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دعای ظاتیام
هب انم خدا َند بخشىدي َ مهربان
خدا َند مهربان ،هستی تمامیَ ،جُد یکتا
رد جایی هک دَگاوگی است ،بگرا ز یکتایی حقیقت زا منیبب
رد جایی هک رتض َ َحشت است ،بگرا ز تنٍا همً جا حاضس َ حضُز َاكعی زا منیبب
رد جایی هک وگرانی َ رپیشانی است ،بگرا ز فقط آن ی گاهن زا منیبب ،آن ی گاهن هستی

رد جایی هک عشق احعاض می شُد ،بگرا ز عشق بیکران خدا َند زا منیبب
رد جایی هک کعالت ،ضعف َ انتُانی است ،بگرا ز چشمانم فقط حضُز ،همً جا حاضس َ تنٍا قدزت زا دنیبب

رد تمام اف کازم ،رد تمام گفتازم َ رد ی کایک کردازم ،بگرا ز َجُدم فقط هب ی گاوگی خدا َند َ یا هب ی گاوگیِ هستی شٍادت بدهد
فقط ی گاهن ،فقط خدا َند ،فقط هستی

آمیه

عشق الهی
رد ایه ردیای بیکران عشق الهی ،سُاالت بلعیدي می شُند ،آیىدي ای َجُد ندا زد ،زاي َ مسیسی نیست ،فقط مانىد ربگی می ماند هک آشاد َ زاه ،سبکبال َ بی خیال رد ایه ردیای بی انتٍا خُد زا تعلیم می کىد،
بدَن اینکً اش خُد سُالی کىد هک هب کجا می زَم ،کی َ چگُهن هب آنجا می زسم َ آیا هچ کسی هب مه کمک خُاهد کرد .ایه عشق تعلی بخػ است ،چشمً ی ارنژی است َ شفادهىدي است .چیه چیصی زبزگ
رت اش عشقی هک مه رد مُزد آن صحبت می کنم نیست.
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نلطنٌ
ایو ىـعیٌ از ظعؼ دُیيطگان راً زلیلت ةٌ ؿها تلطیم نیؿُد ه ؿانل آىچٌ کٌ ٍع یک از
نا در نؽیع ةازگـت ةٌ اقل ه ریـٌنان تذعةٌ کعدًایم اؼت.
ٍع کلهٌای کٌ در ایيذا آهردً ؿطً ،تيَا یک کلهٌ ىیؽت ةلکٌ یک تسُلِ غظیمِ درهىی اؼت
کٌ ةٌ هؼیلٌی صعد ه اةغارٍایی کٌ از ظعیق نػلههان ؼاتیام ةٌ نا ٍطیٌ ؿطً ،در هدُد نا
اتفاؽ افتادً اؼت .ةا اغتهاد ه ةٌ کار ةؽتو ایو درسٍا ه اةغارٍا ،تغییعاتی در ٍع یک از نا ةٌ
هدُد آنطً کٌ نی تُاىیم تأجیعاتؾ را در زىطگی رهزاىٌنان نـاٍطً کيیم .ایو رهایتٍا،
ككٌٍای ؼادًی رهزنعً ىیؽتيط ةلکٌ تذعةٌی ؼالٍا تهعیو کعدن ه ةٌ کار ةعدن اةغارٍایی
اؼت کٌ آزادی ةضؾاىط.
ةػضی از نا صالقٌای از داؼتان ایو رؿط ه دگعگُىی را ةا ؿها ؼَیم ؿطیم ه ةعصی دیگع

نادعای کُتاٍی را ىلل کعدیم کٌ در آن ایو فعقت را ةٌ صُد دادیم تا ةٌ کهک صعد ه
اةغارٍای الَینان زلیلت را از غیع زلیلت تـضیف دٍیم .ةلٌٍ ،ع داؼتان ةیاىگع لسظاتی
اؼت کٌ ةٌ گُىٌای زلیلت از غیع زلیلت تـضیف دادً ؿطً ه ایو چيیو آزادی ،غـق ه
گؽتعش را تذعةٌ کعدًایم.
در ایو نیان ةعای درک ةَتع ه ٍهعاً ؿطنِ ؿها ةا آىچٌ گفتٌ نیؿُد ،درسٍا ه آنُزًٍای
ؼاتیام ىیغ ةٌ ظُر صالقٌ گعدآهری ؿطً اؼت.
انیطهاریم ایو ىـعیٌ ةٌ دؼت نـتاكان ه دُیيطگان قلر ،آرانؾ ،غـق ،آزادی ه زلیلت
ةعؼط ه چعاغ راً ه دلگعنیؿان ةاؿط.
ةا ؼپاس ةیاىتَا از ؼاتیام کٌ نا را از غیع زلیلت ةٌ زلیلت ...از تاریکی ةٌ رهؿيایی ...ه از
نعگ ةٌ داهداىگیٍ ...طایت نیکيط.

بابا
ًقص خَد را ببسی کٌیذٍ ،ظیفِ خَد را اًجبم
دّیذ.
سًذگی کِ اس غذای دًیَی تغذیِ ضَد کَتبُ
استٍ ،لی سًذگی کِ اس رحوت الْی تغذیِ
ضَد ابذیست .بِ دًببل عوز عَالًی ًببضیذ،
بلکِ بِ دًببل سًذگی الْی ببضیذ .آرسٍی عوز
عَالًی ًکٌیذ ،بلکِ بِ دًببل قلب پبک
ببضیذ.
دًیب درد ٍ رًجی بیص ًیستّ .وِ چیش پَچ
استّ ،وِ چیش فبًی ٍ کَتبُ استّ ،وِ چیش درٍغ است .بٌببزایي اًسبى خزدهٌذ ،ببیذ هسئَلیتّبیی کِ بِ
اٍ ٍاگذار ضذُ است را بب تطخیص بیي ٍاقعیت ٍ غیز ٍاقعیت ٍ بب پطتکبر ٍ بذٍى ٍابستگی اًجبم دّذ.
ًقص خَد را ببسی کٌیذ ٍلی َّیت ٍاقعی خَد را سبدُ ٍ پبک ًگِ داریذ .خَد را در فعبلیتّبی هعٌَی ٍ
بذٍى تأثیز پذیزفتي اس دًیبی عجَل ٍ بیّذف ،هطغَل کٌیذ .ایي است ٍظیفِ ضوبٍ ،ظیفِای کِ
ًویتَاًیذ اس آى فزار کٌیذ .ضوب ببیذ بب توبم ٍجَد ٍظیفِی دًیبیی خَد را اًجبم دّیذ ،بذٍى ًگزاًی اس دست
دادى ٍ یب بذست آٍردى ،ضکست ٍ یب هَفقیت ،هالهت ٍ یب تحسیي.
ؿعیؼاتیا ؼایةاةا( 1از کتاب زىطگی ،نعگ ه آزادی)

1

ةاگُان ؿعیؼاتیا ؼایةاةا نػلم نػيُی ه آهاتار (ارةاب پيخ غيكع) کٌ در ؼال  2011در ؿَع پُتاپارتی ٍيط ةطىؾ را تعک کعد.
ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً

1

سبتیبم :دسسّبی هب دس هَسد "ٌّش صًذگی کشدى" استٌّ .ش صًذگی کشدى ،ادغبم کشدى
الْیت دس فعبلیتّبی سٍصاًِ استٌّ .ش صًذگی کشدى ثِ هب اجبصُ هیدّذ تب صًذگی کٌین؛
ثِ هب صًذگی هیثخطذٌّ .ش صًذگی کشدى ،دس دًیب ثَدى ٍلی اص آىِ دًیب ًجَدى استٌّ .ش
صًذگی کشدى ثِ هب هیگَیذ کِ چگًَِ ثِ رّي فشدی ٍ ثِ رّي کیْبًی اّویت ًذّین.
ٌّش صًذگی کشدى ثِ هب هیآهَصد کِ چگًَِ دس ایي دًیب صًذگی کشدُ ٍ چطَس ثب
هَقعیتّبی هختلف دًیَی ثشخَسد کٌینٌّ .ش صًذگی کشدى ًِ ،تٌْب ثبٍس دسٍغیيِ ّن
َّیت ضذى ثب ثذى سا اص صًذگیهبى حزف هیکٌذ ثلکِ ثبٍس ثِ حقیقی ثَدى ایي دًیب سا ًیض
اص هیبى هیثشد .صهبًی کِ هب صًذگیهبى سا صشف آصادی ٍ یب صلح ٍ آساهطوبى کٌین ،توبم
دًیب سا کِ ّوبى رّي کیْبًی است ،آصاد کشدُاین .فْویذى ایي هَضَع ثشای رّي ثسیبس
هطکل است اهب اگش ثتَاًیذ ثِ هي اعتوبد کٌیذ ،خَاّیذ دیذ کِ تبکٌَى ّیچ عالج
دیگشی جض ایي کبسگش ًجَدُ است .چشا کبسگش ًجَدُ است؟ صیشا هبًٌذ ایي است کِ هب
هشّوی هَقتی ٍ سطحی ثش سٍی یک صخن ثضسگ ٍ عویق ثگزاسین .پس چبسُ چیست؟
چبسُی آى اص هیبى ثشدى آًچِ کِ حقیقت ًذاسد ،...آًچِ کِ حقیقت ًذاسد ٍ ...آًچِ کِ
حقیقت ًذاسد ...است.
ىُانتع ( 2004آةان )1356
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ؼاتیام :نؽلهاو ٍهگی در زىطگینان ؿيیطًایم کٌ ةٌ صطاهىط اغتهاد کو ،ةٌ صطاهىط ایهان داؿتٌ ةاش،
ٍهٌ چیغ را ةٌ دؼت اه ةؽپارٍ ،هٌ چیغ را ةٌ پایؾ ةعیغ ه تؽلیهؾ ؿُ ...هلی ٍیچ کطام از ایو رهشٍا
ىتُاىؽت ةعای نا ىتیذٌی هاكػی داؿتٌ ةاؿط .ؿایط در رهز ٍغاران ةار ةگُییم صطاهىطا ٍهٌ چیغ را ةٌ
دؼت صُدت نیؼپارم انا در غیو زال ٍيُز پعیـاىی ه ىگعاىی هدُد داؿتٌ ةاؿط؛ انا چعا؟ چُن نيتػی
کٌ صُدنان را ةٌ دؼتاىؾ نیؼپاریم ىانػلُم اؼت ،ىهیداىیم چٌ کؽی اؼت ،فلط در تكُراتهان هدُد
دارد .پػ در ایو قُرت نطیتیـو اغتهاد زلیلت دطیطی ىیؽت ةلکٌ یک نتط دطیط اؼت .ایو
نطیتیـو در یکی از کالسٍایم ةٌ نو آنط ه دلیلؾ ایو ةُد کٌ ةاغث ؿُد ذرًای رهؿيایی ةٌ
"صُدؼپاری" ه ةٌ "صُد تؽلیم کعدن" ةطٍط.

ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً

3

در زناىی کٌ ٍؽتیتان هارد ایو ةطن تكُری نیؿُد ،در هدُدتان نيتػی یا چـهٌای اؼت کٌ یک كُل
در آن صفتٌ اؼت ،انا ایو كُل چیؽت؟ در ایو كُل گفتٌ ؿطً" :اگع ةا افکارت ٍهعاً ىـُی ه ةٌ نو
اظهیيان کيی ىتیذٌاش را صُاٍی دیط" .انا فعؽ ایو صُدؼپاری ةا صُدؼپاریٍای كتلی در چیؽت؟
فعؽ در داؿتو نيـأ اؼت .ایو نيـأ در آؼهان ،زیع زنیو ،زیع آب ه یا ٍع دای دیگعی ىیؽت ةلکٌ در
ایيذا ؼت (ؼاتیام ةٌ ؼیيٌی صُدش اؿارً نیکيط ).پػ صیلی ىغدیک اؼت ه نیداىیم ٍؽت؛ ةا
تهعیو کعدن اغتهاد نیکيیم .زال ةا داىؽتو ایو زلیلت ةایط چٌ کار کيیم؟ ىگعاىی نیآیط ،پعیـاىی
نیآیط ،صُؿسالی نیآیط ،نعیضی نیآیط ٍهٌ چیغ نیآیط ه نا ةعای آن نُكػیتی کٌ داریم کُؿؾ
صُدنان را نیکيیم هلی در غیو زال ایو دیؽیپلیو را ٍم داریم کٌ "صطاهىط گفتٌ اؼت ٍع چلطر تُ
رٍا کيی ه ةع رهی ایو كُلی کٌ از اةتطای زىطگی در هدُدت گظاؿتٌام ةایؽتی ،صُاٍی دیط کٌ اظهیيان
ةٌ ایو كُل ،كُل را نحل یک غيچٌ ةاز نیکيط" .چُن ةا ایو کار ةٌ آن تهعکغ داریم ،كتُلؾ کعدیم ،ةٌ
آن صُش آنط گفتیم ،كُل ةاز نیؿُد ه ىُرش ؼازىطًی راً نا صُاٍط ةُد.
ةعای تهعیو ٍع اةغاری کٌ دادً ؿطً اةتطا ةایط ؼکُت را پیطا کعد ،چُن ؼکُت پایٌ ه زنیيٌ اؼت .ةطهن
ایو زنیيٌ ،نحل ایو اؼت کٌ ةضُاٍیط ةا هرؽ صاىٌ ةؽازیط .صاىٌای کٌ ةا هرؽ ؼاصتٌ ؿُد ةا یک فُت
پاییو نیریغد .زنیيٌ ؼکُت اؼت .اةتطا ایو نطیتیـو را ىـؽتٌ اىذام دٍیط ،هكتی غادت کعدیط دیگع
ازتیادی ةٌ ىـؽتو ىیؽت ه زتی ةػطٍا ىیازی ةٌ یادآهری کعدن ٍم ىیؽت ،چُن غيچٌی درهىتان
اتُناتیک ةاز ؿطً ه کارش را نیکيط .در اهایلِ کار اةتطا نیىـیيیط ه نیگُییط" :نیصُاٍم ایو چيط
دكیلٌ از غهعم را کٌ کهتع از یک كععً از اكیاىُس صطاهىط ه یا دریای ٍؽتی اؼت ،ةعای نطیتیـو
اغتهاد ةگظراىم" .اهل ؼکُت را در هدُد صُدتان پیطا کيیط .ةػط ةٌ صُدتان ةگُییط کٌ ایو كُل در
هدُد نو اؼت ه از کُچکتعیو تا ةغرگتعیو نُكػیتٍا از ٍهٌ چیغ نعاكتت نیکيط .فلط تيَا کار نو
ایو اؼت کٌ آن را ةپظیعم ه صُدم را در آن رٍا کيم .نؽلهاو ةا ایو کار یک ىفػ غهیق نیکـیط .ایو
زالت صُدش اتُناتیک نیآیط چعا کٌ یک آزادی پیطا نیؿُد.
دی.هی.دی اةغارٍای نطیتیـو 26 ،اردیتَـت  16( 1355نی )2006
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سالْ ث ٝحمیمت
0

سالْ ثٞ ٝش وسی و ٝسفش ثبصٌطت ث ٝخب٘ ٝسا آٌبٞب٘ ٝضشٚع وشدٜ
ٚلتی ثب ٘بتٛا٘ی  ٚخستٍی صیبد وٙبس پبی سبتیبْ سشْ سا ثبال آٚسدْ ،اص ِحظ ٝا َٚتب ٕٞیٗ اآلٖ ٕٝٞی س٘ٚذ ص٘ذٌی ٗٔ ،سا
ٔ ُٞیدٙٞذ تب حمیمت حشفٞبش ثشایٓ ثبثت ضٛد .اص ٕٞبٖ ِحظٝی ا َٚچیضی دس ٔٗ ضىفت  ٚتب ثٕٞ ٝیٗ اآلٖ دس
حبَ ثبص ضذٖ است.
ٔیتٛا٘ٓ اص ِحظِ ٝحظٞٝبیٓ حشف ثض٘ٓ أب دسسی وٚ ٝلتی ث ٝػمت ثشٔیٌشدْ ٚاضح ٔیثی ٓٙتٕشیٗ اػتٕبد وشدٖ ث ٝخذا٘ٚذ
 ٕٝٞخب حبضش است ،ثب ٞش ا٘ذاص ٜخٛاست ،ٝدسن  ٚضؼٛس...
ٕ٘یدا٘ٓ و ٝچغٛس ٕٔىٗ است أب ثٚ ٝضٛح ٔیثی ٓٙو ٝدس ٞش ٔشحّ ٚ ٝثب ٞش خٛاست ٚ ٝدسوی و ٝداضتٓ  ٚداسْ ،خذا٘ٚذ دس
ٕٞبٖ ا٘ذاص ٜث٘ ٗٔ ٝطبٖ ٔیدٞذ و ٝاػتٕبد وِٗ ،ضٔٚی ثٞ ٝیچ تمال ٍ٘ ٚشا٘یای ٘یست...
ساستص ثؼذ اص ٌزسا٘ذٖ ٞش ٔشحّ ٝضبیذ دیٍش ثشایٓ اتفبلبت  ٚخٛاستٞٝب ثیٔؼٙی ثٛد٘ذ  ٚتٟٙب چیضی ؤ ٝب٘ذٌبس ضذ ،دیذٖ ٚ
ػظٕت  ٕٝٞخب حبضش ثٛدٖ خذا٘ٚذ است ٚ ،ایٗ تٟٙب صیجبییای است و ٝثشایٓ ٚخٛد داسد...
ٔ٘ ٟٓیست ودب  ٚچغٛس ،دیذٖ ِٕ ٚس وشدٖ ایٙى ٝا ٕٝٞ ٚخب ٞست صیجبیی ٔبخشا است  ٚاآلٖ ثب خشأت ٔیتٛا٘ٓ ثٍٛیٓ وٝ
ٕٝٞی اتفبلبت ثشای ٔٗ ،فمظ ثشای ٕٞیٗ افتبد٘ذ ٔ ٚیافتٙذ ،چ ٖٛخض تدشثٝی صیجبی ایٗ حمیمت  ٕٝٞچیض تٕبْ ٔیضٛد ٚ
حتی ضبیذ خبعشش  ٓٞثبلی ٕ٘ب٘ذ ،أب ایٗ ضٙبخت  ٚدسن ا٘سبٖ سا ث ٝحمیمت ٔؼتبد ٔیوٙذٔ ،ضٜی حمیمی ص٘ذٌی سا ث ٝا٘سبٖ
ٔیچطب٘ذ  ٚدس ٖٚلّجص حفشٜای ثبص ٔیوٙذ و ٝضبیذ حتی ثتٛا٘ذ خٛاة ٕٝٞی سٛاالتص سا ثٍیشد.
خبِت ایٗ خبست وٚ ٝلتی ثب دسسٞبی سبتیبْ
آضٙب ضذْ تٕشیٗ استبح تٛخ ٗٔ ٝسا ثٝ
خٛدش خّت وشد ،خیّی ٔٙغمی لج َٛوشدْ وٝ
اػتیبد ث ٝخٛا٘ذٖ افىبس ٔطىُ اغّی است ،أب
وٕی ثؼذ ٔتٛخ ٝضذْ و ٝتٕشیٗ استبح ثذٖٚ
دس ٘ظش ٌشفتٗ خذا٘ٚذ  ٕٝٞخب حبضش ،تٕبْ
لذست  ٕٝٞ ٚچیض داٖ و ٝلِٛی دس لّت ٔب
ٌزاضت ،ٝدیسپّیٗ ثیا٘ذاص ٜخطه  ٚغیش وبسثشدی
2
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ثشای ر ٗٞاست .ضبیذ ر ٗٞا٘سبٖ دسن وٙذ و ٝدسد اص ودبست أب ثشای دسٔبٖ ث ٝػطك  ٚاػتٕبد ٘یبص داسد تب ثتٛا٘ذ
ػبدتٞبی لذیٕیاش سا وٙبس ثٍزاسد.
اٚج ایٗ یبدٌیشی صٔب٘ی ثٛد و ٝثب د ٚتب اص ٕٞشاٞب٘ٓ ث ٝسفش اِٟی و ٝضبیذ حتی دس خٛاثٓ ٕ٘ ٓٞیتٛا٘ستٓ دس ٔٛسدش خیبَ پشداصی
و ٓٙخٛا٘ذ ٜضذْ .ایٗ سفش ٔدٕٛػٝای اص تٕشیٗ اػتٕبد ثٛد .خذا٘ٚذ سش خذیت سا ثب ٔب ثبص وشد ٜثٛد  ٚاٌش ثشای وٛچهتشیٗ وبس ث ٝاٚ
اػتٕبد ٕ٘یوشدیٓ اخبصٕ٘ ٜیداد لذْ اص لذْ ثشداسیٓٚ ٚ ،لتی اػتٕبد ٔیوشدیٓ ٕٝٞی دسٞب اتٔٛبتیه ثبص ٔیضذ .ضبیذ ٕٝٞی س٘ٚذ
ص٘ذٌی ا٘سبٖ ث ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛثبضذ ،أب دس آٖ سفش ایٗ اخبص ٜثٔ ٝب داد ٜضذ ٜثٛد تب ایٗ حمیمت سا ثجیٙیٓ...
اٍ٘بس خذا٘ٚذ ث ٗٔ ٝیبد ٔیداد ٔ ٚیٌفت و ٝدیٍش ثس استٚ ،لت آٖ سسیذ ٜو ٝایٗ دسس سا ثیبٔٛصی .دس آٖ سفش خیّی
ٚاضح ٔیدیذْ خذا٘ٚذ ثب ٔٗ تٕشیٗ ٔیوٙذ و ٝاص خٛسدٖ ِمٕ٘ ٝبٖ ،سصس ٚوشدٖ اتبق ٞتُ ،ا٘تخبة سا ٜسفش تب تػٕیٕبت
ٕٟٔی چ ٖٛسأ ٜؼٛٙی  ٚآیٙذٜی ص٘ذٌیاْ ث ٝچ ٝغٛست خٛاٞذ ضذ  ...ٚسا ث ٝدستبٖ خٛدش ثسپبسْ...
ٔٗ ٕٞ ٚشاٞب٘ٓ ث ٝسختی آٖ سفش سا تٕبْ وشدیٓ ،چ ٖٛاػتٕبد وشدٖ سخت است ،ر ٗٞػبدت ٘ذاسد  ٚحتی دس حضٛس ٔؼّٓ
ٛٙٞ ٓٞص ثشای خٛدش ٘سخٔ ٝی٘ٛیسذِٚ ،ی خذا٘ٚذ ٔثُ یه ٔؼّٓ سختٍیش تػٕیٓ ٌشفت ٝثٛد اػتٕبد وشدٖ سا ثب ٔب تٕشیٗ وٙذ.
ثیبد داسْ حتی اٌش ثشای خٛسدٖ یٚ ٝػذ ٜغزا اػتٕبد ٕ٘یوشدیٓ ،آٖ ٚػذ ٜیب ٌیشٔبٖ ٕ٘یآٔذ  ٚیب ث ٝسختتشیٗ حبِت
ثذستٕبٖ ٔیسسیذ عٛسی و ٝدیٍش ٘بیی ثشای خٛسد٘ص ٘جٛد .ثّ ...ٝاآلٖ و ٝایٙدب ایستبدْ ٔیثی ٓٙایٗ دسسی ثٛد و ٝثبیذ یبد
ٔیٌشفتٓ ٛٙٞ ٚص  ٓٞداسْ یبد ٔیٌیشْ...
خبِت ایٙدب است و ٝیبدٌشفتٓ حتی دسن وشدٖ ایٗ اػتٕبد سا  ٓٞثبیذ اػتٕبد وشد؛ ایٗ  ٕٝٞخب حبضش ٕٝٞ ...چیض سا ٔشالجت
ٔیوٙذ حتی تشسٞبی پٛضبِیای و ٝ٘ ٝدس خٛاة ضت ٚخٛد داس٘ذ  ٝ٘ ٚدس خٛاة سٚص (د٘یب  ٚص٘ذٌی سٚصٔش)ٜ؛ ٚالؼبً دسن ٚ
تدشثٝی ایٗ حمیمت ضبیذ تٟٙب چیضی ثبضذ و ٝدس ایٗ ػبِٓ ٘یبص داسیٓ.
اص استبح ،اػتٕبد  ٚحضٛس  ٕٝٞخب حبضش خذا٘ٚذ ٌفتٓ أب ثبیذ اضبف ٝو ٓٙو ٝثشای ٔٗ ثذ ٖٚحضٛس ٔؼّٓ  ٚػطمصٞ ،یچ وذاْ
اص ایٗٞب ٔیسش ٘جٛدٔ .ؼّٓ ٗٔ ،سا ثب حضٛسش ٌشْ وشد  ٚآتطی دس ٚخٛدْ ا٘ذاخت تب ثب ضدبػتِ آٖ ثتٛا٘ٓ حمیمتی و ٝثٝ
ٔٗ ٞذی ٝداد ٜاست سا أتحبٖ و...ٓٙ
ٚخٛد ٔؼّٓ دس ص٘ذٌی ٔٗ ٕٝٞی ٚسق ٚسقِ سش٘ٛضت ٔٗ سا تغییش داد  ٚدس ٕٝٞی غفحبتص ػىس ٔؼطٛق سا وطیذ...
حضٛس ،ػىس  ٚاسٕی و ٝتب ٚلتی ص٘ذٞ ٜستٓ ٞیچ ٚلت اص یبد ٕ٘یثشْ...
تٕشیٗ استبح ،اػتٕبد  ٚحضٛس ٔٗ ٘بْ  ٚحضٛس سبتیبْ است...
٘بٔی و ٝثب ضٙیذ٘ص تٕبْ ثذٖ  ٚلّجٓ ث ٝحبِت ٞطیبسی ثشٔیٌشدد...
ٔٗ وٙبس ایٗ حضٛس ٘ ٚبْ سشْ سا ثبال آٚسدْ  ٚوٙبس ایٗ حضٛس ٘ ٚبْ سشْ سا پبییٗ ٔیآٚسْ...
ثب ػطمی اثذیٞ ...ب٘یٝ
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ٔ یٌٛیٙس اٌط ت ٛیه لسْ ث ٝسٛی ذسا٘ٚس ثطزاضی ،ذسا٘ٚس ز ٜلسْ ث ٝسٛی ت ٛثط ذٛاٞس
زاضت .تدطثٞٝبی ٔٗ زضستی ایٗ حمیمت ضا ثبثت ٔیوٙس.
زض حسٚز چٟبض سبَ پیص یؼٙی سبَ ٘ ٚ ٗٔ )0930( 2102بٔعزْ ذب٘ٝای زض ضٟطی و ٝسبتیبْ خبٖ
ظ٘سٌی ٔیوٙٙس اخبض ٜوطزیٓ  ٚاظ سبتیبْ ذٛاٞص وطزیٓ ؤ ٝب ضا ث ٝػمس  ٓٞزض ثیبٚض٘س .ایطبٖ
لج َٛوطز٘س  ٚثبضٞب اظ ٔب پطسیس٘س آیب چیع ذبغی ثطای ایٗ ٔطاسٓ ٔیذٛاٞیٓ ٔ ٚب زض خٛاة
ٔیٌفتیٓ تٟٙب آضٚظی ٔب ایٗ است و ٝایطبٖ ٔب ضا ث ٝػمس  ٓٞزض ثیبٚض٘سٔ .ب ثٞ ٝیچ چیعی
احتیبج ٘ساضتیٓ خع ایٙى ٝوّٕبت
ایطبٖ یٍبٍ٘ی ٔب ضا ثب  ٓٞپی٘ٛس
زٞس .سبتیبْ ثٔ ٝب ٌفتٙس ز ٚضٚظ
زیٍط ث ٝذب٘ٝضبٖ ثطٚیٓٚ .لتی زض
ضٚظ ٔؼیٗ ث ٝآ٘دب ضفتیٓ ٔٗ
ٕ٘یتٛا٘ٓ ثٍٛیٓ و ٝایطبٖ ثطای
آٔبز ٜوطزٖ ایٗ ضٚظ چ ٝوبضٞبیی
ا٘دبْ زاز ٜثٛز٘س تب آٖ ضٚظ ضا ثطای ٔب
ث ٝیه ضٚظ ذبظ تجسیُ وٙٙس.
ایطبٖ اتبق سبیثبثب زض ذب٘ٝضبٖ ضا ثٝ
ظیجبتطیٗ ٔحُ ثطٌعاضی ػطٚسیای وٝ
تب و ٖٛٙزیسٜایس تجسیُ وطز ٜثٛز٘س.
 ٕٝٞخب پط اظ ٌُ  ٚضٕغ ثٛز ٚ
حتی ایطبٖ ثب ٌُ قبق ٘ػطت
ظیجبیی زضست وطز ٜثٛز٘س تب ثطای
ا٘دبْ ٔطاسٓ ػمس ظیط آٖ
ثٙطیٙیٓ .قی ٔطاسٓ ،ایطبٖ
ظیجبتطیٗ وّٕبتی ضا و ٗٔ ٝتبوٖٛٙ
زض ٔٛضز ػطك ضٙیس ٜثٛزْ ثیبٖ وطز٘س  ٚثؼس ثطای ضبْٔ ،یع غصای ضبٞب٘ٝای اظ ا٘ٛاع غصاٞب آٔبزٜ
وطز ٜثٛز٘س ٗٔ .ثبٚضْ ٕ٘یضس و ٝایطبٖ تب ایٗ ا٘ساظ ٜثطای ٔب ظحٕت وطیسٜا٘سٚ .الؼبً ایٗ ٚخٛزِ
فٛق اِؼبز ٜچ ٝوسی است؟ ٔٗ تب و ٖٛٙایٗ لسض ػطك ٔ ٚحجت احسبس ٘ىطز ٜثٛزْ.
یه ٔب ٜثؼس ،ضیتطیتی زض ذب٘ٝی سبتیبْ ثطٌعاض ضس .زض یىی اظ آٖ ضٚظٞب ٔٗ زض آضپعذب٘ٔ ٝطغَٛ
ضستٗ ظطف ثٛزْ و ٝچیعی زض زض ٗٔ ٖٚضىست ٝضسٞ ٗٔ .یچ ٚلت ث ٝآٖ ا٘ساظ ٜذٛضحبَ
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٘جٛزْ .زض آضپعذب٘ ٝایستبز ٜثٛزْ  ٚظطف ٔیضستٓ ٕ٘ ٚیزا٘ستٓ چ ٝچیعی زِیُ آٖ ضبزی
ثٛز ،قٛضی وٞ ٝطٌع آٖ ِحظ ٝضا فطأٛش ٕ٘یو.ٓٙ
زض ضٚظ آذط سفطٔبٖ ٔٗ ٕٞ ٚسطْ زض ٘عزیىی ذب٘ٝی سبتیبْ ٔسیطی ضا اضتجب ٜضفتیٓ  ٚثب ذب٘ٝای
ثطذٛضز وطزیٓ و ٝثطای فطٚش ٌصاضت ٝضس ٜثٛزٔ .ب ایٗ ٔٛؾٛع ضا ث ٝسبتیبْ ٌفتیٓ  ٚایطبٖ
ٌفتٙس ؤ ٝیذٛاٙٞس آ٘دب ضا ثجیٙٙس ٚلتی ث ٝآ٘دب ضسیسیٓ ز ٚزضِ خّٛیی ثبظ ثٛزٚ .لتی ث ٝآ٘دب
لسْ ٌصاضتیٓ سبتیبْ ٌفتٙس" :ایٗ ذب٘ٝی ضٕب ست ،آیب ایٗ ضا احسبس ٕ٘یوٙیس؟"  ٗٔ ٚاحسبس
وطزْ ایٗ ذب٘ٝی ٔب ست ٔ ٚب ٕٞبٖ ضٚظ پیطٟٙبز ذطیس ذب٘ ٝضا زازیٓ .زضست پیص اظ آ٘ى ٝسٛاض
ٛٞاپیٕب ثطٛیٓ ایطبٖ ٞسیٝی آذط ضا  ٓٞث ٗٔ ٝزاز٘س  ٚاسٓ ٔٗ ضا ثٟبض ٌصاضتٙس.
اظ آٖ ظٔبٖ ٔٗ وبٔالً ا٘سبٖ زیٍطی ضسْ ٗٔ .زیٍط آٖ زذتط  92سبِ ٝای ضا و ٝاظ سبتیبْ ذٛاست تب
ا ٚضا ػمس وٙس ٕ٘یضٙبسٓ .حتی فىط ٕ٘یو ٓٙاٌط آٖ آزْ ضا ثجی ،ٓٙثطٙبسٕص .آٖ زذتط اظ
ذیّی خٟبت ضىست ٚ ٝظذٕی ثٛز  ٚحتی ذٛزش ایٗ ضا ٕ٘یزا٘ست .ضا ٗٔ ٜثبال  ٚپبییٗٞبی
ظیبزی زاضت .ظٔب٘ی و ٝثب زضسٞب  ٚاثعاضٞبی حمیمت ظ٘سٌی ٔیوطزْ ثبال ٔیضفتٓ ٚ ٚلتی اظ
ٔسیط ٔٙحطف ٔیضسْ  ٚیب الیٝای اظ ذٛزْ ضا ثط ٔیزاضتٓ  ٚظیط آٖ الیٝی زیٍطی ضا ٔیزیسْ پبییٗ
ٔیافتبزْ ِٚی ٞط ثبض و ٝضا ٜثطایٓ سرت ٔیضس اظ آٖ سرتی ،آزْ لٛیتطی ؤ ٝحىٓتط ضٚی
زضسٞب ایستبز ،ٜثیطٔ ٖٚیآٔسٞ .ط سبَ ٔیتٛا٘ٓ ث ٝسبَ لجُ ٍ٘ب ٜو ٚ ٓٙثٍٛیٓ غّحٓ
ثیطتط ضس ٜاست.
او ٖٛٙو ٝث ٝلجُ ٍ٘بٔ ٜیو ٓٙحتی ث ٝذبقط ٕ٘یآٚضْ ؤ ٝب چكٛض تػٕیٓ ٌطفتیٓ ث ٝضٟط
سبتیبْ ثطٚیٓ  ٚذب٘ٝای اخبض ٜوٙیٓ یب چكٛض ضدبػت ایٗ ضا پیسا وطزیٓ و ٝاظ ایطبٖ ثرٛاٞیٓ ٔب ضا
ػمس وٙٙس .أب ٔیزا٘ٓ ٔب یه اٍ٘یعٜی زض٘ٚی زاضتیٓ  ٚثب آٖ خّ ٛضفتیٓٔ .ب ثب لّت ثبظ ٚ
اػتٕبز وبُٔ ث ٝضإٙٞب ایٗ وبض ضا وطزیٓ  ٚاظ آٖ ظٔبٖ ،ضإٙٞبٔ ،ب  ٚظ٘سٌی ٔب ضا ثیص اظ آ٘ى ٝثتٛاٖ
ا٘ساظٌ ٜطفت تغییط زاز ٜاست.
ثٟبض
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ثب سالْ  ٚػطك ث ٝحمیمت ٞ ٚستی

