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  دعوت به شادي

 بـا  دارامـساال  در هفتـه  یـک  مدت بهبراي برگزاري یک جشن تولد خاص       
 در این مدت اثري    و میبرد لذت بودن هم کنار از و میکرد مالقات گرییکد
. باشـد  افـراد  ریسـا ي  برا تولد روز هیهد یک میدواریام که میکرد خلق را
 هنـوز  حـال  نیـ ا بـا  باشـد  نداشته وجود تولد از شادتري  زیچ چیه دیشا
 نیـ ا دوارمیـ ام. میگذران یم رنج و فشار ،یناراحت در را مان  زندگی شتریب

  . باشدی زندگ در شتریب سرور وی شادماني برای دعوت کوچک کتاب
 را خــود نــدهیآ مــا. ستیــن نــدهیآ کننــده نیــیتعی کیتــار سرنوشــت چیهــ
 قخلـ  را خودی  زندگ ندهیآ میهست قادر ما لحظه هر و روز هر. میساز یم
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 نیزمـ  ارهیسـ ي  بـرو ی  تیفیک هر با را مان  زندگی دوباره و دوباره و میکن
  .است تیریمد هنرمندانه قدرت مفهوم به نیا. میکن خلق
ی مـال  ریـ غ ای ی مالي  ها تیموفق کسب از پس توان ینم را داریپای  شادمان
 در تنهـا  بلکه ستین شهرت یا ثروت حاصل داریپای  شادمان. آورد بدست
 وجـود  در را آن شـما  کـه  میدواریام ما و دارد وجود  سانان قلب و ذهن

  .دیکن دایپ خودتان
 در تـا  کـرد  موافقتی  مهربان با ما، کتاب همکار سندهینو آربامز، داگالس

 مـا  بـا  میبـود  داراماسـال  در کهي  ا هفتهی  ط و کندي  همکار ما با طرح نیا
 را میکن انیب میخواه یم آنچه تا میکرد درخواست او از ما. کرد مصاحبه

 مـا  نیبنـابرا  باشـد  ما سخناني  راو او میکرد شنهادیپ و دهد وندیپ هم با
 اشـتراك  بـه  گـران ید با را خودمان اتیتجرب و ها دگاهید میتوان یم تنها نه
 از افـراد  ریسـا  و دانـشمندان  کـه  آنچـه  بـود  میخـواه  قـادر  بلکه میبگذار
  . میبداني شاد سرچشمه عنوان به را فهمند یم ما سخنان
 در کهی  مطالب از یک چیه قتیحق در. دیاوریب مانیا ما به ستین الزم شما
. دیـ ریبپذ مانیا و نید ازی  فیتعر عنوان به دینبا را شود یم انیب کتاب نیا
 دو از کـه  میگـذار  یمـ  اشـتراك  بـه  شـما ي برا دوست دو از رای  مطالب ما

 خودی  ندگز طول در مطالب نیا شاهد ها آن. هستند متفاوت اریبس جهان
 شـما  میدواریام ما. اند آموخته شیخوی  زندگ ریمس در را ها آن و اند بوده
 وی  بررسـ  مـورد  را اسـت  شـده  انیـ ب کتـاب  نیـ ا در کـه ی  مطالب قتیحق

  . دیریگ بکار را ها آن خودی زندگ در و دیده قرار کاووش
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 تولـد  روز روز، هر. است دوباره شروع کي یبرا تازهی فرصتي  روز هر
 قابـل  و ملمـوس ی  نعمتـ  افـراد  تمـام ي  برا کتاب نیا است مکنم. شماست
  . باشد ارزش با شما جمله از خدا بندگان تمامي برا و باشد، درك

  
  اتسویگ نیتنز

  تبتیی بودا شانیکش سیرئ به ملقب
  
  توتو دزموند

  یجنوبي قایآفر اعظم اسقفي افتخار بازنشسته
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  »یادداشت«
 



  مقدمه

  .است شده نوشته آبرامز داگالس توسط
  

 کـر  سـوت  م،یشـد  خـارج  کوچکی  فرودگاه در مایهواپ از ما کهی  هنگام
 را ایمالیه برف از پري  ها دامنه و دیرس یم گوش به مایهواپ موتور کننده
. یکدیگر را در آغـوش گرفتنـد     ی  میقد دوست دو ،ه بودیم گذاشت سر پشت
 و کـرد  نـوازش ي  دلـسوز  و محبت با را ماالي  داالي  ها گونه اعظم اسقف

 اریبــسرابطــه  دیــدار نیــا. دیبوســ را اعظــم اســقف صــورت المــاي داال
 کـه ی  سـال  یـک  تمـام  در. ها داشـت    قی بروي دوستی آن   یعم و رگذاریتأث
 ایـن   بـود  ممکـن  کـه ی  مفهـوم  از کـامالً  م،یشد یم آماده مالقات نیاي  برا

 نیـ ا کـه ی  مفهـوم  هرگـز  اما م،یبود آگاه باشد داشته یانجهاني  برا دیدار
  . مینکرد درك را داشت دو آني برا  مالقاتهفته یک
 محـل  هندوسـتان، ي  دارامـساال  در ریـ نظ یبـ ي  گفتگـو  هفتـه  یـک  نیا نقل

 پـر ی  تیمـسئول  و  ژهیو اریبسي  ازیامت د،یتبع هنگام در ماالي  داال سکونت
 بـا  را هـا  آن محرمانـه ي  گفتگوها تا کردم تالش کتاب نیا در. است بتیه

 بود انیپا یبي  ها خنده از سرشار معلوم قرار از که بگذارم، انیم در شما
  . است دادن دست از و عشق آوردن ادیه ب ازی حاک لحظات بري دیتأک و
 دیگرهمـ  بـا  شش ساعت در روز    تنها این دو مرد اسیر در زنجیر      نکهیا با

  زنـدگی  یزنـدان  دوران بـر  مختـصر ي  هـا  مالقـات  نیا در داشتند، مالقات
 "آور رنـج ی  روحـ ي  آزارهـا " مـورد  در یـک  هـر  و افتنـد ي ی برتر شیخو
 هـا  آن نـده یآ در احتماالً یا و گذشته در هرگز. کرد یم فکر دقت باي  گرید
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 نداشــتند،  راهــم کنــار در دوســتانه زمــان نیــا گذرانــدني بــرای فرصــت
 را لـذت  تیـ نها هم کنار دری  دوست شادمانه لحظات نیا از ها آن نیبنابرا

