص: نو گ
تػػَاىی آن را اىخػػام  کيػػی. وِٕػػی اىخػػام آن ُیػػطنهکو اغػػت، نی

گَىً اغت. وِٕی ةً ساىً ةطگؾِیص چطا ایو  ٌهیو در وإً« دٌی.
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ُلتػً ةػط غػشِی یػا نؾػکلی در ذال کيیص؟ وِٕی  را انِران ىهی
آن غػشت  وإٍی ٌػػِیص، ایػو را انِرػان کيیػص. وِٕػی ترهػل

رغػػص  نی ةػػً ىيػػطغػػٍی کيیػػص آن را ترهػػل کيیػػص. وِٕػػی  اغػػت،
اىص کً ُیطنهکو اغت، آن را انِران کيیػص  ُیطنهکو اغت و گًِٓ

و ةتیيیص آیا نهکو اغت. اگط وإًٍا ةَِاىیص آن را اىخام دٌیص، دػی 
ٌای تاریػػک درسِػػان ةیػػص،  دػػع از ٌتػػَر از غػػایً»ةطیػػص کػػً:  نی
 «طی دیؼ رو سَاٌص ةَد!ٌای روؽو و روغِای دیگ گل

ػایی کػً یاد ٌهً نهلب کً گِٓم، ةػً ةا ایو آوردن تهػام چیٌظ
آنػػَزش دادم غػػشت اغػػت. در ساتهػػً انیػػصوارم وإٍػػًا سػػَد را 

نَر کَؽا ةً تظکیػً ادانػً دٌیػص.  کييصه در ىيط ةگیطیص و ةً تهطیو
ييص کييصگان ٕصیهی و حصیص ةَِاىيص در داْا تظکیً ک انیصوارم تهطیو

از وٕت سَد ةً  ،کهال ةطغيص! انیصوارم از ٌهیو انطوز ةً ةٍصو ةً 
 وإٍی اغِٓاده کيیص.  ةٍِطیو ؽکل ةطای تظکی
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 ضهیهٌ

ةػط ٌهػیو اغػاس ٕطار ىیػػت ا ػطی ادةػی ةاؽػص و  حَآن ْایَن
ای  گَىً ٌا ةً و ایظانًا از واژه تاؽصىنهکو اغت نهاةٔ گطانط انطوزه 

اگػط ةػطای اىػص.  ٌادت کطده  انطوزه نطدم ةً آن کً کيص اغِٓاده ىهی
نؾػکلی  کػطدم داْا از گطانط ىػَیو اغػِٓاده نی ىَؽِو ایو کِاِب 

زیتػا و  آنص: گطچً غاسِار زةان کِػاب نهکػو ةػَد حصی دصیص نی
هتطی را ةػا  تػط و غػهد نهاةٔ اغِاىصارد ةاؽػص، انػا نٓػاٌیم ژرؼ

تَاىػص  نیً ٌػای اغِاىصاردؽػصۀ ىػَیو ىػ . زیػطا واژهؽص ؽانل ىهی
را راٌيهایی داْا در غهَح نشِلّ ةاهتط و تخلی ْا در ٌػط غػهد 

یػا کييػصگان  ةػصن و گَىػ  تهطیوتتصیل تَاىص  و ىً نی نيِٖل کيص
 دصیص آورد.را تط  غایط تِییطات ةيیاىی

 یی ٌيگخی

 ۸995ژاىَیً  2
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 يا اللفظی برخی از ٍاژى تحتنعنی 

اىص  ٌا ةط اغاس اوییو ةاری کً در نِو کِاب آنصه )ایو واژه
 اىص( ٍْطغت ؽصه

 :سخنرانی اٍلیَ ٍ  لَن
(. )در نٍٓػَم اسالٕػی یػا نٍيػَی« ٕاىَن»یا  «اـَل« »،راه»ْا: 

ةػَدا ٌػای  یػا آنَزه« دارنػا»ةػطای اؽػاره ةػً  «ْػا»کله  چیيػی 
ٌهػاىی اغػت کػً در « ْا»کله  ایو رود.  کار نی ؽاکیانَىی ىیظ ةً

ًِ اغت. « ْایَن»کله    ةً کار ْر
. نشٓػّ «ٌای ةػظرا آنَزه»یا « ٕاىَن ةظرا« »راه ةظرا،»داْا: 

ًِ نی ْایَن داْا   ؽَد. ىیظ در ىيط گْط
 یَن: چطخ.

