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آن روز زبانم بند آمده بود. ولی یک  چزکق عی کی بکود.  رمکق ام کان        دانستم چند بار در طولدیگر نمی

مکاه  ای مرسنه بشوم که کرم بخورم. اما در آن لحظه در حکال یکادمزری درسکی بکودمچ  کز      نداشت به اندازه

ام ککه چزق کایی را   ام پاک ککنم. از آن  نگکام آموهتکه   نامه نگویزدچ  رمق. اکنون س ی دارم این واژه را از لغت

مکاارد و  کنم، اما واژه  رمق، ام انی برای ایجاد شرایط تازه باعی نمید م و از برهی چزق ا دوری میجزح میتر

 66و65ص مزرد. بسزار طوالنی را در برمی ایدوره

********** 

این افراد م تقد  ستند که تمام چزق ا روی زمزن بنا به دالیلی وجود دارنکد و  رچزکق  کدفی دارد.  کز      

 ا و راز ایی که  نوز برای بشکر فکانی عابک     موجود نامناسب یا تصادفی وجود ندارد. فقط سوءتفا م و پزشامد

 درک نزست، وجود دارند.

 دف زندمی مزا ی، تغایه حزوانات و انسانها، پابرجانگهداشتن هاک، افقایش زیبایی و مت ادل کردن جکو  

هوانند و تنها تقاضایشان از ما آن اسکت ککه   ا آواز میاست. به من مفتند که مزا ان در س وت برای ما انسانه

اکسکزد ککربن   درنگ این عبارت را به صکورت تبکادل اکسکزون و دی   برایشان آواز بخوانزم. ذ ن علمی من بی

 ترجمه کرد.  

پایرد.  کدف حزکوان آن    دف اصلی حزوان، تغایه انسان نزست اما در مواردی ضروری این وظزفه را می

است که جو را مت ادل نگهدارد و  مراه و آموزمار عملی انسان باشد. بنابراین  ر روز صبح، عبزله ف ر و پزکامی  

کنکزم. مکا   مفتندچ ما از مسزر شما عبور مکی فرستاد. آنها میبرای حزوانات و مزا انی که در پزش رو داشتزم می



کننکد ککه ککدامز  از آنهکا     مزا ان و حزوانات هود توافق مکی  بشماریم.آیزم تا  دف وجود شما را محترم می

 انتخاب شوند.

د کد. ایشکان   ماند.  مواره  ستی به سخنان ذ نی آنان پاسخ مکی ماه بدون غاا نمیعبزله مردم حقزقی  ز 

بکه پزکانو    باور دارند که جهان م ان وفور و تنوع است.  مانگونه که مم ن است من و شما دور  م جمع شویم،

صکادعانه  مکزن رفتکار را بکا  مکه       نواهتن شخصی موش د زم و است داد و تالش او را محترم بشماریم، آنهکا 

شد، ش ی نبود که برای فرا م آوردن غاای ما هکود را  موجودات  ستی دارند. امر ماری سر راه ما پدیدار می

ن بود. آموهتم ککه پدیدارشکدن غکاا امکری     مابه آنجا رسانده است. غاای روزانه بخش مهمی از جشن شبانه

کردند،  مواره انتظار داشتند که پدیدار شود و وعتکی پدیکدار   شود. ابتدا آن را درهواست میبدیهی شمرده نمی

کردند. افراد عبزلکه  کر روز هکود را بکا     شد  مزشه با سپاسگقاری آن را دریافت و صادعانه از آن تش ر میمی

کننکد. برهکی اوعکات    ه مناسبت وجود آن روز، هودشان، دوستانشان و جهان آغاز میش رمقاری از آن یگانه ب

اگر باالترین خیر منن و  کنندچ درهواستهای مشخصی دارند، اما  مواره هواسته هود را با این عبارت  مراه می

   75و74ص   باالترین خیر تمام هستی در همه جا در این است ....

********** 

شدن پک  از هکواب شکبانه،    شمردم. سرزندها مزت امور پی بردم و دیگر آنها را بدیهی نمیبه تدریج به  

چشزدم،  مگی برایم باارزش بودنکد.   ای مونامونی که با زبانم میرفع تشنگی با نوشزدن چند جرعه آب و مقه

 کایی بزکابم، ملک  بخکرم و     ام باشم. برای مقابله بکا تکورم راه   مزشه به من مفته بودند که به ف ر تامزن آینده

آور بکود ککه   انداز کنم، اما در اینجا تنها امنزت ما چرهه دائمی طلوع و غروب هورشزد بود. برایم شکگفت  پ 

افرادی که بنا بر م زار ای من کمترین تأمزن را داشتند، مبتال به زهم م کده، فشکار هکون و بزماریهکای علبکی      

 80ص     نبودند.