  . نددبر یم
 دیبا ما سفر ریمس. شد ینم دور ما مکالمات از هرگز مرگ نیسنگي  ردپا

 منتظـر  گرفت میتصم اعظم اسقف نیبنابرا کرد یم رییتغ و شد یم اصالح
ي هـا  اسـت یس کـه  همانطور. باشد شاندوستي  خاکسپار و نیتدف مراسم
 گرییکــد از جــدا را هــا آن کــه بودنــد شــده مــانیپ هــمی ســالمت وی جهــان
 مـا ي  هـا  مالقـات  از یـک  هـر  کـه  میکنـ  فرض میگرفت میتصم ما دارند،نگه

  . باشد گرییکد با ما دارید نیآخر است ممکن
ي شـاد  از سرشـار  و غـصه  و غـم  یبـ  هفتـه  یک مدت به میگرفت میتصم
هاي پرنفـوذ   و با دقت سعی کردیم از آسیب رساندن به نگاه  م،یکنی  زندگ

 اطرافمـان  در نیدورب پنج کهی  زمان درو حساس داالي الما دوري کنیم،       
 موضـوعات  و میمفـاه  نیتر قیعم ازي  اریبس .کردند یمي  بردار لمیف ما از

 که خواسـتیم شـادي را بـشناسیم و      میکرد کشفدر این زمان     رای  زندگ
 وابـسته  کـه ی  واقعي  شاد م،یبودی  قیحقي  شادي  جستجو رد. درك کنیم 

 اسـت  الزم که میدان یم .نبود یزندگي   ها بینش و فراز و طیشرا رییتغ به
 باعـث  شهیـ هم کـه ی  مـوانع  م،یکنـ  عبـور  رمانیمـس  در موجـود  موانع از
 اصـل  هـشت  ،داشتند کهیی  گفتگوهای  ط. شود دور ما ازي  شاد شوند یم

ي شـاد  اصـل  چهـار  – نمودنـد ی  طراحـ ي  شـاد ي  بـرا  را هیـ پا وی  اساس
 بـر ره دو نیـ ا. اسـت  قلـب  به مربوطي  شاد اصل چهار و ذهن به مربوط
 راي ا کننــده شــفافي هــا تفــاوت و رفتنــدیپذ را اصــول نیتــر مهــم بــزرگ

 رایی هــا دگاهیــد میکــرد تــالش مــا صــورت همــان بــه نمودنــد، شنهادیــپ
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 داریـ ناپای  جهـان  در تا کند کمک رهبران به است ممکن که میکني  گردآور
  .کنند جستجو را داریپاي شاد رنج، از سرشار اغلب و
ي هـا  وعـده  خـوردن  در و میبنوشـ  گـرم ي  چا تا میداری  فرصت روز هر 

 ازي بـردار  لمیفـ ي بـرا  کـه ي  افراد تمام -میشو کیشر هم با نان ویی  غذا
 دعـوت  روزانـه ي  چـا  ویی  غذاي  ها وعده نیا به کنند یم کار مصاحبه نیا

 نیتمـر  بـا  را اعظـم  اسقفی  حت الماي  داال ،ییاستثنا روز یک در. اند شده
 نیتمـر  نیا. نمود آشنا خودی  خصوص هاقامتگا در شیخو تفکر و عبادت

 شهیـ هم هـستند ی  حیمس کهي  افراد معموالً که استی  مذهب فاتیتشر یک
  .دهند یم انجام را آن

  کودکـان  يروستا در را ماالي  داال تولد روز ما هفتهي  انتها در سرانجام
 از که استی  کودکاني  برای  عیوس مدرسه این روستا  م،یگرفت جشنی  تبت
 زبـان  و فرهنـگ  آمـوزش  مـانع ی  نـ یچ قدرتمندان  زیرا ،اند فرار کرده  تبت
 ها را بـا راهنمـا       والدینشان آن  کهی  کودکان. اند شده آنجا کودکان بهی  تبت
 المـا ي  الاد مـدارس  ازی  یکـ  به تا ندا  هشد فرستاده دوري  ها کوهستان به

 نیـ ا به را فرزندانشان کهی  نیوالد شکسته قلب تصور. شوند داده لیتحو
تواننـد    نمـی  دانند یم کهی  نیوالد است، خیلی دشوار  فرستند یم دور مکان

  .به مدت ده سال با فرزندانشان دیداري دوباره داشته باشند
 هـزار  دو از شتریـ ب اضـت یر وی  سـخت  از سرشـار  مدرسـه  نیـ ا قلب در

 گوش الماي  داال بودند، شاد الماي  داال همانند ها آن معلمان و آموز دانش
 اسـقف  توسط او بار نیاول بود، کرده ممنوع مدرسه در را آهنگ به دادن
ی قیموسـ ي  هـا  آهنگ دنیشن اجازهی  شیآزما شکل به تا شد قیتشو اعظم
  . بدهد آموزان دانش به را جاز
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•       •       •  

 مـا  زمـان  در بـزرگ ی  روحـان  رهبران از دو هر اعظم اسقف و الماي  داال
ی شیـ پ رسـوم  و آداب بـر  کـه  هستند زیني  فکر رهبران ها آن اما هستند،
 یـک  عنـوان  بـه  تیبـشر  وی  انـسان  ارتباطـات  مـورد  در شهیهم و گرفتند

 و هـا  آن بـودن  شـاد یی  توانـا  و شـجاعت . کنند یم صحبت کامل مجموعه
 هـا  آن کـه  استي  ا گونه بهي  بشر جامعه در نفر ها ونیلیم نمودن دواریام
 هـا  آن کهي ادش. رندیپذ ینم را میهست غرق آن در ما کهی مرسومی  نیبدب
ی سـطح ي  شـاد  نیا یا است امدهین بدستی  سادگ به دارند وجودشان در
 دایـ پ جـال  مبارزات و ها يستمگر ها، یسخت انبوه دري  شاد نیا اما ستین
 بـه  اعظـم  سقف و الماي  داال. شد خواهد داده شینمای  روشن به و کند       یم
 نتولـدما  زمان از که استی  حق قتیحق دري  شاد که کنند یمي  یادآور ما
  . استي ظاهری خوشحال از تر يضروري شادی حت و میدار

 اریبـس ي  شـاد " اسـت،  گفتـه  هفتـه  یـک  نیای  ط اعظم سقف که همانطور
 طیشرا به وابسته اغلبی  خوشحال که یحال در. استی  خوشحال از تر مهم

 اریبـس  -یقلبـ  و –ی  ذهنـ  انیب نیا ".ستین گونه نیاي  شاد است،ی  خارج
 بـه  شـناخت  نیـ ا اسـت،  تـر  کیـ نزد اعظـم  سـقف  و الماي  الدا شناخت به