« چطخ دارنػا»یا « چطخ ٕاىَن»تطحه  یَِی آن ةً نٍيی ْایَن: 
 ؽکل رىگی اةِصای کِاب ىیظ ْایَن ىام دارد. ىؾاى  دایطهاغت. 

کِاب اـلی تظکیػ  ْػایَن  «.چطساىصن چطخ ٕاىَن» حَآن ْایَن:
 داْا.
   یَ: ؽطح و تٓػیطی ةا اغِٓاده از زةان، ةیاىیً. یَن
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؛ راغػِی، وإٍػی ، درغػِی،ذٖیٖػت ِرن: ِحو ةً نٍيی ،َؽو ،ِحو
ةػً  سػَةی؛ ِرن ،سَاٌی، ٌهػصردی، نٍطةػاىی ىیػکةػً نٍيػی  َؽو

 . داری ، سَیؾِوةطدةاری، ؽکیتایی، دایصارینٍيی 
کػػی کػً ؽَد(؛ ایو اـهالح ةً  تلٓو نی ىیظ« تائَ)» «راه»دائَ: 

 کيص. ىیظ اؽاره نی «ئَ را کػب کطدهدا»
ي  چیيی ٌٖیصه ةػط ایػو اغػت کػً  اىػطژی « چػی،»چی: در ٌْط

تطی از  ؽکل غهد دػاییو« گَى ،»ذیاتی اغت و در نٖایػً ةا 
 ىانيص. نی )ةً ژاديی( ىیظ «کی»یا  «دطاىا»اىطژی اغت. چی را 

 نػػِو اـػػلی، واژۀ چیيػیایلٓيی  نٍيػی ترػػت«: ٕلهػطو ةؾػػطی»
 اغت. « گاىً ْای دىیای غً»
نػِو  ایلٓيی واژۀ چیيػی نٍيػی ترػت :«ْطاغَی ٕلهطو ةؾػطی»

 اغت.« گاىً ْای دىیای غًْطاغَی » اـلی،
یػا اىػطژی  «چػی»کػً  گَى : ؽکلی از تهطیو غيِی چیيػی چی

 کيص. ذیاتی را تظکیً نی
 ؽَد. ای غیاه کً از اىخام کاری ىادرغت ىاؽی نی نادهکارنا: 
سفَـػیات ؛ «طؽػت ٕلػبغ»ا یػ «غطؽت ذٌو» ؽیي : ؽیو

 اسالٕی.
 حٍان ٌػِی.حًٍِ: ديصاؽِی ةَدیػِی از   ده دىیای

ای را تظکیػً  کػً چيػیو اىػطژی روؽی -۲اىطژی تظکیً، -۸گَى : 
 کيص. نی
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ٕصیم، غاىػکطیت اغػت و ةػً  از زةان ٌيص ای ةَدا: کله  ةَدا واژه
دػاهیؼ و دػطورش  و کيص کػً از نطیػٔ تظکیػً ؽشفی دهیت نی

كػهیطی یػا رغػِگاری(  ةیيی، روؽو سَد ةً ةفػیطت )یػا روؽػو
)نٍػطوؼ ةػً ةػَدا(، کػً  «غیضارتا گَتانا»رغیصه اغت و ىتایص ةا 

یا ةا نػضٌب ةَدیػػم ؽَد  نیگضار ةَدیػم ؽياسًِ  ٌيَان ةيیان ةً
ًِ ؽَد. واژۀ ةَدا، ةً نػضٌب یػا َٕنیػت ساـػی  یکی در ىيط گْط