********** 

توانسکتند بکه   پاتی ذ نی برای افراد کشورم دشوار هوا کد بکود. آنهکا مکی    باورکردن تله کردماحساس می

رحم باشند، اما برایشان پایرفتن این میلب که مردمی در جهان سادمی بپایرند که مردم دنزا نسبت به  م بی



ند، اسکت داد و نزکو    کنوجود دارند که نوادپرست نزستند، با  ما نگی و پشتزبانی کام  در کنار  م زندمی می

ماارند، دشوار هوا د بود. بنکابر عقزکده   شمارند و به تمامی افراد احترام میکنند و محترم میهود را کشف می

مویند. آنکان  ماه درو  نمیپاتی به کار ببرند، آن است که  ز توانند تلهاوتا، دلز  اصلی آن که مردم حقزقی می

مویند.  کز   زنند و به طور کلی  ز  درو  نمیراست نزمی درو  حرف نمیکنند، نزمی  ز  چزقی را ج   نمی

دروغی. در نتزجه چزقی ندارند که پنهان کنند. این افراد از این که کسی ذ نشکان را بخوانکد، بزمکی ندارنکد و     

بکرای نمونکه   ماارند. اوتا روش تربزت افراد عبزله را شرح داد. امکر  چزق را با ی دیگر در مزان میمشتاعانه  مه

درنکگ  را از او بگزکرد، بکی   –که به نخی بسته شکده   یمثالً سنگ –بازی کودک دیگری کودکی دو ساله اسباب

اند او عصد داشته بکدون  آموزد که دیگران فهمزدهاند. او میشود که  مه بقرمتر ا چشم به او دوهتهمتوجه می

آموزد که اسباب بازی هود را بکا او  این کودک دیگر می اجازه چزقی بردارد و این رفتار ناپسند است. عالوه بر

بازی لات برده و تجربکه هوشکی را بکه    سهزم شود و به اشزاء دلبسته نگردد. آن کودک به نوبه هود از اسباب

 وبت کودک دیگر است. برای این افراد احساس شادمانی میلوب است نه شیء.هاطر سپرده بود، اکنون ن

دم را ببخشم و داوری ن نم و در عزن حال از ماشته بزاموزم. ایشان به مکن نشکان   آموهتم که هوباید می

دادند که چه اندازه مهم است صادق باشم و هود را بپایرم و دوست بدارم تا بتوانم با سایرین  مکزن رفتکار را   

 87و  86ص   داشته باشم.

********** 

دو ت ه چوب صکلزبی درسکت ککرده و بکر بکاالی       روی نامهان متوعف شد. در جایی که در زمانی باپزاده 

موری عرار داده بودند، ایستادیم. صلزب افتاده بود و دو ت ه چکوب بلنکد و کوتکاه از  کم جکدا افتکاده بودنکد.        

ابقارساز، چوبها را برداشت و ریسمانی از پوست حزوان از کزسه هود درآورد و بکا مهکارت بکه دور دو چکوب     

. چند نفر سنگهای بقرمی را که در آن اطراف پخش بودند برداشتند و بکه شک     پزچزد و صلزب را ت مبر کرد

 :پرسزدم اوتا بزضی روی شن عرار دادند. آنگاه صلزب را در باالی مور به زمزن فرو کردند. از

 این مور ی ی از افراد عبزله است؟ -     

 :او پاسخ داد     



افکراد شکما و احتمکاالً     از سالها پزش در اینجا بوده است.  نه، این آرامگاه ی ی از افراد شماست که -     

 .اندحتی شخصی که این مور را حفر کرده، این م ان را فراموش کرده

 :پرسزدم     

 پ  چرا آن را بازسازی کردید؟ -     

 :پاسخ داد     

پایریم اما ای هود نمیکنزم، با آن موافق نزستزم و برچرا که نه؟ ما شزوه زندمی شما را درک نمی -     

مااریم. با درنظرمکرفتن انتخابهایتکان در ماشکته و اراده    کنزم. ما به موع زت شما احترام میشما را داوری نمی

آزادی که اکنون برای تصمزم مزری دارید شما درست در  مان جایی  ستزد که باید باشزد. این م ان برای ما 

آورد تا درنگ کنزم، بزندیشکزم و رابیکه هکود را بکا یگانکه      پزش میمانند سایر م انهای مقدس است. فرصتی 

بزنی در اینجا  کز  چزکقی بکاعی نمانکده اسکت. حتکی       مقدس و تمامی حزات مستح م سازیم.  مانیور که می

کنکزم و بکا   اند اما عوم من شما را محترم مزشمارد. ما برای این شخص دعای هزر میاستخوانها  م از بزن رفته

 .کنزمایم اینجا را ترک میده و در حالی که در نتزجه عبور از این م ان، موجودات بهتری شدهف ر آسو