 وی  زنـدگ  از تیرضا احساس باعث سرانجام و بخشد یم روح مای  زندگ
  .شد خواهدی زندگ مفهوم درك

ی واقعـ  هـدف " دهنـده  نـشان  اسـت  کـرده  انیب الماي  داال کهیی  گفتگوها
 بـه  را مـا  و سـازد  یمـ  دور بـردن  رنـج  از را ما کهی  هدف -است "یزندگ

 کــه را خــودي روزیــپ هــا آن. کنــد یمــ تیهــدای خوشــحال کــشف ســمت
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 نکهیا اند، گذاشته اشتراك به ما با اند آورده بدستی  سخت به و خردمندانه
 شـاد  میبتـوان ی  زنـدگ  ریناپـذ  اجتنابي  ها بتیمص بایی  ارویرو در چگونه

 دوام یبـ  حالـت  یک از راي  شاد چگونه که کردند کشف گریهمد با. میباش
 لیتبـد  ماندگار وهیش یک به زودگذر احساس یک از و داریپا رفتار یک به
  . میکن

•       •       •  

. بـود  شـده  تـصور  طبقـه  سـه  تولد کیک یک صورت به کتاب نیا ابتدا از
 مـورد  در المـا ي  داال و اعظـم  اسـقف  توتـو ي  هـا  سیتـدر  کیک اول طبقه
 مـشکالت  بـا یی  ارویـ رو دری  حتـ  بـودن  شـاد  ایـ آی  راست به: بودي  شاد

 و عبـور  در شیتـشو  وي  دیام نا مانندی  مشکالت – است ممکن ما روزانه
 ازی  ناشـ ي  بالهـا  زانمـان، یعز دادن دسـت  از سـوگ  روزانـه، ي  مرورها

ی زنـدگ  تیـ واقع چگونـه  مـرگ؟  انیپا یب قتیحق در شدن غرق تاي  ماریب
 و دردهـا  بـر  حـال  نیعـ  در م،ینکنـ  انکـار  راي  زیچ چیه م،یریبپذ را خود
 و م؟یکنـ  غلبـه  میبتـوان  هـستند  ریناپـذ  اجتناب که شیخو یزندگي  ها رنج
 میکنی  زندگ شاد چگونه است، خوب مای  زندگ طیشرا کهی  زمان دری  حت
 رفـتن  نیبـ  از باعـث  فقـر  کهی  هنگام: هستند رنج در گرانید کهی  حال در

 از سرشـار  شـهر ي  هـا  ابـان یخ کـه ی  هنگـام  شود،  یم مردم ندهیآی  زندگ
ي دیـ تهد ها بوم ستیزي  ها بیتخر کهی  گامهن و است، وحشت و خشونت

 اسـت  هنمودی  سع کتاب نیا در است؟ نیزم ارهیسي  برو مای  زندگي  برا
  .دهد پاسخ گرید سؤاالت ازي اریبس و سؤاالت نیا به تا
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 و است شده ساختهي  شاد مورد در علم نیدتریجد از کیک نیا دوم طبقه
ی شـادمان ي  بـرا  رنـد دا دهیعق ها آن که استي  گرید موارد شامل نیهمچن

ــپا ــا. اســتي ضــرور داری ــجد اتیکــشف ب ــوم مــورد در دی  وي مغــز عل
یی شـکوفا  مورد دری قیعم اریبسي ها دگاهید اکنون ،یتجربی  شناس روان
 چاردیر شناس عصب دانشمند با سفرم، از قبل ماه دو. دارد وجود انسان

 او. استی  شادمان مورد در قاتیتحق گام شیپ که کردم مالقات دسانیوید
ی پـ  و است داده قراری  بررس مورد شگاهیآزما در راي  شاد جادیا عوامل
 قابـل ي  هـا  تیـ مزي  آرامـساز  و قیـ عم تفکـر ی  یعنـ  مراقبـه  علـم  که برده

ي ها رستوران ازی  یک بازي  فضا در ما. دارد انسان ذهني  براي  ا مالحظه
ي موهــا بــاد کــهیحال در م،یبــود نشــسته سکویــفرانس ســان دری تنــامیو

 حـال  در مـا  کـه  همانطور. کرد یم نوازش را او پسرانه اهیس -يخاکستر
 المـا ي  داال کـه  گفـت  مـن  به دسانیوید م،یبودیی  ایآسي  غذا یک خوردن
  و يآرامـساز  و قیـ عم تفکری  یعن مراقبه علم که است گفته او به یکمرتبه

 بلنـد  خواب از زود صبح کهی  هنگام مخصوصاً است، بخش الهام علم کی
ي بـرا  توانـد  یم پس است، کرده کمک الماي  داال به علم نیا اگر. میشو یم

  . باشد دیمف شتریبی حت زین ما جمله از افراد ریسا
 نظــر بــه مخــالفي رویــن دو هماننـد  علــم و تیــمعنو اوقــات ازي اریبـس 
ي گـر ید بـردن  نیبـ  از بـه  لیـ تما ها آن از کیهر کهي  ا گونه به اند، دهیرس
ي زیـ چ تیـ اهم مورد در را خود دهیعق توتو اعظم سقف حال نیا با. دارد

 در دانـش  کـه ی  زمـان . دیـ نام "يدییـ تأ خـود  قـت یحق" را آن که کرد انیب
ی مـشابه  شـکل  بـه . دارد اشـاره  یکـسان  جهینت یک به مختلف يها نهیزم
 تنهـا  تیـ معنو کـه  داشت دیتأک اریبس مسئله نیا تیاهم بر زین الماي  داال
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ی جهـان  کتـاب  یک تیمعنو ت،سینی  حیمس ایی ی بوداي  ها کتاب به محدود
 توسـط  هـم  و شود یم تیحما رسوم و آداب و دیعقا توسط هم که است
 نیـ ا بـا  هستم،ي  یهود من: میگو یم صراحت با کامالً. (شود یم دییتأ علم
 نظر به دار خندهی  اندک است ممکن – ستمین خود نید به وابسته من  حال

 گـام  ریمـس  یـک  ردی  همگـ ي  یهـود  یک وی  حیمس یک ،ییبودا یک: برسد
   ...)دارند یبرم
ي داال کـه  اسـت ي  ا هفتـه  مورد دریی  ها داستان تولد، کیک نیا سوم طبقه
 وی شخـص ي  ها فصل نیا. بودند هم کنار دارامساال در اعظم سقف و الما
 تـا  مـا  مالقـات ي ابتـدا  از دهـد  یمـ  اجـازه  خواننـدگان  بـه ی  میصم اریبس