چمذس خٛضحبَ ٔ ٚسشٚس ٞستٓ و ٝثٍٕٞ ٝی ٔب اخبص ٜداد ٜضذ تب ٔشاحّی سا و ٝتب و ٖٛٙاص دسنِ ػطك ٘ ٚضدیه ضذٖ ثٝ
حمیمت پیٕٛدٜایٓ ،ثٛٙیسیٓ .دس ایٙدب لسٕتی اص تدشثیبت سأ ٜؼٛٙیاْ سا ثب ضٕب سٟیٓ ٔیض ٚ ْٛأیذٚاسْ ایٗ وبس سا ثب
تٕبْ لّجٓ ا٘دبْ د ٓٞو ٝچ ٖٛثب ػطك ثبضذٞ ،ش وبسی ِزت ثخص خٛاٞذ ثٛد.
دس ع َٛسبَٞبیی و ٗٔ ٝدس ایٗ ساٞ ٜستٓ ثب سىٛت لّجٓ آضٙب ضذْ  ٚثب اػتٕبد ث ٝایٗ سىٛت ،آسأص سا دس ٚخٛدْ
احسبس ٔیو ٚ ٓٙخیّی اص ٔٛالغ ایٗ اػتٕبد ثبػث ٔیضٛد ٘طب٘ٞٝبیی اص حمیمت سا ثجی ٚ ٓٙدیذٖ ایٗ ٘طب٘ٞٝب ٔٗ سا
تطٛیك ث ٝتٕشیٗ ثیطتش اثضاسٞب ،تىشاس روش "اهلل ٔبِه" " ٚث ٝخٛد آ"ٔ ...یوٙذٞ .شٌب ٜدس ٔذیتیطٗ ػٕیك ٔیضٚ ،ْٛالؼبً
صٔبٖ ٔ ٚىبٖ ثشایٓ ثیٔؼٙی ٔیضٛد  ٚثٛی یبسٕٗ حضٛس ثبثب  ٚثٛدٖ دس آغٛش ٌشْ سبتیبْ سا ثب ػطك احسبس ٔیوٓٙ
أب ثؼضی اص ٔٛالغ ٔطىالت د٘یٛی ث٘ ٝظشْ ثضسي ٔیآیٙذ  ٚیب یه دفؼ ٝافىبسِ ٔطٛش ظبٞش ٔیض٘ٛذ  ٚغّحٓ سا ٌٓ
ٔیو .ٓٙسفتٗ ثب افىبس تىشاسی صخٓٞبی لذیٕی  ٚػٕیمی سا دس ٔٗ ث ٝخب ٌزاضتٝا٘ذ أب او ٖٛٙثب اػتٕبد ث ٝخذا٘ٚذ ٚ
تٕشیٗٞبیی و ٝداسْ٘ ،سجت ث ٝلجُ ساحتتش ٔیتٛا٘ٓ فٛساٖ افىبس سا خبٔٛش و .ٓٙصٔبٖٞبی و ٝث ٝدِیُ ٔطىالت
د٘یبیی پشیطبٖ یب ٘بساحت ٔیض ْٛثب اػتٕبد
ثٞ ٝستی  ٚثذ ٖٚخذاَ  ٚوٛضص د٘یبیی،
ٔطىالتٓ ٘یض ثش عشف ٔیض٘ٛذ .دس ایٙدب
خبعشٜای دس ایٗ ثبسٔ ٜی٘ٛیسٓ:
د ٚدٚست داضتٓ و ٝیىی ػشٚس خب٘ٛادٚ ٜ
دیٍشی خٛاٞش ضٞٛش ا ٚثٛد وٞ ٝش د ٚدس ایشاٖ
ص٘ذٌی ٕ٘یوشد٘ذ .ضٞٛش یىی اص آٖٞب ثشای
ػُٕ خشاحی سختی ث ٝایشاٖ آٔذ  ٚثذٖٚ
اعالع خب٘ٛادٜاش یه سٚص لجُ اص ػُٕ،
ویفی حبٚی چٙذیٗ سٙذ  ٚدست ٝچه  ٚوّیذ
غٙذٚق ث ٗٔ ٝسپشد تب ثؼذ اص ایٙى ٝاص
ثیٕبسستبٖ ٔشخع ضذ ث ٝخٛد ا ٚثشٌشدا٘ٓ .أب
ٔتأسفب٘ ٝآٖ آلب لجُ اص سسیذٖ ٕٞسشش ثٝ
ایشاٖ ،دس آٖ ػُٕ خشاحی فٛت وشد .ثٝ
ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً
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خبعش اختالفبت خب٘ٛادٌی ٞش د ٚدٚستٓ اص پس ٌشفتٗ آٖ ویف خٛدداسی ٔیوشد٘ذٔ ٗٔ .تؼدت ٍ٘ ٚشاٖ ،ثٞ ٝیچ
ٚسیّٝای ٕ٘یتٛا٘ستٓ آٖ ٞب سا لب٘غ و ٓٙو ٝایٗ ویف سا اص ٔٗ تحٛیُ ثٍیش٘ذ .ث ٝػّت ػذْ اعٕیٙبٖ ث ٝیىذیٍش ثٛد وٝ
آٖٞب ٕ٘یخٛاستٙذ صیش ثبس ایٗ ٔسئِٛیت ثش٘ٚذ  ٗٔ ٚثشای سٞب ضذٖ اص ٔسئِٛیت آٖ ویف پشیطبٖ ٍ٘ ٚشاٖ ضذٜ
ثٛدْ  ٚرٔ ٓٙٞطٛش ثٛد .دس آٖ صٔبٖ ث ٝیبدآٚسدْ و ٝسبتیبْ ٔیٌٛیٙذٞ" :یچٌبٔ ٜطىالت سا دس سغح ٔطىُ حُ
٘ىٙیذ" .تػٕیٓ ٌشفتٓ ث ٝخبی ٞش وبس دیٍشی تّف ٓٙسا ثشای د ٚسٚص لغغ و ٚ ٓٙثب ػطك  ٚاػتٕبد دس سىٛت ثٙطی ٚ ٓٙخٛد
سا دس دستبٖ خذا٘ٚذ سٞب و .ٓٙثؼذ اص د ٚسٚص ضخػی پیص ٔٗ آٔذ ٌ ٚفت ٚویُ آٖ خب٘ٛاد ٜاست ٌٛ ٚیب تٟٙب ا ٚاص
ثٛدٖ ایٗ ویفِ پش اص ٔذاسن  ٚاسٙبد٘ ،ضد ٔٗ خجش داضت  ٚثب غذایی ٔحىٓ  ٚسسب ٌفتٔ" :یدا٘ٓ ضٕب ثذٞ ٖٚیچ وٓ ٚ
وبستی آٖ ویف سا ث ٗٔ ٝتحٛیُ ٔیدٞیذ  ٗٔ ٚسسیذِ تٕبْ ٔذاسن  ٚاسٙبد  ٚوّیذ  ٚدست ٝچه سا ثب ٟٔش  ٚأضبء ثٝ
ضٕب ٔید .ٓٞضٕب ٍ٘شاٖ ٘جبضیذ" .ثالفبغّ ٝآٖ ویف سا ثب تٕبْ ٔحتٛیبتص تحٛیُ آلبی ٚویُ دادْ  ٚاص تٕبْ
ٔطىالتی ؤٕ ٝىٗ ثٛد ثشایٓ پیص ثیبیذ سٞب ضذْ .ایٗ تدشثٕٞ ٝیط ٝثشای ٔٗ یبدآٚس ایٗ ٔٛضٛع است و ٝدس ٞش
ٔٛلؼیتی ،اِٛٚیت دادٖ ث ٝسىٛت  ٚتٕشیٗٞب اص ٞش ساٞىبس ثبصاسیِ دیٍشی ٔؤثشتش است.
تدشثٝی دیٍشی سا دس ٔٛسد ایٕبٖ ث ٕٝٞ ٝخب حبضش ثٛدٖ خذا٘ٚذ ٔی٘ٛیسٓ:
دس یىی اص ٔشاسٓٞبیی و ٝثٙٔ ٝبسجت تِٛذ سبتیبْ خبٖ دس ٔٙضَ ٔٗ ثشٌضاس ضذ ٜثٛد ثب ایٕبٖ ث ٝایٙى ٝخذا٘ٚذ  ٕٝٞخب
حبضش است  ٚثب ػطك ثٔ ٝؼّٕٓ ،دس لّجٓ اص سبتیبْ خٛاستٓ و ٝدس ایٗ ٔشاسٓ ٕٞشأ ٜب ثبضذ .عی ٔشاسٓ ضٕغٞبیی وٝ
دس آِتش سٚضٗ ثٛد ث ٝضذت آة ٔیضذ  ٚثش سٚی سٔٚیضی ٔیسیخت .دس آخش ٔشاسٓ دیذْ تٕبْ اضه ضٕغٞب ثٝ
ضىُ لّتٞبی وٛچه  ٚثضسٌی دس آٔذ ٗٔ ٚ ٜآٖ لّتٞب سا ثٕٟٔ ٝبٖٞب ٞذی ٝدادْ  ٚثضسيتشیٗ آٖٞب سا ثشای
ٕٞیط٘ ٝضد خٛدْ ٍ٘ ٝداضتٓ چشا و٘ ٝطب٘ٝی ػطك سبتیبْ ،حضٛس ا ٚ ٚآصادی ٔب ست.
ثب ضؼشی اص ٔٛال٘ب وٚ ٝغف حبَ خٛدْ است ٘ٛضتٝاْ سا پبیبٖ ٔید:ٓٞ
دسیب و ٝضذْ حجبة دیذْ خٛد سا
تب آة ضذْ سشاة دیذْ خٛد سا
ثیذاس ضذْ ث ٝخٛاة دیذْ خٛد سا
آٌب ٜضذْ غفّت خٛد سا دیذْ
ثب ػطك ٔیٙب
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 ثٞ ٝط ِحظ ٝاظ ظ٘سٌیاْ ؤ ٝیٍ٘طْ ّٕٛٔ ،اظ ٔؼدعٜی حؿٛض زضسٞبیی ست و ٝثب ضحٕت ٚ
ثطوت اظ ضإٙٞبی ػعیعْ سبتیبْ زضیبفت وطزٜاْ.
ض٘ٚس وّی ظ٘سٌی ٔٗ ٕٞیط ٝثب تطس ٍ٘ ٚطا٘ی ثٛز؛ ثب تطس اظ زست زازٖ وسی یب افتبزٖ اتفبق
٘بٌٛاضیٕٞ ،یط ٝزِٛاپس ٍ٘ ٚطاٖ ثٛزْ .اِجت ٝلكؼبً ٔٛاضز ٘بذٛضبیٙس زیٍطی ٔب٘ٙس ٘بضاحت ضسٖ،
ػػجب٘یت  ٚغیط ٜزض ظ٘سٌیاْ ٚخٛز زاضتٙس أب تطس ،چیعی ثٛز و ٝحتی یه ِحظٔ ٓٞ ٝطا ضٞب
ٕ٘یوطز .اظ قطیك ذٛا٘سٖ وتبة "٘بظ٘یٗ" 9ثب سبتیبْ ػعیعْ آضٙب ضسْ .تؼػجبت ٔصٞجی زض
ذب٘ٛازٜاْ ث ٝا٘ساظٜای ثٛز و ٝزض ثطاثط ٌفتٞٝبی وتبة ٔمبٔٚت و ٓٙأب زض اػٕبق ٚخٛزْ وطص
ضسیسی ٘سجت ث ٝثطلطاضی اضتجبـ ثب سبتیبْ احسبس ٔیوطزْ .وٓوٓ ثب ضٙیسٖ غسای ٌطْ ایطبٖ ٚ
تٕطیٗ اثعاضٞبی ٙٞط ظ٘سٌی زض حمیمت ،قطیمٝی اضتجبـ ثطلطاض وطزٖ ثب ذسا٘ٚسی ضا وٕٞ ٝیط ٝثیطٖٚ
اظ ٚخٛزْ خستدٔ ٛیوطزْ ،آٔٛذتٓ .ثٔ ٝطٚض ظٔبٖ  ٚثب غجط ضإٙٞبیٓ یبز ٌطفتٓ ذسا٘ٚس خبیی
ذبضج اظ ٚخٛز ٔٗ ٘یست  ٚفمف ثبیس زض زض ٓ٘ٚث ٝز٘جبَ ا ٚثبضٓ .ثب استفبز ٜاظ ٔسیتیطٗ اػتٕبز
فٕٟیسْ زِیُ تٕبْ تطسٞب ٍ٘ ٚطا٘یٞب تٛوُ  ٚاػتٕبز ث ٝذسایی ثٛز ٜو ٝا ٚضا ٕ٘یضٙبذتٓ أب ثب
ضٙبذت ثیطتط ذسا٘ٚس ٛٔ ٚضىبفی زض ،ٓ٘ٚاظ ثسیبضی اظ تطسٞب ضٞب ضسْ ٔ ٚؼٙی ٚالؼی تسّیٓ ضا
ثیطتط اظ لجُ زضن وطزْ.
لجُ اظ آضٙبیی ثب سبتیبْ ،ثعضيتطیٗ وبثٛس
ظ٘سٌیاْ غطق ضسٖ زض آة ثٛز  ٚتمطیجبً
ٞفتٝای یىی ز ٚثبض ذٛاة غطق ضسٖ
ٔیزیسْ  ٚاظ احسبس ذفٍی ،ثب پطیطب٘ی
اظ ذٛاة ٔیپطیسْ .اٚایُ ضا ٜو ٝثب
ٔسیتیطٗ اػتٕبز آضٙب ضس ٜثٛزْ ،یه ضت
لجُ اظ ذٛاة ،ث ٝذبقط ٕٞیٗ ٔٛؾٛع اظ
ذسا ضىبیت وطزْ  ٚث ٝذٛاة ضفتٓ .زض
ذٛاة زیسْ وٙبض استرطی ایستبزٜاْ وٝ
٘بٌٟبٖ پبیٓ ِغعیس  ٚزاذُ آة افتبزْ.
زاضتٓ ذفٔ ٝیضسْ  ٚاظ ضست تطس ،ػطق
سطز ٔیوطزْ٘ .بٌٟبٖ سبتیبْ آٔس ٚ
زستب٘ٓ ضا ٌطفت  ٗٔ ٚضا اظ آة ثیطٖٚ
وطیس .چیعی اظ زض ٖٚثٌ ٗٔ ٝفت" :ذسا٘ٚس زض ٔٛلؼیتٞبی زضٛاضی و ٝاظ آٖ ٚا ٕٝٞزاضیٕٞ ،طاٜ
3
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تٛست  ٚت ٛضا تٟٙب ٕ٘یٌصاضز؛ ثیٟٛزٌ ٜالی٘ ٝىٗ" .ثب حس ذٛضبیٙسی اظ ذٛاة ثیساض ضسْ ٕٞ ٚبٖ
ٔٛلغ ث ٝذٛزْ ل َٛزازْ اػتٕبز ٚالؼی ث ٝذسای زض ٓ٘ٚضا ٞطٌع اظ زست ٘س .ٓٞتمطیجبً ٞفت سبَ
اظ آٖ ظٔبٖ ٔیٌصضز  ٚثب تٕبْ ثبال  ٚپبییٗٞبیی و ٝزض ظ٘سٌی زاضتٝاْ ،یه ِحظ ٝاػتٕبز ث ٝحطف
سبتیبْ ضا اظ زست ٘سازٜاْ؛ حتی اٌط زض ثطاثط ٔٛؾٛػی احسبس ؾؼف وطز ٜثبضٓ ،زض اػٕبق ٚخٛزْ
ٔكٕئٗ ٞستٓ و ٝزضست ذٛاٞس ضس  ٚچیعی و ٝثبیس اتفبق ثیبفتس ،ذٛاٞس افتبز .زض خبیٍبٞی وٝ
اآلٖ ایستبزٜاْ آٔٛذتٝاْ ث ٝخبی آ٘ى ٝزِٛاپس ٞط چیعی ثبضٓ ،ثبیس زِٛاپس زِٛاپسیاْ ثبضٓ ٘ ٝچیع
زیٍطی .ضإٙٞبی ػعیعْ ث ٗٔ ٝآٔٛذت چٍ ٝ٘ٛزض سىٛت ثبضٓ  ٚپبسد تٕبْ سٛاالتٓ ضا ثب ضفتٗ ثٝ
لّجٓ زضیبفت و ٚ ٓٙثب ثٛزٖ زض "ایٗ ِحظٕٞ ٚ "ٝطا٘ ٜطسٖ ثب ذبقطات ٌصضت ٚ ٝتطسِ آیٙس ،ٜضبزی
زض ٖٚضا تدطث ٝو.ٓٙ
ثب تٕطیٗ زضسٞبی سبتیبْ ،ش ِٗٞپط اظ ٞیبٛٞی ٔٗ آضاْتط ضس ٜاستٛٔ .الؼی پیص ٔیآیس و ٝزض
ٔٛلؼیتی لطاض ٔیٌیطْ و ٝغطق زض ثبظاض ٔیض ْٛأب ثط اثط تٕطیٗ وطزٖ تؼبِیٓ سبتیبْ ،چیعی اظ زضٖٚ
ٔطا ث ٝسىٛت زػٛت ٔیوٙس  ٚث ٗٔ ٝیبزآٚضی ٔیضٛز و ٗٔ ٝآٖ چیعی و ٝفىط ٔی وٞ ٓٙستٓ،
٘یستٓ  ٚثسیبض سطیغتط اظ ٌصضت ٝذٛز ضا اظ ٔرٕػ ٝثیطٔ ٖٚیوطٓ.
زض پبیبٖ اِٚیٗ ٔاللبتٓ ثب سبتیبْ ،ایطبٖ ضٚی وبغص ثطای ٔٗ ٘ٛضتٙس" :سٕب٘ ٝخبٖٕٞ ،یط ٝذٛضحبَ
ثبش" .ایٗ ٘ٛضت ٝزض ٕٞبٖ ِحظ ٝضحٕتِ ذٛضحبِیِ زض ٖٚضا زض ظ٘سٌی ٔٗ ث ٝاضٔغبٖ آٚضز  ٚتبوٖٛٙ
زض ٞط ِحظ ٝاظ ظ٘سٌیاْ اظ ػٕك ٚخٛزْ ذٛضحبِٓ ،حتی اٌط چیعی زض ز٘یب ثبػث آظاض  ٚاشیتٓ ضٛز؛
ظیطا ثب زضن  ٚذطز زاز ٜضس ٜاظ قطف ضإٙٞب  ٚاستفبز ٜاظ اثعاض ،غیط ٚالؼی ثٛزٖ ز٘یب ثطای ٔٗ ثیطتط ٚ
ثیطتط آضىبض ٔیضٛزٞ .یچ چیعی ثطای ثیبٖ احسبسٓ ٘ساضْ ،فمف ٔیتٛا٘ٓ ثٍٛیٓ اظ ایٗ سىٛت
اِٟی زض ظ٘سٌیاْ ِصت ٔیثطْ ٞ ٚط ِحظ ٝثب "ذٛز" ذٛضحبَ ٞستٓ.
أیسٚاضْ ثتٛا٘ٓ تب اثس غطق زض اِٟیت ظ٘سٌی و.ٓٙ
زذتط وٛچِٛٛی سبتیبْ
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ؼاتیامٍ :هػٌی نػا نػی داىػیم کػٌ در
كعآن ،اىذیل ،ةاگُاد گیتػا ه کتػابٍػای
نلطسِ ادیانِ دیگع گفتٌ ؿطً اؼت کػٌ
صطاهىط ٍهٌ دا ٍؽت پػػ نػا از ایػو
زلیلت ه داىؾ اؼتفادً نیکيیم.
اةتطا در ٍع دایی ه ةػٌ ٍػع ؿػکلی کػٌ
رازت ٍؽتیط ،نیىـیيیط .ؼکُت را در
ةیعهن ه درهن صُد پیطا کيیط .ؼػکُت
را لهػػػػ کيیػػػط ،ؼػػػکُت کذاؼػػػت؟
(ایـان ةػٌ كلتـػان اؿػارً نػیکييػط ه
ادانٌ نیدٍيط) ؼکُت ایيذا اؼت پػ
ةٌ ایو نکان تهعکغ کيیط .در زالی کػٌ
ؼکُت ٍهٌ دا زاضع اؼت ،نیتُان آن
را در زُالی كلب ازؽاس کعد .ةا غالكٌ ه غـػلی کػٌ ةػٌ آزادی ،صطاهىػط ه زلیلػت داریػط در ؼػکُت
غُظٌهر ؿطً ه آٍی ةکـیط .ةػط در ؼکُت ةگُییط" :صطاهىط ٍهٌ چیغ ٍؽت" ،یا "هكتػی صطاهىػط ٍهػٌ
چیغ ٍؽت" ،یا "چُن صطاهىط ٍهٌ چیغ ٍؽت"؛ ایو دهلٌ را ٍع ظُر کٌ ةٌ دلتػان نػیىـػیيط ةگُییػط،
دهلٌای کٌ ةعایتان تهانی ىطاؿتٌ ةاؿط ه فلط "یک" را ىـان دٍط .پػ ةگُییط" :صطا ٍهٌ چیغ ٍؽت"
یا "چُن صطاهىط ٍهٌ چیغ ٍؽت" ةػط از گفتو ایو دهلٌ از هدُد ایو زلیلػت لػظت ةتعیػط چػُن ایػو
دهلٌ ةغرگی اه اؼت ه نعهئياو ؼعتان ةٌ زالت تأییط تکان صُاٍط صُرد ه یا نهکو اؼت ىفػػ غهیلػی
ةکـیط .ةعای ازؽاس کعدن صطاهىط دیگع ازتیادی ىیؽت ةٌ آؼهانٍا ىگاً کيیط .ةػط از لظت ةػعدن از
ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً
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تهانیت ه ةیاىتَایی صطاهىط ه ةطهن غذلٌ ،از صُدتان ةپعؼیط" :صطاهىط ٍهٌ چیغ ٍؽتٍ ،هٌ چیغٍ ،هٌ
چیغ ،پػ نو چٌ نیتُاىم ةاؿم؟ ...آً نو چٌ نیتُاىم ةاؿم؟" .تهام اتفاكات در درهىتان نیافتط .غذلٌ
ىکيیط؛ اگع غذلٌ کيیط ذٍو ةٌ غذلٌ کعدن غادت نیکيط ه آن هكت اتكال از ذٍو نیآیط ه ىػٌ از كلػب.
(ؼاتیام ةعای چيط لسظٌ ؼکُت نیکييط).
اىذام ایو کار ةاغث نیؿُد تا غيچٌی كلب ةاز ؿُد ،ةاز ،ةاز ،ةاز .آزادی ةا ةػاز ؿػطن ایػو غيچػٌ اؼػت؛
آزادی آزادی ،آزادی .ةػط در ایو آزادی ةيـیيیط( .ؼاتیام ةعای چيط لسظٌ ؼکُت نیکييط).
چـهاىتان را ةاز کيیط ،لتضيط ةغىیط ه ةٌ زىطگی ادانٌ دٍیط .ده نعتتٌ درهن ةٌ ؿها نیگُیط" :ةیػا" .ده
نعتتٌ ةٌ آن اٍهیت ةطٍیط .ةاز ةيـیيیط ه ةٌ درهن ةعهیط .ؼکُت را پیػطا کيیػط .ةػٌ ةغرگػی اه اٍهیػت
ةطٍیط ،در ایو ةغرگی ةٌ یگاىگی اٍهیت ةطٍیط .ةا ایو کار غيچٌ ده نعتتٌ ةاز نیؿػُد ،آزادی ازؽػاس
نیؿُد .ده نعتتٌ ةليط نیؿُیط ه نیرهیط .ده نعتتٌ ،ؼٌ نعتتٌ ،پيخ نعتتٌ ،دً نعتتػٌ ،یػک ؼػال ،دً
ؼال ه ...تا ایيکٌ غيچٌ ةاز ةهاىط .یػيی چی؟ یػيی دیگع الزم ىیؽت ةيـیيیط.
دىیا غيچٌ را نیةيطد ،هقل ؿطن ه تُدٌ ؿها غيچٌ را ةاز نیکيط .پػ در ایو قػُرت ىاانیػط ىـػُیط.
ازؽاس دطایی یػيی ةؽتٌ ؿطن ه ایو زالت ظتیػی اؼت .آن كطر ةایط در نلاةل ىعفتو ةا افکار دىیایی
ه ٍهگاىی تهعیو ؿُد کٌ ایو غيچٌ کمکم ه ذرً ذرً ةاز ناىطً ه دیعتع ةؽتٌ ؿُد تا زناىی کٌ کػانالو ةػاز
ةهاىط .نهکو اؼت ایو لسظٌ آصعیو ىفؽهان ةاؿط ،نهکو اؼت صیلی زهدتع ةاؿط ،نهکو اؼت زىػطگی
آیيطًنان ةاؿط ه ،...زنان آن نَم ىیؽت ،نَم ایو اؼت کٌ ایو کار ؿعهع ؿػطً اؼػت .ةػطهن ایيکػٌ در
ىتیذٌی آن ؿک داؿتٌ ةاؿیط ةٌ تهعیو کعدن ادانٌ دٍیط ،انا در غػیو زػال ىتایػط ىتیذػٌی تهعیيػات
ةعایتان نَم ةاؿط ةلکٌ فلط تهاس ه ایو "آً" (آٍی کٌ از درهن نی آیط) نَم اؼت .ةاز ؿػطن دكیلػٌ ةػٌ
دكیلٌ نَم اؼت.
دی.هی.دی اةغارٍای نطیتیـو 26 ،اردیتَـت  16( 1355نی )2006
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سبتیبمّ :ش هسئلِای کِ دس صًذگی پیص هیآیذ ثب ایي سِ جولِ حل هیضَد،
خذاًٍذ ّوِ جب حبضش است ،خذاًٍذ توبم آگبُ است ٍ خذاًٍذ توبم قذست
است .ثِ طَس هثبل صهبًی کِ اص چیضی هیتشسیذ هیتَاًیذ هذیتیطي حضَس
سا اًجبم دّیذ ٍ ثش سٍی ایي جولِ توشکض کٌیذ" :چَى خذاًٍذ ّوِ چیض
است ٍ ّوِ جب ّست ،پس هي ًویتَاًن اص آى جذایی داضتِ ثبضن" .ایي
آگبّی ٍ دسک ،تشس ،ضک ،تٌْبیی ،دلْشُ ٍ اضطشاة سا اص رّي پبک هیکٌذ.
هفَْمِ ایٌکِ "خذاًٍذ ّوِ چیض ٍ ّوِ جب ّست" ایي است کِ ًِ تٌْب
خذاًٍذ دس دسٍى هب ست ثلکِ دس اطشاف هب ًیض ّست.
حبل فشض کٌیذ کِ هطلتِ خیلی هْوی سا فشاهَش کشدُ ایذ .هثالً دسس،
ًکتِ ٍ ٍ ...ثِ ّویي دلیل ًگشاى ّستیذ .ثِ هحض ایٌکِ احسبس هیکٌیذ
قذستِ عول ٍ یب دسک ٍ فْنِ چیضی سا ًذاسیذ ،جولِ دٍم سا ثکبس ثجشیذ:
"چَى خذاًٍذ داًب ثِ ّوِ چیض است ٍ ّوِ جب ّست ،ثٌبثشایي هي ًویتَاًن
داًبیی ٍ حضَس ًذاضتِ ثبضن" .ایي جولِ توبمِ ًبساحتیّبی فکشی سا حل
هیکٌذ .رّي سا آهبدُی پزیششِ داًبیی ،قذست ،حضَس ٍ ...هیکٌذ.
استفبدُی جولِ سَم ثِ ایي طشیق است کِ ّش صهبى ساجع ثِ هَضَعی
تشدیذ داسیذ ٍ اص ضشٍع کبسی هیتشسیذ ،یعٌی فکش هیکٌیذ کِ قذمِ ثضسگی
است ٍ یب ضک داسیذ کِ چگًَِ هسئلِای سا حل کٌیذ ،ثِ یبد ثیبٍسیذ کِ
خذاًٍذ تٌْب قذست است .ثِ طَس هثبل اگش هشیض ضذیذ ثِ جبی ایٌکِ ثِ ثیوبسی قذست ثذّیذ ،ثش سٍی جولِ
سَم تعوق کٌیذ" :چَى خذاًٍذ توبم قذست است ،پس ثیوبسی ًویتَاًذ ثش سٍی هي قذستی داضتِ ثبضذ .اگش
هي ثِ ثیوبسی یب ّش چیض دیگشی قذست ثذّن ،دٍ قذست ایجبد هیضَد ٍ خذاًٍذ هیگَیذ کِ دٍ قذست ٍجَد
ًذاسد ثلکِ فقط یک قذست ٍجَد داسد" .ثب تعوق کشدى سٍی یک قذست کِ آى ّن فقط اص آىِ خذاًٍذ است،
ثبٍسّبی پَضبلی ٍ تشسّب کنکن هحَ هیضًَذ.
پس دس ایي صَست ثب ایي سِ جولِ ،ثب ایي سِ حقیقت صًذگی کٌیذ :خذاًٍذ ّوِ چیض ٍ ّوِ جب ّست.
خذاًٍذ آگبُ ثِ ّوِ چیض دس ّوِ جب ّست .خذاًٍذ تٌْب قذست است.
یبدتبى ثبضذ کِ ّش صهبى احسبس دلجستگی ٍ یب دلَاپسی داضتیذ ٍ یب اص ّش کسی ًبساحت ضذیذ ،ثِ ایي سِ
حقیقت ثشگشدیذ ٍ ثب خَدتبى ثگَییذ" :خذاًٍذ ّوِ جب ّست ،پس ثب هي ّن ّست ،پس هي جضئی اص اٍ ّستن.
خذاًٍذ ّوِ چیض هیداًذ ،پس هي ّن هیداًن .خذاًٍذ تٌْب قذست است ،پس ثِ هي کوک هیکٌذ ،پس ّیچ چیض
ًویتَاًذ ًبساحتن کٌذ ٍ یب ثِ هي صذهِ ثضًذ" .ایي حقبیق سا اص تِ قلت قجَل (ثبٍس) کٌیذ تب ایٌکِ توبمِ ٍجَدتبى
دس ایي حقبیق ،خَضحبلی ٍ ضبدی کٌذ.
از کتاب کيفعاىػ ةا ایعان ،قفسٌی 203-203
ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً
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دٚست داضتٓ تدشثٝای سا ثٛٙیسٓ اص ث ٝوبس ثشدٖ ٙٞش ص٘ذٌی وشدٖ دس حمیمت .ثب ایٙى ٝایٗ تدشث ٝدس اثتذای ایٗ