ام را  کای ماشکته  آن روز ب دازظهر درباره اندیشزدن ف ر کردم. به هودم نگکاه ککردم و سکنگریقه         

ری با شمشزر منف کت  غربال کردم. کار سخت، ترسناک و حتی هیرناکی بود. از عادتها و باور ای عدیمی بسزا

طلبی دفاع کرده بودم. آیا حاضر بودم از کارم دست ب شم و آرامگاه ی  یهودی یا بودایی را بازسکازی ککنم؟   

ای از م بد بزرون آمده و راه را بند آورده بودند هشمگزن شدم. آیا اکنون به یاد آوردم ی  بار از این که عده

تی آرام باعی بمانم، داوری ن نم و اجکازه د کم  کرک  راه دینکی     این درک و فهم را داشتم که در چنزن وض ز

 :شدهود را دنبال کند و برای او دعای هزر کنم؟ به تدریج برایم روشن می

کنزم که چه بکد زم. ککالم و   د زم، اما هود انتخاب میبزنزم چزقی میما به  رحال به  رک  که می     

 100و  99صص  .بمان را فرا م آوردرفتار ما باید آما انه صحنه زندمی میلو

********** 



ککردم مکورد داوری و انتقکاد    ن ته جالب در مشا دات و اظهارنظر ای آنها این بود که اصالً احساس نمی

انگاشکتند. رفتارشکان بزشکتر شکبزه     ماه مردمی مانند من را ناموجه و هودشان را موجه نمیعرار دارم. آنها  ز 

کنکد.  هوا د کفش پای چپ را به پای راست ب ند، تماشکا مکی  کودکی را که به زور میبقرمتری پرمهر بود که 

توان با کفشهای اشتبا ی مسافتی طوالنی را پزمود؟ شاید بتوان از تاول درسهای باارزشی موید نمیچه کسی می

 102ص   تر این درد و رنج غزرضروری است.آموهت، اما از نظر موجود بقرمتر و فرزانه

********** 

 ا و  دایا حکرف زدم و مفکتم    نگام شرح مراسم جشن تولد، آنها با دعت موش دادند. درباره کز ، ترانه

-کنزد؟ ما برای رویداد ای هاص جشکن مکی  کنزم. پرسزدندچ چرا این کار را میکه  رسال ی  شمع اضافه می

 پایرد.دبخود انجام میمزریم. بقرمترشدن رویداد هاصی نزست. زیرا به تالشی نزاز ندارد و هو

 مزرید؟مزرید چه چزقی را جشن میپرسزدمچ امر شما بقرمترشدن را جشن نمی

مزریم. فقط هود تر و بهتری از سال پزش شده باشزم جشن میمفتندچ بهترشدن را. امر امسال انسان فرزانه

مکرفتن  د که زمان جشکن د تواند این تشخزص را بد د و در نتزجه  رک  هود به سایرین هبر میشخص می

 103ص   رسزده است.

********** 

 ایی  سکتند ککه بکه    توانزم میلب دیگری را با تو در مزان بگااریم. تمامی انسانها فقط روحمفتچ پ  می

 ایی  ستند ککه تکا ابکد     ا ابدی  ستند. تمام روابط بزن انسانها فقط تجربهاند.  مه روحدیدن این جهان آمده

کنند. ما  مچون مکردم شکما کار کا و روابکط را ناتمکام      ای را کام  میمردم حقزقی حلقه  ر تجربهماندمارند. 

مااریم. امر با احساس بدی از شخص دیگری جدا شوی و حلقه رابیه شما کام  نشود آن تجربکه دوبکاره    نمی

زنکی، بزکاموزی و در   ات ت رار هوا د شد و آنقدر رنج هوا ی برد تا یاد بگزری. هکوب اسکت ککه بب   در زندمی

تر بشوی. هوب است که سپاسگقار باشی و با آرامکش بکه راه هکودت ادامکه د کی.      نتزجه  ر رویدادی فرزانه

 118ص  



********** 

شکود.  آنان م تقدند که در حقزقت فقط احساسات و عواطف فرد در ارتباط با موضوعات مونامون ثبت می

ن، در ذرات شخصکزت، در ذ کن و در وجکود ابکدی بکه ثبکت       این عواطف و احساسات در ی ای  سلولهای بد

رسند. بنا بر عقزده افراد عبزله،  نگامی که ادیان درباره لقوم غاادادن به مرسنگان و آب دادن به تشکنگان   می

شود مهم نزسکت، بل که احسکاس و    کنند، در واعع آب و غاای شخصی که به او آب و غاا داده میصحبت می

رسد. دادن آب بکه یک    کند مهم است و به ثبت میشائبه تجربه میام ابراز محبت بیعواطفی که شخص  نگ