  . باشند ما همسفری انیپای خداحافظ
 در را مـا  معلـم  دو هـر . اسـت ي  شاد نیتمر مورد در کتابیی  نتهاا بخش
ی روحـان ی  زندگ اساس کهی  ناتیتمر کنند، یم میسه خود روزانه ناتیتمر
ي بـرا  دسـتورالعمل  یک هیته کتاب نیا در ما هدف. هاست آنی  احساس و

ي داال کـه  استی  رسوم و ها روش ارائه ما هدف بلکه ستین ستنیز شاد
 افـراد  بـه  ستنیـ شادزي  بـرا  رسـوم  آن بـه  توجـه  بـا  اعظـم  سقف و الما

ی عمل ناتیتمر نیا میدواریام. اند کرده خدمت سال هزارانی  طي  شمار یب
 را کتاب نیا در شده انیبي  ها داستان و علوم م،یتعال تا کند کمک شما به
  .دیریگ بکار شیخو روزانهی زندگ در و کرده ادغام گرییکد با

•       •       •  

 در را بـزرگ ي  معنـو  معلمـان  و شگامیپ دانشمندان باي  همکار ازیامت من
ي هـا  دگاهیـ د انتقـال  در تـوانم  یمـ  نیبنابرا ام، داشته شیخوی  زندگ دوره
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 نیا ازي  اریبس. (رسانمي  یار گرانید بهي  شاد وی  سالمت مورد در ها آن
 بـه  کتـاب  نیـ ا در را خـود  قـات یتحقي  ا سـخاوتمندانه  شکل به دانشمندان

 اریبـس  -هـستم  مطمـئن  خـودم یی  توانا مورد در من.) اند گذاشته اشتراك
 محـل  در کـه  کنـد  یمـ  رشـد ی  حـال  دري  شادي  براي  فکر وسواس خوب،
 نیچنـ  یـک  مـا . باشـد  کـرده  رخنـه ي  دیـ ام نـا  وحشتناك هیسا مانیزندگ

 آن شـاهد  و میـ ا کـرده  تجربه میبود جوانی  لیخ کهی  زمان از رایی  دردها
 تلـخ ي  دادهایـ رو از هـا  انـسان  ما ازي  اریبس که نمدا یم نیبنابرا م،یا بوده
 تجربـه  دارامـساال  در گیزنـد  هفته یک. یمبر یم رنج قلبمان و ذهن درون

 در چـالش  اوج از يانمونـه دگی  زنـ  سفر در که است نظیري  بی یاحساس
  . است رنج و يشاد شناخت مورد

 و ودم،ب آنجا مصاحبهي  برا روز پنج مدت به من مردم، ندهینما عنوان به
. بودم شده رهیخ نیزم کرهي  رو مردم نیدلسوزتر از نفر دو چشمان به

 دمیـ د یمـ ي  معنو معلمان حضور در کهي  زیسحرآم احساسات به نسبت
 نیـ ا ریتـأث  تحـت  کـه  دمیـ فهم اول روز همـان  از امـا  بـودم  مـردد  اریبس

 نیـ ای  سـادگ  بـه  دیشا اما بودم، زده شگفت .ام گرفته قرار پاك احساسات
ی نـ یتلقي مغـز ي ها سلولی عنی یعصبي  ها سلول متقابل عملکرد ازی  مثال
 از شیخـو  چـشمان  بـا  که شود یمی  مسائلي  ساز یکپارچه باعث که است

  .ام بوده ها آن شاهد و ام دهیدی داشتن دوست فرد دو نیا
ــا انجــام در خوشــبختانه ــرا بــتیه پــر فــهیوظ نی  و دانــشی بررســي ب

 مـدت  به الماي  داالی  قانون مترجم نپایج تاپتن. نبودم تنها ها آني  خردمند
 مهمـراه  کـار  نیـ ا انیـ پا تا ابتدا ازیی  بودا محقق یک و سالی  س از شیب

 از وهیشـ  نیـ ا او امـا  بـود، یی بـودا  راهـب  یـک  اوي  ادیزي  ها سال. بودند
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 خـانواده  لیتـشک  کانـادا  در و کـرده  ازدواج اکنـون  و کرد ترك رای  زندگ
 زیـ ن و هـا  زبـان  ترجمـه ي  بـرا  کامل کیرش یک او لیدل نیا به است، داده

 کنـار  مـا  گفتگـو  هنگـام . اسـت  متفاوتي  ایدن دو نیا انیم میمفاه ترجمه
 ریتفـس  و سـؤاالت ي  سـاز  آمـاده  در شهیهم نپایج اما مینشست یم گرییکد

 یـک  و صـادق  همکار یک مني  برا او. کرد یم کمک من به ها پاسخ نمودن
  .است زیعز دوست

 درخواسـت  جهان مردم از ما. مینکرد هیته را ها پرسش نیا خودمان تنها
 سـه  تنهـا  چـه  اگـر  بپرسـند، ي  شاد مورد در را خودي  ها سؤال تا میکرد
 سـؤال  هزاران از شیب م،یداشت فرصت ها  سؤال نیاي  آور جمعي  برا روز
 در بـود  شـده  دهیپرس کهی  سؤاالت اکثر که بود نیا جالب. میکرد افتیدر

 یـا  میکنـ  کـشف  راي  شاد خودمان میتوان یم ام چگونه که نبود نیا مورد
 مسائل از سرشار کهی  جهان در میکنی  زندگ شادمانه میتوان یم ما چگونه

  .است آور رنج

•       •       •  

ی خـونگرم  وی  مهربـان  بـا  را دستانشان آنکه از قبلی  لحظات هفته نیای  ط
 آزار گرییکـد  سـمت  بـه  هـا  آن انگـشتان  اشارهدر بیشتر اوقات     بفشارند،

ی صـحبت  مـورد  در رای  داسـتان  اعظم سقفا نهار نیاول هنگام. بود دهنده
 آمـاده ي  رو ادهیپي  برا ها آن که همانطور. نمود بیان داشتند گرییکد با که
 خفه مانع -يدلسوز و آرامش صلح،ی  جهان نمونه – الماي  داال شدند، یم

 المـا ي داال سمت به اعظم سقفا. شد شیخو بزرگتری  روحان برادر شدن
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 یـک  هماننـد  هـستند،  مـا  اطراف در ها نیدورب اوه،" گفت، او به و برگشت
  ".کن رفتار مقدس مرد

