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 با پدر راستی    فرصت آشنائ

 

 نیوبرگ آمریکا –توماس کانییل 

ی به کانون خانواده تجربهاست که سالها قبل ا آمریکا در تام یک عضو بسیار ساده و خودمانی  ی ز پیوست  ای مستقیم با پدر راستت 

ی او به کانون خانواده نتیجه داد. داستان  سیونرها با دیگر اعضا و می های متعدد داشته است که با داد و گرفت رسانجام به پیوست 

ی در این مورد شک دااین دیدارها داستانی براحت  قابل پذیرش نیست حت    کردن با او و تجربه  همرس او نی 
ی

شته است. اما با زندگ

 داستان زندگیش را تعریف کند. شخصیت واقیع و ساده او، رسانجام همرسش او را تحت فشار قرار داد تا برای خاطر دیگران، 

 

 : ی راست ینمالقات والد یتبرس   تمایم امید  پدر راستی   ی راست ینبا والد یارون  رو  یناست. ا ت  اعصار  تمایم ینقطه مرکز  ی    خ،ثمره تار  ت 

 تمایم یدهایام زمان تمایم ینشد. تا به ا ید آنها خواه یهاشاخه ید،اخورده یوند به آنها پ یکهاست. شما کسان یندهآ یبرا اییهو پا

ی راست ینگرفته بوده است، اما فرصت مرتبط شدن با والد  ر قرا یندهاعصار متمرکز بر آ است.  یدر طول عمر شما تنها فرصت ابد ت 

ی شما چن د رخ خواهد داد. اجدا یکبار فرصت با ارزش تنها  ینا ی ماندگانتان ناند و باز را نداشته فرصت   ت  ی چن ی  داشت. نخواهند  فرصت   ت 

ی چ یچجا و ه یچشما در ه ید ام ان و پرسان والدیستن یگرید ی  ی راست ین. قرار است که شما دخی  آنها پادشاه  ینده. در آید بشو  ت 

ی زم یپادشاهان بر رو  ی خواهند شد. به هم ت  ی راست ینوالدبا که شما در آن   و مکانی  یگاهجا یلدل ت  برای   ینقطه مرکز  اید،آشنا شده ت 

ی استیدهاام تمایمبثمر رسیدن  یچهیچ شما در  ید . امید بشو  ضی عرص حا ید ام یا و  ی    ختار  ید ام ،باشید  یبرس   ید . امی برس  ی جز  ی 

ی راست ینوالد  (20کتاب دوم فصل دوم   یانگسانگ گ چان)  .یستن ت 

 

 

عیش  تولد سال سوم مدرسه ما نمایش  درباره  هایبود و قرار بود که بچه 1959سال  جشن کریسمسیک هفته قبل از  : کانییل  تام

وع این نمایش را که یک موض بود، مسیح و نجات دهنده برگزار کنند. خانم مونی معلم هیی ما در مدرسه ابتدان  بانوی آرامش

ی کرد الطبعموضوع باب سیکه وقت    . او به ما پیشنهاد داد ه بود خودش بود برای ما تعیت  یا عیش دوباره د که آ دعا میکنید، از خدا بیر

 خواهد آمد یا نه؟ 

بدنبال دعا، م اما بخونی به یاد دارم که اهفکر میکنم که من پیشنهاد او را انجام دادم و اگر چه اکیر خاطراتم را در آن روزها از یاد برد

ا به مردم ابالغ کنم. نقش احساس میکردم که میبایست این پیام ر “ ! ب آقای مون ناجی استانج”صدان  شنیدم که به من میگفت 

من در آن نمایش نقش چوپان بود. نخست میبایست بر روی سن رفته و برای گوسفند گمشده خودم گریه کنم و آن صدا به من 

کلمات و جمالت بعدی خودش خواهند آمد. آن صدا .  “جناب آقای مون ناجی است”ه را بگو: پنج کلم گفت که بر روی سن این

هان  به من میگ ی  آن فت که در چی 
ی
 نمیتوانستم بخونی درک کنم.  سن هشت سالگ

ایم مهاجرین ایرلندی سخت کوش  بودند و برای آنها آموزشهای کاتولیک برای سه فرزندشان بسیار مهم و اساش بود. تم موالدین

 رس کرده و مردم از بعد از ظهر قبل از روز نمایش، 
 
ق ون از خانه در خیابانهای برونکس رس  های ایرلندی و ایتالیان  را خانوادهمن بی 
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هایم روی برفها رسرسه بازی و سورتمه بازی میکردم. اما جان  در درونم احساس میکردم که بهی  تماشا کرده و یا با دیگر همکالش

ی بودنوسوسه و  این است که در خانه مانده و خودم را برای نمایش آماده کنم، ویل برفها بسیار تازه و نرم  د. بهرحال بعد از بازیانگی 

 مادرم به رساغ من آمده و مرا به خانه برد. 