مزاه یا حزوان در حال مرگ، یا تشویق کردن و دلداری دادن به ی  شخص، بکه  مکان انکدازه بکرای شکناهت      

ما   ستی و آفریدمار را گشاست که یافتن ی  شخص مرسنه و تشنه و آب و غاا دادن به او. به عبارت دیگر

د نده عواطف لحظه به لحظه ماسکت. احساسکات   کنزم که نشانای ترک میاین مرحله از زندمی را با کارنامه

 است که یک  فکرد هکوب را از    کنند و  مزننزق بخش غزرعاب  مشا ده و غزرمادی و ابدی وجود ما را پر می

زکت و احساسکات مکا ابکراز و تجربکه      ای است که با آن نکند. عم  فقط وسزلهی  فرد کمتر هوب، متمایق می

 119ص   شوند. می

********** 

رسزد که آن روز در حال یادمزری این ن ته  ستم که زندمی  رک  به هودش بستگی دارد. به نظرم می

د کزم،  ودلباز باشزم در حالی که به هود ام ان بودن میتوانزم به زندمی هود م نا ببخشزم برای هود دستمی

 137بانشاط بشویم. ص هالق و 

********** 

ی ی بودن به این م نا نزست که  مگی ما مانند  م  ستزم.  ر موجودی منحصر بفرد است. دو نفر  رمکق  

 ای هود نزاز دارد تا ی  برگ کام  بشکود  کر روح   کنند.  مانگونه که برگ به  مه ت هی  جا را اشغال نمی

-د حرکت کنند اما در انتها  رک  در جای درست هود عکرار مکی  تواننمردم می . م جای هاص هود را دارد

 مزرد. برهی از ما در پی راه مستقزم  ستزم و برهی دیگر زیگقاگ رفتن را دوست داریم.



ای. ما در راه مستقزم به سوی یگانکه  د د تو برای سفر مناسب بودهبازی با تو پایان مرفت و این نشان می

مویند راه ما این است و راه شما آن است. مسکزح  ور ای بسزاری دارند. برهی میکنزم. افراد شما باحرکت می

شما این است و مسزح ما آن است. ابدیت شما این است و ابدیت ما آن است. اما حقزقکت را بخکوا ی تمکامی    

 کای  روشکن زندمی ی  زندمی است و فقط ی  بازی در جریان است. فقط ی  نواد وجود دارد امکا بکا سکایه   

کنند. شکما دربکاره  بکوط    ونامون. افراد شما بر سر نام هدا، روز، م ان و نوع مراسم عبادت با  م مجادله میم

-کنزد، اما حقزقت حقزقت است.  ربار که کسی را آزار میهدا و درک م انی داستانهای او با  م جروبحث می

ایکد.  مکه مکردم از هکون و     د را یکاری داده کنزد، وجواید.  ربار که به کسی یاری مید زد وجود را آزار داده

اند اما دل و نزتشان مونامون است. افراد شما فقط در این ی صدسالی که از  مدیگر جکدا  استخوان تش ز  شده

 ایی که  نوز بکه دنزکا   کنند.  مه چزق، اجداد، نوه ستند متمرکقند، در حالی که افراد حقزقی به ابدیت ف ر می

 152و  151ص  زندمی در  مه جا،  مگی ی ی  ستند. اند، تمامی نزامده

********** 

بنا بر عقزده این عبزله، زندمی پویا و پزوسته در حال پزشرفت و تغززر است. آنها درباره زمان زنده و زمان 

غزرزنده سخن مفتند.  نگامی که فرد هشمگزن، افسرده، ترسان یا آکنده از احساس تأسف بکرای هکود اسکت    

کند، فقط نشانگر آن است که آیا بدن باید دفن بشود کند. نف  کشزدن زنده بودن را مشخص نمیزندمی نمی

برند. هوب است که بودن به سر نمیکشند، در وض زت زندمی کردن و سقندهیا نه. تمامی افرادی که نف  می

ت ککه بخوا کد در چنکزن    اند، اما به  ز  وجکه عاعالنکه نزسک   فرد عواطف منفی را آزمایش کند و ببزند چگونه

کردن، تجربه شادی و غم، حسادت رود ام ان بازیوض زتی باعی بماند.  نگامی که روح به عالب انسان فرو می

کند. اما فقط باید از این تجربه بزاموزد و در نهایت درک کند که کدام عواطف و ش رمقاری و غزره را پزدا می

 153ص  دردناک و کدام هوشایند  ستند.  

********** 

آنها عمزقاً م تقدند که یگانه مقدس  چگونه درد و رنجی را برای  ز  مخلوعی هوا ان نزست، مگر آن که  

 205آن مخلوق، هود آن را بخوا د. این عانون شام  انسانها و حزوانها بود. ص 