 خـود ي  رفتارهـا  روز هـر  ما چگونه که کردندي  یادآور ما به مرد دو نیا
 دیـ با مقـدس  مـرد ی  حتـ . میکنـ  می انتخاب دارد، تیاهم آنچه اساس بر را

 مقـدس  مـرد  یـک  رفتـار  دمـور  در مـا  امـا . کنـد  رفتار مقدس مرد همانند
 حـرف  کم و زگاریپره است، ریگ سخت وي  جد او ایآ م،یکن یم فکر چگونه
 بـا  چگونـه ی  جهـان  مـشهور  مـرد  دو نیـ ا پـس  اسـت  نیچن نیا اگر است،
  .گفتند درود و سالم گرییکد به و کردند مالقات گونه نیا گرییکد

 یـک  را خـودش  المـا ي  داال و نکـرد  تیقدوسـ ي  ادعـا  هرگـز  اعظم سقفا
 از سرشـار  کـه  را مـا ی  قـ یحقی  زندگ ها آن. اوردین حساب به ساده راهب
 نـشان  مـا  بـه  و نمودند تجسم ما چشمان مقابل در استی  شانیپر و درد
بدسـت   راي  شـاد  و شـجاعت  آرامـش،  ازی  سـطح  قادرند ها آن که دادند

 لیـ تما. میآور بدست طیشرا نیا با مانیزندگ در میدار آرزو ما کهآورند  
 بـه  بلکـه  ستین ها آني  خردمند لیدل به تنها کتاب نیا نوشتني  راب ها  آن
 هستند، ریناپذ اجتناب ها رنج گفتند، ها آن. باشد یم زین ها         آن تیانسان لیدل
. ماسـت  انتخـاب  نـشانگر  هـا  رنـج  نیا مقابل در ما دادن نشان واکنش اما
 دهیـ نادي  بـرا ی  عـامل  توانـد  ینم ماي  ها مشغله یا ها یناراحت ها، ستمی  حت

  . باشد ها واکنش نیا به نسبت ما انتخاب گرفتن
 بـه  اعظـم  اسقف پزشکان ایآ که میدانست ینم ما لحظات نیآخر تا درست

 آهـسته  سـرعت  با او پروستات سرطان. ریخ یا دهند یم را سفر اجازه او
. داد پاسـخ  هـا  درمان به او هنگام نیا در و بودي  رو شیپ حال در دوباره
 بـدنش  ایـ آ نـد یبب تـا  گذراند یم رای  شیآزما دوره یک اکنون ظماع اسقف
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 در کــه اکنــون. ریــخ یــا کنــد مقاومــت ســرطان نیــا مقابــل در توانــد یمــ
 اقیاشـت  احـساس  دیشـا  یا وي  دواریام جان،یه و شور م،یهست دارامساال

 اسـقف  چهـره  در را مـسائل  نیـ ا اسـت،  زیـ انگ شگفت اوقات شتریب در او
 بـرق  درخـشش  و بود بسته نقش اش چهره بر که یواضح لبخند با اعظم
  . دید شد یم اوی آب به لیماي خاکستر چشمان دري شاد
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  »یادداشت«
  
  
  

  

  

  

  

  

 



  
  ورود

ما مخلوقاتی ضعیف و شکننده 
  هستیم

 میهـست  قـادر  بـودن  فیضـع  نیا وجود با و میهستی  فیضع مخلوقات ما
 کـه ی  هنگـام  گفت را مطالب نیا اعظم اسقف م،یکن کشف رای  قیحقي  شاد

 یــک بــا اهیســ و بــراقیی عــصا دســتش در و بــودم گرفتــه را او دســت
 اسـقف . بودي تاز سگ یک همانند عصا آن شکل داشت،ي  ا نقره رهیدستگ
 و هــا چــالش از سرشــاری زنــدگ" گفــت، شیهــا صــحبت ادامــه در اعظــم

 در و دارد وجـود  درد کـه  همـانطور  است،ی  حتم ترس" ".هاست بتیمص
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 توجـه  پروسـتات  سـرطان ي  ماریب به اگر. دیآ یم ما سراغ به مرگ تینها
  ".کرد خواهد غلبه من ذهن بري ماریب نیا خوب اریبس -کنم

 و بـود، ی  خـستگ  احساس اعظم اسقفي  برو داروهای  جانب اتاثر ازی  کی
 در او هندوسـتان  سمت به پرواز زمان شتریب در که شد باعث مسئله نیا

 دهیکـش  سـرش ي  بـرو  را خـود ی  شمیابري  پتو کهی  حال در باشد، خواب
 خـواب  امـا  میکنـ  صحبت او با سفری  ط که میبود کردهي  زیر برنامه .بود
 در میدشـ  یمـ  کیـ نزد دارامـساال  بـه  که مانطوره و بود، مسئله نیتر مهم

  .بگذارد انیم در ما با سرعت به را افکارش تا بود تالش
ــه ســمت     ــرواز در دو ســاعت مــشخص ب ــا دو پ ــک روز تنه چــون در ی

 م،یکــرد توقــف تــساریآمر در مــا هنگــام شــب دارامــساال وجــود داشــت
 بیهسـ  ریهاردمانـد  مـا  هنگـام  صـبح  .کند استراحت توانست او نیبنابرا

. میکــرد مالقــات را هــا کیســی مــذهب مکــان نیتــر مقــدسی یعنــ مــشهور
 اسـاس  نیـ ا بـر  است، شده پوشانده طال  با عبادتگاه نیایی باالي ها طبقه
 درب چهـار  مکـان  نیـ ا. اسـت یـی   طال معبـد  مقدس مکان نیا مشهور نام

 بـه  شیگـشا  رسـم  سـمبل  و اسـت  گوردوارا به مشهور که داردي  ورود
 محـل  معبـد  نیـ ا رسـد  یمـ  نظـر  به. است مذاهب تمام و مردم تمامي  رو

 محـل  نیا در ما رایز است، مذاهب دیعقا به گذاشتن احترامي  برای  مناسب
ــ یمــ مالقــات را مختلــف مــذاهب بــا افــراد  از گــروه دو شــامل کــه میکن
 در و هـستند یی  بـودا  وی  حیمسی  یعن ایدن مذاهب نیتر مهم و نیتر بزرگ

  .پردازند یم گرییکد ابی قیعمي ها بحث به مکان نیا
 معبـد  روزانـه  کنندگان مالقاتي  نفر هزار یکصد تیجمع وارد کهی  هنگام