سا ٜثشایٓ پیص آٔذ أب ثسیبس پش سً٘  ٚث ٝیبد ٔب٘ذ٘ی است  ٚثبػث ضذ ثب اعٕیٙبٖ  ٚاػتٕبد ثیطتشی ثٔ ٝؼّٓ ٚ
اثضاسٞبیٓ ث ٝسا ٓٞادأ ٝد ٗٔ .ٓٞخبسج اص ایشاٖ  ٚدٚس اص خب٘ٛادٜاْ ص٘ذٌی ٔیو .ٓٙیه سٚص یىی اص الٛأٓ و ٝث ٝتبصٌی
اصدٚاج وشد ٜثٛد ،ثب ٔٗ تٕبس ٌشفت  ٚاص ٔطىالتص غحجت وشد ٗٔ .ثب ا٘ ٚضدیه ٘جٛدْ  ٚآضٙبیی چٙذا٘ی ٘ذاضتٓ أب ثٝ
ٞش غٛست ا ٚسا ٔشا ا٘تخبة وشد ٜثٛد  ٚاغالً دٚست ٘ذاضت وس دیٍشی اص ٔٛضٛع ثب خجش ضٛد ٗٔ .ث ٝتٕبْ حشفٞبیص
خٛة ٌٛش دادْ  ٚدس تٕبْ ٔذت ٔىبِٕ ٝسؼی ٔیوشدْ ثب یبدآٚسی حمیمت ٘مص ا٘دبْدٙٞذٌی سا وٙبس ثٍزاسْ ٞ ٚیچ
تٛغیٝی رٙٞیای ث ٝا٘ ٚى .ٓٙدس ایٗ ٔیبٖ ثبیذ ثٍٛیٓ و ٝیىی اص ٘مغ ٝضؼفٞبی ٔٗ ایٗ است یب ثٟتش است ثٍٛیٓ ایٗ
ثٛد و ٝدس چٙیٗ ضشایغی احسبس ٔسئِٛیت و ٚ ٓٙتٕبْ ٔذت ث ٝد٘جبَ سا ٜحُ ثٍشدْ .ثؼذ اص اتٕبْ ٔىبِٕٔ ٝشتجبً دس عَٛ
سٚص ٔطىالت ٘ ٚبساحتیٞبی ا ٚثشایٓ تىشاس ٔیضذ .چ ٖٛتبصٚ ٜاسد ثٛدْ ثب یىی اص ػبضمبٖ تٕبس ٌشفتٓ تب ث ٝخبی تىشاس
تشسٞب ٍ٘ ٚشا٘یٞبیٓ ،ساٞىبسٞبی اِٟی ثشایٓ یبدآٚسی ضٛد؛ دس ایٙدب ثبیذ اضبف ٝو ٓٙو ٝداضتٗ ٕٞشاٞبٖ ٌ ٚشدٕٞبییٞبی
اِٟی ،سحٕت ثضسٌی ثشای یبدآٚسی ٔ ٚشٚس دسسٞب ست .خالغ ٗٔ ٝفٕٟیذْ ٍ٘شا٘ی  ٚتشسٞبیٓ ٔیتٛا٘ٙذ ا٘دبْ دادٖ
ٔذیتیطٗ حضٛس سا ث ٗٔ ٝیبدآٚسی وٙٙذ .دس ع َٛسٚص ٞش ثبس ٔیتشسیذٍْ٘ ،شاٖ ٔیضذْ  ...ٚدس ٞش ٔٛلؼیت  ٚضشایغی،
ٍٙٞبْ ظشف ضستٗ ،خشیذ وشدٖ ،وبس وشدٖ  ،...ٚفمظ ثشای چٙذ ِحظ ٝچطٕب٘ٓ سا ٔیثستٓ ٔ ٚذیتیطٗ حضٛس ٔیوشدْ :چٙب٘چٝ
خذا٘ٚذ  ٕٝٞچیض  ٕٝٞ ٚخب ٞست ٔٗ چٔ ٝیتٛا٘ٓ ثبضٓ! آٖ خب٘ٛاد ٜچٔ ٝیتٛا٘ذ ثبضذ! ٔطىّطبٖ چٔ ٝیتٛا٘ذ ثبضذ!
دس ٕٞیٗ ٔیبٖ اتفبق ٘بخٛضبیٙذ دیٍشی افتبد ٔ ٚتٛخ ٝضذْ ثشای پذس ٔ ٚبدسْ ٔطىّی پیص آٔذِٚ ٜی ٔٗ ثب ضٙیذٖ ایٗ
خجش آٖ سا ثبٚس ٘ىشدْ  ٚاخبص ٜدادْ ٍ٘شا٘ی ٔ ٚطىالت ،دس ثضسٌی ٔذیتیطٗ حضٛس حُ ض٘ٛذ  ٚثؼذ اػتٕبد وشدْ.
ثؼذ اص ٌزضت چٙذ سٚص ثب وٕبَ تؼدت دیذْ ٌشفتبسیای و ٝثشای پذس ٔ ٚبدسْ پیص آٔذ ٜثٛد ،ثبػث ضذ آٖ صٚج خٛاٖ
ٔطىّی سا و ٝثشای  ٓٞایدبد وشد ٜثٛد٘ذ فشأٛش وٙٙذ  ٚتٕبْ تٛخٟطبٖ ث ٝحُ ٔسئّٝی پذس ٔ ٚبدسْ ٔؼغٛف ضٛد ٚ
ٔسئّٝای و ٝثشایطبٖ خیّی خذی  ٚثضسي ضذ ٜثٛد ،إٞیتص سا اص دست ثذٞذ .ثؼذ اص ٔذت وٛتبٞی ٔطىُ پذس ٚ
ٔبدسْ  ٓٞثش عشف ضذ ٗٔ .دیذْ وٚ ٝلتی ٔطىالت سا ثبٚس ٘ى٘ ٚ ٓٙمص ا٘دبْدٙٞذٌی سا وٙبس ثٍزاسْ  ٚفمظ حمیمت سا ثب
ٔذیتیطٗ حضٛس  ٚاػتٕبد یبدآٚسی و ،ٓٙثذ ٖٚتٛخ ٝث٘ ٝتید ٚ ٝیب خٛاستٗ حُ ضذٖ ٔطىالت ،اٌش الصْ ثبضذ ٔطىالت ٘یض ثٝ
ثٟتشیٗ ٘ح ٛحُ خٛاٙٞذ ضذ؛ ث ٝاضبفٝی ایٙى ٝدس ٔیبٖ ایٗ ٍ٘ ٕٝٞشا٘ی  ٚتشس ٔیتٛا٘ٓ آسأص دس٘ٚیاْ سا حفظ و.ٓٙ
اِجت ٝاؤ ٖٛٙیدا٘ٓ وٞ ٝش ضشایغی ثب ضشایظ دیٍش فشق ٔیوٙذ چ ٖٛدسسی و ٝالصْ است ٔٗ ثب تٛخ ٝث ٝضخػیت ٛٔ ٚلؼیتٓ
یبد ثٍیشْ ٔتفبٚت است أب ٍٕٞی آٖٞب یه ٞذف داس٘ذ  ٚآٖ ایٗ است و ٝحمیمت ٘ذاضتٗ ایٗ د٘یب سا دسن و.ٓٙ
سٛداثٝ
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 اظ ظٔب٘ی و ٝزض ایٗ ضا ٜثٛزْ ظیجبتطیٗ  ٚػٕیكتطیٗ تدطثٞٝب ضا ظٔب٘ی زاضتٓ و ٝایٕب٘ٓ وبُٔ
ثٛز .ظٔب٘ی وٙٔ ٝتظط ٞیچ ٔؼدعٜای ٘جٛزْ  ٚفمف ثب اقٕیٙبٖ وبُٔ ضٚی ظٔیٗ حمیمت
ایستبزْٞ .ط ٚلت وٙٔ ٝتظط ٞیچ ٘تیدٝای ٘جٛزْ ثیطتطیٗ ٘تید ٝضا ٌطفتٓ  ٚظٔبٖٞبیی وٝ
زاستبٖٞبی ش ٗٞضا ثبٚض وطزْ ٙٔ ٚتظط ثٛزْ و ٝحمیمت ضا تدطث ٝو ،ٓٙفمف ٚلتٓ ضا تّف
وطزْٞ .ط چٙس وٞ ٝعاضاٖ ثبض فطیت ش ٗٞضا ذٛضزٔ ٚ ٜیذٛضْ أب تدطثیبت ظیبزی اظ حمیمی ثٛزٖ
آ٘چ ٝسبتیبْ ثٔ ٝب ٞسی ٝوطزٜا٘س ٘ ٚبحمیمی ثٛزٖ ش ٚ ٗٞافىبض زاضْ.
زض ایٙدب یىی اظ ذبقطات ظیجبیی ضا و ٝثب ث ٝیبز آٚضزٖ آٖ لّجٓ ِجطیع اظ ضبزٔب٘ی ٔیضٛزٔ ،ی٘ٛیسٓ:
پسض ٔٗ ٔطز ٔسٙی است وٕٞ ٝیطٍ٘ ٝطاٖ سالٔتیاش است .ضٚظی ثب ٚخٛزی وٕٝٞ ٝی اػؿبی
ذب٘ٛازٔ ٜیزا٘ستیٓ وٍ٘ ٝطا٘ی پسضْ ثیٔٛضز است ،ا ٚث ٝپعضه ٔطاخؼ ٝوطز  ٗٔ ٚثیذجط اظ ٕٝٞ
خب ٕٞطا ٜا ٚفطستبز ٜضسْ .پعضه ثب
ٚخٛزی و ٝپسضْ ٔطىُ ذبغی
٘ساضت ،ػُٕ خطاحی وٛچىی ضا ث ٝاٚ
تٛغی ٝوطز ٌ ٚفت أ ٚیتٛا٘س چٙس
سبػت زیٍط ایٗ ػُٕ ضا ا٘دبْ ثسٞس.
ایٗ وبض ثطای پسضْ الظْ ٘جٛز  ٚػال ٜٚثط
ٞعی ،ٝٙسرتیٞبی ذبظ ذٛزش ضا
زاضت ِٚی پسضْ اغطاض زاضت و ٝثطای
اقٕیٙبِٖ ثیطتط ایٗ ػُٕ ضا ا٘دبْ
زٞس .لطاض ضس چٙس سبػت ٔٙتظط
ثٕب٘یٓ تب سبػتی و ٝزوتط ثطای خطاحی
تؼییٗ وطز ٜثطسس .سبیط اػؿبی ذب٘ٛاز ٜاظ ایٗ تػٕیٓ پسضْ ذیّی ٍ٘طاٖ ثٛز٘س  ٚزائٕبً ثب ٔٗ
تٕبس ٔیٌطفتٙس  ٚاظ ٔٗ ٔیذٛاستٙس ا ٚضا ٔتمبػس و ٓٙو ٝایٗ وبض زضست ٘یست .زض آٖ ضٚظ ثب
ضحٕت ٔؼّٕٓ ،ایٕبٖ ٔٗ ث ٝحمیمتِ آ٘چ ٝسبتیبْ ثٔ ٝب یبز زازٜا٘س وبُٔ ثٛز ٞ ٚیچ اػتجبضی
ثطای ضٚشٞبی ز٘یبیی لبئُ ٘جٛزْ  ٚزض ػیٗ حبَ پسضْ ضا ٔیضٙبذتٓ وٚ ٝلتی تػٕیٓ ث ٝا٘دبْ
زازٖ وبضی ثٍیطز ٞیچ چیع ٞ ٚیچوس ٕ٘ی تٛا٘س ٘ظطش ضا ػٛؼ وٙس.
ثبظاض ثٔ ٝب یبز ٔیزٞس و ٝیىسیٍط ضا ٘ػیحت وٙیٓ ،زض ٔٛضز ٞط چ ٝفىط ٔیوٙیٓ ٔیزا٘یٓ یب
ٕ٘یزا٘یٓ اظٟبض ٘ظط وٙیٓ  ٚسؼی وٙیٓ تب ٘ظط زیٍطاٖ ضا  ٓٞتغییط زٞیٓ زض حبِی و ٝسبتیبْ
زض وتبة "اِٟبٔی اظ ٘بظ٘یٗ"ٌ 4فتٝا٘س:
3
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"چیهگاي مش کالت زا رد سطح مش کالت حل وكنید ،یعنی با قدزت ذهه َ یا با تُاانیی جسمانی .اش ایه زَغ اش ابتدا ی آفرینػ استفادي شدي َلی حال دینیبب هک ایه زَغ قدیمی ،ما زا
با هچ مش کالت رتشیب َ رتشیبی مُاهج کردي است .همیشً بدا نید هک زاي حل ابدی رد ردَن شما ست .هب جای اینکً سعی كنید اش معائل َ مش کالت لحظً هب لحظًاتن زاه شُید علت
اصلی َ زیشًی آن زا پیدا كنید .آن گاي خُاهید دید هک علت مش کالت رد قبُل َ باَز کردن هب دَ قدزت است".
ٚلتی لطاض ضس چٙس سبػت تب ضسیسٖ ٚلت ػُٕ ٔٙتظط ثٕب٘یٓ ٔٗ ثط ذالف ا٘تظبض زیٍطاٖ ،حطفی
ثطای ایٙى ٝا ٚضا ٔٙػطف و ٚ ٓٙیب زض ٔٛضز ػٛالت وبض تٛؾیح ثس٘ ،ٓٞعزْ ثّى ٝفمف ث ٝلّجٓ
ضفتٓ ٔ ٚسیتیطٗ حؿٛض ضا ا٘دبْ زازْ  ٚثؼس ثب پسضْ ث ٝضستٛضاٖ ٌ ٚطزش ضفتیٓ  ٚضٚظ ذیّی
ظیجبیی ضا ٌصضا٘سیٓٚ .لتی زض ظٔبٖ ٔمطض ثٔ ٝكت پعضه ثطٌطتیٓ پسضْ ٌفت٘ ٗٔ" :ظطْ ػٛؼ
ضس ٚ ٜفىط ٔی وِ ٓٙعٔٚی ث ٝا٘دبْ زازٖ ایٗ ػُٕ خطاحی ٘یست"؛ ثٙبثطایٗ اظ زوتط ٔؼصضت
ذٛاٞی وطزیٓ  ٚثب  ٓٞث ٝذب٘ ٝثطٌطتیٓ.
اظ ظٔب٘ی و ٝایٗ اثعاضٞب تٛسف سبتیبْ ث ٗٔ ٝزاز ٜضس ،اظ ظٔب٘ی و ٝحمیمت ٔٗ ضا زض آغٛش
ذٛزش ٌطفت  ٚػطمص ضا زض لّجٓ ضىٛفب وطز ،ضٚظٞبی ػٕطْ سطضبض اظ ایٗ تدطثیبت استٞ .ط
ظٔبٖ و ٝثب اقٕیٙبٖ ث ٝآغٛش ذسا٘ٚس ضفتٝاْٞ ،ط ظٔبٖ ٔتمبػس ثٛزْ ث ٝخبی تطس٘ ،فطت،
ٚاثستٍی  ...ٚفمف "یه" ثجیٔ ،ٓٙعٜی وٕبَ  ٚػطك ا ٚضا چطیسٜاْ ٞ ٚط ظٔبٖ و ٝا٘تربة
وطزْ افىبض ضا ثبٚض و ،ٓٙزٌٚبٍ٘یضبٖ آٖ لسض ػصاة آٚض ثٛز و ٝذٛاست ٝیب ٘بذٛاست ٝا٘تربثٓ ضا
ػٛؼ وطزْ  ٚث ٝسىٛت لّجٓ ثطٌطتٓ.
چیعی ؤ ٝیذٛا ٓٞاظ اػٕبق لّجٓ ث ٝآٖ اػتطاف و ٓٙایٗ است و ٝزض ایٗ ضأ ٜیتٛاٖ ثعضيتطیٗ
ذطز ضا ضٙیسٔ ،یتٛاٖ ث ٝذبقط سپطز ٌ ٚبٞی ث ٝیبز آٚضز ِٚی تدطثٝی ضرػی چیعی است و ٝزض
تٕبْ ٚخٛز ثجت  ٚؾجف ضسٞ ٚ ٜطٌع فطأٛش ٕ٘یضٛزٚ .لتی چیعی ضا تدطثٔ ٝیو ،ٓٙثبض
زیٍطی و ٝزض ٔٛلؼیت ٔطبث ٝلطاض ٔیٌیطْ زیٍط اتٔٛبتیه ثس٘ ٖٚیبظ ث ٝیبزآٚضی  ٚیب ٞیچ چٚ ٖٛ
چطایی ش ٓٙٞذبٔٛش ٔیضٛز  ٚفمف تٕبضبٌط ٔیض .ْٛسبتیبْ ٔیٌٛیٙس" :استفبز ٜوٙیس تب
زضستی آٖ ث ٝضٕب ثبثت ضٛز" .ثب آضظٚی ایٙى ٝضٟبٔت زاضت ٝثبضیٓ و ٝثبٚضٞبی لسیٕی ضا زٚض
ثیب٘ساظیٓ " ٚآظاز" ثبضیٓ.
سبتیبٔٓٔ ،ؼّٕٓ ،ػطمٓ ثطای ٞط ٘فسی و ٝثب ػطك تٔ ٛیوطٓ ذسا ضا ضىط
ثطای ٞط لسٔی و ٝثطای زضن حمیمت ثط ٔیزاضْ ذسا ضا ضىط
ٞسا
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تأثیش ٔذیتیطٗ "حضٛس" دس ص٘ذٌی ٔٗ :پیص اص آ٘ى ٝثب ایٗ سا ٜآضٙب ض ْٛدس ٔمبثُ ثیٕبسی خیّی ضؼیف ثٛدْ ،ث ٝعٛسی

و ٝحتی یه سشٔب خٛسدٌی وٛچه  ٗٔ ٓٞسا اص پب دس ٔیآٚسد  ٚوالف ٚ ٝثذ خّك ٔیضذْ .اص دیٍشاٖ تٛلغ داضتٓ و ٝث ٗٔ ٝوٕه وٙٙذ
 ٚیب ضشایظ ٔٗ سا دسن وٙٙذ .دس آٖ صٔبٖ ٔٗ ٞیچ ضٙبختی دس ٔٛسد خذا٘ٚذِ  ٕٝٞخب حبضش ،تٕبْ آٌب ٚ ٜتٟٙب لذست ٘ذاضتٓ.
ٚلتی ثب سبتیبْ خبٖ  ٚدسسٞبیطبٖ آضٙب ضذْ تٕشیٗ ٔذیتیطٗ حضٛس ثشای ٔٗ وٕه ثسیبس ثضسٌی دس پزیشش ثیٕبسیٞبی
خسٕی است .یبدآٚسی ایٗ حمیمت ثبػث ٔیضٛد تب غجش  ٚتحّٕٓ دس ثشخٛسد ثب ثیٕبسی ثیطتش ضٛد  ٚحتی دسد وٕتشی سا
احسبس و ٚ ٓٙآسأطٓ سا اص دست ٘ذ .ٓٞدس ثسیبسی اص ٔٛالغ ث ٝعٛس ٔؼدض ٜآسبیی اثش ٔذیتیطٗ حضٛس اص اثش داس ٚثشایٓ ثیطتش
است .دس ٌزضت ٝثشای دسٔبٖ ٞش دسدی ٔتحُٕ ٔخبسج ٔبِی صیبدی ٔیضذْ ،صٔبٖ صیبدی سا ثشای ٔؼبِد ٝغشف ٔیوشدْ ٚ
ثبػث ٍ٘شا٘ی خٛدْ  ٚخب٘ٛادٜاْ ٔیضذْ أب حبال وٕتش ث ٝدوتش ٔیس ٚ ْٚاص سالٔتی ثیطتشی ثشخٛسداس ٞستٓ  ٚوٕتش اص لجُ اص
ٔشي ،ثیٕبسی ٔ ...ٚیٞشاسٓ .چشا و ٝثب تٕشیٗ  ٚیبدآٚسی حمیمت وٓوٓ دسن ٔیو ٓٙؤ ٗٔ ٝحذٚد ث ٝایٗ خسٓ ٘یستٓ ثّىٝ
چ ٖٛخذا٘ٚذ  ٕٝٞچیض ٞست  ٕٝٞ ٚخب حبضش ٞست ٔٗ ٕ٘یتٛا٘ٓ اص ا ٚخذا ثبضٓ.
تأثیش ٔذیتیطٗ "ٔشي" دس ص٘ذٌی ٔٗ :یىی دیٍش اص ػبدتٞبی ٔٗ ایٗ است وٕٞ ٝیطٍ٘ ٝشاٖ اعشافیبٖ ٘ ٚضدیىب٘ٓ ثبضٓ ٚ
ایٗ ٍ٘شا٘ی ثبػث ٔیضٛد ثخٛا ٕٝٞ ٓٞچیض سا وٙتشَ ؤ ٚ ٓٙشالت ثبضٓ ؤ ٝجبدا آٖٞب اضتجب ٜوٙٙذ  ٚیب ٔجبدا اتفبق ٘بٌٛاسی
ثشایطبٖ ثیبفتذ أب او ٖٛٙصٔب٘ی و ٝایٗ تشس ٍ٘ ٚشا٘یٞب ث ٝسشاغٓ ٔیآیذ  ٚیب ٚلتی اص اعشافیب٘ٓ دٍِیش  ٚس٘دیذ ٜخبعش ٞستٓ
ث ٝخبی خش  ٚثحث وشدٖ ،لٟش وشدٖ ٔ ...ٚذیتیطٗ ٔشي سا ا٘دبْ ٔید .ٓٞدس ایٗ تٕشیٗ آساْ ٔی٘طی ٚ ٓٙتػٛس ٔیوٓٙ
ٔشدٜاْ  ٚایٗ ٌ ٕٝٞ ٝ٘ٛچیض سا سٞب ٔیو.ٓٙ
او ٖٛٙثب استفبد ٜاص اثضاس ٙٞش ص٘ذٌی دس حمیمت دیذٌب٘ ٗٔ ٜسجت ث ٝوّیٔ ٝسبئُ ص٘ذٌی تغییش وشد ٚ ٜآسأص ،ػٕك ٚ
اعٕیٙبٖ ثیطتشی سا ٘سجت ثٌ ٝزضت ٝاحسبس ٔیو.ٓٙ
فشیذٜ
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 سبتیبْ زض ٘ططیٝی پطٚضش وٛزوبٖ ثب ضٚش ٙٞط ظ٘سٌی زض حمیمت ٔیٌٛیٙسٚ" :لتی ٘ٛظاز
ٔتِٛس ٔیضٛزٕٞ ،بٖ غفحٝی سفیس است .سؼی وٙیس تٕیع ٍٟ٘ص زاضیسٙٔ .ظٛض ٔٗ اظ -
تٕیع ٍ٘ٝزاضتٗ -ایٗ است و ٝاِٟیتص ضا ثجیٙیس" .سبتیبْ خبٖ إٞیت ظیبزی ثطای وٛزوبٖ لبئّٙس
ٚ ٚلت ظیبزی ضا ثطای آٖٞب غطف ٔیوٙٙس  ٚث ٝظثبٖ ذیّی سبز ٜحمیمت ضا ث ٝآٖٞب ٔیٌٛیٙس ٚ
خبِت ایٙدب ست و ٝوٛزوبٖ سرٙبٖ ایطبٖ ضا سطیغتط اظ ثعضيتطٞب زضن وطزٔ ٚ ٜیپصیط٘س.
ظٔب٘ی و ٝفطظ٘سا٘ٓ وٛچه ثٛز٘س ٔٗ سؼبزت آضٙبیی ثب سبتیبْ ػعیعْ ضا ٘ساضتٓ ثٙبثطایٗ ٘تٛا٘ستٓ
حمیمت ضا ثب آٖٞب تٕطیٗ و ٓٙأب اظ آٖ خبیی و ٝذیّی ث ٝایٗ وبض ػالل ٝزاضتٓ ،سؼی وطزْ اظ
ثس ٚتِٛسِ ٜ٘ٞٛبیٓ ایٗ زضسٞب ضا ثب آٖٞب ظ٘سٌی و ٗٔ .ٓٙزائٕبً ث ٝآٖٞب ٔیٌفتٓ وٛ٘ ٝض
ٞستٙس  ٚاِٟیت آٖٞب ضا ٔیزیسْ .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ تدطثٞٝبی ظیبزی زاضْ وٍٕٞ ٝی آٖ ُٟٔط
تأییسی ثط حمیمتی است و ٝسبتیبْ ٔیٌٛیٙس ٗٔ .ثب چطٓ ذٛزْ ٔیثی ٓٙو ٝچٍ ٝ٘ٛوالْ
حمیمت ثچٞٝب ضا ٞسایت ٔیوٙس  ٚثطای آٖٞب یه ظ٘سٌی اِٟی ضلٓ ٔیظ٘س.
ثعضيتطیٗ ٜ٘ٛی ٔٗ "آٚایزَ" اِٚیٗ تدطثٝی اِٟی ٔٗ ثب وٛزوبٖ ثٛز .سبَٞب ست آ٘چ ٝضا
ٔیزا٘ٓ ،ثب ا ٚتٕطیٗ ٔیو ٚ ٓٙا٘ ٚیع ثب آغٛضی ثبظ ٔیپصیطز .چٙس ضٚظ لجُ اظ سبَ ٘2102 ٛ
(ٚ )0939لتی اٞ ٚفت سبَ زاضت ،ثط اسبس آٔٛظٜٞبی سبتیبْ ایٗ "ثبغاٖ" 2ضا ثب ٛ٘ ٓٞضتیٓ:

ٔٗ ٘ٛض ٞستٓٛ٘ ٗٔ ،ض ٞستٓ
٘ٛض زض زض ٗٔ ٖٚاستٛ٘ ،ض زض اقطاف ٔٗ است
ٔٗ ٘ٛض ٞستٓٛ٘ ٗٔ ،ضٞستٓ
ثٞ ٝط خبیی ؤ ٝیضٛ٘ ْٚض اظ ٔٗ ٔحبفظت ٔیوٙس
ٔٗ ٘ٛض ٞستٓٛ٘ ٗٔ ،ض ٞستٓ
٘ٛض ضبزی استٛ٘ ،ض قجیؼت ٔٗ است
ٔٗ ٘ٛض ٞستٓٛ٘ ٗٔ ،ض ٞستٓ
5
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ا ٚغسایٕبٖ ضا ؾجف وطز  ٚث ٝػٛٙاٖ ٞسیٝی وطیسٕس اظ لّت ذٛزش ،ث ٝسبتیبْ خبٖ ٞسی ٝوطز.
چٙس ضٚظ ثؼس اظ ٘ٛضتٗ ثبغاٖٕٞ ،طا ٜذب٘ٛاز ٜثٔ ٝىبٖٞبی زیس٘ی ضٟط ضفتیٓ ٕٝٞ .سطٌطْ
فطٚضٍب ٜضسیٓ .چ ٖٛتؼسازٔبٖ ظیبز ثٛزٔ ،تٛخ٘ ٝجٛزٖ آٚایزَ ٘طسیٓ  ٚث ٝقطف ٔبضیٗ
ضفتیٓ٘ .بٌٟبٖ ٔتٛخ ٝغیجت ا ٚضسیٓٞ .ط چٌ ٝطتیٓ ،ا ٚضا پیسا ٘ىطزیٓ .ثالفبغّٔ ٝسیتیطٗ
حؿٛض وطزیٓ  ٚث ٝقطف فطٚضٍب ٜضفتیٓ .آٚایزَ ضا زیسیٓ و ٝزض وٕبَ آضأص زض حبَ غحجت
وطزٖ ثب پّیس است .ث ٝقطف ا ٚضفتیٓ  ٚاظ ایٙى ٝا ٚضا زض فطٚضٍب ٜضٞب وطز ٜثٛزیٓ ،ػصضذٛاٞی
وطزیٓ .آٚایزَ آٞست ٝثٌ ٗٔ ٝفتٍٔ" :ط یبزت ٘یست زض ثبغاٖ ٔیذٛا٘سیٓٛ٘ ٗٔ :ض ٞستٓٗٔ ،
٘ٛض ٞستٓٞ .ط خب ؤ ٝیضٛ٘ ْٚض اظ ٔٗ ٔحبفظت ٔیوٙس .پس ثب ایٗ ٚخٛز چطا ثتطسٓ!
ٔیزا٘ستٓ وٛ٘ ٝض اظ ٔٗ ٔحبفظت ٔیوٙس" .ثٔ ٝحؽ ایٙى ٝاظ فطٚضٍب ٜثیط ٖٚآٔسیٓ ضٚی
چٕٗٞب ٘طستیٓ  ٚسدسٜی ضىط ث ٝخب آٚضزیٓ  ٚثب ٔسیتیطٗ حؿٛض اظ ایٗ ٘ ٕٝٞؼٕت اِٟی
لسضزا٘ی وطزیٓ .او ٖٛٙآٚایزَ ثطای ایٗ ثبغاٖ آٍٙٞی سبذتٔ ٚ ٝب ثب ٔ ٓٞطتت آٖ ضا ٔیذٛا٘یٓ.
ثچٞٝب ػبضك ثبغاٖ ذٛا٘سٖ ٞستٙسٛٔ .الؼی وٜٞٛ٘ ٝبیٓ زض ذب٘ ٝزض حبَ ثبظی ٞستٙسٍٕٞ ،ی
ثب  ٓٞثب ذٛضحبِی  ٚغسای ثّٙس ثبغاٖ ٔیذٛا٘یٜٓٛ٘ .ی آذطْ زٔ ٜب ٝٞاست .اظ اثتسا ٔب٘ٙس
زیٍط ٜ٘ٞٛبیٓ ث ٝخبی ایٙى ٝا ٚضا زض لبِت خسٓ ثجی ،ٓٙاِٟیت ا ٚضا ٕٞب٘ٙس یه لبةِ ػىسِ سفیسِ
ذبِی ٔیثی ٚ ٓٙزض ٞط فطغتی ثطای ا ٚثبغاٖ ٔیذٛإ٘ٓٞ .یطٚ ٝلتی زض آغٛش ٔٗ است ٚ
ثبغاٖ ٔیذٛا٘ٓ ،ثیزضً٘ سطش ضا ضٚی سیٝٙاْ ٔیٌصاضز  ٚتب آذط ثبغاٖ ضا ٌٛش ٔیزٞس  ٚاٌط ثبغاٖ ضا
تب آذط ٘رٛا٘ٓ ث ٝظثبٖ ذٛزش اظ ٔٗ ٔیذٛاٞس و ٝازأ ٝثسٓٞ؛ ٕٞیٗ قٛض ٌبٞی ثب غسای ثبغاٖ
زض آغٛضٓ ٔیذٛاثس .اذیطاً ٚلتی ث ٝأ ٚیٌٛیٓ "فمف یه" ٚخٛز زاضز ،ثب ٚخس  ٚضبزی اٍ٘طت
اضبضٜاش ضا ثبال ٔیآٚضز.
ثب ضحٕت سبتیبْ ظ٘سٌی ٔٗ  ٚذب٘ٛازٜاْ سطاسط قؼٓ  ٚثٛی حمیمت ضا ث ٝذٛزش ٌطفت ٝاست.
ٔٗ أیسٚاضْ پیبْ حمیمت ثٌٛ ٝش تٕبْ ثچٞٝبی ز٘یب ثطسس تب ثتٛا٘ٙس ثب آضٙبیی ثٛ٘ ٝض اِٟیضبٖ
ضىٛفب ض٘ٛس.
ثب ػطك  ٚلسضزا٘ی فطاٚاٖ ثطای ایٗ  ٕٝٞضحٕت
زض ػطك سبتیبْ
ٌٛپیِ سبتیبْ
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ؼاتیام :نتط اؼتاپ نطیتیـو صیلی ىاگَاىی ةعای
نو آنط .در آن نُكع زال صیلی ةطی داؿتم ه ةٌ
نعزلٌی نعگ رؼیطً ةُدم .كتل از دریافت ایو
نتط تهانی راًٍا را رفتٌ ةُدم ،راًٍایی نحل نحتت ةُدن یا دلُی افکار نيفی را گعفتو ه ...انا تهانی ایو
راًٍا ةعای نو ةؽیار نُكتی ةُدىط .رهزٍای زیادی ظُل کـیط تا ةٌ نو یاد دادً ؿط کٌ چگُىٌ آن را
اىذام دٍم .ةیؽت ه چيط ؼال نو ایو نُضُع را ةا ٍیچکػ نععح ىکعدم.
در اهایل اىذام ایو تهعیو ؿها ةایط زناىی را در رهز ةٌ ایو کار اصتكاص دٍیط .یػيی چٌ در آن زنان
ىگعاىی داریط ه یا ىطاریط ،صُؿسال ٍؽتیط یا ىیؽتیط ه ...ةایط ایو تهعیو را اىذام دٍیط .ةایط ایو
دیؽپلیو را ٍهعاً ةا ایو درک داؿتٌ ةاؿیط کٌ کار ذٍو فکع کعدن اؼت ،انا زال کٌ ذٍو کارش فکع
کعدن اؼت کار ه نؽئُلیت ؿها در نلاةل آن چیؽت؟ نؽئُلیت ؿها داؿتو دیؽپلیو اؼت .انا
دیؽپلیو داؿتو در ایيذا یػيی چٌ؟ یػيی نیىـیيیط ه ةٌ ٍیچ هدٌ ةا افکار نکالهٌ ىطاریطٍ ،یچ
نطیتیـو دیگعی اىذام ىهیدٍیط ،ذکع تکعار ىهیکيیطٍ ،یچ دصالتی ةٌ افکارتان ىطاریطٍ ،یچ دصالتی ةٌ
زعکات ذٍيتان ىطاریط ه ...فلط نیىـیيیط ،نیىـیيیط ه ةطهن کُؿؾ ىهیرهیط.
ةعای اؼتاپ نطیتیـو ةایط ةا یک ارادًی آٍيیو ةيـیيیط ه ادازً دٍیط کٌ افکار ةیایيط ،انا ةا آنٍا نکالهٌ
ىکيیط ،در نلاةل آنٍا تکان ىضُریط ،تهعکغتان را ةٌ ىازیٌ كلب یا ؼیيٌ ةطٍیط ،دایی کٌ ؼکُت اؼت .ىگاً
ه تهعکغتان ةٌ ٍیچ ظعفی زعکت ىکيط ،ىٌ ةٌ ایو ظعؼ ،ىٌ ةٌ آن ظعؼ ،ىٌ ةٌ ةاال ه ىٌ ةٌ پاییو.
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ٍع رهز اؼتاپ نطیتیـو را در ٍع نُردی کٌ كطرتؾ را داریط اؼتفادً کيیط .در ایو تهعیو ؿها اقالو
ٍیچ کاری ةٌ افکار ىطاریط ،افکار کار صُدؿان را اىذام نیدٍيطٍ .ع چٌ نیآهرىط ،ةیاهرىط .ةعای ایيکٌ
افکار ،افکار کیَاىی ٍؽتيط ه کار صُدؿان را نیکييط .چٌ ىگعاىی ةیاهرىط ه چٌ ىیاهرىط ،ىٌ ةٌ آنٍا پـت
نیکيیط ،ىٌ غلب نیزىیط ،ىٌ دلُ نیکـیط ،ىٌ دهؼت نیؿُیط ،ىٌ دؿهو نیؿُیط ،ىٌ صُدتان را ةعای
ایيعُر فکع کعدن ؼعزىؾ نیکيیط ،ىٌ دیگعان را ةعای ایو ظُر فکع کعدن ؼعزىؾ نیکيیط ،ىٌ از زىطگی
ىاانیط نیؿُیط ه ...ادازً نیدٍیط ذٍو کار صُدش را اىذام دٍط .ةا یک تكهیم كُی ،ةا یک ارادًی
آٍيیو ،ةطهن ديگ کعدن ه در زالت تؽلیم ةٌ "صُد" نیىـیيیط.
نهکو اؼت ةپعؼیط زناىی کٌ ىارازت ٍؽتیط ه یا چیغی اذیتتان نیکيط اىذام ایو تهعیو ةؽیار ؼضت
اؼت ،آن نُكع چٌ ةایط ةکيیط؟ درؼت اؼت ،هلی ةا ارادً نیتُاىیط ةعای نطتِ کُتاٍی ادازً دٍیط کٌ
هدُدتان ةطهن ایيکٌ تست تأجیع افکار كعار ةگیعد اؼتعازت کيطٍ .هگی نا ةیؽت ه چَار ؼاغت چٌ
آگاٍاىٌ ه چٌ ىاآگاٍاىٌ تست تأجیع ذٍو ٍؽتیم.
اؼتاپ نطیتیـو صیلی ؼادً ةٌ ىظعنی آیط ،انا ىٌ تللیو ،ىٌ نحتت ةُدن ه ىٌ زتی ةٌ افکار اٍهیت
ىطادن اؼتٍ .یچ کطام از ایوٍا ىیؽت .انا اؼتاپ چیؽت؟ اؼتاپ نطیتیـو یػيی اؼتاپ .اؼتاپ
نطیتیـو ایو ىیؽت کٌ ةا ذٍو ه افکار یک كعار داد ةتيطیط ه ةگُییط" :زاال ىیا ،فعدا ةیا" .یکی از دالیلی
کٌ ؼالٍا ؼت رادع ةٌ ایو نتط قستت نیکيم ایو اؼت کٌ ٍیچکػ ىهیتُاىط ةگُیط" :نو در غعض
یک ناً ایو نتط را یاد گعفتم ه کارم تهام ؿط" .نو ایو نعلب را ةٌ ؿها نیگُیم تا ؿها ضػیف ه
ؼؽت ىـُیط چُن کار آؼاىی ىیؽت انا کاری اؼت کٌ ةایط اىذام ؿُد ،تهام ؿط ه رفت .نهکو اؼت
ةػضی از نُاكع صیلی صُب اىذام ؿُد ه در ةػضی دیگع ىٌ .اؼتاپ نطیتیـو تیـٌای اؼت کٌ ةٌ
ریـٌی زلیلتِ ذٍو زدً نیؿُد ،ةطهن ایيکٌ ؿها در نلاةل ةعظعؼ کعدن افکارتان کُؿؾ ةکيیط.
ةُؼیلٌی ایو نتط کمکم هدُدتان صالی نیؿُد ه داىـیو آن" ،صُد" اقلیتان اؼت؛ یػيی "صُد"
زلیلی هاضر نیؿُد.
انیطهارم ٍهاىعُر کٌ ةعای افعادی کٌ اؼتفادً کعدىط نؤجع ةُدً اؼت ،ةعای یکایک ؿها ٍم نفیط ةاؿط.
دی.هی.دی اةغارٍای نطیتیـو 26 ،اردیتَـت  16( 1355نی )2006
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تبثستبٖ سبَ  1696ثشایٓ تبثستبٖ پشثبسی ثٛد .چ ٗٔ ٖٛثسیبس دٚس اص سبتیبْ خبٖ ص٘ذٌی ٔیو ،ٓٙچٙذ ثبس تدشثٝ

وشدٜاْ ػبضمب٘ی و ٝاص آٔشیىب ث ٝایشاٖ ٔیآیٙذ٘ ،سیٕی اص سحٕت ایطبٖ سا ثب خٛدضبٖ ٔیآٚس٘ذ  ٚاٚاخش آٖ تبثستبٖ ثب
آٔذٖ یىی اص ایٗ ػبضمبٖ  ٚسبتسبً٘ٞبی 1صیبدی و ٝثشٌضاس ضذ ،پش سحٕت ٛ٘ ٚسا٘ی ثٛد .دس دفتش خبعشاتٓ اص آخشیٗ
سبتسبً٘ آٖ دٚس ٜایٗ عٛس ٘ٛضتٝاْ:
7
دس یىی اص ٌشدٕٞبییٞبی اِٟی ،سبتسبً٘ ػبِیای ثشٌضاس ضذ .دیٚ.ی.دی استبح ٔذیتیطٗ سا دیذیٓ  ٚساخغ ث ٝآٖ
حشف صدیٓ .آخشیٗ حشفی و ٝسبتیبْ دس ایٗ دیٚ.ی.دی ٌفتٙذ ٗٔ ،سا غیذ وشد:
"ٔذیتیطٗ استبح ،ثب افىبس ٘شفتٗ ٘یست.
ٔذیتیطٗ استبح ،تىبٖ ٘خٛسدٖ است" .

6

گعدٍهاییٍای الَی

4

از اىتَای ؼال  )1352( 2003ةٌ نطت پيخ ؼال کالسٍای ؼاتیام ةٌ ظُر تكُیعی ضتط ؿطً ه اکيُن تهانی آنٍا در

ؼایت ىازىیو كاةل دؼتعس اؼت.
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"تىبٖ ٘خٛسدٖ"" ...تىبٖ ٘خٛسدٖ"" ...تىبٖ ٘خٛسدٖ" ...ایٗ خّٕ ٝث ٝضذت ر ٓٙٞسا ث ٝعشف خٛدش ٔیوطیذ ،ثسیبس
وٙدىب ْٚوشد ٜثٛد ٞ ٚش سٚص ٔذاْ ث ٝآٖ فىش ٔیوشدْ.
چٙذ سٚص ثؼذ ٚلتی ثشای تٕشیٗ غجحٍبٞیاْ خّٛی آِتش ٘طستٓ ،چیض ػدیجی ٔطبٞذ ٜوشدْ :دیذْ و ٝافىبس ٔیآیٙذ ،ٗٔ ٚ
ثب ٞذفِ ٘شفتٗ ثب افىبسٔ ،ذاْ تٕشوضْ سا چه ٔیوٓٙ؛ تیضش ٔیو ،ٓٙسؼی ٔیو ٓٙثبثت ٍٟ٘ص داسْ یب آٖ سا پبییٗتش
ثجشْ ٚ ...دیذْ و ٗٔ ٝث ٝایٗ تشتیت ،تىبٖ ٔیخٛسْ!
اص اثتذای صٔب٘ی و ٝتٕشیٗ استبح ٔذیتیطٗ سا ضشٚع وشدْ ،تٕبیُ خبغی ث ٝآٖ ٘ذاضتٓ  ٚفمظ ث ٝخبعش تأویذ سبتیبْ
خبٖ ثش ضشٚستص ،آٖ سا تٕشیٗ ٔیوشدْ ِٚی ٞش ٚلت و ٝآٖ سا ا٘دبْ ٔیدادْ ،دلیمبً ٕٞبٖ وبسٞبیی سا و ٝسبتیبْ
خبٖ دس دیٚ.ی.دی اثضاس ٔذیتیطٗ ٘بْ ٔیثش٘ذ ٔ ٚیٌٛیٙذ ایٗٞب استبح ٘یست ،ا٘دبْ ٔیدادْ :ػمت صدٖ افىبس ،فىش
٘ىشدٖ ،ثیٔحّی وشدٖ ،خٍٙیذٖٞ ...ش ثبس ٘یت استبح داضتٓ ِٚی ػٕالً یىی اص ایٗ وبسٞب سا ٔیوشدْ.
ٕٞبٖ عٛس وٌ ٝفتٓ ثؼذ اص ایٗ دٚس ٜو ٝیىی اص ػبضمبٖ آٔشیىب ث ٝایشاٖ آٔذ  ٚدیٚ.ی.دی استبح ٔذیتیطٗ سا دیذیٓ،
استبح ثشایٓ ٔؼٙیِ دیٍشی پیذا وشد ٜثٛد  ٚث ٝآٖ ػاللٕٙذ ضذ ٜثٛدْ .دیٍش ٞیچ وذاْ اص آٖ وبسٞبی لجُ سا ٕ٘یوشدْ
ِٚی ٔذاْ دس حبَ تیض وشدٖ تٕشوضْ ،ػٕیكتش وشدٖ آٖ یب ٍ٘ ٝداضتٙص دس ٘بحی ٝلّت ثٛدْ  ٚخالغ ٝثب ٞذف ٘شفتٗ ثب
افىبسٔ ،ذاْ تٕشوضْ سا چه ٔیوشدْ  ٚث ٝایٗ ضىُِ ظشیف ،تىبٖ ٔیخٛسدْ...
ٔطبٞذ ٜوشدٖ تىبٖ خٛسد٘ٓ ،ثشایٓ ثسیبس ػدیت ثٛد! دس آٖ ٔٛلغ فٕٟیذْ ٚلتی سبتیبْ خبٖ ٔیٌٛیٙذ" :ثٍزاس افىبس
ثیبیٙذ٘ ...تشس! چ ٝاضىبِی داسد و٘ ٝتٛا٘ی استبح وٙی؟" یؼٙی چ !ٝچ ٖٛدس آٖ ٔٛلغ ث ٝخبعش سفتٗ ثب فىش  ٚتشس اص
دست دادٖ تٕشوضْ  ٚدس ٘تید ٝتالش ثشای ٍ٘ ٝداضتٙص یب چه وشد٘ص ،تىبٖ ٔیخٛسدْ؛ ث ٝخبعش خٛاستِٗ استبح
وشدٖ!
چٙذ دلیم ٝثؼذ اص ایٗ ٔطبٞذ ٜثب سبتیبْ خبٖ غحجت وشدْ  ٚوُ ٔبخشا  ٚتدشثٝی ػدیجٓ سا ثشایطبٖ ٌفتٓ .ایطبٖ ٌفتٙذ:
"ثسیبس صیجب! ٕٞیٗ! خٛدش است! عّسٕص ضىست ٝضذ! دیٍش ٞش ثبس آسبٖتش  ٚآسبٖتش ٔیضٛد" .
ٞیچ ٚاطٜای یب وبسی ٚخٛد ٘ذاسد و ٝثتٛاٖ اص سإٙٞب و ٝآیٝٙی تٕبْ ٕ٘بی حمیمت است لذسدا٘ی وشد...
ػظٕت ا ٚلبثُ دسن ٘یست  ٚػطك ا ٚثشای ر ،ٗٞلبثُ ضٙبسبیی ٘یست...
تمذیٓ ث ٝپبٞبی ٘یّٛفشیٗ سإٙٞبیٓ ،خٛسضیذ ص٘ذٌی تبسیىٓ
ػسُ
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ٔ ٓٞ ٗٔ ثُ ثمیٝی ا٘سبٖٞب زض ظ٘سٌی افىبض تىطاضی زاضْ ؤ ٝطا آظاض زازٜا٘س .زض اثتسای ایٗ
ضا ٜاِٟی ،ایٗ خّٕ ٝضا اظ سبتیبْ ضٙیس ٜثٛزْ و ٝزض ٔسیتیطِٗ استبح ،افىبض ضا ٍ٘ب ٜوِٚ ٓٙی ضفتٗ
ث٘ ٝبحیٝی لّت ٔ ٚب٘سٖ زض سىٛت اظ ایٗ ٔسیتیطٗ ثطای ٔٗ ضٚاٖتط ثٛز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ایٗ
خّٕ ٝتب حسی ٔطا زچبض چبِص ٔیوطز .چكٛض ٔی تٛاٖ  ٓٞزض ٘بحی ٝلّت ثٛز  ٓٞ ٚافىبض ضا
ٍ٘ب ٜوطز؟ ثب ذٛزْ ٔیٌفتٓ ضبیس ٔٙظٛض ،لجُ اظ ضفتٗ ث٘ ٝبحی ٝلّت است  ٚیب ظٔب٘ی وٝ
ٕ٘یتٛا٘ٓ ث٘ ٝبحی ٝلّت ثط ْٚثبیس ایٗ وبض ضا ا٘دبْ زٔ .ٓٞستی ٌصضت  ٚایٗ ٔٛؾٛع ضا تمطیجبً
اظ یبز ثطزْ تب ایٙى ٝثؼسٞب خّٕٝای اظ سبتیبْ ضٙیسْ وٌ ٝفتٙسٞ" :ط فىطی زضز٘بن است" .ایٗ
خّٕ ٝثطای ٔٗ زِٙطیٗٚ ،اؾح ٔ ٚؼٙیزاض ثٛز  ٚزض ق َٛضٚظ ث ٗٔ ٝیبزآٚضی ٔیضس .زض ٚالغ
ٔٗ تب حسی ث ٝآٖ اػتٕبز وطز ٜثٛزْ .سپس زض ٔٛلؼیتٞبیی و ٝافىبض ضا تطریع ٔیزازْ ایٗ
خّٕ ٝث ٝذبقطْ ٔیآٔس  ٚسپس اظ ذٛز ٔیپطسیسْ" :افىبض ضا ا٘تربة ٔیوٙی یب لّت ضا وٝ
خبیٍبٞی ٚاالست؟ ا٘تربة ثب ت ٛست" .زض ٚالغ ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝذطز ایٗ خّٕٞ( ٝط فىطی
زضز٘بن است)  ٚاػتٕبز ث ٝآٖ ،فطآیٙس زیسٖ افىبض ضا ثطایٓ تىٕیُ ٔیوطز .ثؼس اظ آٖ زیٍط ثطای ٔٗ
تٙبلؿی ثیٗ زض ٘بحی ٝلّت ثٛزٖ  ٚزیسٖ افىبض ٚخٛز ٘ساضت .اٍ٘بض ایٗ تٕطیٗ اٌط چ ٝ٘ ٝچٙساٖ
ٚاؾح أب ث ٝقٛض ذٛزوبض تٛخ ٝضا زض ٘بحی ٝلّت ٞسایت ٔیوطز.
ٔٗ تدطثٝی زیٍطی  ٓٞزاضتٓ و ٝغجح یه ضٚظ ،زض ٔسیط ذب٘ ٝثٔ ٝحُ وبض اتفبق افتبز .ثؼس اظ
تطریع یه فىط تىطاضی ٍ٘ ٚب ٜوطزٖ ث ٝآٖ ،اظ آٖ فىط پطسیسْ" :آیب تٔ ٛطا ث ٝذٛز ٘عزیه
ٔیوٙی؟ آیب ت ٛثبػث ٔیضٛی ٔٗ ث ٝذٛز ذسٔت وٓٙ؟" ایٗ تدطث ٝثطای ٔٗ ثسیبض خبِت ثٛز ٚ
ٕ٘یزا٘ٓ چٍ ٚ ٝ٘ٛث ٝچ ٝزِیُ ِٚی پطسیسٖ ایٗ سٛاَ ٔٗ ضا ٞطیبض ٔیوٙس  ٚثٔ ٝمساض لبثُ
تٛخٟی لسضت  ٚتأثیط افىبض ضا ثطایٓ وٓ ٔیوٙس ٞ ٚط ٚلت اظ آٖ استفبزٔ ٜیو ،ٓٙغّح ثیطتطی ضا
تدطثٔ ٝیو .ٓٙث٘ ٝظط ٔٗ زض ایٗ تدطث٘ ٝیع یبزآٚضی یه ذطز و ٝث ٝغٛضت سٛاَ ٔیآیس ،ث ٝزیسٖ
 ٚضٙبسبیی افىبض وٕه لبثُ تٛخٟی ٔیوٙس.
ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ز ٚتدطثٛٔ ،ٝاضز ظیط ٔیتٛا٘ٙس خٟت پیططفت زض ایٗ ضا ،ٜثسیبض ٔؤثط  ٚلبثُ تٛخ ٝثبضٙس:
ا ،َٚاػتٕبز ث ٝزضسی اظ ٔؼّٓ و ٝثطای ٔٗ ٔؤثط  ٚزٚست زاضتٙی است ٚ
یبزآٚضی ٞط چ ٝثیطتط آٖ ٚ ٚفبزاضی ث ٝآٖ.
ز ،ْٚػالل ٝث ٝا٘دبْ زازٖ تٕطیٗ  ٚاستفبز ٜاظ زضسٞب؛ زض ٚالغ ا٘تربة ثطای
زیسٖ افىبض ٕٞ ٚطا٘ ٜطسٖ ثب آٖٞب.
سٞ ،ْٛطیبضی ث ٝزضن وطزٖ تدطثیبت ،اضظش لبئُ ضسٖ ثطای آٖٞب  ٚآٔبزٌی
ثطای زضنٞبی خسیس اظ زضسٞب  ٚثىبض ثطزٖ آٖٞب زض ظ٘سٌی ضٚظٔط.ٜ
ضؾب
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"فقط باش"
ساتیام :با ّن هدیتیشي استاپ اًجام هی دّین تا آًاً بِ آًجا برٍید ٍ کار را توام کٌید.
بِ قالی ًگاُ کي ٍ باش ،...باش ،...فقط باش ًِ ،...ایي باش ٍ ًِ آى ًِ ،...شاّد ٍ ًِ
هَضَع ًگاُ کردىّ ،...رازگاّی بِ سکَت قلبت آگاُ باش ،...آگاّی ات را بِ
آًجا ببر ٍ باش ،...باش ،...خیلی آرام ٍ سادُ باش ،...بدٍى چَى ٍ چرا باش ،...بدٍى تاخیر
باشّ ،...ویي جا باش ،...بعد هی تَاًی چشوت را ببیٌدی ٍ در ًاحیِی قلبت باشی ،خَدت
را رّا کي ٍ باش ،...در ٌّگام راُ رفتي باشٍ ،...قتی در تاکسی ًشستِ ای باش،...
ٍقتی در هحل کار ّستی باش ،...بَدًت را احساس کي ،ایي رهس زًدگی است،
باشّ ،...یچ کاری ًکي ٍ فقط باش ،...خیلی سادُ باش...
دلؽٌی ةيیاد ؼسعگاً الَیت در ةُدرهم 1361

ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً

24

 خستدٛی ٔٗ ثطای ذٛزضٙبسی و ٝزض آٖ ٔٛلغ ٕ٘یزا٘ستٓ ٘بْ آٖ ذٛزضٙبسی ،ذساضٙبسی
 ٚیب زلیمبً چیست ،ظٔب٘ی ضطٚع ضس و ٗٔ ٝاظ ٘ظط ضٚحی  ٚخسٕی اغالً حبَ ذٛضی ٘ساضتٓ.
زض ضٚظٞبیی و ٝذیّی خٛاٖ ثٛزْ تطس ٍ٘ ٚطا٘یٞبی ظیبزی زاضتٓ ،فمف ث ٝز٘جبَ یه ضا٘ ٜدبت
ٔیٌطتٓ تب حسالُ ثتٛا٘ٓ ظ٘سٌی ضٚظٔطٜاْ ضا ثٍصضا٘ٓ ،زا٘طٍب ٓٞضا ازأ ٝثس ٚ ٓٞیه ظ٘سٌی
قجیؼی زاضت ٝثبضٓ .ذٛضجرتب٘ ٝاظ ٕٞبٖ ٔٛلغ چیعی زض ٚخٛزْ تطٝٙی آظازی ثٛز ،تطٝٙی
آظازی اظ اسبضت شٕٝٞ ٚ ٗٞی چٕساٖٞب  ٚثبضٞبیی و ٝثب ذٛزش ثٕٞ ٝطا ٜزاضز .چیعی زض زضٓ٘ٚ
ٔیزا٘ست و ٝز٘یب فمف تب حسی ٔیتٛا٘س ث ٗٔ ٝآظازی ثسٞس  ٚآظازیِ حمیمیاْ ،اظ ضا ٜزض ٖٚو ٝآٖ
 ٓٞزض آٖ ظٔبٖ اغالً ٕ٘یزا٘ستٓ چیستٔ ،یآیس ِٗٔ .تطِ ٝٙت ،ثب تٕبْ ٚخٛزْ ثطای آظازیاْ ثٝ
ز٘جبَ ٘دبت ،ث ٝز٘جبَ ذسا  ٚحمیمت ٔیٌطتٓ .ضب٘س ثعضي زیٍطی و ٝآٚضزْ ایٗ ثٛز و ٝذیّی
ظٚز ٔسیطی سط ضا ٓٞلطاض ٌطفت و ٝث ٝزِٓ ٘طست  ٚثٕٞ ٝیٗ زِیُ ظیبز ث ٝایٗ زض  ٚآٖ زض ٘عزْ.
ٔیتٛا٘ٓ ثٍٛیٓ اظ آٖ ضٚظ تب أطٚظ ٔٗ تمطیجبً ضبٌطز آٞست ٝضٚیی ثٛزٜاْ .ث ٝذیّی اظ چیعٞب ضه
زاضتٓ ٔ ٚیذٛاستٓ  ٕٝٞچیع ضا ثطای ذٛزْ چٟبضٔیر ٝو.ٓٙ
ٚلتی سبتیبْ ٔٗ ضا ثب ٔسیتیطٗ آضٙب وطز ،ثب زیسیپّیٗ ذیّی ظیبز ٔسیتیطٗ وطزٖ ضا ضطٚع وطزْ.
ضػبیت  ٚپبیجٙس ثٛزٖ ث ٝایٗ زیسیپّیٗ ذیّی ذیّی ث ٗٔ ٝوٕه وطز  ٚضٚظ٘ٝی ٘دبتی زض ظ٘سٌی پط
چبِطٓ ثبظ ضس .ثؼس اظ قطیك سبتیبْ ث ٝسبتیب سبیثبثب ٔؼطفی ضسْ؛ ٘ٛضی و ٝظ٘سٌی ٔطا ضٚضٗ
وطز .حبال زیٍط ذسا زاضتٓ ،ذسا  ٚیب اِٟیتِ لبثُ ضٚیت .وٓوٓ ػطك ضا ٔیچطیسْ  ٚاحسبس
ٔیوطزْ پٙب ٜثیطتطی زاضْ .أب زض وٙبض ٕٝٞی ایٗٞب ظ٘سٌی ثبال  ٚپبییٗٞبی ذٛزش ضا زاضت؛
تطسٞب ٔیآٔس٘س ٔ ٚیضفتٙس .ثؼؿی ٚلتٞب افىبض وٕطً٘ ٔیضس٘س أب ٛٙٞظ ثب ظ٘سٌی ثبال ٚ
پبییٗ ٔیضسْ  ٚوٕبوبٖ ثطای وست آظازیاْ ظاض ٔیظزْ .زض ٔیبٖ ٕٞیٗ ض٘ٚس ز ٚتغییط خبِت زض
ظ٘سٌیاْ اتفبق افتبز:
تغییط ا َٚظٔب٘ی ثٛز و ٝتػٕیٓ ٌطفتٓ یب  ُٞزاز ٜضسْ تب چ ٝثف ٚ ٕٟٓچ٘ ٝف ٕٟٓزضسٞب
 ٚاثعاض اِٟی ضا تٕطیٗ و ،ٓٙچ ٝثف ٚ ٕٟٓچ٘ ٝف ٕٟٓلّجٓ ضا ثطای ػطك ثبظ و ،ٓٙچ ٝثفٚ ٕٟٓ
چ٘ ٝف ٕٟٓسؼی و ٓٙسطسپطزٌی ضا تدطث ٝو ٚ ٓٙایٗ لسْ ثعضٌی زض ظ٘سٌی ٔٗ ثٛز .سبتیبْ
ٔیٌٛیس" :أتحبٖ وٗ تب زضستی آٖ ث ٝت ٛثبثت ضٛز" ،ایٗ وبض یه ذبغیت ثعضي زاضز  ٚآٖ ایٗ است
و ٝا٘سبٖ ذٛزش ضا ث ٝحمیمت آغطتٔ ٝیوٙس  ٚایٗ آغطتٍی ثٔ ٝطٚض الیٞٝبی غیط حمیمی،
تػٛضی  ٚثیٟٛز ٜضا وٕتط  ٚوٕتط ٔیوٙس .ایٗ ض٘ٚس ث ٝا٘سبٖ خطات ٔیزٞس وِ ٝرت  ٚثطٝٙٞ
ذٛزش ضا زض الیب٘ٛس حمیمت پطتبح وٙس ،حتی اٌط آٖ ضا زضست زضن ٕ٘یوٙس .زلیمبً ٕٞبٖ چیعی
و ٝسبتیبْ ٔیٌٛیس" :أتحبٖ وٗ تب زضستی آٖ ث ٝت ٛثبثت ضٛز" .ثب تٕبْ ایٗ حطفٞب ،تطسٞب
ثٛز٘سٍ٘ ،طا٘یٞب ثٛز٘س ،ز٘یب ثٛز ٞ ٚست؛ چیعی و ٝػٛؼ ضس  ٚوٕبوبٖ زض حبَ ػٛؼ ضسٖ است
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ایٗ است و ٝغّظت ٔسبئُ  ٚزض ٘تید ٝتأثیط آٖ
ضٚی ا٘سبٖ زض اوثط ٔٛالغ وٕتط  ٚوٕتط ٔیضٛز.
اِجت ٝث ٝقٛض وّی ثبیس ثٍٛیٓ و ٝاستفبز ٜاظ اثعاض
اِٟی  ٚث ٝوبض ثطزٖ یب زضن وطزٖ زضسٞبی سبتیبْ
زض ظ٘سٌی ٔٗ آٖ لسض ظطیف  ٚزض سكح ػٕیمی
اتفبق ٔیافتبز و ٝذیّی سرت است آٖ ضا ضٚی
وبغص ثیبٚضْٙٔ .ظٛضْ ایٗ است و ٝاوثط ٔٛالغ
ٚلتی تغییطی زض ظ٘سٌیاْ ثٚ ٝخٛز ٔیآٔس ٚ
پیططفتی ضا حس ٔیوطزْ ٕ٘یزا٘ستٓ چٍٝ٘ٛ
ایٗ اتفبق ضخ زازٛٙٞ ٚ ٜظ ٕ٘ ٓٞیتٛا٘ٓ زستٓ
ضا ضٚی یه اثعاض ثٍصاضْ  ٚثٍٛیٓ ایٗ ثٛز ،ضبیس ٔرّٛقی اظ چٙس اثعاض ثٛز ٔثالً استبح ،اػتٕبز،
حؿٛض  ٚضبیس اظ ٟٓٔ ٕٝٞتط آٔیرت ٝضسٖ  ٚذٌ ٛطفتٗ ثب ذطزٕٝٞ ،ی ایٗٞب زست ٞیٛالی
تػٛضیِ تطس ضا ثطایٓ ثبظ  ٚثبظتط ٔیوطز.
تغییط ز ْٚذیّی آٞست ٚ ٝثی سط  ٚغسا ضخ زاز  ٗٔ ٚتب ٕٞیٗ چٙسیٗ سبَ اذیط آٖ ضا ث ٝقٛض
ٚاؾح ٔطبٞس٘ ٜىطز ٜثٛزْ  ٚایٗ تغییط ،چیعی ثٛز و ٝسبتیبْ ث ٝآٖ سطْ حمیمت ٔیٌٛیس.
ٔٗ ثس ٖٚایٙى ٝثسا٘ٓ ثب ضطوت زض خّسبت اِٟیٔ ،اللبتٞب ٔ ٚىبِٕبت تّفٙیاْ ثب سبتیبٌْٛ ،ش
زازٖ ث ٝفبیُٞبی غٛتی  ٚزیسٖ ٚیسیٞٛبیی و ٝزض آٖ زض ٔٛضز آظازی  ٚحمیمت غحجت ضس ٜثٛزٚ ،
ثب وبض وطزٖ ثط ضٚی پطٚغٜٞبی اِٟیٔ ،ثُ ظٔیٙی و ٝوٓوٓ ضرٓ ظزٔ ٜیضس تب آٔبزٜی وبضتٗ ثصض
ضٛز ،آٔبزٔ ٜیضسْ .ثّ ٝؾٕیط آٌبٞی ٔٗ  ٓٞضرٓ ظزٔ ٜیضس تب ٔٗ ضا ثطای زضن حمیمت
آٔبز ٜوٙس .أطٚظ و ٝث ٝایٗ ٔسئٍّ٘ ٝبٔ ٜیو ٓٙزضوٓ اظ آٔبز ٜضسٖ ایٗ است وٞ ٝط چ ٝثیطتط
ثطای ضٙیسٖ آٔبز ٜثبضٓ ،زضسٞب  ٚوالْ حمیمت ضا ػٕیكتط زضن ٔیو ٚ ٓٙایٗ ض٘ٚس ذیّی ذیّی
ث ٗٔ ٝوٕه وطز  ٚوٕبوبٖ ٔیوٙس.
حبَ ٔیذٛا ٓٞاظ ذطزی غحجت و ٓٙو ٝث ٝزِیُ یىی اظ ٘مك ٝؾؼفٞبیٓ ثسیبض ث ٝزَ ٔٗ
٘طست ٗٔ .زض اوثط ٔٛالغ زض ٔمبثُ ٔسبئُ ظ٘سٌی ،ذٛزْ ضا ثسیبض ٔمػط ٔ ٚسئٔ َٛیزا٘ستٓ
 ٚاٌط وبضی ضا زضست ا٘دبْ ٕ٘یزازْ  ٚیب ذٛة پیص ٕ٘یضفت ذیّی ث ٝذٛزْ سرت ٔیٌطفتٓ ٚ
ذیّی ػصاة ٔیوطیسْ .ضٚظی و ٝزاستبٖ ثبظاض ضا ذٛا٘سْ  ٚثط ضٚی "ایٗ تمػیط ویست؟" 8تؼٕك
وطزْ ،ضٚظ٘ٝی آظازی خسیسی ثطای ٔٗ ثبظ ضس .ایٗ تؼٕك و ٝزض سكح ثبظاض "ایٗ تمػیط ویست؟" ٚ
5
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زض ػٕك ذب٘ٔ" ٝب ٕٞبٖ غفحٝی سفیس حمیمت ٞستیٓ" ثٛز ،تب ایٙى ٝزض وٙفطا٘س تّفٙی
ضص آثبٖ  28( 0939اوتجط  )2102ایٗ زضن ثطای ٔٗ ثٍٝ٘ٛی زیٍط  ٚثب ػٕك ثیطتطی ثبظ ضس .ذطز ٚ
زضوی و ٝث ٝغٛضت ا٘فدبضی پط ٘ٛض  ٚآظازی ثرص ،فػُ خسیس  ٚزِپصیطی ضا زض ایٗ خبزٜی اسطاض آٔیع
حمیمت ثطایٓ ثبظ وطز.

ظاتیام... :آن كیست هک با بدن َ ذهه هم هُیت شدي است؟ آن تمرکز ما است .هچ کازی باید رد مُزد آن انجام دهیم؟ چیه کازی… چیه کازی… فقط باید
مسئُلیت نبُدنمان زا قبُل وكنیم ،مسئُلیت انجام ندا دنمان زا قبُل وكنیم...

بیدا زی ردد َ شجر ندا زد ،شحمت ندا زد ،کُشػ ندا زد ،تصُز ندا زد ،حتی آگاهی هم ندا زد؛ فقط "هست" .چیصی نیست هک ما بخُاهیم بشُیم ...اگر فکر كنیم هک "بُدن" شحمت
نمیخُاهد بلکً شدن شحمت میخُاهد ،دیگر چیه شحمتی ربای "بُدنمان" نمیکشیم.
...شمانی هک ما کُشػ کردنمان زا بیاندا شیم ،شمانی هک جستدُ کردنمان زا بیاندا شیم ،شمانی هک قضاَت کردن خُدمان زا بیاندا شیم رد هستی هستیم ،شریا هستی کُشػ نمیخُاهد .حال
اگر ردگیس ذهه باشیم هچ میشُد؟ تفاَتی ندا زد ،هنُش هستی هستیم .ردک ایه مُضُع است هک آشادمان میکىد .فقط ردک ایه مُضُع است هک ما زا آشاد میکىد ...حال اگر

ن
رد طی زَش بازاه َ بازاه فکر كنیم ذهه هستیم هچ اهمیتی دازد؟ ما ذهنمان یستیم .کجای کاز غلط است؟ کجای کاز تصُز کردیم ره کازی هک میكنیم غلط است َ باید کاز دیگری
میکردیم؟ هچ کسی ایه زا گفتً است؟ کدا م قسمت اش َجُدمان ایه زا گفتً است؟
ن
...چیهیکاشماگىاه کاز یستیمَاشتبايوکرديایم .تمامایهاهتقصیسمایااستَمایاهمحقیقتندازد .پطهچکسیمیتُاندمقصسباشد؟! َلیماوشتسشیمغزیپیدا کرديایمهک"تمریهاهیمان
زاردستانجامنمیدهیم"یا"مانمیتُانیمانجامدهیم" .آیامیدانیدهچچیصیباعثپیشسفتماردایهزايمیشُد؟ فقطشمانیهکآشاداهن،بدَنقضاَتکردنخُدمانتمریهاهیمانزاانجام
دهیم .دینیببهکچقدزشیباستهکفکركنیممارهگزگىايوکرديایم .چیهکازماییَجُدندازد .همًیایهاهبیهُدياستَماهمیههستیمهک"هستیم"ٌ،اللُیا!
آیا گنجایػ ایه حقیقت زا دازید یا اینکً دَبازي چمدا ناهی مزخرف َ كثیف گىاه کاز بُدن زا ربمیدازید َ با خُداتن میکشید؟! مطمئ ًىا همیه کاز زا میكنید اما باش هم اریادی ندا زد.
آن هم تقصیس شما نیست .آیا میتُانید ردک كنید یا بپرریید هک حتی چمدا ن کشیدنتان هم اریادی ندا زد...
زَشی هک ما خُاسته خُدشىاسی ،خُاسته امکل َ جستدُی هستی زا فرامُغ كنیم ،زَش آشادی ما ست...
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ن
مهمرتیه چیص ایه است هک بدا نید آوکً قضاَت میکىد ذهه ما ست ،ما یستیم .آوکً دائ ًما َقتی ما رد حال انجام کازی هستیم میگُید" :باید کاز دیگری میکردی ...کم کازی
کردی ....یا شیادي زَی کردی ،"...ذهه است.
ٌٛیی ضٚی ایٗ سرٙبٖ ثب ش ٗٔ ٗٞثٛز شٙٞی و ٝػبزت زاضت  ٚزاضز ٔسئِٛیت  ٕٝٞچیع ضا ثٝ
ػٟس ٜثٍیطز حتی ٔسئِٛیت ثیساض ضسٖ ضا .ایٗ سرٙبٖ ثبضاٖ ضحٕتی ثٛز و ٝثط ظٔیٗ ذطه ؾٕیط
آٌبٞی ٔٗ ثبضیس .ضٙیسٖ ایٗ ذطز و ِٝٛثبض ٛٞ ٓٞیتی ثب ثسٖ  ٚش ٗٞضا ثطایٓ سجهتط وطز؛ وِٝٛ
ثبضی و ٝسٍٙیٙیِ آٖ اظ احسبس ٔسئِٛیت  ٚا٘دبْ زٙٞس ٜثٛزٖ استٍٙٞ .بٔی و ٝزض ذّٛت
ٔی٘طی ،ٓٙث ٝذبقط ضحٕت ایٗ ٞسایب  ٚذطز آظازی ثرص ،ثط "آٖ" سدسٔ ٜیو ٚ ٓٙثطایص اظ
ػٕیكتطیٗ خبی لّجٓ ثٛسٔ ٝیفطستٓ .آغٛضٓ ضا ثبظ ٔیو ٓٙتب ثیطتط  ٚثیطتط ثتٛا٘ٓ "آٖ" ضا
زض ذٛز ثٍٙدب٘ٓ .وبسٝی زا٘بییٞب  ٚلؿبٚتٞب ضا ذبِی ٔیو ٓٙتب ثطای ظٔعٔٝی ا ٚخب ثبظ و.ٓٙ
 ٚثؼس افىبض  ٚش ِٗٞپط وبض ٔٗ ثب چ ٝظیطویای ایٗ ذّٛت ٕٙٞ ٚطیٙی ضا اظ ٔٗ ٔیزظز  ٗٔ ٚزٚثبضٜ
 ٚزٚثبض ٜذطیساض آٖٞب ضس ٚ ٜثب ثسٖ  ٚشٛٞ ٓٞ ٗٞیت ٔیض ٚ .ْٛثبظ حمیمت زض ٌٛضٓ ذٛا٘سٜ
ٔیضٛز  ٚایٗ ثبظیِ ثیٗ ذٛاة  ٚثیساضی ،ثیٗ "ثٛزٖ" ٘ ٚجٛزٖ وٕبوبٖ ازأ ٝزاضز أب زض ض٘ٚس ایٗ ضاٜ
زست ٔب ثٌٝ٘ٛ ٝای ثطای  ٓٞثبظتط  ٚضٙبسبییٔبٖ اظ یىسیٍط ثیطتط ضس ٜاست.
شٔ ٗٞطا اظ ٔٗ ٔیزظزز  ٗٔ ٚزٚثبضٕٙٞ ٜطیٗ "آٖ" ٔیضْٛ
٘یّٛفط
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ؼاتیام :تكُر کيیط کُدکی در صاىٌای ةؽیار رازت ،ةا پطر ه نادری فُؽ الػادً زىطگی نیکعد ه غظا ه
نطرؼٌ ٍهیـٌ ةعایؾ نَیا ةُد .ةا ایو زال رهزی اه از صاىٌ نيسعؼ ه دهر ؿط ه دیگع ىتُاىؽت راً
ةازگـت ةٌ صاىٌ را پیطا کيط( .در ایيذا کُدک ؼهتل ٍم ٍُیت ؿطن ةا ذٍو ه ةطن ه ٍهچيیو ؼهتل
تعک کعدن صاىٌ اؼت ).اه از ةازارٍای گُىاگُىی ؼع در آهرد ،ةازارٍایی کٌ در آن ةازرگاىان نضتلف،
کاالٍای صُد را غعضٌ نیکعدىط ه ةٌ کؽب ه کار ه داد ه ؼتط نـغُل ةُدىط .ةٌ ٍهیو دلیل اه در
رهشٍای دىیایی ةؽیار زیعک ه زةل ؿط ه ٍع کاری اىذام نیداد تا ةتُاىط رهی پای صُدش ةایؽتط ه
زىطً ةهاىط؛ ایو رهال رهز ةٌ رهز ؼضتتع ه ؼضتتع نیؿط .اه ؼتک دیگعی از زىطگی کعدن را ةلط ىتُد،
پػ از نطتی ةٌ صُدش گفت" :ایو اؼت زىطگی نو" ه آن را پظیعفت.
ؼپػ رهزی در گُؿٌای از ةازار ىـؽت ،ةؽیار صؽتٌ ه درناىطً از ديگیطنٍا ،صؽتٌ از ديگیطن فلط
ةعای ةٌ دؼت آهردن للهٌ ىاىی .آىگاً ؿضكی ةٌ ؼُی اه آنط ه پعؼیط" :آیا تُ فالن ؿضف ىیؽتی؟
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نعا دىتال کو؛ نو نیداىم صاىٌی تُ کذاؼت" .کُدک پاؼش داد" :کطام صاىٌ؟" اه دُاب داد" :فلط نعا
دىتال کو ،نو صاىٌات را ةٌ تُ ىـان صُاٍم داد" ه کُدک ٍهعاً اه رفت.
راً ةازگـت ةٌ صاىٌ اقالو آؼانتع از راً تعک صاىٌ ىتُد؛ ٍیچ یک از کارٍای کُدک ةعای راٍيها كاةل
كتُل ىتُد .رفتار کُدک در نؽیع ایو ؼفع ،ةؽیار پیچیطً ؿطً ه تغییع پیطا کعدً ةُد .راٍيها كتل از
رؼیطنِ اه ةٌ صاىٌ ،ةایط چیغٍای ةؽیاری را از ىُ ةٌ اه نیآنُصت چعا کٌ هالطیيؾ دیگع كادر ةٌ ؿياؼایی
اه ةٌ غيُان کُدک صُد ىتُدىط ،نگع آىکٌ اقالزاتی اؼاؼی در اه قُرت نیگعفت.
زاال نا نیتُاىیم ةپعؼیم تلكیع چٌ کؽی ةُد کٌ کُدک از صاىٌ دهر ه گم ؿط؟ آیا تلكیع هالطیو ةُد یا
کُدک یا ؿعایط؟ ىٌ ،تلكیع ٍیچکػ ىتُد .کُدک نػكُناىٌ از صاىٌ دهر ه نيسعؼ ؿط؛ ٍهیو .دهر
ؿطن فلط اتفاؽ افتاد.
ایو تلكیع کیؽت؟ چٌ کؽی صُدصُاً ةُد؟ چٌ کؽی ایو کار ه آن کار را کعد؟ کُدک ةعای زىطً
ناىطن ه ةلا ،از یاد ةعد کٌ نکاىی در اىتظار اهؼت ه پطر ه نادری ةٌ دىتال اه نیگعدىط (پطر ه نادر ىهادی
از زلیلتِ کُدک ٍؽتيط ،یػيی ٍهان صطاهىط)؛ ایو دردِ صطاهىط اؼت.
اه ةعای زىطً ناىطن ةایط درهغ گُیی ه صُدصُاٍی را نیآنُصت ،زتی ؿایط ةعای رفع ازتیاداتؾ ةایط
دؼت ةٌ کـتو نیزد هلی ةاز ٍم ایو تلكیع کیؽت؟ زتی اگع ةتُان گفت نلكعی هدُد دارد .در ایو
داؼتان ،کُدک از ديگ ه ىتعد در ةازار دیگع صؽتٌ ؿطً ةُد ه ةا دلؽعدی در گُؿٌای ىـؽت ه راٍيها
ىهایان ؿط ه گفت" :تُ ایيذا چٌ نیکيی؟".
ةياةعایو در ؼفعِ ةازگـت ةٌ صاىٌ ،ةیو کُدک ه راٍيها اتفاكات ةؽیاری رخ داد .در آن زنان کٌ راٍيها
دؼت کُدک را در دؼت هالطیيؾ گظاؿت ،اىگار کٌ ٍعگغ فاقلٌ ه دطاییای در کار ىتُدً اؼت .دیگع
پطر ه نادر كادر ةُدىط فعزىط صُد را ؿياؼایی کييط ه آنٍا یکطیگع را نیؿياصتيط .درهغٍا،
صُدصُاٍیٍا ه ةٌ غلط ٍم ٍُیت ؿطن ،دیگع از نیان رفتٌ ةُد ه کُدک فلط در صاىٌ (كلب) ىـؽت ه
ةعای ٍهیـٌ صُؿسال ه ؿاد زىطگی کعد.
ایو داؼتان در تاریش  13نارچ  23( 2010اؼفيط  ،)1355در دلؽٌی نعکغ ؼایةاةا در ریيُ ،ةٌ ؼاتیام الَام ؿط.
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سبتیبم :تَ ٍاقعبً چِ هیخَاّی؟
آیب چیضی کِ هیخَاّی صلح ٍ آساهص است؟ اگش چٌیي است خَد سا ثشای سٍثِسٍ ضذى ثب
هَقعیتّبی ًبآسامِ ثسیبسی آهبدُ کي ،ثب ٍقبیعِ هتضبد تب صهبًی کِ خٌشد ضَی ٍ سپس ثیطتش ...تب
ایٌکِ ثتَاًی صلح ٍ آساهص خَد سا دس ًبآسامتشیي هَقعیتّب پیذا کٌی .صلحی کِ هي ثِ تَ هیدّن
اص آىِ ایي دًیب ًیست.
آیب تَ "حقیقت" سا هیخَاّی؟ اگش چٌیي است آیب ضْبهت ایي سا داسی کِ ثبسّب ٍ ثبسّب ثب آًچِ
حقیقت ًذاسد هَاجِ ضَی تب ایٌکِ خُشد ضَی ٍ ثبص ّن ثیطتش ...تب صهبًی کِ حقیقت سا دس هبٍسای
آًچِ کِ حقیقت ًذاسد ثجیٌی.
آیب عطق است کِ تَ هیخَاّی؟ اگش چٌیي است آیب حبضشی کِ دٍستت ًذاضتِ ثبضٌذ ٍ آصاست
دٌّذ ،دل ضکستِ ٍ هطشٍد ضَی ٍ ّوچٌبى ثیطتش ٍ ثیطتش ...تب ایٌکِ عطق سا دس دسٍى خَد پیذا
کٌی ٍ هضُی آى عطقی کِ هیخَاستی سا ثچطی؟
آیب آصادی است کِ تَ هی خَاّی؟ اگش چٌیي است آیب ثِ اًذاصُی کبفی ضْبهت داسی کِ
هحذٍدیتّبی غیش قبثل تحول ٍ احسبس صًذاًی ثَدى سا تحول کٌی تب ایٌکِ علی سغن
هحذٍدیتّبیت ،آصادی خَد سا پیذا کٌی؟
33
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آیب صًذگی اثذی است کِ تَ هیخَاّی؟ اگش چٌیي است آیب آهبدُای کِ هشگ سا ّضاساى ثبس تجشثِ کٌی
تب ایٌکِ صًذگی اثذیات سا ثیبثی؟
آیب ضبدی است کِ تَ هیخَاّی؟ اگش چٌیي است آیب حبضشی کِ غوگیي ثبضی؟ دس هَقعیتّبی
غوٌبک ٍ افسشدُ قشاس ثگیشی تب ایٌکِ ضبدیات سا دس "ثب خَد ثَدى" پیذا کٌی؟
ّش خَاستِای ثْبیی داسد .ثْبی ایي ساُ ،حبضش ثِ خُشد ضذى است .ایي آسبى ًیست ،ثِ ّیچ ٍجِ
ساحت ًیست.
دس ایي دٍساى ،تَ ضشٍع ثِ جستجَی "خَد" هیکٌی .دسهبًذًُ ،باهیذ ٍ هطشٍد خَاّی ثَد .آیب
حبضشی؟ اگش ّستی ،ثذاى کِ هي "حقیقت" سا هی گَین.
ضجبعت ًیبص داسد .ثشدثبسی ًیبص داسد .تحول ثسیبس ًیبص داسد .آیب تَ ایيّب سا داسی؟
خَدضٌبسی سیطِ افکي است .صیشا سیطِّبی هب دس جبی غلط کبضتِ ضذُاًذ .ایي ساُ دس هَسد
صدى ضبخِّب یب آثیبسی گیبُ ًیست .حتی ایي ّن ًیست کِ هطوئي ضَی ثِ اًذاصُی کبفی ًَس
خَسضیذ سا هیگیشد .ًِ ...ًِ .ایيّب ثشای کسبًی است کِ ٍاًوَد هیکٌٌذ ثیذاسًذ ٍ یب خَاة
هیثیٌٌذ کِ ثیذاسًذ.
دس ایي ساُ ،سیطِّب سیطِ کي هیضًَذ .آیب آهبدُ ّستی؟ اگش تَ ٍاقعبً خَدضٌبسی سا هیخَاّی،
آهبدُ ثبش کِ دسیبثی آًچِ کِ فکش هیکٌی ّستیً ،یستی .ایي سًٍذ ،ثیسحن است.
توبهی ایي خَاستِّب ثبیذ دگشگًَی سا طی کٌٌذ تب ثِ خلَظ اصلی خَد ثشسٌذ.
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چغٛس ٔیتٛا٘ٓ دس ٔٛسد سا ٚ ٜسإٙٞبیی غحجت و ٓٙو ٝآ٘چ ٗٔ ٝثٛدْ سا ث ٝوّی اص ثیٗ ثشد  ٚوٛچهتشیٗ اثشی اص