 ىیػت. نرصود
ٌيَان  نَر نؾػػٍَری ةػػً ةػػَدا ؽػػاکیانَىی: غػػیضارتا گَتانػػا. ةػػً

ؽػَد او در ٌيػص  گضار ةَدیػم ؽياسًِ ؽصه اغػت. گِٓػً نی ةيیان
 زیػًِ اغت. م ٕتل از نیالد نیةاغِان ذصود غصۀ ديخ

 ٌای ةَدا ؽاکیانَىی. دارنا: آنَزش
ِو در یک ؽاخ گاو» ِو در «ْطو ْر : اـهالذی چیيی ةً نٍيی ْر

 ةػت. یک ةو
ةیو ةػا  هػطۀ ذٖیٖػی در نصرغػ  ةػَدا و  نَحَدی روؽوتاتاگاتا: 

ات و ةَدی کػی  َا اغت.ػاتکً ةاهتط از غهَح آٌر
 َدیػم.غَتطای ایهاس: نِيی کٍو در ة

ٌفط دایان دارنا: ةط نتػٔ اىٍػارات ةػَدا ؽػاکیانَىی، دورۀ دایػان 
ؽػَد، کػً در آن  ؽػطوع نیدرگضؽػِؼ دارنا داىفص غال ةٍػص از 

  زنان دارنایؼ دیگط ٕادر ةً ىخات نطدم ىشَاٌص ةَد.
 .۸95۲ایگَی اسالٕی چیيی در دٌ  یِی ْي : 
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در کؾػص، ایػو واژه  ای کػً دو نیلیػارد غػال نػَل نی دورهکایپا: 
 ؽَد. ٌيَان یک ٌصد اغِٓاده نی حا ةً ایو

و چیػظی دائػَ نصرغػ  ىهػاد حی  تػای «،ت ةػظراىٍای: »حی تای
 نؾٍَر اغت. «اى ی و ویی»ىهاد ٌيَان  کً در ُطب ةًاغت 
 :َِ ای نإتل تاریشی، تِییطات دورۀ نتیٍػت را  ٌيَان تطغیهً ةًٌِ

  کيص. اْؾا نی
ای نإتل تاریشی، تِییطات دورۀ نتیٍت  ٌيَان تطغیهً ةًؽَ: ئَیَ

  کيص. را اْؾا نی
حَ یک کِاب دیؾگَیی ةاغِاىی چیيی از غلػل  کِاب تِییطات: 

 م(. ؽ۲۲۸م تا  ؽ۸۸۲۲)

کػً گِٓػً اغػت ای  تطغػیهًو  از کِاب تِییػطاتىگاره:  ٌؾت غً
  کيص. یؽَد تِییطات دورۀ نتیٍت را اْؾا ن نی

يگی:  ي  غػيِی را  کً ارزش یغیاغ یحيتؾاىٖالب ٌْط ٌا و ٌْط
   (.۸955-۸925نطدود ؽهطد )

ات:  ةیو ةػا  هػطۀ ذٖیٖػی در نصرغػ  ةػَدا و  نَحَدی روؽػوآٌر
 ٕلهطو اغت.  ْطاغَی غًکً  کػی

 یک نِو کالغیک چیيی تظکیً. حیي : ندَ 
ةػَدا و ةیو ةا  هطۀ ذٖیٖی در نصرغػ   نَحَدی روؽوَا: ػاتةَدی

ات انا داییو کػی  تط از تاتاگاتا اغت. کً ةاهتط از آٌر
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سَؽػػ  اىػػطژی حهػػً ؽػػصه از ُةٍػػصٌای دیگػػط در ةػػصن یػػک َدن: 
 کييصه. تظکیً