 اسـقف  تـا  گرفـت  میتصم الماي  داال. مینمود آغاز را خودي  گفتگو میشد
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 و مقـام  واال اشخاص که نادر ازیامت کی کند، مالقات فرودگاه در را اعظم
 انیـ ب مـان یگفتگوها انیـ م در. کردنـد  یمـ  اعطـا  گرانید به کمی   لیخ برتر
 بـه  .اسـت  کـرده  یمـ  اسـتفاده  وهیشـ  نیـ ا از هم نیا از شیپ او که میکرد

 که یحال در میکرد حرکت فرودگاه سمت به و شده خارج معبد از سرعت
 بـا  را خودي  مو بدون سر او میکرد یم حمل لچریوي  برو را اعظم اسقف

 اسـت،  عبـد م بـه  احتـرام  نـشانه  کـه  بود پوشاندهی  نارنج گردن دستمال
  . کرد یم جلوهیی ایدر دزد یک همانند او چهره
 بـا  تـسار یآمري  هـا  ابـان یخ نیسـنگ  کیـ تراف انیـ م دری  سـخت  به نیماش

 افـراد  ها، نیماش ازی  انبوه کرد، یم حرکت نیماشي  ها بوق بلندي  صداها
 نیـ ا دری  همگـ  توانـا یح و هـا  بچـه ي  ها روروك سوارها، دوچرخه اده،یپ

. کردنـد  یمـ  رقابـت  گرییکـد  بـا  جلو سمت به کتحري  برا نیسنگ کیتراف
ي لگردهـا یم بودنـد،  شـده  فیـ رد ها جاده طول دری  مانیسي  ها ساختمان

 گـسترده  شـهر ي فـضا  دری  انیـ پا یبـ  شکل بهی  مانیسي  ها ساختمان نیا
 و میدیرسـ  یم پرواز به و میرفت یم فرودگاه به دیبا سرانجام .بودند شده
 نگـران   شـود،  انجـام  قـه یدق ستیـ ب از تـر  عیسری  حت پرواز میداشت آرزو

  . است منتظر پرواز باند در الماي داال اکنون بودیم که
مـا   کـه ی  صورت همان به" نمود، انیب شیها صحبت ادامه در اعظم اسقف

ی زنـدگ  در میکنـ  ینمـ  تـالش  کـه  میبگو دیبا تأسف با "میشو یم ناراحت
ي عـاد  حالـت  در و ناچـار  بـه " ".میکنـ  جـستجو  راي  شتریـ بي  شاد خود

 در. میکنــ یمــ حفـظ  خودمــان درون رای شکـستگ  دل وی ســخت ،ینـاراحت 
ی سـادگ  همان به که یحال در م،یکن یم هیگري  شتریب سهولت با ما قتیحق

 و تـر  شـاداب  میتـوان  یمـ  لحظـه  همـان  در دیشـا . میبخنـد  میتـوان  یمـ  زین



24 کتاب شادي

 جـستجو  خـود ی  زنـدگ  در راي  شـاد  مـا  کـه ی  هنگـام . میباشـ  تر سرزنده
ي هـا  رنـج  بـا  بهتـر ي  ا وهیشـ  با میتوان یم م،یکن یم کشف را نآ و میکن یم

 و کـام  تلـخ  آنکـه  از شتریـ ب وهیش نیا با م،یشو رو به رو خودمانی  زندگ
 بـا  شـکل  نیـ ا بـه . میکن لیتجل گرییکد از بود میخواه قادر میباش ناراحت

 بـا  .میشـو ی  سـخت  و رنـج  متحمل آنکه بدون مییآ یم کنار خود مشکالت
 آنکـه  بـدون  میشو یم روبرو خودی  زندگ در ها یشکستگ دل و ها یناراحت
  ".میشو بحران وی ناراحت ،یشکستگ دل دچار

 اعظـم  اسـقف ي  هـا  خنـده  و لبخنـدها  ها، اشک شاهد اوقاتي  اریبس در ما
 او امـا  ،.بـود  اوي  هـا  اشک از شتریب اریبس اوي  ها خنده قتیحق در. میبود
 و بـود  نـشده  رهـا  هـا  رنج از هنوز رایز کرد یم هیگر شهیهم وی  آسان به

 بـه  نیبنـابرا  داشـت،  تیـ اهم اریبـس  اوي  برا مسئله نیا. نبود کامل هنوز
 کـه  را اوي  هـا  عبـادت  از کـدام  هر. گذاشت ریتأث او بری  قیعم کامالً شکل

ی یکـ . ام نموده منتقل جهان رنجور و ازمندین افراد تمام به نمودم مشاهده
ي هـا  عبادت در اعظم اسقف و داشت یضیمر  نوه او کتاب راستارانیو از

 اسـقف  از راستاریو نیا بعد سال چند. کرد یم دعا شیبرا شیخو روزانه
 مـار یب دوبـاره  رایز کند دعا اش نوهي  برا دوباره تا کرد درخواست اعظم
 نوهي  برا ریخي  دعا از هرگز که گفت، او پاسخ در اعظم اسقف. بود شده

  .است نداشته بر دست او
 مینـ یبب را بـرف  از دهیپوشي  ها کوهستان میبود قادر ما مایاپهو پنجره از
. بـود  دیـ تبع در المـا ي  داال خانه يبایز مناظر ازی  پستال کارت همانند که
 گـر یدي  ها یتبت از هزار یکصد و الماي  داال تبت، به ها ینیچ هجوم از پس
ی اراضـ  در موقـت  طور به پناهندگان نیا. بردند پناه هندوستان سمت به
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 باعـث  هـا   پـشه  و گرما محل نیا در شدند، مستقر هندوستان دست نییپا
 رفتیپـذ  هندوستان دولت سرانجام. شوند ضیمر افراد ازي  اریبس شدند

 اریبـس  بابـت  نیـ ا از المـا ي  داال باشـد،  دارامـساال  در الماي  داال اقامتگاه
 نیبنـابرا  و داشت قرار باالتر ارتفاعات در دارامساال رایز بود سپاسگزار

 مـستقر  مکـان  نیا در زین ها یتبت زمان گذشت با. بود تر خنک آنجاي  هوا
ي بـاال  ارتفاعـات  و ها کوهستان منظره ازی  انسان تیجمع نیا ایگو شدند،
 رهبر به خواستند یم ها آن اکثر البته. بودند آزرده دل و نیغمگ خود وطن

  . باشند کینزد شیخوی اسیس وی روحان
 در دارد، قرار پرادش ماچلیهی  یعن هندوستان یشمال التیا در دارامساال

 فـرار ي  برا ها آن کردند یمی  حکمران هندوستان بر ها یسیانگل کهی  هنگام
 اسـتفاده  مکـان  نیا از هندوستاني  ها تابستان رحم یب و دیشدي  گرما از
 ها یسیانگل قبالً که میشد یم کینزد مکان نیا به ما که همانطور. کردند یم