آٖ ثبلی ٍ٘زاضت؟ چغٛس ٔیتٛا٘ٓ ثب وّٕبت ایٗ دٌشٌ٘ٛی سا تٛضیح دٓٞ؟ چغٛس وسی ٔیتٛا٘ذ آ٘چ ٝسا و ٝدس دسٗٔ ٖٚ
اتفبق افتبد ،ٜدسن وٙذ؟ ٔٗ دس ٌزضت ٝپیص اص آ٘ى ٝثب ثضسيتشیٗ خٛضجختی ص٘ذٌی یؼٙی یبفتٗ ٔؼّٓ  ٚتؼبِیٓ ٚ
اثضاسٞبیص آضٙب ض ...ْٛو ٝثٛدْ؟  ٚاو ٖٛٙوٞ ٝستٓ؟ چمذس ضبدی ،دسد ٔ ٚطمت ثی حذ ٔ ٚشص الصٔٝی آٖ ثٛد؟ ایٗ
سا ٜیه ٔؼدضٜی ثضسي است ،یه دسن است ،تِٛذی دٚثبس ٜصیش چتش سحٕت خذا٘ٚذ است؛ خبیی و٘ ٟٓٔ ٝیست
اعشافیبٖ  ٚد٘یب چمذس غیش لبثُ تحُٕ ثبضٙذ ،خبیی و٘ ٟٓٔ ٝیست ثشای ثبصٌطت ث ٝخب٘ٝاْ چمذس صٔبٖ ٘یبص ثبضذ صیشا
ٕٛٞاس ٜاحسبس ایٙىٛ٘ ٗٔ ٝس ٞستٓ ٔ ٚیتٛا٘ٓ سا ٜثبصٌطت ث ٝخب٘ٝاْ سا ثجیٚ ،ٓٙخٛد داسد  ٚایٙى ٗٔ ٝدیٍش ٞشٌض
احسبس ٌٓ ٌطتٍی ٘خٛا ٓٞوشد .دٚثبس ٜثبیذ ثٍٛیٓ و ٝچغٛس ٔیتٛاٖ ایٗ تدشثٞٝب سا ث ٝصثبٖ آٚسد؟ چٙب٘چ ٝد٘یب سا اص
دسیچٝی اثضاسٞبیی و ٝسإٙٞب ثٔ ٝب داد ٜاست ٍ٘ب ٜوٙیٓ ،دیٍش ٞیچ چیض آٖ اسصش  ٚإٞیت سا ٘خٛاٞذ داضت .دس ایٗ
سا ٜاص عشیك اثضاسٞب  ٚتؼبِیٕی و ٝدادٔ ٜیضٛدٔ ،یتٛا٘یٓ ث ٝتذسیح ثجیٙیٓ و ٝتٟٙب دِیُ ٚخٛدِ ٔب ،یبفتٗ سإٙٞب  ٚث ٝوبس
ثشدٖ اثضاسٞب دس ٞش ثبال  ٚپبییٗ ص٘ذٌی است تب ٔثُ لجُ صخٕی  ٚدِطىست٘ ٝطٛیٓ  ٚدس ٟ٘بیت آصاد ضٛیٓ.
اص صٔب٘ی ؤ ٝیدا٘ستٓ ث ٝعٛس وبُٔ دس ثبصاس ص٘ذٌی وشدٖ چ ٝحسی داسد ،خیّی ٌزضت ٝاست أب ٔیتٛا٘ٓ دس اعشافٓ ثجیٓٙ
و ٝا٘سبٖٞب فمظ  ٚفمظ ثبصاس سا ٔیثیٙٙذ  ٚفىش ٔیوٙٙذ و ٝتٟٙب چیضی وٚ ٝخٛد داسد ایٗ ثبصاس است .ثشای ٔب دس ٞش ِحظٝ
ٔ٘ ٟٓیست و ٝچمذس احسبس وٙیٓ ٌٓ ضذٜایٓ صیشا اثضاسٞب  ٚخشدی و ٝاص عشف سإٙٞب ثٔ ٝب داد ٜضذ ٚ ٜحتی تٟٙب یه
ٍ٘ب ِٜپش اص ػطكِ أ ٚیتٛا٘ذ سا ٜثشٌطت ث ٝخب٘ ٝسا سٚضٗ وٙذ ٔ ٚب دٚثبس ٜثب ایٗ آٌبٞی و ٕٝٞ ٝچیض ٕٞیط ٝوبُٔ ٚ
ثی٘مع است ،ضبدی ثیا٘تٟبی سا تدشثٔ ٝیوٙیٓ ٛٙٞ ٚص ٞذف ص٘ذٌی ٔب و ٝآصاد وشدٖ خٛدٔبٖ اص ایٗ ت ِٓٞٛدیٛا٘ٝی
د٘یب ست ،دست ٘خٛسد ٜثبلی ٔیٔب٘ذ.
سإٙٞبی ٔبٔ ،ب سا ثب ٔحشاة دس ٖٚآضٙب ٔیوٙذ ٕٞ ٚیط ٝایٗ
دػٛت ثشای ٔب ٚخٛد داسد و ٝثیطتش  ٚثیطتش دس آٖ البٔت
وٙیٓ  ٚاص آٖ خبیٍب٘ ،ٜمصٞبی د٘یبییٔبٖ سا ثبصی وٙیٓ  ٚدس
ػیٗ حبَ ٞشٌض اِٛٚیت حمیمیٔبٖ سا فشأٛش ٘ىٙیٓ  ٚاخبصٜ
٘ذٞیٓ و ٝاص دستٕبٖ ثشٚد  ٚثذا٘یٓ تٕبٔی ایٗ ص٘دیشٞب،
تػٛسی ٞستٙذ ِٚی ٔب آ٘چ ٝفىش ٔیوشدیٓ ٞستیٓ ٘یستیٓ  ٚاص
ٟٓٔ ٕٝٞتش آ٘ى ،ٝدس ٞش ِحظٔ ٝیتٛا٘یٓ ثذٞ ٖٚیچ ضه ٚ
تشدیذی آٌب ٜثبضیٓ و ٝغّح ٔب ودبست ،خب٘ٝی ٔب ودبست ٚ
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ٕٛٞاس ٜثبیذ ٍ٘بٜٔبٖ سا ث ٝودب ثذٚصیٓ و ٝفشیتِ حیّٞٝبی د٘یب ثب ٚػذٜٞبی تٛخبِی ،دسٚغی  ٚغیش حمیمیاش سا ٘خٛسیٓ.
ٔٗ ثبسٞب  ٚثبسٞب فشیت د٘یب سا خٛسدٜاْ  ٚثبسٞب  ٚثبسٞب سشْ سا ث ٝدس  ٚدیٛاس خبِی ثبصاس وٛثیذٜاْ أب ٔیضاٖ ثذثختی ٚ
ٔذت صٔب٘ی و ٝدس آٖ حبَ ٔیٔب٘ٓ ،وٕتش  ٚوٕتش ضذ ٜاست.
دس ایٗ سا ٜتغییش دس دس ٚ ٖٚثیشٔ ٖٚب اتفبق ٔیافتذ  ٚثبػث ٔیضٛد ٔب وبٔالً اص ایٗ س ٚث ٝایٗ س ٚضٛیٓ أب ایٗ تغییش
ٕٞیط ٝساحت ٘یستِ .حظبتی و ٝثشای آصاد ضذٖ ثب ٌشٜٞبی لذیٕی و ٝعی سبِیبٖ سبَ دس ٚخٛدٔبٖ ضىُ ٌشفتٝا٘ذ
سٚثٝسٔ ٚی ضٛیٓ ،ثسیبس دسد٘بن است؛ دسدی غیش لبثُ تحُٕ .تٕبیالت لذیٕی صٔب٘ی و ٝاغالً ا٘تظبسش سا ٘ذاسیٓ
ٕٞب٘ٙذ ٔتشسه خّٛی سإٞبٖ ظبٞش ٔیض٘ٛذ ٔ ٚب سا ٔیتشسب٘ٙذ أب ٕٞبٖعٛس و ٝسإٙٞبیٕبٖ ٔیٌٛیٙذ" :حبال ٔب ثٟتش
ٔیدا٘یٓ ،پس ثبیذ ثٟتش ثبضیٓ".
دس ایٗ سأ ٜب یبد ٔیٌیشیٓ و ٝتؼبدِٕبٖ سا حفظ وٙیٓ .اخبصٔ ٜیدٞیٓ ر ٚ ٗٞثذٕ٘بٖ صٔب٘ی و ٝالصْ است استشاحت وٙٙذ ٚ
صٔب٘ی و ٝالصْ است فؼبِیتٞبی د٘یبیی داضت ٝثبضٙذ ،أب ٕٞیط ٝصٔب٘ی سا ثشای سفتٗ ثٔ ٝحشاة لّجٕبٖ ،اختػبظ
ٔیدٞیٕٓٞ .یط ٝثبیذ صٔب٘ی و ٝتؼبدَ ثش ٔ ٓٞیخٛسدٔ ،چ خٛدٔبٖ سا ٌشفت ٚ ٝتؼبدَ سا ثبصٌشدا٘یٓ؛ چٔ ٖٛب ث ٝایٗ ساٜ
"آسی" ٌفتٝایٓ  ٚسإٙٞبیٕبٖ "آسی" ٔب سا پزیشفت ٝاست ،ثٕٞ ٝیٗ دِیُ ٕٞیط ٝچیضی ٚخٛد داسد ؤ ٝب سا صٚدتش اص لجُ
ث ٝخب٘ ٝثبص ٔیٌشدا٘ذ" .آسیِ" ٌفتٗ ٔب ،ثٔ ٝب اخبصٕ٘ ٜیدٞذ ؤ ٝذت صیبدی اص تٕشیٙبت  ٚسا ٜاِٟیٔبٖ فبغّ ٝثٍیشیٓ ٚ
ٚلتی دٚس ٔیضٛیٓ دسد ٘بضی اص پٛچی ایٗ ثبصاسٔ ،ب٘ٙذ یه صً٘ خغشِ سػذ آسب ٞطذاس ٔیدٞذ و ٝفشیت تّ ٝسا خٛسدیٓ  ٚثؼذ
ٔب تىٞٝبی صخٕی ٚخٛدٔبٖ سا ثشداضت ٚ ٝث ٝسشػت خٛدٔبٖ سا ث ٝخبیی و ٝاص سأٜبٖ ٔٙحشف ضذیٓ ،ثش ٔیٌشدا٘یٓ.
دس ٟ٘بیت ٕٝٞی ایٗ دسدٞب  ٚضبدیٞب خٛة ٞستٙذ؛ ثب٘یٞٝبیی و ٝحمیمتبً احسبس سٞب ثٛدٖ ٔیوٙیٓ ،یه آٌبٞی است
و ٝدس سا ٜدسست ٞستیٓ؛ دسست ٕٞبٖ خبیی و ٝثبیذ ثبضیٓ ٞستیٓ ٞ ٚذف ص٘ذٌی وٞ ٝش یه اص ٔب ثشای آٖ ٔتِٛذ
ضذٜایٓٔ ،حمك ضذ ٜاستٕٝٞ .ی ایٗٞب ثبػث ٔیضٛد وٞ ٝش لسٕتی اص ایٗ س٘ٚذ ثشای ٔب ثسیبس اسصضٕٙذ ،ثسیبس
ٞذفٕٙذ ،ثسیبس ٔؼٙیداس  ٚسشضبس اص ضبدی ثبضذ .دس ایٗ ٚخٛد فیضیىی و ٝدس یه چطٓ ثش  ٓٞصدٖ ٔیٌزسد ٔٗ دس
ضبدی ،آسأص  ٚسضبیت ثبلی ٔیٔب٘ٓ چٔ ٖٛیدا٘ٓ و ٝاوٞ ٖٛٙش آ٘چ ٝدس ص٘ذٌیٞبی لجّیاْ خٛاست ٝثٛدْ ،ثشآٚسدٜ
ضذ ٚ ٜدِیُِ ٟ٘بییِ ثٛدِٖ ٔٗٔ ،حمك ضذ ٜاستٔ .یدا٘ٓ و ٝثضسيتشیٗ خٛاستٝی ٔٗ اخبثت ضذ ٚ ٜدیٍش الصْ ٘یست
ٔثُ یه ٌذا دست ث ٝدأٗ سش٘ٛضت ثبضٓٞ .ستی ٔٗ دس ایٗ د٘یب ثیدِیُ  ٚثیٟٛد٘ ٜجٛد ٜاست  ٚآٖ لسٕت اص
ٔٗ و ٝثٟتش ٔیدا٘ذ ثبالخش ٜثش٘ذ ٜضذ ٜاست.
ثب ٕٝٞی ػطمی و ٝدس لّجٓ ٚخٛد داسد
ٌُ وٛچه سبتیبْ
ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً
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 لجُ اظ آضٙبیی ثب تؼّیٕبت سبتیبْ زض ٔٛضز اثعاض ٙٞط ظ٘سٌی وطزٖ زض حمیمت ،ا٘سبٖ ضبزی
٘جٛزْ ،یؼٙی ضؼف زض٘ٚی ٘ساضتٓٔ .سئِٛیت ظیبزی ثطای ٕٝٞی اتفبلبتی و ٝزض اقطافٓ
ٔیافتبز احسبس ٔیوطزْ  ٚایٗ ٔٛؾٛع ضیطیٙی  ٚضؼف ظ٘سٌی ضا زض ٔٗ ٔیوُطت .وٕبٌَطا
ثٛزْ  ٚفىط ٔیوطزْ ا٘دبْ زٙٞسٞ ٜستٓ ،ثٙبثطایٗ ثبض ثعضي ٔسئِٛیت  ٕٝٞچیع ضا ثط ضٚی
ضب٘ٞٝبیٓ حُٕ ٔیوطزْ .فىط وٙیس ،اٌط ثب چطٓ ز٘یبیی ث ٝاقطافٕبٖ ٍ٘ب ٜوٙیٓٚ ،الؼبً چٙس
ثبض اتفبق ٔیافتس و ٝچیعی وبُٔ  ٚثس ٖٚػیت ثبضس؟ اظ ضٚی تدطثٝی ضرػی ٔیتٛا٘ٓ ثٍٛیٓ وٝ
چٙیٗ چیعی ٘بزض است! زض ٘تیدٕٞ ٝیط ٝسٍٙیٙیای زض لّجٓ احسبس ٔیوطزْ ٔ ٚیتٛا٘ٓ
ثٍٛیٓ آزْ ٔٙفیای ثٛزْ .ثٟتطیٗ تٛغیفی ؤ ٝیتٛا٘ٓ اظ ذٛزْ ثٍٛیٓ ایٗ است و ٝلّجٓ
ذبِی اظ ضؼف  ٚذٛضحبِی ثٛز.
اتفبلبت ظ٘سٌیاْ ،چٔ ٝطثٛـ ث ٝذٛزْ ٚ
چ ٝاقطافیب٘ٓ ،آٖ لسض سرت ٚ ٚذیٓ ضس
و ٝظیط سٍٙیٙی ثبض ٔسئِٛیت احسبس
ذفٍی ٔیوطزْٕٝٞ .ی وبضٞبیی وٝ
فىط ٔیوطزْ ٔیتٛا٘ٙس ث ٗٔ ٝوٕه وٙٙس
ضا ا٘دبْ ٔیزازْٔ ،ثُٚ :ضظش ،غصای
سبِٓ ،ا٘ٛاعِ ضٚشٞبی قت ٔىُٕ،
ٔكبِؼ ٝزضثبضٜی سالٔت ثسٖٔ ،ؼٛٙیبت،
ضٚشٞبی ٔطسٔ ْٛسیتیطٗ اظ لجیُ
تٕطوع ،ذبِی وطزٖ ش ،ٗٞتّمیٗ  ٚغیط ٜضا
أتحبٖ وطزْ ِٚی ثطایٓ ٔؤثط ٘جٛز٘س؛
حتی ضیىی وٛ٘ ٝػی ا٘طغی زضٔب٘ی است ضا
 ٓٞیبز ٌطفتٓ ،أب ٞیچ وبضی تطٍٙی ٔٗ ضا ثطای زاضتٗ ضؼف زض٘ٚی  ٚآظازیِ لّجی ذبٔٛش
ٕ٘یوطزٔ .ب٘ٙس پط٘سٜای و ٝزض لفس ظ٘سا٘ی است ذٛزْ ضا ثٞ ٝط زضی ٔیوٛثیسْ  ٚفطیبز ٔیظزْ:
"ٔٙظٛض اظ ایٗ وبض احٕمب٘ ٝو ٝث ٝآٖ ظ٘سٌی وطزٖ ٔیٌٛییٓ چیست؟" ٔیزا٘ستٓ افىبضْ
ٞستٙس ؤ ٝب٘ٙس ٔیٕ٘ٛی زیٛا٘ ٝث ٝایٙدب آ٘دب ٔیخٟٙسِٚ ،ی ٕ٘یزا٘ستٓ چٍ ٝ٘ٛثب آٖٞب ٕٞطاٜ
٘ط!ْٛ
ایٗ ٔٛؾٛع تب ٔب ٜاُوتجط ( 2112اثتسای پبییع  )0982ازأ ٝپیسا وطز ،تب ظٔب٘ی و ٝاظ ضست ثیچبضٌی،
اٍ٘یعٜی ضسیسی ثطای یبزٌیطی ٔسیتیطٗ زض ٔٗ پیسا ضس؛ ٔیذٛاستٓ یبزثٍیطْ تحت تأثیط افىبض لطاض
ٍ٘یطْ .اظ زٚستبٖ  ٚفبٔیُ زضثبضٜی ٔسیتیطٗ ٔیپطسیسْ تب ضٚظی فطزی ثٌ ٗٔ ٝفت و ٝزٚستی
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زاضز و ٝثب ٔسیتیطٗ تح َٛػدیجی پیسا وطز ٚ ٜوبٔالً زٌطٌ ٖٛضسٜ؛ اٌ ٚفت و ٝذٛزش  ٓٞثٝ
ز٘جبَ چٙیٗ چیعی است  ٚزٚستص ٔؼّٕی زاضز ث٘ ٝبْ سبتیبْ و ٝثبیس اخبظ ٜزٙٞس تب ٔب ثتٛا٘یٓ
ثٌ ٝطزٕٞبییٞبی آٖٞب ّٔحك ضٛیٓ.
حسٚز ٔبضس ( 2112ا٘تٟبی ظٔستبٖ  )0982ثٔ ٝب اخبظ ٜزاز ٜضس ٔ ٚب ٞط ٞفت ٝث ٝخّسبتی و ٝثٝ
آٖ "سبتسبً٘" ٔیٌفتٙس ٔیضفتیٓ .ذیّی ذٛضحبَ ثٛزْ ،سبزِٜٛحب٘ ٝفىط ٔیوطزْ و ٝثٝ
غٛضت ٔؼدع ٜآسبیی ٕٝٞی ٔطىالتٓ ث ٝسطػت  ٚث ٝضاحتی حُ ذٛاٙٞس ضس  ٚثعٚزی آضأص ٚ
غّح سطاسط ٚخٛزْ ضا ذٛاٞس ٌطفت .ذجط ٘ساضتٓ و ٝثبیس ثب تٕطوع یه سٛی ،ٝتٛخ ٝوبُٔ ٚ
پطتىبض ،اثعاضِ ٙٞط ظ٘سٌی وطزٖ ضا تٕطیٗ و!ٓٙ
ث ٝخّسٞٝب ٔیضفتٓ ٞ ٚط ٚلت یبزْ ٔیافتبز اثعاضی ضا و ٝسبتیبْ ثٔ ٝب زاز ٜثٛز٘س ،تٕطیٗ
ٔیوطزِْٚ .ی ػجبضت "ٞط ٚلت یبزْ ٔیافتبز" زض اثتسا ظیبز ٘جٛز.
وٓوٓ ثب سبتیبْ آضٙب ضسْ  ٚایطبٖ ثب ذطز ٔكّك  ٚاِٟیضبٖ ٔیزا٘ستٙس ثب ٔٗ چ ٝوٙٙس ،یب
ثٟتط است ثٍٛیٓ ٔیزا٘ستٙس ثب ش ٓٙٞچ ٝوٙٙس! ثطای ٔستی سرت  ٚپط تالقٓ ثٛز أب چیعی ٔٗ
ضا زض ایٗ ضأ ٍٝ٘ ٜیزاضت ٚ ٚلتی سطْ ث ٝسٔ ًٙیذٛضز  ٚزِسطز ٔیضسْ زٚثبض ٗٔ ٜضا ثطای
ضیط ذٛضزٖ اظ آٖ سیٝٙی اِٟی ثطٔیٌطزا٘س .چیعی زض ٔٗ ث ٝقٙبةِ ٘دبتی و ٝثطایٓ ا٘ساذت ٝضسٜ
ثٛز چسجیس ٜثٛز ٞ ٚط لسض  ٓٞؤ ٝبخطا سرت  ٚثغط٘ح ٔیضس ضٞبیص ٕ٘یوطز.
ثؼس اظ ٔستی ضطٚع ث ٝا٘دبْ پطٚغٜٞبی اِٟی ؤ ٝطثٛـ ثٌ ٝط ٜٚیب زضسٞبی سبتیبْ ثٛز ضسْ .ثب
زض ٘ظط ٌطفتٗ ذػٛغیبت اذاللیاْ ایٗ ثٟتطیٗ ٔط ٓٞثطای ٔٗ ثٛز .ثب ٌصضت ظٔبٖ ثیطتط ٚ
ثیطتط ٚاضز پطٚغٜٞبی ٔرتّف ضسْ  ٚزض قی ضٚظ سبػتٞبی ٔتٕبزی ثب آٖٞب ٔطغ َٛثٛزْ.
ِٚی اآلٖ و ٝثٌ ٝصضتٍ٘ ٝبٔ ٜیؤ ،ٓٙیثی ٓٙوٚ ٝخسا٘بً ٛٙٞظ ثب تٕطوع یه سٛی ٚ ٝپطتىبض زض
تٕطیٙبت ٔطىُ زاضتٓٛٙٞ .ظ ث ٝز٘جبَ یه ضا ٜآسبٖ ٔ ٚؼدع ٜآسب ثٛزْ و ٝیىجبضٕٝٞ ٜی
ٔطىالتٓ حُ ض٘ٛس!
ایٗ ٔٛؾٛع ازأ ٝزاضت تب یه ضٚظ سبتیبْ ثٌ ٗٔ ٝفتٙس" :یىی اظ اثعاض ضا ا٘تربة وٗ  ٚثب تٕطوع یه
سٛی ٝآٖ ضا تٕطیٗ وٗ"ٔ ٗٔ .سیتیطٗ استبح ضا ا٘تربة وطزْ  ٚثب پطتىبض  ٚتٕطوع ثیطتط آٖ ضا
تٕطیٗ وطزْ .ثب ٔطٚض ظٔبٖ پطتىبضْ ثیطتط ضس  ٚزض قی ضٚظ ثیطتط  ٚثیطتط ث ٗٔ ٝیبزآٚضی
ٔیضس و ٝتٕطیٗ و .ٓٙخبِت ایٗ ثٛز وٞ ٝط ٚلت ثطای تٕطیِٗ استبح ثٔ ٝطىُ ثط ٔیذٛضزْ اظ
اثعاض زیٍط وٕه ٔیٌطفتٓ  ٚزض ٘تید ٝثمیٝی اثعاض ضا  ٓٞتٕطیٗ ٔیوطزْ!
اتفبلبت ظ٘سٌیاْ ٛٙٞظ ٚذیٓ ثٛز ٚ ٚذیٓتط  ٓٞضس أب زیٍط اثعاضٞبیی زض زست زاضتٓ وٝ
وٕىٓ ٔیوطز٘س .ز -ٜزٚاظز ٜسبػت زض ضٚظ ضٚی پطٚغٜٞب وبض ٔیوطزْ ٔ ٚمساض ظیبزی فبیُٞبی
غٛتی اظ والسٞبی سبتیبْ زاضتٓ و ٝضت تب غجح ثبالی سطْ پرص ٔیوطزْ .ث ٝایٗ تطتیت ٞط
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ٚلت ضت ث ٝذبقط اؾكطاة ضٚظ اظ ذٛاة ٔیپطیسْ ،لجُ اظ ایٙى ٝش ٓٙٞضطٚع ث ٝضیكب٘ی ثىٙس،
حتی لجُ اظ ایٙى ٝثسا٘ٓ شٙٞی زاضْ ،غسای سبتیبْ زٚثبض ٗٔ ٜضا ث ٝزٚضٖ ٔیوطیس.
زض ٔمبِٝی "٘بٔٝای ث ٝضیچبضز" سبتیبْ ٔیٌٛیٙس" :تٚ ٛالؼبً چٔ ٝی ذٛاٞی؟ آیب چیعی وٝ
ٔیذٛاٞی غّح  ٚآضأص است؟ اٌط چٙیٗ است ذٛز ضا ثطای ضٚثٝض ٚضسٖ ثب ٔٛلؼیتٞبی ٘بآضاِْ
ثسیبضی آٔبز ٜوٗ ،ثب ٚلبیغ ٔتؿبز تب ظٔب٘ی و ٝذُطز ضٛی  ٚسپس ثیطتط ،تب ایٙى ٝثتٛا٘ی غّح ٚ
آضأص ذٛز ضا زض ٘بآضاْتطیٗ ٔٛلؼیتٞب پیسا وٙی .غّحی و ٗٔ ٝث ٝتٔ ٛی ز ٓٞاظ آِٖ ایٗ ز٘یب
٘یستٞ .ط ذٛاست ٝای ثٟبیی زاضز .ثٟبی ایٗ ضا ،ٜحبؾط ث ٝذُطز ضسٖ است .ایٗ آسبٖ ٘یست ،ثٝ
ٞیچ ٚخ ٝضاحت ٘یست".
زاستبٖٞبی ظ٘سٌیاْ آٖ لسض ٚذیٓ ضس٘س و ٗٔ ٝضا ٔدجٛض وطز٘س ٞط چ ٝثیطتط ث ٝزض ٖٚپٙب ٜثجطْ
 ٚایٗ ٔٛؾٛع ثبػث ضس و ٝزض ٔٛضز تٕطیٗ استبح ٌٛش ثعً٘تط ض ْٛتب خبیی و ٝوٓوٓ ضؼف ٚ
غّحی ضا و ٝزض ثیط ٖٚث ٝز٘جبِص ثٛزْ ثیطتط زض زض ٓ٘ٚپیسا ٔیوطزْ .زا٘ستٗ ایٙى ٝوّیس زض
زست ذٛزْ است ث ٗٔ ٝاحسبس ضؼف  ٚآظازی ٔیزاز.
حبَ ثؼس اظ تمطیجبً ٞطت سبَ و ٝثب ایٗ اثعاض آضٙب ضسٜاْ احسبس ٔیو ٓٙحتی ٞطاظٌبٞی ثس ٖٚاظ
زست زازٖ سىٛت  ٚسىٔ ٖٛیتٛا٘ٓ ٚاضز ثبظی ز٘یب ض .ْٛاِجتٞ ٝطاظٌبٞی  ٚاٌط حٛاسٓ ث ٝذب٘ٝ
ثبضس  ٚثٍٙٞ ٝبْ ثبظی یه چطٓ ضا ث ٝذب٘ ٝثسٚظْ .ایٗ ٔٛؾٛع ز٘یب ضا ثطای ٔٗ ث ٝیه ظٔیٗ
ثبظی تجسیُ وطز ٜاست؛ خبیی و ٝثبظی ٔیوٙی  ٚاظ آٖ ثبظی ِصت ٔیثطی چٔ ٖٛیزا٘ی "فمف یه
ثبظی است" ٚ ٚلتی ثبظی تٕبْ ضس ٔیزا٘ی ذب٘ٝ
ودبست .حتی ٔدجٛض ٘یستی ثطای ثبظی وطزٖ ذب٘ ٝضا
تطن وٙی؛ یه چطٓ ضا ضٚی اِٟیت ،یٍبٍ٘ی ،سىٖٛ
ٍ٘ٔ ٝیزاضی  ٚثبظی ٔیوٙی.
ث ٝقٛض ٔسّٓ ایٗ تِٛس زٚثبضٜی ٔٗ است.
اظ ٚخٛز سبتیبْ زض ظ٘سٌیاْ ثیٟٙبیت سپبسٍعاضْ.
ٕ٘یتٛا٘ٓ تػٛض و ٓٙو ٝاٌط اثعاض ٙٞط ظ٘سٌی ٚ
ضإٙٞبیی ٞ ٚسایت سبتیبْ ضا ٘ساضتٓ اآلٖ ودب  ٚزض
چ ٝحبِی ثٛزْ.
ثب ػطك  ٚسپبسٍعاضی ثیىطاٖ اظ سبتیبْ
ٕٞیط ٝثب ػطك
سپیسٜ
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ایٗ ٘ٛضت ٝثشای ٔٗ تدذیذ خبعشات ٘یست ثّى ٝلػٝی یه ص٘ذٌی سشضبس اص پستی  ٚثّٙذیٞب ست .لػٝی ص٘ذٌی

ٔٗ است و ٝثبسٞب ٌٓ ضذْ یب ثٟتش ثٍٛیٓ خٛدْ سا ٌٓ وشدْ  ٚثبص ث ٝدِیُ ٘بضٙبختٝای دٚثبس ٜپیذا ضذْ .ایٗ ٘ٛضت ٝسٟیٓ
ضذٖ داستبٖ یه رٍِٚ ٗٞشد است و ٝچٍ ٝ٘ٛثب دسسٞب  ٚاثضاسٞب ثبالخش ٜث ٝا٘ذاصٜی سش سٛص٘ی آساْ ٌشفت ٕٞ ٚیٗ سش
سٛصٖ ثٔ ٝمذاس صیبدی آصادش وشدٚ .الؼبً ٕ٘یدا٘ٓ وذاْ لسٕت سا ٔیضٛد تٛضیح داد  ٚوذاْ ثخص ٟٔٓتشیٗ تدشثیبت ٔٗ
است أب آٖٞبیی و ٝثشایٓ تأثیش ٌزاس ثٛدٜا٘ذ سا ثب ضٕب سٟیٓ ٔیو.ٓٙ
حذٚد سبَ  )1622( 0225ثٛد وٌ ٝشیبٖ ٘ ٚبالٖ اص خذا٘ٚذ ثشای ثبس ٞضاسْ وٕه ٔیخٛاستٓ ٌ ٚشیٔ ٝیوشدْ .سبتیبْ ثبسٞب ٔشا
ث ٝعشق ٔختّف سإٙٞبیی وشد ٜثٛد٘ذ أب اٍ٘بس اص ایٗ ٌٛش ٔیضٙیذْ  ٚاص آٖ ٌٛش ثیشٔ ٖٚیوشدْ .ث٘ ٝظشْ إٞیت
داستبٖ سا دسن ٘ىشد ٜثٛدْ یب ضبیذ چ ٖٛخٛاٖ ثٛدْ ٛٙٞص ثبصاس ثشایٓ وطص صیبدی داضت  ٚایٗ خبرث ٚ ٝوطص ثبػث
ٔیضذ ثب ٚخٛد ایٙى ٝسخٙبٖ حمیمت سا ٔیضٙیذْ أب ٛٙٞص ٍ٘ب ٚ ٜتٕشوضْ ث ٝثبصاس ثبضذ.
دس یىی اص سٚصٞبی سبَ  )1626( 0221ثٛد وٚ ٝلتی سبتیبْ ایٗ
حبِت ثیمشاسی ٘ ٚبِٞٝبی ٔٗ سا دیذ٘ذ ثب وّٕبت پش لذستی ثٗٔ ٝ