گػضار  ٌيَان ةيیان او ةػً .: نٍطوؼ ةً ىَیػيصۀ دائَ ِد حیي هئَزی
ًِ نی رود ذصود غصۀ چٍارم  ؽَد و گهان نی دائَئیػم درىيط گْط

 زیػًِ اغت.  یٕتل از نیالد ن

 سخنرانی دٍم:
 ىٖه  نب غَزىی وإً در نرل ریؾ  ةیيی. ِگو: َؽو

، ىیم کیلػَنِط(. در چیيػینٍادل یی: واذصی چیيی ةطای ْاـلً )
 ای ةػیار دور. اـهالذی اغت ةطای تَـیّ ْاـلً «ییٌظار ۸۲۱»

 یَآن: واذص دَل چیيی.
  ةصىی غاسًِ ؽصه از گَى  و ْا.  ،«ةصن ٕاىَن»ْاؽو: 

َگَى :  ىٖه  نب غَزىی در نطکظ کّ دغت. ىٖه  هئ
)از غاىػکطیت( تطک کطدن دىیای ةؾطی ةصون ایو ةػصن ىیطواىا: 
 کطدن تظکیً در نصرغ  ةَدا ؽاکیانَىی. ، روش کانلْیظیکی

 سخنرانی سَم:
حػاری کػطدن اىػطژی از ةػاهی غػط ؽػشؿ، نطاغػم دیي :  گَآن

 ٌلَیت.



532 

 

ةاهتطیو حاودان نؤىػث درون در اغهَرۀ چیيی، غهد نلکً نادر: 
 ٕلهطو.   غً

ٕلهػطو را   در اغهَرۀ چیيی، حاوداىی کً غػًانپطاتَر ةظرا یؾم: 
 کيص.  غطدطغِی نی

 ای دائَئیػِی ةطای ُصۀ ـيَةطی. واژهکاخ ىیَان: 
 نٍادل دو غاٌت.  واذصی چیيی ةطای زنان، ِچو: ؽی
 نيهٖ  داییو ؽکم. «،صان َدننی»ان:  تی دن

 چًارم: سخنرانی
 ؽَد. ةازی غيِی چیيی کً چٍار ىٓطه ةازی نیَى : ناح

 ٌا. ٌان: اکثطیت َٕنیت چیيی
 هنا: ٌيَاىی ةطای یک اغِاد در غيت ةَدیػم تتِی.

 یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.حی:  نیي  گَیی ؽیي 
ٌا روی ٌػم. اىگؾػِان یػک  : وكٍیِی از ٕطاردادن دغتییو حیً

نػَری کػً کػّ   ، ةًگیطد ٕطار نیدغت روی اىگؾِان دغت دیگط 
غهت ةاه اغت و دو اىگؾت ؽػت نَری ةً یکػصیگط  ٌا ةً دغت

 ةیلی ؽکل ةگیطد.ؽَىص کً یک  نِفل نی
 یک نِو کالغیک چیيی تظکیً.دائَ ذى : 

دوراه )نيهٖػ  ةػیو  در نطکػظ نیػان  ىٖه  نػب غػَزىیییو:  ٌَیی
 گاه و آیت تياغلی(. ىؾیهو
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کً تٖطیتًا در نطکظ ٕٓػً غیيً ٕػطار  ىٖه  نب غَزىی حَى : تان
 دارد.

یيی دؾػت غػط ٕػطار ییَِحو: ىٖه  نب غَزىی کً در ٕػػهت دػا
 دارد.

کً در وغم دػاییو   ؛ ىٖه  نب غَزىی«اتدروازۀ ذی»ِنو:  نیي 
 کهط ٕطار دارد. 