 و کـاج  درختـان  از راي  سـبز  فـرش  میبـود  قـادر  داشتند، اقامت آنجا در
 و زا باران و متراکمي  ابرها. مینیبب خودماني  پا ریز دري  کشاورز مزارع

 بـار  نیآخـر  در که بود کوچک فرودگاه نیا کینزد اوقات شتریب ظیغل مه
 ازي  ا دسـته  و بـود ی  آبـ  آسـمان  امـروز  اما. بودم کرده مشاهده را ها آن

 دار بیشـ ی  نیزمي  برو ماي  مایهواپ. بودند معلق وهستانک انیم در ابرها
  .آمد فرود

 •       •       •  
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 ست؟یچی  زندگ از هدف. نمود انیب سفر از قبل رای  مهم سوال الماي  داال
ي شـاد  کردن دایپی  زندگ هدف که معتقدم من ار،یبسي  ها یبررس از پس

  . است
 یـک  اعظـم  اسقف مثل ای دیباشیی  بودا فرد یک من مثل که نداردی  تیاهم"

 چیهـ  اصـالً  نکهیا یا د،یباش داشتهي گرید مذهب هر یا دیباشی  حیمس فرد
 و شـاد  دارد آرزوی  انسان هر تولد، لحظه از. دیباش نداشتهی  مذهب و نید

 مـا  مـذهب  و آمـوزش  فرهنـگ،  در موجـود ي  ها تفاوت. باشد رنج از دور
ی سـادگ  به ما انوجودم عمق از. داشت نخواهدي  ریتأث مسائل نیاي  برو
 نیـ ا اغلـب  امـا . میباشـ  داشـته  خـاطر  تیرضا و میباش شاد میدار لیتما

 خـاطر  تیرضـا  وي  شاد توان یمی  سخت به و هستند زودگذر احساسات
 مـا  سـمت  بـه ي ا پروانـه  هماننـد  احـساسات  نیـ ا د،یـ د افرادی  زندگ در را

  .شوند یم دور ما از سرعت به سپس و کنند یم حرکت
 افـراد  تیـ موقع و قـدرت  ثروت،. دارد وجود ما دروني  شادیی  نها منبع"
 دوسـتان  ازی  برخـ . گذاشـت  نخواهـد  ها آن بودن شادي  بروي  ریتأث چیه

 و قـدرت . باشـند  یمـ  نیغمگ اریبسي  افراد که یحال در هستند ونریلیب من
ی رونـ یبی  مـال ي  هـا  تیـ موفق. هـستند ی  درون آرامشي  برای  موانع ثروت
 درونمـان  به دیبا ما. ستندینی  قیحق وی  ندرو سرور وي  شادي  برای  عامل

  .میکن توجه
 ،يشـاد  رفـتن  نیبـ  از باعـث  کـه ی  عوامل ازي  اریبس گفت دیبا تأسف با"

. میکنـ  یمـ  جادیا خودمان را شود یم درونمان در خاطر تیرضا و سرور
 ای یـ احـساس ي هـا  واکـنش  ،یذهنی  منف التیتما ازی  ناش اغلب عوامل نیا

 درون موجـود  منابع از استفاده وي  شکرگزاري  برا الزمیی  توانا نداشتن
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 میکن کنترل میتوان ینم رای  عیطبي  ایبال ازی  ناشي  ها رنج. است وجودمان
. میکنـ  کنتـرل  میتـوان  یمـ  را روزانـه ي  هـا  بتیمـص  ازی  ناشـ ي  ها رنج اما

 داشته زین را شتریبي  شاد خلقیی  توانا ما که استی  منطق کامالً نیبنابرا
 نـسبت  ما واکنش و دگاهید نگرش، با مرتبطی  سادگ هب مسئله نیا. میباش

ي شـاد  با مرتبط کهی  زمان. است افراد ریسا با مانروابط و ها تیموقع به
ي انفـراد  شـکل  به میبتوان ما که دارد وجودي  ادیز احتمال استی  شخص

  ".میباش شاد

•       •       •  

ي هـا  چـرخ  ترمـز  حال همان در میداد جهت رییتغ جلو سمت به ناگهان ما
 بـه  م،یدیشـن  را مـا یهواپ آمـدن  فـرود ي  صـدا  سـپس  و شد فعال مایهواپ

ــد در ســرعت ــاه بان ــه پــرواز کوت  مــایهواپ پنجــره از. مینشــست نیزمــ ب
 ستادهیا شده آسفالت نیزمي  رو الماي  داال م،ینیبب را رونیب میتوانست یم

 در او از تـا  بـود  گرفته دست در رای  رنگ زرد بزرگ چتر که یحال در بود
یی خرمـا  رنـگ  بـه یـی   ردا. کند محافظت هندوستان تابان دیخورش مقابل

 حـال  نیـ ا بـا  بـود،  دهیپوشـ ی  رنگـ  قرمـز  گردن دستمال و قرمز به لیما
. شـد  یمـ  دهید او نیآست بدون قهیجلي  روی  کوچک رنگی  زعفراني  ها راه

 بـا ي  هند سربازان. بودند اطرافش در اوي  ادار دوستان و همکاران افراد،
  .بودند کرده فراهم را تیامن رنگی خاک وی نظامي ها لباس

 اعظـم  اسـقف . بودنـد  شـده  مـستقر  فرودگاه خارج دری  جمعي  ها رسانه
 عکـاس  باشـد،  داشتهی  خصوص مالقات الماي  داال با بار نیا داشت قصد

 از اعظم اسقف کهی  هنگام. گرفت یم عکس ها آن از الماي  داال مخصوص
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 کـاله  و داشـت  تـن  بـه  رنـگ ی  آبـ  ژاکت یک مدآ یم نییپا آرام آرام ها پله
  .شد کینزد او به الماي داال هنگام آن در بود، دهیپوشي ریگ یماه
 بـا ی نکـ یع پـشت  او چشمان کهی حال در داشت، لب بري لبخند الماي  داال
 اعظـم  اسـقف  احترام به الماي  داال. زد یم برق بزرگ و شکلی  مربع قاب
 در را گرییکـد  هـا  آن و گرفـت  ار اوي  بـازو  اعظم اسقف سپس و شد خم

 را خـود  دسـت ي  گـر یدي  هـا  شـانه ي  برو ها آن از یک هر. گرفتند آغوش
 را خودشـان  تا بودند تالش در ایگو شدند، رهیخ هم چشمان به گذاشتند،