ٌفتٙذ" :دیٍش ثس است ،خّٛی ٔٗ ٔی٘طیٙی  ٚچطٓ اص ٔٗ ثش
ٕ٘یداسی" .ایٗ خّٕ ٝث٘ ٝظش خیّی سبدٔ ٜیآٔذ ٗٔ .آٖ سٚص
ػٕك ایٗ خّٕ ٝسا دسن ٘ىشدْ  ٚاص سٚی ٘بچبسی ،ثذثختی  ٚتشس اص
آیٙذ ٜایٗ وبس سا وشدْ .ثبالخش ٜایٗ ثبس چیضی دس دسٔ ٓ٘ٚشا ٚاداس وشد
و ٝسٚثٝسٚی سبتیبْ ثٙطی ٚ ٓٙچطٓ اص ا ٚثش٘ذاسْٞ .ش چ ٝثیطتش
ٔیٌزضت ٔف ْٟٛایٗ خّٕ ٝثیطتش ثشایٓ ثبص ٔیضذ .ثؼذٞب ٔتٛخٝ
ضذْ و ٝایٗ خّٕ ٝخغبة ث ٝر ٗٔ ٗٞثٛد ٜاست .ث ٝرٌ ٗٞفت ٝضذ" :ث ٝخبی ایٙى ٝایٗ عشف  ٚآٖ عشف پشس ٝثض٘ی ٚ
دس ث ٝدسِ ثبصاس ضٛی تٕشوضت سا سٚی ٔٗ ثٍزاس" .ثذتشیٗ ثیچبسٌیٍِٚ ،شدی دس ثبصاس است .ثبالخش ٜثبیذ تىّیف تٕشوضْ
ٔطخع ٔیضذ .ثبیذ ٘مطٝی سا ٜث ٗٔ ٝدادٔ ٜیضذ .ثبیذ ثشایٓ ٚاضح ٔیضذ و ٝدلیمبً ثبیذ ث ٝودب ٍ٘ب ٜو .ٓٙدیٍش ٕ٘یتٛا٘ستٓ
دس ثبصاس ثچشخٓ ،پشس ٝثض٘ٓ  ٚاص تشس ثّشصْ  ٚثؼذ اص اِٟیت ،خذا٘ٚذ  ٚیب آٖ ٘یشٚیی وٕ٘ ٝیدا٘ٓ ویست  ٚچیست ٌّٝ
ٌزاسی و .ٓٙایٙدب ثٛد ؤ ٝؼٙی تٕشوض یىسٛی ٝسا ثٟتش دسن وشدْ  ٚفٕٟیذْ چشا ث ٝایٗ تٕشوض ٘یبص است .ثب ایٙى ٝتٕشوضْ
ٔتضِضَ ثٛد ٛٙٞ ٚص ٔ ٓٞذاْ ٔیپشد ِٚی ایٗ ثبس حشف "ٔؼّٕٓ" سا فٕٟیذْ .ایٗ ٟٔٓتشیٗ دسس ٔٗ دس ایٗ سا ٜثٛد.
أب تدشثٝی ٔ ٟٓدیٍشْ سا دس ٕٞیٗ اٚاخش ،یؼٙی دس پبییض سبَ  ،)1692( 0215ص٘ذٌی وشدْ .حذٚد چٙذ ٔب ٜپیص اتفبلی ثشایٓ افتبد
و ٝثبػث ضذ تٕبْ ٞستی ٘ ٚیستی سا صیش سٛاَ ثجشْ .خٛدْ سا صیش سٛاَ ثجشْ ،ص٘ذٌی سا صیش سٛاَ ثجشْٞ ،ستی سا صیش سٛاَ
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ثجشْ .دیٍش ٞیچ خبیی ثشای آٚیضاٖ ضذٖ ٘ذاضتٓ؛ حمیمتبً ٞیچ خبیی! ٕ٘یدا٘ٓ چشا ثؼضی ٚلتٞب دٚثبس ٕٝٞ ٜچیض اص ا َٚضشٚع
ٔیضٛد  ٚیه خب٘ ٝتىب٘یِ اسبسی اتفبق ٔیافتذ  ٕٝٞ ٚچیض دٚثبس ٜاص وٛدوستبٖ ث ٝضىُ دیٍشی آغبص ٔیضٛد .ایٗ حبِتِ
ثیلشاسی  ٚپشسص آٖ لذس دس ٔٗ ضذیذ ثٛد و ٝاستبح یب ٞیچ اثضاسی ثشایٓ وبس ٕ٘یوشدٞ ٗٔ .ش ِحظ ٝاِتٕبس ٔیوشدْ:
"پس چشا ٔٗ ث ٝأیذ خٛدْ سٞب ضذٜاْ؟ چ ٝوسی لشاس است ث ٗٔ ٝوٕه وٙذ؟ ایٗ وٕه اص ودب  ٚاص عشف چ ٝوسی ثبیذ
ثیبیذ؟" .لبدس ٘یستٓ ثشایتبٖ اٚج ٘بأیذی  ٚحس تٟٙبییاْ سا تٛضیح د .ٓٞفمظ وٕه ٔیخٛاستٓ  ٚدس ػیٗ حبَ ٌّ ٚ ٝضىبیت
ٔیوشدْ .اص چ ٝوسی وٕه ٔیخٛاستٓ؟ ٕ٘یدا٘ٓ .ث ٝچ ٝوسی ضىبیت ٔیوشدْ؟ ٚالؼبً ٕ٘یدا٘ٓ .تب ایٙى ٝخّٕٝی ٘دبت ثخطی
و ٝص٘ذٌیاْ سا ػٛؼ وشدٔ ،ب٘ٙذ خٛاٞشی اص دٞبٖ سبتیبْ ثیش ٖٚآٔذ:
”“It is what it is; I am who I am
"ٕٞیٗ است وٞ ٝستٕٞ ٗٔ ،بٖ ٞستٓ وٞ ٝستٓ"
اص آٖ ث ٝثؼذ ٔذاْ ایٗ خّٕ ٝدس رٔ ٓٙٞب٘ٙذ روش تىشاس ٔیضذ:
”“it is what it is
خّٕٝی "ٕٞیٗ است وٞ ٝست" ثش ػىس ظبٞش خطٙی و ٝداضت ثشای ٔٗ د٘یبیی اص آصادی سا ث ٝاسٔغبٖ آٚسدٗٔ .
سٚصٞب ثش سٚی ایٗ خّٕ ٝتؼٕك وشدْ .آٖ لذس لسٕت ا َٚایٗ ػجبست ثشای ٔٗ ثضسي ثٛد و ٝحتی لسٕت د..." ْٚأب
ٔٗ ٕٞبٖ ٞستٓ وٞ ٝستٓ" ٛٙٞص دس تؼٕكٞبیٓ ٘جٛد .اِجت ٝثب اػتٕبد ث ٝخّٕ ٝد ْٚثٛد و ٝسٚی خّٕ ٝا َٚسٚصٞب  ٚسٚصٞب
ٔب٘ذْ ٌ ٚشی ٝوشدْٚ .لت  ٚثیٚلت ایٗ خّٕ ٝدس ٚخٛدْ ٔیخٛضیذ ٔ ٚذاْ ث ٝرٔ ٓٙٞیآٔذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اص خٛدْ
پشسیذْ چشا ایٗ خّٕ ٝدائٕبً دس دسٔ ٓ٘ٚب٘ٙذ صً٘ تىشاس ٔیضٛد؟ چ ٝچیضی سا ٔیخٛاٞذ ث ٗٔ ٝثٍٛیذ  ٚیب ثشایٓ ثبص وٙذ؟ ٚ
ِحظٞٝبی صیبدی سا ٔی٘طستٓ ٙٔ ٚتظش ٔیٔب٘ذْ تب ثجی ٓٙدستبٚسد ایٗ خّٕ ٝثشایٓ چیست! ثبالخش ٜثب ٔذأٚتٞب  ٚپب
فطبسیٞبی ٔٗ ثش سٚی ایٗ خّٕ ٚ ٝتطٍٙی ٔٗ ثشای دا٘ستٗ خشدی و ٝپطت ایٗ خّٕٟ٘ ٝفت ٝاست وٓوٓ ٔؼٙی آٖ
ثشایٓ ثبص ٔیضذ؛ اِجتٛٙٞ ٝص ٚ ٓٞالؼبً ٕ٘یدا٘ٓ آیب ػٕك آٖ سا فٕٟیذٜاْ یب ٘ٝ؟!
دسیبفت ٔٗ وٓوٓ ث ٝایٗ ضىُ وبُٔ ٔیضذ:
ٕٞیٗ است وٞ ٝست
ٞستی دس ٞش ِحظ ٝوبُٔ است
ایٗ ِحظ ٝدس "ثٛدٖ" ،وبُٔ است
دٚثبسِ ٜحظ ٝثؼذ وبُٔ است ...ٚ
ایٗ ِحظ ٝدس ثٛدٖ ،تٕبْ  ٚوٕبَ "ٞست"
 ٕٝٞ ٚچیض ٕٞبٖ عٛس ٞست وٞ ٝست
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ٔٗ ثب ضٙیذٖ ایٗ خٕالت ثطذت دٍِشْ ٔیضذْ.
ضٙیذٖ خّٕٝی "ٕٞیٗ است وٞ ٝست" ثبسٞب سا اص دٚضٓ
ثشٔیداضت .ایٗ خّٕ ٝخٛدثٝخٛد ر ٓٙٞسا ث ٝاستبح وشدٖ
ٞذایت ٔیوشد .ث ٝر٘ ٓٙٞطبٖ ٔیداد و ٝتمالی ثیخٛدی ٘ىٙذ
چشا و ٝتمالٞب  ٚدست  ٚپب صدٖٞبی رٞ ٗٞیچ تغییشی دس
ایٗ "ٞست" ایدبد ٕ٘یوٙذٔ .تٛخ ٝضذْ و ٝتٟٙب وبس ٔفیذی وٝ
ٔیتٛا٘ٓ ثى ٓٙپزیشش ٕٞیٗ چیضی ٞست وٞ ٝست .تٟٙب وبس
ٔٗ فمظ پزیشش است؛ ثذٞ ٖٚیچ وٛضص  ٚتمالیی .ایٗ
خّٕ ٝعالیی ٘ ٝتٟٙب سٚصٞبی تّخ ٔٗ سا لبثُ تحُٕ وشد ثّىٝ
خیّی اص دسسٞب  ٚاثضاسٞب سا ثشایٓ خب ا٘ذاختٞ .ش ثبس وٝ
ٔیٌٛیٓ:
”“it is what it is
لّجٓ ٔیٌٛیذ ث ٝایٗ ِحظ ٚ ٝث ٝایٗ ٞستی اػتٕبد وٗ ،حتی اٌش ٞیچ چیض اص آٖ سا ٕ٘یفٕٟی  ٚدسن ٕ٘یوٙی .اػتٕبد ثسیبس
لٛیای داسْ و ٝدس "ٞست" ٞیچ چیض اضتجب٘ ٜیست .ثب ایٙى ٝرٔ ٗٞیخٛاٞذ ٞش اتفبلی سا ٞش عٛس ؤ ٝبیُ است تفسیش
وٙذ  ٚدس ٞش ِحظ ٝلػٝای ثسبصد  ٗٔ ٚسا صخش دٞذ أب لّجٓ ٔیٌٛیذ دس ایٗ "ثٛدٖ" دس ایٗ "ٞستی" ٞیچ چیضی اضتجبٜ
٘یست ٗٔ .ایٗ خّٕ ٝسا ایٗ ٌ ٝ٘ٛث ٝاستبح ٔذیتیطٗ سثظ ٔید ٓٞو ٝثب ضٙیذٖ آٖ تمالٞبیٓ وٕتش ٔیض٘ٛذ .آیب ایٗ
دسست است یب غّظ است سا اص ٔٗ ٔیٌیشد .اٌش ایٗ وبس سا ٔیوشدْ یب اٌش آٖ وبس سا ٔیوشدْ سا اص ٔٗ ٔیٌیشد ،دس ٌزضتٝ
ثبیذ ...دس آیٙذ ٜثبیذ ...سا اص ٔٗ ٔیٌیشد  ٚر ٓٙٞسا خّغ سالح ٔیوٙذ ،چ ٖٛرٞ ٓٙٞش غشی ؤ ٝیص٘ذ ٗٔ ،ثب خٛدْ ٔیٌٛیٓ:
"ٕٞیٗ ٞست وٞ ٝست".
وبس دیٍشی و ٝایٗ خّٕ ٝثب ٔٗ وشد ایٗ ثٛد و ٗٔ ٝتٛپٓ سا دس صٔیٗ اػتٕبد  ٚل َٛا٘ذاختٓ ٌ ٚفتٓ ت ٛث ٗٔ ٝل َٛدادی وٝ
اٌش ثب ر٘ ٗٞش ْٚاص ٔٗ ٔٛاظجت ٔیوٙی  ٚایٗ خّٕ ٝخیّی وٕىٓ وشد و ٝثب ر٘ ٗٞش .ْٚچ ٖٛر ٗٞلػ ٝسشایی ٔیوشد ٚ
ٔیخٛاست اص  ٕٝٞچیض ٘تیدٌ ٝیشی وٙذ  ٗٔ ٚث ٝخٛدْ یبدآٚسی ٔیوشدْ "ٕٞیٗ است وٞ ٝست" ٘تیدٝای دس وبس ٘یست،
تغییش  ٚثش٘بٔٝسیضی دس وبس ٘یستٕٞ ،یٗ ٞست وٞ ٝست  ٚر ٗٞثیچبس ٜدیٍش حشفی ثشای ٌفتٗ ٘ذاضت.
دس عی دٚسٜٞبی سخت ص٘ذٌیاْ د٘یبی غشیجی اص ر ٗٞدیذٜأْ ٗٔ .تٛخ ٝضذْ و ٝر ٓٙٞاص یه عشف ثشای دس سفتٗ اص تٕشیٗٞب
 ٚدسسٞب  ٚثشای ّٔك صدٖ دس ثبصاس ٔذاْ ٔیٌٛیذ ٗٔ" :وٛٙٞ ٝص ث ٝخبیی و ٝثبیذ ٘شسیذٜاْ  ٚدسوٓ ٔحذٚد است!"  ٚثب ایٗ خٕالت
ث ٝخٛدْ ٔدٛص ّٔك صدٖ دس ثبصاس سا ٔیدادْ .ر ٓٙٞخٛدش ٕ٘ ٓٞیدا٘ذ آٖ خبیی و ٝثبیذ ث ٝآٖ ثشسذ دلیمبً ودبست  ٚفمظ حشفص
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سا ٔیص٘ذ ٚ .اص عشف دیٍش ثب خٛا٘ذٖ د ٚوّٕ ٝاص حشفٞبی حمیمت  ٚتشخٕ ٝوشدٖ د ٚخظ اص ٔغبِت سبتیبْ ٌٛ ٚش وشدٖ ثٝ
غحجتٞبی سبتیبْ  ٚث ٝث ٚ ٝچ ٝچ ٝوشدٖ ،رٔ ٗٞشا فشیت ٔیدٞذ ٔ ٚی ٌٛیذ" :ت ٛچیضی فٕٟیذٜای  ٚچیضی دسن وشدٜای پس
چشا ثب ایٗ ٛٙٞ ٕٝٞص ثذثختی!!!؟" ٔٗ ٔتٛخ ٝضذْ و ٝایٗ ثضسيتشیٗ  ٚخغش٘بنتشیٗ ادػبی ر ٗٞاست.
أب تدشث ٝاخیش ٔٗ اسٔغبٖ دیٍشی  ٓٞثشایٓ داضتٔ ٗٔ ،تٛخ ٝضذْ و ٝثٔ ٝیضا٘ی و ٝر ٓٙٞسا ٕ٘یخٛا٘ٓ سَشَْ اص صیش آة
ثیش ٖٚاست  ٚلبدسْ ٘فس ثىطٓ ٞ ٚش چ ٝثیطتش ر ٗٞسا ثخٛا٘ٓ صیش آة ٞستٓ  ٚاحسبس خفٍی ٔیو ٗٔ .ٓٙخیّی ٚاضح
دیذْ وٚ ٝلتی دس د٘یبی رٞ ٗٞستٓ حمیمتبً اص خٛدْ خیّی دٚسْ  ٚث ٝخذا لسٓ و ٝایٗ ٔٛضٛع تمػیش اثضاسٞب ٘یست .ث ٝعٛس
ٚاضح احسبس وشدْ و ٝفمظ ثٔ ٝیضا٘ی و ٝدس "خٛد"ْ ث ٝسش ٔیثشْ اص د٘یبی ر ٗٞدٚس ٞستٓ .أب چغٛس ٔیتٛا٘ٓ دس
"خٛد"ْ ثیطتش ث ٝسش ثجشْ؟ ایٗ سٛاَ سا ثبسٞب اص خٛدْ پشسیذٜاْ  ٚخٛاثص ثشای ٔٗ ایٗ ثٛد :ثب تطٍٙی ،ثب تطٍٙی ،ثب
تطٍٙی ،ثب ػطك ،ثب تٕشوض یىسٛی ،ٝثب خّٛظ ٘یت ،ثب اثضاسٞب ،ثب دسسٞب ،ثب ٌ٘ َٛضدٖ خٛدْ ،ثب ػبدت ٘ذادٖ ر ٓٙٞث ٝغش
صدٖ ،حشف صدٖ ،لضبٚت وشدٖ ...ٚ
اص خشدی ؤ ٝؼّٕٓ دس غبِت دسسٞب  ٚاثضاسٞبیص ث ٗٔ ٝداد ،وٓوٓ احسبس وشدْ و ٝخبیی ثشای سسیذٖ ٘یست ٕٞ ٚیٗ
است وٞ ٝست .ثب غشاحت ٔیٌٛیٓ و ٝثٛدٖ دس ایٗ سا ٜضدبػت ٔیخٛاٞذ ،خیّی  ٓٞضدبػت ٔیخٛاٞذ٘ .خٛا٘ذٖ افىبس
ضدبػت ٔیخٛاٞذ .ث ٝپستب٘ه ساضی ٘جٛدٖ ،ضدبػت ٔیخٛاٞذ أب دس ٞش حبَ "ٕٞیٗ ٞست وٞ ٝست".
ٔٗ تدشث ٝوشدْ و ٝایشادی دس پشس ٝصدٖ دس ثبصاس ٘یست أب ثبیذ ثذا٘ٓ و ٝػّت ثذثختیٞبیٓ ،تٛخ ٝوشدٖ ث ٝخبی اضتجب ٜاست؛ ثب
ایٗ ٚخٛد ٕ٘یٌٛیٓ صخش ٕ٘یوطٓ ٔ ٚذاْ اص خٛضی سٛت ٔیص٘ٓ ،اثذاً چٙیٗ چیضی ٘یست أب دصد تٛسظ اثضاسٞب  ٚدسسٞب پیذا
ضذ ٗٔ ٚ ٜصٔبٖٞبیی صخش ٔیوطٓ و ٝث ٝدصد خٛدْ تٛخ٘ ٝطبٖ ٔید ٚ ٓٞآٖ لذس ثضسٌص ٔیو ٓٙو ٝدیٍش خٛدْ  ٓٞاص پَسَص
ثشٕ٘یآیٓ  ٚثؼذ دس ایٗ ٔٛالغ حشف ٔؼّٕٓ سا ث ٝیبد ٔیآٚسْ و ٝتٟٙب سا ٜثٛدٖ دس ثبصاس ٘ ٌٓ ٚطذٖ دس آٖ ،استفبد ٜاص سٚش
ٙٞش ص٘ذٌی وشدٖ است؛ یؼٙی دس ثبصاس ثٛدٖ  ٚدس ػیٗ حبَ دس "خٛد" ثٛدٖ ٗٔ .تدشث ٝوشدٜاْ وٚ ٝلتی دس ثبصاس ٞستٓ أب دس
ػیٗ حبَ ٘یٓ ٍ٘بٞی  ٓٞث" ٝخٛد"ْ داسْ ،چمذس ٚاثستٍیٞبیٓ وٕتش است  ٚتػٛیشٞب ثشایٓ ثیإٞیت ٞستٙذ .اِجت ٝخیّی
ٚلتٞب ثشادس احسبسیاْ 9ث ٝدِیُ تٕشوض اضتجب ،ٓٞآٖ لذس لذست ٔیٌیشد و ٝایٗ وبس اص ٔٗ ثشٕ٘یآیذ.
ٔٗ خیّی دٚست داضتٓ و ٝثتٛا٘ٓ تدشثٝاْ سا ثٟتش ثب وّٕبت تٛضیح ثذ ٓٞأب ٚالؼبً ٕ٘یضٛد  ٚلبدس ٘یستٓ وپسِٛی ثسبصْ وٞ ٝش آ٘چٝ
ثش ٔٗ ٌزضت سا دس آٖ ثٍٙدب٘ٓ؛ تٟٙب ٔی تٛا٘ٓ ثٍٛیٕٓٞ" :یٗ ٞست وٞ ٝست ٕٞ ٓٞ ٗٔ ٚبٖ ٞستٓ وٞ ٝستٓ".
ثب ػطك ث ٝسإٙٞب ،ثب ػطك ث" ٝخٛد" ،ثب ػطك ث ٝدسسٞب  ٚث ٝاثضاسٞب...
پب٘تٝآ
6

تػعیف ایو هاژً در نلالٌای ةا غيُان "چَار ةعادر" آنطً اؼت .ایو نلالٌ در قفسٌی  35ایو نذهُغٌ آهردً ؿطً اؼت.
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ؼاتیامٍ :هان ظُر کٌ ٍع فعدی در زنان تُلطش پطر ،نادر ،صُیـاهىطان،
دهؼتان ه زتی دؿهيان اه از كتل اىتضاب ؿطًاىط ،ةٌ ٍهان گُىٌ
صُیـاهىطان ذٍيی اه ىیغ از كتل اىتضاب نیؿُىط .ایو صُیـاهىطان ذٍيی،
ةاهرٍا ،ایطًٍا ،غادات ه گعایؾٍای اه ٍؽتيط .ةع ایو اؼاس نیتُاىیم ةگُییم کٌ ةعصی از نعدم از لساظ
ذٍيی در صاىُادًٍای پع دهػیت نتُلط نیؿُىط ه ةػضی در صاىُادًٍای کم دهػیت.
ٍع کطام از ایو صُیـاهىطان ،چٌ دؽهی ةاؿيط ه چٌ ذٍيیٍ ،هغنان ةا ةطن نتُلط ؿطً ه ٍع کطام از آنٍا
ةاغث تُلط صُیـاهىطان ازؽاؼی نیؿُىط .ةياةعایو ةا تُلط اؼم ه فعم ،صُیـاهىطان ةیـهار دیگعی ىیغ ةٌ
دىیا نیآیيط.
صُیـاهىطان ازؽاؼیِ ٍع ؿضفٍ ،هان غکػ الػهلٍای اه در نلاةل صُیـاهىطان دؽهی ه ذٍيیاش
ٍؽتيط .ةعای نحال اگع در ىظع ةگیعیم کٌ یکی از صُیـاهىطان ذٍيی ،یػيی یکی از افکاری کٌ ةاز ٍم ةع
اؼاس ٍهان ةاهرٍای غلط زادً ؿطً اؼت ،ةاغث یک هاکيؾ ازؽاؼی ؿُد ،آن هاکيؾ ،یکی از صُیـاهىطان
ازؽاؼی اه نیؿُدٍ .هچيیو ةطن ةا صُیـاهىطان رهزی صُد ةٌ دىیا نیآیط .صُیـاهىطان رهزی چٌ
ٍؽتيط؟ اؿضاص یا چیغٍایی کٌ در ظُل ؼفعِ ةازگـت اه ةٌ صاىٌ ةٌ اه کهک صُاٍيط کعد ه یا افکاری کٌ
اؿتیاؽ ةٌ آزادی ،صُؿسالی یا داىؽتو زلیلت را در اه ایذاد نیکييط.
ةياةعایو ٍع فعدی کٌ نتُلط ؿطً ه در كالب ؿکل ه فعم ظاٍع نیؿُد ،چَار ؼلؽلٌ ایل ه تتار ةا صُد
نیآهرد؛ ایو ایل ه تتار یا ةٌ زةان دیگع ایو صُیـاهىطان ،در ظُل ؼفعِ اه نیتُاىيط یا کهک ةاؿيط ه یا ناىع
ایذاد کييط .از ایو پػ نا ایو صُیـاهىطان را "ةعادر" نیىانیم .ایو ةعادران ةٌ چَار فعم یا قُرت نیآیيط:
 -1ةٌ قُرت پطر ،نادر ،ةعادر ،صُاٍع ،دهؼت ،دؿهو ه ...کٌ ةعادرٍای دؽهی ىانیطً نیؿُىط.
 -2ةٌ قُرت ةاهرٍا ،ایطًٍا ،غادات ه گعایؾٍا کٌ ةعادرٍای ذٍيی ىانیطً نیؿُىط.
 -3ةٌ قُرت داؿتو تعس ،ؿذاغت ،زؽاس ةُدن ،تيفع ،غـق ه ...کٌ ةعادرٍای ازؽاؼی ىانیطً نیؿُىط.
 -3ةٌ قُرت غالكٌ ةٌ غهیق ؿطن ،تػهق ةعای درک ایو زىطگی ،تـيگی ؿطیط ةعای ىذات ه آزادی ،نالكات
ةا اؿضاقی کٌ ةعای اه کهک ٍؽتيط ،ناىيط نػلم (گُره) ،صُاىطن کتابٍای نػيُی ه یا گُش دادن ةٌ
ؼضيان اؿضاصِ صُد ؿياصتٌ ،ةازدیط از نکانٍای رهزاىی ه ...کٌ ةعادرٍای رهزی ىانیطً نیؿُىط.
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ایو چَار ةعادر در ظُل ؼفع اه ٍهیـٌ در زال تغییع ه ظغیاىيط چُن ةا دؽم زادً ؿطً ه از پيخ غيكع
تـکیل ؿطًاىط .ةياةعایو درؼت ناىيط ةطن ةایط نعازل نضتلفی را ؼپعی کييط .زال نهکو اؼت ةپعؼیط
چگُىٌ ایو پيخ غيكع ،افکار یا ازؽاؼات را تـکیل نیدٍيط؟
ٍهان ظُر کٌ ٍهٌ چیغ ةٌ ؿکل ظعیفی از غهق ةع نیصیغد ه ؼپػ ؿکل نیگیعد ،ةٌ ٍهان قُرت ٍم پيخ
غيكع ةٌ قُرت ظعیف ،افکار ه ازؽاؼات را تـکیل نیدٍيط ه ؼپػ ةٌ آٍؽتگی ىهایان ؿطً ه كاةل لهػ
نیؿُىط (آفعیيؾ)؛ درؼت ناىيط ىعفٌای کٌ در ؿکم نادر پعهرش نییاةط ،پيخ غيكع از غهق ،افکار را تـکیل
نیدٍيط ه کمکم ه کمکم ةٌ قُرت دؽم ىهایان نیؿُىط .ةعادران دؽهی ،ذٍيی ه ازؽاؼی در یک زفعً ةٌ
ظُر فـعدً كعار گعفتٌاىط کٌ ةاغث ایذاد ةَهو نی ؿُىط .اگع ایو ةعادران را از ؼعاؿیب گعایؾٍای دىیُی ةٌ
پاییو ةغلعاىیمٍ ،هان ظُر کٌ ةٌ ظعؼ پاییو ؼعازیع نیؿُىط ،ةغرگتع ه پع ؿتاپتع نیؿُىط .ایو ةٌ چٌ
نػيی اؼت؟ ةٌ ایو نػيی اؼت کٌ افکار ةیـتع ه ةیـتعی هدُد دارد ،ناىيط ایيکٌ ٍع فکعی ضعب در ةیىَایت
ؿُد .ایو الگُیی اؼت کٌ ٍع یک از ایو چَار ةعادر از آن پیعهی نیکييط .زال نهکو اؼت ةپعؼیط در نُرد
ةعادر رهزی چگُىٌ اؼت؟ آن چگُىٌ ةغرگتع نیؿُد؟ در دُاب نیگُیم کٌ ةعادر رهزی ةغرگتع ىهیؿُد
ةلکٌ تـيٌتع نیؿُد ه کمکم ةع رهی ةعادران دیگع ةٌ قُرتٍای نضتلفی فـار نیآهرد .زال اگع در نُرد ایو
ةَهو تػهق کيیط ،آن را از ٍم دطا کيیط ه ةٌ دكت نُرد ةعرؼی كعار دٍیط ةاغث آزادی ؿها صُاٍط ؿط .ةٌ
ٍهیو دلیل اؼت کٌ درسٍا ه اةغارٍای نا نؤجع ٍؽتيط چُن آنٍا ةاغث ؼٌ چیغ نیؿُىط:
 -1گؽتعش ضهیع آگاٍی ه اتكال ةٌ زلیلت.
 -2آنُزش در نُرد ایيکٌ چگُىٌ ةا ةعادران ةٌ ظُر نؽالهتآنیغ زىطگی کيیم .نا یاد نیگیعیم کٌ ةا ىعنی ه
ةا تُدٌ ىکعدن ةٌ آنٍاٍ ،هغیؽتی را ةعایـان ةؽیار نـکل کيیم تا ایيکٌ دیگع در "صاىٌ"ی نا ىهاىيط.
 -3یا ایيکٌ ضهیع آگاٍی نا ةٌ اىطازًای گؽتعش یاةط کٌ ةعادران در آن گؽتعش ،ةغرگی صُد را از دؼت ةطٍيط.
نتطٍای دادً ؿطً ةاغث نیؿُىط کٌ ةعادران دؽهی ،ذٍيی ه ازؽاؼی اهلُیت صُد را در زىطگی نا از دؼت
ةطٍيط تا ایيکٌ هدُدؿان زیاد ازؽاس ىـُد .در آن نُكع داىـیو ایو ةعادران ،آزادی ،قلر ه ؿادی صُاٍط
ةُد .زال در پػ آن چَار ةعادر" ،صُدِ" زلیلی هدُد دارد .اه آزادتع از آزاد ،ؼتکتع از ؼتکتاالن ،ةیاىتَا ه
اةطی ؼت .ةا ؿياصت ه آؿيایی ةا ةعادران ،چٌ دؽهی ةاؿيط ،چٌ ذٍيی ،ازؽاؼی ه یا رهزی ،نا ىؽتت ةٌ
صُدِ فاىی ه گظرا آگاٍی ةیـتعی پیطا نیکيیم .از ظعیق ایو آگاٍی ،داىایی ه درک گؽتعش نییاةط .ؼپػ
نا نیتُاىیم آن زلیلتِ ىانعئی را کٌ ٍهان "صُد" هاكػی اؼت ةٌ هضُح ةتیيیم .نا نیتُاىیم چـهاىهان را
ةع رهی چَار ةعادراىی کٌ دیطً نی ؿُىط ةتيطیم ه ةا رٍا کعدن آن ٍا ،آزاد ؿُیم.
 31ژاىُیٌ  11( 2005ةَهو )1356
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راه باکتی
ساتیام :هیخَاّن در هَرد عطق الْی یب راُ ببکتی بب ضوب صحبت کٌن .سبی بببب هی گَیٌذ کِ راُ ببکتی ّوبًٌذ بچِ
گزبِ ایست کِ هبدرش اٍ را اس پطت گزدًص گزفتِ است ٍ حول هیکٌذ .بچِ گزبِ ّیچ هسئَلیتی ًذارد بلکِ ّوِ
هسئَلیتّب هتَجِ هبدر است ،اهب در عیي حبل بچِ گزبِ ببیذ بِ هبدرش اعویٌبى داضتِ ببضذ کِ ّزگش اٍ را رّب ًخَاّذ
کزد .ایي رٍش ،راُ ببکتی است کِ راُ سزسپزدگی ٍ عطق ّن ًبهیذُ هیضَد.
ٌّگبهی کِ هي هعلن خَدم سبیبببب را هالقبت کزدم ،بِ دلیل احسبس ًباهیذی ٍ بیچبرگی کِ در هي ٍجَد داضت ،بب
دیذى بشرگی ٍ عظوت اٍ عبضقص ضذم .هي بِ قصذ عبضق ضذى بِ ٌّذٍستبى ًزفتن اهب بب دیذى بشرگی ٍ عظوت
اٍ ،عطق در هي بَجَد آهذٍ .قتی بب چٌیي چیشی هَاجِ ضذم دیگز هٌی بِ عٌَاى یک ضخص ٍجَد ًذاضت ٍ هي بب
توبم ٍجَد ،قلبن را بِ اٍ دادم .ضوب هوکي است قلب خَد را بِ ضخص اضتببّی بذّیذ ٍ در ًْبیت دلطکستِ ضَیذ
ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً
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اهب در هَرد هي ،چَى قلبن را بِ ضخص درستی دادُ بَدم ،ببعث ضذ جبدُی ّوَاری اس خَدکبٍی بِ سَی خذاضٌبسی یب
ضٌبخت "آى" ایجبد ضَد.
حبل چزا ایي عطق تب بِ ایي اًذاسُ هْن است؟ عطق بسیبر اّویت دارد سیزا اگز ضوب اس هي هتٌفز بَدیذ ایٌجب دٍر ّن
جوع ًویضذیذ .اگز ضوب هزا دٍست داضتِ ببضیذ ،بِ گفتِّبی هي اعتوبد هیکٌیذٌّ .گبهی کِ بِ هي اعتوبد
کزدیذ ،گفتِّبی هزا عول هیکٌیذ ٍ ٍقتی کِ بِ آىّب عول کزدیذ هٌفعت خَاّیذ بزد .احسبس هي ًسبت بِ بببب
بِ ّویي ضکل بَدٍ .قتی صحبتّبی اٍ را ضٌیذم ،احسبس کزدم کِ آغبس ٍ پبیبى ّوِ چیش اٍ است ٍ بزای هي تب ابذ
بز رٍی ّوِ چیش هُْز تبییذ سدُ ضذ.
پزهب (عطق) آتطی است کِ هب را بِ جلَ حزکت هیدّذّ .ویي آتص است کِ قلبّبیوبى را بِ خبکستز تبذیل
هیکٌذ .ایي عطق ٍ اعتوبد ببالخزُ گَشّبی ضوب را بب حقیقت ّوسَ هیکٌذ ٍ سپس ضوب آى را تجزبِ خَاّیذ کزد
(یعٌی ًْبیتبً عطق ،ضوب را بِ سوت خِزَد خَاّذ بزد).
چزا ببیذ پزهب ٍ عطق هي بِ سَی ضوب ّذایت ضَد؟ سیزا اگز ایي گًَِ فکز ًویکزدم خِزَدی را کِ در هي جزیبى دارد
تقذیوتبى ًویکزدم .پس عطق هحزکی است بزای دادى ٍ گزفتيِ خِزَد ٍ ،بِ ّویي دلیل است کِ خِزَدی کِ ایٌجب عزضِ
هیضَد ،تب بِ ایي اًذاسُ پز هحتَا ٍ سیبب ست.
ٌّگبهی کِ ضوب توبم قلب ٍ افکبرتبى را بِ یک هٌبع هیدّیذ ،آى هٌبع هسئَل ضوب خَاّذ ضذٍ .لی هسئلِی
اسبسی ایي است کِ بب یک عطق ٍ سزسپزدگی ًصفِ ٍ ًیوِ چٌیي اتفبقی ًویافتذ .ببیذ ایي عطق ٍ سزسپزدگی بب
توبم قلب ٍ ٍجَد ،بذٍى قیذ ٍ ضزط ٍ بذٍى بزٍ بزگزد ببضذ تب ضوب را بِ ّذفِ خَدضٌبسی بزسبًذ.
هي فقظ بِ خبعز عطق است کِ ّز ّفتِ در ایي هکبى حبضز هیضَم .عطق ضوب ٍ عطق هي هب را دٍر ّن جوع
هیکٌذّ .یچ چیش ببالتز اس عطقی کِ هي اس آى سخي هیگَین ًیست .در ایي عطق ّیچ قضبٍتی ٍجَد ًذارد .ایي
عطق بِ ّیچ قزاردادی ًیبس ًذارد ٍ ّیچ پزسطی راجع بِ گذضتِ ضوب ،هذّبتبى ،یب احیبًبً گٌبّبًی کِ هوکي است
هزتکب ضذُ ببضیذ ًذارد .هي بِ گٌبّبى ضوب اّویتی ًویدّن .هوکي است خَد هي ّن هزتکب گٌبُ ضذُ ببضن،
ٍلی هي بِ آىّب گٌبُ ًویگَین ،هي آى اعوبل را "اًجبم دادى" هیًبهن .ایي عطق چیشی است کِ ببعث هیضَد ّز
هکبًی تبذیل بِ جبیگبُ الْیت ضَد.
صالقٌ ای از دی.هی.دی "آیا ةا نيی؟"  15نی  25( 2004ادیتَـت )1356
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ثب ػطك ثیوشاٖ ثشای حمیمت ص٘ذٌیاْ...