 پنجو: سخنرانی
« چٍػار حٍػت»چٍار وحً... ٌؾت حٍت: ةطای سَاىيصگان چیيی، 

کً ةً چٍار حٍػت ؽػهال، حيػَب، ؽػطؽ و  ؽَد گَىً درک نی ایو
ٌالوۀ  ؽصه ةً ةً چٍار وحً اؽاره« ٌؾت حٍت»ُطب اؽاره دارد و 

ی، ؽهال ؽهال ی و حيَب ُطةی، حيَب ؽٕط  ُطةی. ؽٕط
  کػای»واژۀ چیيػی تطحهػً ؽػصه در ایيخػا، اىخام نطاغم تتػطک: 

یػا « ةازکطدن ىَر» ایلٓيی ایو دو کلهً . نٍيی ترت اغت« گَآى 
تَان دی ةطد کً چطا ةطسی از راٌتػان  نیاغت. « ةازکطدن ]ةاب ىَر»

نَر کً در ٕػهت نطةَنً در کِػاب آنػصه  در نطاغم تتطک، ٌهان
، چؾػهان آن را ةػا ًةا تاةاىصن ىَر ةً نخػػهکييص  اغت، غٍی نی

نطاغم تتطک در ةَدیػم حيَب آغیا و ىیػظ ؽػطؽ  «.ىَر ةاز کييص»
 آغیا رایج اغت.

 ح ةصىٍاد )از غاىػکطیت(.ارواآغَرا: 
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 ذایِی از دغت ةطای تتطک. ةظرا:  ىیلَْط آةی  گل  ذایت دغت
 اغِصٌا و غرط و حادو.کً:  حَیَ

گَ:  ٌِ دؾػت دغػت ةػیو اىگؾػت  ىٖه  نب غَزىی کػً درىٖه  
 ؽػت و اىگؾت اؽاره ٕطار دارد.

 روؽی چیيی ةطای تٍتیط نياىط.ؽَیی:  ْي 

 ششو: سخنرانی
نٖانػات ؽػطور درةػار غػلهيِی در غلػػل  چیو ٌػَیی: یکػی از 

 م(.۸۲29م تا ۸۸۲2غَى  حيَةی )
نٍؾػَٕ  ةػصحيع آسػطیو انپطاتػَر در غلػػل  : ً دا حینٍؾَٕ
ٌٖیصه ةط ایو اغػت کػً او تَغػم  (.م ؽ۸۸۲۲م تا  ؽ۸252َؽي  )

روح یک روةاه تػشیط ؽصه ةػَد و ةاٌػث غػَٖط غلػػل  َؽػي  
 ؽص.

کػی ةَِاىص آتؾی ایخاد  در سفَص حيَن ذاـل از تظکیً... اگط
ًِ اغت.  ةًدر ایو داراگطاؼ،  :کيص ىرَی ةازی ةا کلهات ـَرت گْط

کطدن  درغت، نٍيی «َزو ٌ» يَن ذاـل از تظکیً،اژۀ حدر چیيی و
 دٌص. آتؼ را ىیظ نی

 سخنرانی يفتو:
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گَى : راٌب ةَدیػِی نؾػٍَری در غلػػل  غػَى  حيػَةی  حی
 م(.۸۲29م تا ۸۸۲2)

ییو، نرلی کػً چػاه  کَه اِنی: ذصود ٌظار نایل دور از نٍتص ییي 
 وإً ةَد. 

 .م(۲52م تا ۲۲۲) «غً دادؽاٌی»از  انپطاتَر یکیغائَ غائَ: 

 :يشتوسخنرانی 
 ىٖه  نب غَزىی کً در تاج غط ؽشؿ ٕطار دارد.ٌَیی:  ةای

 ةیو: یکی از ٌؾت دائَئیػت حاویصان در نصرغ  دائَ. یَ دوى 
 سم نطزی ةیو نطؼ ییو و یاى  ةصن.نائَیَ: 

 سخنرانی نًو:
 ةصىی غاسًِ ؽصه از گَى .ؽو:  گَى 

 ؽشفیِی اذهٔ در یک رنان چیيی.یَ:  کی آه
گػػضار نصرغػػ  ؽػػهایی ةَدیػػػم ِذن در غلػػػل   یَ: ةيیان ؽػػی ِؽو

 تاى .