 در و انـد  کـرده  مالقات را گرییکد تیواقع در دوباره ها آن که کنند متقاعد
  .هستند هم کنار

 بـا  وی  مهربـان  بـا  را المـا ي  داالي  ها گونه کهی  لحا در اعظم اسقف توتو،
 بـه  کـرد  یم نگاه دقت با را او کینزد از و کرد یم نوازش انگشتانش نوك
 شما " ".ام دهیند را شما که استی  طوالن زمان مدت من" گفت، الماي  داال
  ".دیرس یم نظر به خوبی لیخ

. دیبوسـ  را او بـود  گرفتـه  را اعظـم  اسقفي  ها شانه کهیحال در الماي  داال
 در او ازدواج رنـگ یـی   طال حلقـه  برد، باال را خود چپ دست اعظم اسقف

 اریبـس  نـوه  همانند را الماي  داال چانه حال نیهم در د،یدرخش یم دستش
. دیبوسـ  را المـا ي  داال صـورت  اعظـم  اسـقف  سپس گرفت خود ارزش با

 را خود بود، نکرده محبت ابراز نگونهیای  کس به نسبت کنون تا الماي  داال
 سـرعت  به سپس بود، شادمان و داشت لب بر لبخند هنوز اما دیکش عقب

 و بلنـد ي  صـدا  بـا  اعظم اسقف کهی  حال در. نمودی  همراه را اعظم اسقف
  .کرد یم صحبت او با سرعت به
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 دوسـت  را دنیبوسـ  شـما  رسـد  یمـ  نظـر  بـه " گفـت،  او بـه  اعظـم  اسقف
 طـول  در ایـ آ کـنم  یمـ  تعجب من. دیبوس دوباره را او صورت و ".دیندار
 چگونـه  انـد،  دهینبوسـ  را او هـم  یکبـار  دوستانشی  حت ،الماي  داالی  زندگ
 را او اسـت  بـوده  دوسـاله  کـودك  یـک  المـا ي  داال کـه ی  هنگام او نیوالد

 شـود  خـود  انیاطراف مانع است توانسته او چگونه نکهیا یا و دندیبوس یم
  .نکنند محبت ابراز نگونهیا او به تا

 یـک  بـا  کـه  (کردنـد  توقـف  1کاتـا  جیرا جشن و مراسمي  جرااي  برا ها آن
 و احتـرام  ازي نمـاد  کـه ی  تبتـ  حـشن  یـک  ،)شـود  یم اجرا دیسفي  روسر
 عالمـت  که داد، قرار خو قلبي  برو را خود دستان الماي  داال. است توجه

 نـشانه  بـه  و برداشـت  را خودي  ریگ یماه کاله اعظم اسقف. است احترام
 گـردن ی  درنگیسـف ی  شمیابري  روسر با الماي  داال سپس. شد خم احترام
 بتواننــد تــا کردنــد، صــحبت هــم بــای گوشــ در هــا آن. پوشــاند را خــود

 ها آن اطراف در مایهواپي  صدا هنوز رایز بشنوند را گریکدي ی ها صحبت
 آنکـه  از شتریـ ب و گرفـت  را اعظـم  اسقف دست الماي  داال. شد یم دهیشن
 بودنـد،  سـاله  هـشت  کـودك  دو مـشابه  باشند ساله هشتاد مرد دو هیشب

                                                           

 فرهنـگ  کـه یی  کـشورها  در و اسـت  تبـت ي  هـا  ییبـودا  مرسومي  ها جشن ازی  یک کاتا - 1
 خلـوص،  سمبل کاتا. است شده دهید اند، رفتهیپذ ریتأث ها آن از یا دارند را تبتي  ها ییبودا
ـ  تولـد، ي  هـا  جـشن  مانند جیرا مراسم در که است رحم وي  دلسوز ،یپاک  ن،یتـدف  ،یعروس

ي روسـر  بـا  معموالً مراسم نیا. شود یم برگزار ها مهمان رفتن یا دنیرس و ،یلیالتحص فارغ
 فـرد  یـک  خـالص  و پـاك  قلب ازي  نماد و است شمیابر از آن سجن که شود یم اجراي  دیسف

  . است بخشنده
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 انـه یپا در کـه ی  حـال  در گفتنـد  یمـ  فـه یلط هـم ي  بـرا  و دنـد یخند یم ها آن
 در هـا  آن از پناهگـاه  یـک  ماننـد  رنگ زردي  چتر و زدند یم قدم فرودگاه

  .کرد یم محافظت دیخورش نور مقابل
 چانـده یپ خـود  گـردن  دور به را رنگ دیسفي  روسر اعظم اسقف نکهیا با

 کاتـا  اندازه. بود گرفته را او کوچک بدني  روي  روسر دنباله هم باز بود،
 گرفتـه  جـشن  نیـ ا هـا  آني  بـرا  کـه  اسـت ي  افـراد  بـه  احتـرام  ازی  سمبل

 از کاتـا  نیـ ا. اسـت یی  بودا شانیکش به متعلق کاتاها نیتر بزرگ. شود یم
 تمـام  در اعظم اسقف. است بوده بلندتر ام دهید کنون تا کهیی  کاتاها تمام
 گـردن ي  گـر ید از پس کاتا یک چون گفت، یم و کرد یمی  شوخ هفته طول

 کـه  اسـت  سیجالبا یک همانند او که رسد یم نظر به است، پوشانده را او
  .اندکرده انیزآو کت یشبرو
 رنـگ ي  ا قهـوه  تخـت  دو اتـاق  آن در. کردنـد  تیهدای  کوچک اتاق به را ما

 اغلـب  رایـ ز بمانـد  رمنتظـ  آنجا در بتواند الماي  داال تا بود شده داده قرار
 انبوه میبود قادر ما. شد یم لغو یا داشت ریتأخ دارامساال سمت به پرواز
ي ا شهیـ ش واریـ د پـشت  در فرودگاه از خارج در که مینیبب رایی  ها رسانه
 دایـ پ سـوال  یـک  دنیپرس ای ی عکاسي  برای  فرصت بتوانند تا بودند منتظر

 بـا  اریبـس  خبـر  نیـ ا ردکـ ي  یـادآور  من به که استی  زمان تنها نیا. کنند
 ارزش بـا  چقـدر ی خیتار سفر نیا که داد نشان من بهی  حت و است ارزش

 دسـت  از را خـود  منطق و تیریمد که است آسان اریبس. است گرانبها و
ي بـرا  چقـدر  نفـر  دو نیـ ا بـودن  هـم  کنـار  در کـه  میکن فراموش و میبده

  .است ارزشمند انیجهان
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