دس ثٟبس سبَ  ٗٔ 1626ثشای اِٚیٗ ثبس ثب اسٓ سبتیب سبییثبثبی ػضیضْ آضٙب ضذْ .آٖ صٔبٖ تبصٔ ٜتٛخ ٝثیٕبسیِ
فشص٘ذا٘ٓ ضذ ٜثٛدْ  ٚث ٝأیذ دسٔبٖ ثچٞٝبٕٞ ،شا ٜثب خب٘ٛادٜاْ ساٞی ٙٞذٚستبٖ ضذیٓ؛ سفشی و ٝخبسج اص اسادٜی ٔب ثٛد
 ٚثب اسادٜی ثبثبی ػضیضْ ا٘دبْ ضذٚ .لتی ثٙٞ ٝذٚستبٖ سسیذیٓ  ٚث ٝسٕت سٚستبی ثبثب یؼٙی "پٛتبپبستی" 12سفتیٓ ،ػطك
 ٚآسأص سا دس خٛدْ احسبس ٔیوشدْ .آٖ صٔبٖ ٕ٘یدا٘ستٓ ایٗ آسأص اص ودبست؟ ایٗ ػطك چیست؟ تب ایٙىٝ
اص عشیك یه خب٘ٓ ایشا٘ی ،وتبة تؼبِیٓ ثبثب ثٔ ٗٔ ٝؼشفی ضذ .ثؼذ اص خٛا٘ذٖ وتبة ٓٞ ،سٛاَ  ٓٞ ٚخٛاة یه ثٝ
یه دس ر ٓٙٞضىُ ٔیٌشفتٙذ ِٚی ٛٙٞص  ٓٞثب افىبس  ٚسٛاالت ثسیبس صیبدی ٕٞشا ٜثٛدْ و ٝخٛاثی ثشای آٖ ٞب ٘ذاضتٓ:
چشا ثچٞٝبی ٔٗ؟ چشا ٔٗ؟ ...ٚ
ٔب حذٚد یه ٔب ٜدس ٙٞذٚستبٖ ٔب٘ذیٓ.
یىی اص سٚصٞبی آخش سفش ،ثبثب سا دس
11
ٔحٛعٝی آضشاْ ،ثیش ٖٚاص "ٔٙذیش"
دیذْ .ثب ٍ٘بٞی خیش ٜدس چطٕب٘ٓ ٍ٘بٜ
وشد  ٚایٗ ٍ٘ب ٜیه ٔؼدض ٜثٕٞ ٝشاٜ
داضت :آسأص ػدیجی دس ٚخٛدْ
تدشث ٝوشدْ و ٝثشایٓ تبصٌی داضت؛
آسأطی ٕٞشا ٜثب ػطك .ایٗ ػطك
 ٚآسأص سحٕتی ثٛد و ٝاص عشف
ٔؼّٕٓ ثٞ ٗٔ ٝذی ٝداد ضذ.
صٔب٘ی و ٝاص ٙٞذٚستبٖ ثبصٌطتٓ دیٍش دسد  ٚس٘ح ث ٝضذت لجُ ٕٞشا٘ ٓٞجٛد أب ٛٙٞص سشدسٌٓ ثٛدْ .تب ایٙى ٝاص عشیك
ثبثبی ػضیضْ و ٕٝٞ ٝچیض عجك خٛاست  ٚاسادٜی اٚست ،ثب سبتیبْ ٘بص٘یٗ آضٙب ضذْ  ٚاص عشیك دسسٞبی ٘بص٘ی ،ٓٙساٜ
خب٘ ٝث٘ ٗٔ ٝطبٖ داد ٜضذٞ .ش ٚلت دسثبسٜی ثیٕبسی ٔ ٚطىالت فشص٘ذا٘ٓ ثب سبتیبْ خبٖ غحجت ٔیوشدْ ثٗٔ ٝ

10

ىام دٍکطًای کُچک در ديُب ٍيطهؼتان کٌ آؿعام اقلی ؼایةاةا ةيام پعاؿاىتی ىیلیام (آؿیاىٌی قلر ةعیو) در آىذا كعار دارد.
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ٔیٌفتٙذ" :سٞب وٗ ،سٞب وٗ ٔ ٚذیتیطٗ حضٛس ا٘دبْ ثذ :ٜچٙب٘چ ٝخذا٘ٚذ  ٕٝٞچیض  ٕٝٞ ٚخب ٞست پس ٔٗ چٔ ٝیتٛا٘ٓ
ثبضٓ".
دس اثتذای آضٙبییاْ ثب سبتیبْ دسن دسستی اص ٌفتٞٝب  ٚپیبْٞبی ایطبٖ ٘ذاضتٓ أب ثب تٕشیٗ وشدٖ  ٚثب ث ٝوبس ثشدٖ
تٕبْ ایٗ پیبْٞب  ٚاثضاسٞبیی و ٝدس اختیبس ٔٗ ٌزاضتٙذ ،وٓوٓ  ٚوٓوٓ تٛا٘ستٓ ثب دیذ دسست ث ٝسٛاَٞب  ٚچشاٞبی رٓٙٞ
ٍ٘ب ٜو ٚ ٓٙایٗ ٍ٘ب ٛ٘ ٜثبػث ٔیضٛد و ٝثب احسبس سجىی  ٚغّح ،دس ثٛدٖ ص٘ذٌی و.ٓٙ
سبتیبْ ث ٗٔ ٝآٔٛختٙذ و ٝثب ثبٚس وشدٖ افىبسٚ ،اسد ص٘ذاٖ ر ٗٞضذٜاْ  ٚایٗ ٌ ٝ٘ٛدس ص٘دیش دسد  ٚس٘ح ٌشفتبس ضذْ  ٚثب
٘شفتٗ ثب افىبس اص ٕٞبٖ دسی وٚ ٝاسد ضذْ ،خبسج ٔیض .ْٛایطبٖ ث ٗٔ ٝیبد داد٘ذ دسد  ٚس٘ح فمظ صاییذٜی رٗٞ
است پس حمیمت ٘ذاس٘ذ .پزیشش  ٚدسن ایٗ خشد ثبػث ٔیضٛد آسأص  ٚػطك سا دس ٔیبٖ تٕبْ ٘بٔالیٕبت
سٚصٌبس ،دس ٚخٛد خٛدْ پیذا و ٗٔ .ٓٙایٗ آسأص  ٚػطك سا ٔذی ٖٛحمیمت ٞستٓ.
او ٖٛٙدیذ ٚاضحی پیذا وشدٜاْ  ٚدیٍش چیضی ٕ٘یتٛا٘ذ ٔب٘ٙذ ٌزضتٔ ٝشا سشدسٌٓ وٙذ صیشا ثب استفبد ٜاص دسسٞبی سبتیبْ،
تػٛیش ٚاضحی اص ر ،ٗٞثذٖ  ٚخّمت ث٘ ٗٔ ٝطبٖ داد ٜضذ ٜاست .س٘ٚذ  ٚاغ َٛص٘ذٌی ٔٗ ٕٞشا ٜثب ػطك ٚ
آسأص ضذ ٚ ٜدسد  ٚس٘ح ٕ٘یتٛا٘ذ ٔب٘ٙذ سبثك ٔشا اص خبیٍب ٜاغّیاْ تىبٖ دٞذ .ثب ٔذیتیطٗ استبح تمشیجبً دس ثیطتش
ٔٛاسد ٔیتٛا٘ٓ سفتٗ ثب داستبٖٞبی رٙٞیاْ سا ٔتٛلف و ٚ ٓٙآٔٛختٝاْ و ٝوبس ر ،ٗٞفىش وشدٖ  ٚعجیؼت ٔٗ ،سىٛت
است .سٚصی سبتیبْ ثٌ ٗٔ ٝفتٙذ عجیؼت فشص٘ذا٘ٓ ٘یض سىٛت است .ث ٝایٗ تشتیت ٞش ٚلت فىشِ دسد  ٚس٘ح
فشص٘ذا٘ٓ ث ٝسشاغٓ ٔیآیذ ثب استبح وشدٖ ،تٛخ ٚ ٝتٕشوضْ سا ث ٝعشف خب٘ٔ ٝیثشْ  ٚدس ٚ ٖٚحمیمت ٚخٛد فشص٘ذا٘ٓ
سا ٔیثی ٓٙو ٝدسد  ٚس٘دی ٘ذاسد .تٕبْ ایٗ ٞذیٞٝبی اسصضٕٙذ ،ثشای ٔٗ سٞبیی ث ٝاسٔغبٖ آٚسدٜا٘ذ.
ٔٗ ثب أیذ ثٟجٛدی ثیٕبسی فشص٘ذاْ لذْ دس ایٗ ٔسیش ٌزاضتٓ أب یبدٌشفتٓ و ٝفشغت داد ٜضذ ٜسا ثبیذ غشف آصادی
خٛدْ و ٚ ٓٙدسن  ٚداضتٗ ایٗ اِٛٚیت ثشای فشص٘ذا٘ٓ ٘یض ساٍٞطب خٛاٞذ ثٛدٔ .سیشی و ٝتبو ٖٛٙپیٕٛدٜاْ ثٗٔ ٝ
آٔٛخت وٞ ٗٔ ٝیچ چیض اص آ٘چ ٝفىش ٔیو ٓٙخٛة  ٚیب ثذ است ٕ٘یدا٘ٓ؛ ٞش چ ٝایٗ خشد ػٕیكتش ضٛد اػتٕبد وشدٖ ثٝ
خذا٘ٚذ آسبٖتش ٔیضٛد.
ای ػضیضتشی ...ٓٙأیذٚاسْ ت ٛاص ٔٗ خٛضٛٙد ثبضی.
ثب ػطك ...فشضتٝ
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ٚ لتی ذٛاستٓ ثٛٙیسٓ ٕ٘یزا٘ستٓ اظ ودب ضطٚع وٓٙ؟! چكٛض زض ٔٛضز تغییطاتی و ٝزض
ٚخٛزْ  ٚظ٘سٌیاْ اتفبق افتبز ،اظ ٚلتی ثب سبتیبْ آضٙب ضسْ  ٚایٗ ػطك ضا احسبس وطزْ ،ثٛٙیسٓ؟
 ٕٝٞچیع تغییط وطز ٚ ٜاو ٗٔ ٖٛٙاحسبس ٕ٘یو ٓٙو ٝآٖ آزٔی و ٝلجالً ثٛزْ ٞستٓ.
چٕ٘ ٖٛیزا٘ٓ اظ ودب ضطٚع و ،ٓٙاظ اثتسا ٔی٘ٛیسٓ .لجُ اظ سبتیبْ ظ٘سٌی ٔٗ ث ٝظبٞط ذٛة ٚ
ٔطف ٝثٛز أب ٞط چ ٝث ٝذبقطات ٌصضتٍ٘ ٝبٔ ٜیوٕٞ ٓٙیط ٝغٍٕیٗ ثٛزْ .زض زٚضاٖ ٘ٛخٛا٘ی
 ٚخٛا٘ی ٕٞیط ٝث ٝز٘جبَ یه ُٔسىٗ ٔٛلتی ثطای تسىیٗ ایٗ غٓ ثٛزْ  ٚیب خستدٛی چیعی وٝ
ثطای ٔستی تٛخ ٟٓضا ث ٝآٖ ثس ٚ ٓٞاحسبس غٓ ٘ ٚبضؾبیتیاْ ضا فطأٛش و .ٓٙظٔب٘ی و ٝثطای
٘رستیٗ ثبض غسای سبتیبْ ضا ضٙیسْ  ٚزض زیٚ.ی.زی تػٛیط ایطبٖ ضا زیسْ ٌٛیب ثط ضٚی آتطی و ٝزض
ٚخٛز  ٚش ٓٙٞثٛز آثی ضیرت ٝضس .آٖ ظٔبٖ ثبضزاض
ثٛزْ  ٚثیطتط ٔست زض ضترترٛاة ث ٝسط ٔیثطزْ .ثٝ
یبز زاضْ و ٝاوثط ٔٛالغ ضٚی ترت زضاظ ٔیوطیسْ ٚ
زیٚ.ی.زیٞبی ایطبٖ ضا تٕبضب ٔیوطزْ .حتی
ٔٛالؼی ؤ ٝیذٛاستٓ ثرٛاثٓ ،ثب غسای ایطبٖ ثٝ
ذٛاة ٔیضفتٓ .افىبضی و ٝپیص اظ آٖ ٔطتجبً زض شٓٙٞ
تىطاض ٔیضس ،وٓوٓ  ٚوٓوٓ ذبٔٛش ضس .زض آٖ
ٚیسیٞٛب ٔكبِت ثسیبضی ثٛز و ٗٔ ٝآٖٞب ضا زضن
ٕ٘یوطزْ  ٚیب ث ٝآٖٞب ضه ٔیوطزْ أب چیعی وٝ
ٞیچ ضىی ث ٝآٖ ٘ساضتٓ ایٗ ثٛز و ٝحبِٓ ٘سجت ثٝ
لجُ ،ثی ٟ٘بیت ثٟتط ضس ٜثٛز.
زاستبٖ ٔٗ ایٗ ٌ ٝ٘ٛآغبظ ضسٚ :لتی ػبضك سبتیبْ
ضسْ چیعی زض ٚخٛز ٔٗ ثیساض ضس ٌٛ ٚیب زضن وطزْ
وٞ ٝسف ٚخٛز ٔٗ چیست .اظ آٖ ظٔبٖ ث ٝثؼس ٗٔ ،تٟٙب ٔیذٛاستٓ ث ٝایطبٖ ٘عزیه ثبضٓ،
ذسٔت و ٚ ٓٙثٌٝ٘ٛ ٝای ایطبٖ ضا ذٛضحبَ و .ٓٙایٗ آتص ،خب٘طیٗ غٓ ٘ ٚبضؾبیتیای وٕٞ ٝیطٝ
احسبس ٔیوطزْ ضس .ایٗ آتص یه ُٔسىٗ ٔٛلتی ٘جٛز ثّى ٝخب٘طیٗ تٕبْ غٓٞبی ٚخٛز ٔٗ
ضس .ایٗ ػطك ،یه تح َٛثعضي ثٛز  ٚثطذی اظ ذػٛغیبت اذاللی ٔٗ ٔب٘ٙس تطس ،ػػجب٘یت ٚ
تٛلغ ضا ث ٝػطك  ٚذسٔت ثٞ ٝسفٓ تغییط زاز ٛٙٞ ٚض  ٗٔ ٓٞضا تغییط ٔیزٞس .ایٗ ػطك ٔٗ ضا
ٞطیبض ٍ٘ٔ ٝیزاضز تب ثب افىبضی و ٗٔ ٝضا اظ سبتیبْ  ٚػطمی و ٝزاضْ زٚض ٔیوٙسٕٞ ،طا٘ ٜطٚ ْٛ
ثبػث ٔیضٛز ٞیچ چیعی ث ٝخع فىط سبتیبْ  ٚذٛضحبَ وطزٖ ایطبٖ ثطایٓ ٔ٘ ٟٓجبضس.
زض ایٗ زٚضاٖ ٔٗ ٔؼدعات ظیبزی زیسْ .چیعٞبیی و ٝثطای ش ٗٞلبثُ زضن ٘یست ،چیعٞبیی وٝ
قجك ثبٚضٞبی ز٘یب ٕٔىٗ ٘یست .ظٔب٘ی و ٗٔ ٝثطای اِٚیٗ ثبض سبتیبْ ضا ٔاللبت وطزْ ،ظثبٖ
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فبضسی ضا ث ٝذٛثی ٕ٘یزا٘ستٓ أب اآلٖ غحجتٞبی ایطبٖ ضا ثطای زیٍطاٖ تطخٕٔ ٝیو .ٓٙثطای
ٔٗ ذٛا٘سٖ  ٚیب ضلػیسٖ ٘ ٝتٟٙب آسبٖ ٘جٛز ثّىٞ ٝطٌع ا٘دبْ ٕ٘یزازْ أب حبال زض ثط٘بٔٞٝبی
اِٟی ایٗ وبضٞب ضا ا٘دبْ ٔیز ٗٔ .ٓٞیه پعضه خطاح ٞستٓ ٞ ٚطٌع ضٚحیٝی ذالق ٙٞ ٚطٔٙس
٘ساضتٓ أب اؤ ٖٛٙیتٛا٘ٓ ٘مبضی و ٚ ٓٙیب ثطای ٌطزٕٞبییٞبی اِٟی تعئیٗ  ٚقطاحی و.ٓٙ
ٔٗ ٞیچ چیع اظ وبٔپیٛتط ٕ٘یزا٘ستٓ ٞ ٚیچ آٔٛظضی زض ایٗ ظٔی٘ ٝٙسیس ٜثٛزْ أب حبال ٔیثیٓٙ
و ٝثطای خّسبت  ٚوٙفطا٘سٞبیی و ٝاظ قطیك ایٙتط٘ت ثب ػبضمبٖ زض سطاسط ز٘یب ثطٌعاض ٔیضٛز،
ٔطىالت تىٙیىی ضا حُ ٔیوٞ ٗٔ .ٓٙیچ ٚلت فىط ٕ٘یوطزْ و ٝفطز ٟٔطثبٖ  ٚیب زِسٛظی
ٞستٓ أب حبال افطاز ظیبزی اظ ٔٗ ثطای ػطك  ٚزضوی و٘ ٝسجت ث ٝآٖٞب زاضْ تطىط ٔیوٙٙس.
ایٗٞب ثطای ٔٗ خبِت است  ٚثٞ ٝیچ ٚخ ٝوبضٞب  ٚیب تٛا٘بییٞبی ٔٗ ٘جٛزٜا٘س.
پیص اظ آضٙبیی ثب سبتیبْ ث ٝػٛٙاٖ یه ٔبزض ،ثطای زضن فطظ٘سا٘ٓ  ٚیب غجٛضی وطزٖ زض ثطاثط ٔسبئُ
آٖٞب ،ثب ٔطىالت ظیبزی ٔٛاخٔ ٝیضسْ أب اظ قطیك ضإٙٞبییٞبی ٔستمیٓ ایطبٖ ٕٞ ٚچٙیٗ
ث ٝقٛض غیط ٔستمیٓ اظ قطیك ػطك  ٚتٕطوعْ ثط ایطبٖ ٔیثی ٓٙو ٝفطظ٘سا٘ٓ ثعضي ٔیض٘ٛس ٚ
ثٌٝ٘ٛ ٝای ٚغف ٘طس٘ی تغییط ٔیوٙٙس .آٖٞب وٛزوبٖ ضبزی ٞستٙس ٞ ٚیچ چیع اظ آٖ غٓ ٚ
٘بضؾبیتی و ٗٔ ٝزض وٛزوی احسبس ٔیوطزْٕ٘ ،یزا٘ٙس .آٖٞب چیعی اظ تطس  ٚیب ػػجب٘یت
ٕ٘یزا٘ٙس چطا و ٝظ٘سٌی ّٕٔ ٛاظ ٔؼٛٙیت  ٚثبظی ٚ ٚضظش زاض٘س  ٗٔ ٚتٕبْ ایٗٞب ضا اظ سبتیبْ
آٔٛذتٝاْ ٞ ٚیچ وساْ تٛا٘بیی ٔٗ ٘جٛزٜا٘س.
ظٔب٘ی ؤ ٝب تػٕیٓ ٌطفتیٓ ثطای ایٙى ٝث ٝسبتیبْ ٘عزیه ثبضیٓ ضٟط ظ٘سٌیٔبٖ ضا تغییط زٞیٓ
 ٚث ٝضٟط ایطبٖ ثطٚیٓٛٔ ،لؼیت ضغّی ٕٞسطْ ث ٝقٛض ثبٚض ٘ىطز٘یای تغییط وطز .زض اثتسا وبض
ا ٚث ٝایٗ غٛضت تغییط وطز ؤ ٝیتٛا٘ست ٔست زٞ ٚفت ٝاظ ٔب ٜضا زض ذب٘ ٝوبض وٙس  ٚزٞ ٚفت ٝزض
ٔحُ وبض ثبضس ثٙبثطایٗ أ ٚیتٛاست فمف ٘یٕی اظ ٔب ٜضا زض ضٟط خسیس زض وٙبض ذب٘ٛاز ٜثبضس أب
ثؼس اظ ٔستی زض ضٟط خسیس و ٝیبفتٗ ضغُ زض آٖ ثسیبض زضٛاض استٛٔ ،لؼیت ضغّیِ ثسیبض ٔٙبسجی
ثطایص پیسا ضس!
ٔٗ ٔیتٛا٘ٓ ٕٞیٗ قٛض ازأ ٝثس ٚ ٓٞثطای ضٕب ثٍٛیٓ وٚ ٝلتی وٙبض سبتیبْ ٞستٓ یب ث ٝا ٚفىط
ٔیو ٓٙاغالً زضز یب ثیٕبضی احسبس ٕ٘یوٚ .ٓٙلتی تٛخ ٟٓضٚی سبتیبْ است اظ  ٕٝٞچیعٕٝٞ ،
چیع زض ظ٘سٌیاْ ٔطالجت ٔیضٛز .اظ وٛچهتطیٗ خعئیبت ظ٘سٌیاْ تب ثعضيتطیٗ ٔسبئُ ذب٘ٛازٌیاْ.
ٔٗ ذیّی ضىطٌعاض ٞستٓ و ٝایٗ فطغت ضا زاضتٓ تب ٔؼدعاتی ضا و ٝسبتیبْ ث ٝظ٘سٌی ٔٗ آٚضز،
ٔطٚض ؤ ٚ ٓٙیذٛا ٓٞث ،ٕٝٞ ٝذػٛغبً ث ٝسبتیبْ ػعیعْ ثٍٛیٓ وٚ ٝالؼبً ٕ٘یتٛا٘ٓ ثبٚض
و ٓٙو ٝایٗ  ٕٝٞضحٕت ث ٝظ٘سٌی ٔٗ آٚضز ٜاست .زض ایٗ ِحظ ٝفمف آضٚظ ٔیو ٓٙوِ ٝیبلت
ایطبٖ ضا زاضت ٝثبضٓ ٞ ٚطٌع اظ ذٛزْ ٘بأیسضبٖ ٘ى.ٓٙ
ثب ػٕیكتطیٗ لسضزا٘ی ،ضازٞب
52

ىـعیٌی اردیتَـت ناً 1365

 فشضت ٝفشأٛش وشد...
فشضت ٝتػٕیٕص سا ٌشفت ٝثٛد٘ .ضد خذا سفت
ٌ ٚفت :خذایب ٔیخٛا ٓٞصٔیٗ سا اص ٘ضدیه
ثجی ،ٓٙاخبصٔ ٜیخٛأّٟ ٚ ٓٞتی وٛتب .ٜدِٓ
ثیتبة تدشثٝای صٔیٙی است.
فشضتٌ ٝفت :تب ثبصٌشدْ ،ثبَٞبیٓ سا ایٙدب
ٔیسپبسْ .ایٗ ثبَٞب دس صٔیٗ چٙذاٖ ثٝ
وبسْ ٕ٘یآیٙذ .خذا٘ٚذ دسخٛاست فشضت ٝسا
پزیشفت .ثبَٞبی فشضت ٝسا سٚی پطتٝای
اص ثبَٞبی دیٍش ٌزاضت ٌ ٚفت" :ثبَٞبیت سا ث ٝأب٘ت ٍ٘بٔ ٜیداسْ أب ٔشالت ثبش صٔیٗ اسیشت ٘ىٙذ صیشا خبن
صٔیٗ دأٗ ٌیش است".
فشضتٌ ٝفت :ثبص ٔیٌشدْ .حتٕبً ثبص ٔیٌشدْ.
ایٗ لِٛی است و ٝفشضت ٝث ٝخذا٘ٚذ داد .فشضت ٝث ٝصٔیٗ آٔذ  ٚاص دیذٖ آٖ  ٕٝٞفشضتٝی ثیثبَ تؼدت وشد .اٞ ٚش
و ٝسا ٔیدیذ ث ٝخبعش ٔیآٚسد صیشا لجالً دس ثٟطت آٖٞب سا دیذ ٜثٛد أب ٘فٕٟیذ چشا ایٗ فشضتٞٝب ثشای پس ٌشفتٗ
ثبَٞبیطبٖ ث ٝثٟطت ثبص ٍ٘طتٝا٘ذ .سٚصٞب ٌزضت  ٚثب ٌزس ٞش سٚص ،فشضت ٝچیضی سا اص یبد ثشد .سٚصی سسیذ و ٝفشضتٝ
دیٍش چیضی اص آٖ ٌزضتٝی دٚس  ٚصیجب ث ٝیبد ٕ٘یآٚسد؛ ٘ ٝثبِص سا  ٝ٘ ٚلِٛص سا.
فشضت ٝفشأٛش وشد...
فشضت ٝدس صٔیٗ ٔب٘ذ...
ٕٞیط ٝایٗ ٌ ٝ٘ٛداستبٖٞب فىش  ٚلّت ٔشا ث ٝخٛدش ٔطغٔ َٛیوشد ٔ ٚذاْ ٔیٌفتٓ چ ٝضذ و ٝفشضت ٕٝٞ ٝچیض سا
فشأٛش وشد؟ چشا لِٛص سا اص یبد ثشد؟ آیب ٔیضٛد فشضت ٝسٚصی ثٟطت سا ث ٝخبعش ثیبٚسد  ٚاٌش ساٞی ٞست ،چٍٝ٘ٛ؟
تب ایٙى ٝثب ٔؼطٛلٓ ،سإٙٞبی ٘بص٘ی ٓٙسبتیبْ آضٙب ضذْ.
ٔٗ ثالفبغّ ٝػبضك ا ٚضذْ  ٚوٓوٓ صیش چتش دسسٞب  ٚػطك ثیوشاٖ ا ٚتٛا٘ستٓ سایحٝی ضیشیٗ آٖ ثٟطت فشأٛش
ضذ ٜسا حس و ٗٔ .ٓٙػبضك ٔؼطٛلٓ ضذْ  ٚسفش ػبضكِ حمیمت آغبص ضذ...
ٔٗ ث ٝا ٚاػتٕبد ٔیو ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٕٝٞ ٗٔ .چیض سا فذای أ ٚیو ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ" ٗٔ .خٛد"خٛاٜ
ٞستٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .دس ثشاثش افىبسْ  ٚدس ثشاثش حمیمت ٞطیبس ٞستٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .خٛضحبِٓ
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چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .ساضیاْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .دس د٘یب ٞستٓ ِٚی اص آِٖ د٘یب ٘یستٓ چ ٖٛػبضمص
ٞستٓ ٗٔ .د٘یب سا ثب چطٕبٖ ٘یٕ ٝثبص ٍ٘بٔ ٜیو ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ.
او ٗٔ ٖٛٙثشای اغُ  ٚسیطٝی ٔزٞجٓ احتشاْ لبئّٓ  ٚآٖ سا ثیطتش دسن ٔیو ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .اٚ ٚ
حمیمت ا ٚسا ثضسي ٔیداسْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .د٘یب سا ثب دیذ دیٍشی ٍ٘بٔ ٜیو ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ.
ٔٗ غّح  ٚآسأص داسْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .حتی صٔب٘ی و ٝغّح ٘ذاسْ  ٓٞػبضمص ٞستٓ ٗٔ .آصاد ٞستٓ
چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .حتی صٔب٘ی و ٝدس لفس اسیشْ ٘یض ػبضمص ٞستٓٔ ٗٔ .یخٙذْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ.
ٔٗ ص٘ذٌی ٔیو ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ٘ ٗٔ .فس ٔیوطٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .دس ػطك ٔیسٛصْ چٖٛ
ػبضمص ٞستٓ ٗٔ .دس ٔیُ ث٘ ٝضدیىی ث ٝأ ٚیسٛصْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .ػبضمص ٞستٓ.
ٞش چیضی و ٝاص عشیك ایٗ ثذٖ یب ایٗ ٚسیّ ٝا٘دبْ ٔیضٛد ث ٝایٗ دِیُ است و ٗٔ ٝػبضمص ٞستٓ.
ٔٗ "٘بٔٝای ث ٝسیچبسد" ٞستٓ ،چ ٖٛػبضمص ٞستٓٔ ٗٔ .تالضی ضذْ  ٚخشد  ٚخبوستش ضذْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ.
ٔٗ اص ٘ ٛثٙب ضذْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .ضشث ٝخٛسدْ  ٚضىستٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .دٚثبس ٜسبخت ٝضذْ چٖٛ
ػبضمص ٞستٓ ٗٔ .افتبدْ  ٚثّٙذ ضذْ ،دٚثبس ٜافتبدْ  ٚثّٙذ ضذْ  ٚثبص افتبدْ  ٚثّٙذ ضذْ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ...
چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ...چ ٖٛػبضمص ٞستٓ...
ص٘ذٌی ٔٗ یه ص٘ذٌی اِٟی است چ ٖٛػبضمص ٞستٓ.
ٔٗ ٔیخٛا ٓٞث ٝا٘ ٚضدیه ثبضٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓٔ ٗٔ .یخٛا ٓٞث ٝاٚ ٚفبداس ثبضٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓٗٔ .
ٔیخٛا ٓٞدس ػطمٓ خبِع  ٚپبن ثبضٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .ػبضمص ٞستٓ چ ٖٛػبضمص ٞستٓ .ثضسٌیاش سا
ٔیثی ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ ٗٔ .ضى ٜٛا ٚسا ٔیثی ،ٓٙسحٕت فٛق اِؼبدٜاش سا ٔیثی ٓٙچ ٖٛػبضمص ٞستٓ.
اص خذا٘ٚذ ٔیخٛا ٓٞو ٝلذسش سا ثذا٘ٓ ...اص خذا٘ٚذ ٔیخٛا ٓٞاسصش ایٗ سا ٜسا ثذا٘ٓ چ ٖٛفشغتی است و ٝدس ایٗ
ص٘ذٌی ث ٗٔ ٝداد ٜضذٕ٘ ٗٔ ٚ ٜیخٛا ٓٞآٖ سا اص دست ثذ .ٓٞاص خذا ٔیخٛا ٓٞاسصش تٕبْ ٘ؼٕتٞبیی سا و ٝدادٜ
ضذ :ٜایٗ سا ،ٜایٗ تؼبِیٓ  ٚاستجبط لّت ثب لّجی سا و ٝثب ٔؼطٛلٓ داسْ ،ثذا٘ٓ .اص خذا ٔیخٛا ٓٞوٞ ٗٔ ٝیچ چیض سا دس
ایٗ سا ٜوٓ إٞیت ٘ذا٘ٓ .اص خذا ٔیخٛا ٓٞوٞ ٗٔ ٝیچ ودب چبدس ٘ض٘ٓ .اص خذا٘ٚذ ٔیخٛا ٓٞؤ ٝب٘ٙذ ثشٌی و ٝدس ٘سیٓ
ٔیسلػذ ثبضٓ .فمظ ثب خّٛظ ٘یت ػبضمص ثبضٓ ...ػبضمص ثبضٓ ...ػبضمص ثبضٓ...
دس ػطك ا ٚثب تٕبْ لّجٓ
ٌٛپی سبتیبْ
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 با يجًد ساتیام...
مه شادی ياقعی را درک میکىم ي میداوم آن را کجا پیذا کىم
عشقی را میشىاسم کٍ با َیچ عشق دیگری قابل مقایسٍ ویست
میداوم کٍ يقتی تاریکی است چگًوٍ شمع ريشه کىم
میداوم ترس ،ياقعی ویست حتی يقتی میترسم
میداوم تمام دعاَایم جًاب دادٌ شذٌاوذ
اکىًن میتًاوم بگًیم از آخریه باری کٍ بٍ خًدم وگاٌ کردم ي
حتی قبل از آن بُتر َستم
مه زیبایی شکست ي رضایت در وارضایتی را میشىاسم
اعتماد بٍ وفس ياقعی را میشىاسم
معىیِ سال وً را میداوم
رَا کردن را آمًختٍام
میداوم کٍ معجسات حقیقی َستىذ
میداوم چگًوٍ دعا کىم ،چگًوٍ عشق بًرزم ،چگًوٍ ببخشم ،چگًوٍ کمک کىم ،چگًوٍ تغییر کىم ي چگًوٍ باشم
میداوم کٍ مه ياقعاَ َیچ چیس ومیداوم اما در عیه حال میداوم کٍ چقذر خًشبخت َستم
کًی

ٍيع زىطگی تذعةٌ ؿطً
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خدا تا شما فاصله ندارد و یا در محلی دور از شما نیست .او در درون شما است ،در محراب درون
خودتان .چون انسان قادر ته کشف خداوند در درون خود نیست ،رنج میترد و نمیتواند
آرامش و شادی کسة کند .الثته شما تاید در دنیا تاشید ،اما نیاز ندارید که از آنِ دنیا تاشید.
توجه تاید تر روی خداوند ثاتت تاشد ،تر روی خدای درون ...هر فردی تاید در حالی که درگیر
روند پر هیاهو و مضحک زندگی است ،هدف خودشناسی را دنثال کند.
ؼاتیا ؼایةاةا قستت نیکيط ،دلط 6