ییم تمایم وجودم را فراگرفت. هیچ اعتماد بنفش در خودم ها کنار رفت، اضطراب عظته و پردهروز بعد، وقتیکه که بر روی سن رف

ی احساس نمیکردم. آن صدا در درونم به من میگفت که اگر تنها آن پنج کلمه را بگویم،  ونی شفا بخش بدست خواهم آورد. پائت  نی 

ی ردیف  م با نگاههای سنگینشان و خواهران روحانی و افراد برجسته روحانی پدران سن در اولت  روی سن باالی . نشسته بودند و محی 

برای من معنانی صدا در درون من میگفت آن پنج کلمه را بیان کنم. اما این آن ماه کامل بزرگ آویزان بود و از نقاش  یک رس من 

 که گرفتم  رسانجام من با تصمییمبهی  است به دستورالعمل خانم معلم برای اجرای نمایش تمرکز کنم. که نداشت. به این فکر کردم  

  این فرصت  بود که من از دست دادم و همیشه برای آن رغت میخورم. . سالن را ترک کردم آن نمایش را به اتمام رسانده و 

ونی مبدل شد که اعتقاد داشت نباید به هی ،به یک هیتر سیگاریدوازده سال گذشت و آن پرس کوچولو 
فرد چ مواد مخدری و مرس 

 باالی ش سال
ی
یک راننده تاکش در بعنوان مد و ونگ خوشم میاتگه وارا و مائو تسه  اعتماد داشته باشد. در آن زمان من از چه  گ

 ده منهاتان در نیویورک کار میکردم. نهای رسدردآور و گیج کنناخیاب

 در کنار خیابانی دست بلند کردند و برای سوار کردن آن
 
ق ی را نگه داشتم. تنها ییک از آنها میتوانست  ها یک روز صبح دو مرد رس  ماشت 

انگلیش صحبت کند. ییک از آنها در صندیل جلو و دیگری در صندیل پشت نشست. از آنها پرسیدم که کجا میخواهید بروید؟ ییک 

متعارف و عجیتی بود، منتیه من  فکر کردم که از آنها که لباس خوب و شییک برتن داشت گفت: فعال حرکت کن! این جواب غی 

هم نبود. کش که عقب نشسته بود،  اینگونهبروند. اما  چون خارجی و توریست هستند حتما میخواهند فقط برای دیدن خیابانها 

سید بیشی  روی من تمرکز کرده بود تا خیابانها و دیدن مناظر. او  ی دیگری متفاوت بود و بنظر می 
از من  بطور مداومبا هر مشی 

سید که دربا  چه فکر میکنم، یا اینکه آیا به وجود خدا اعتقاد دارم، اینکه درباره کمونیسم جر فکر میکنم .... مییر
ی

به ره معنای زندگ

یت و ید و موضوع برادری فتم که از این ایدئولوژی خوشم میااو گ مهم است. او از طریق  حق برابری برای من خییلمیان برس 

جمش که  من اما  زندانی بوده است. اعمال شاقه همراه با کره شمایل مدتهای طوالنی در زندان  جلو نشسته بود به من گفت که می 

  این موضوع
ی

ی را پارک کردم. ادامه را باور نکردم و همچنان به رانندگ  در نزدییک ساختمان سازمان ملل ماشت 
این میدادم. بعد از مدن 

 ایش ترانهاز من خواست تا بر  بود،داده  زیر سوال قرار  مدامقب نشسته بود و من را مرد احساسان  که ع
ی

ام ای براساس فلسفه زندگ

هیچ مردی عد از آن او هم یک ترانه به نام را انتخاب کردم. ب I am Rock مون و گارفانکل به نامیای از سابخوانم. من هم ترانه

وب نزده جزیره نیست را به زبان کره است. من با ناباوری به ای برای ما خواند. به من گفته شد که او هرگز در زندگیش لب به مرس 

گ و خندان، ای بزر یل دهه پنجاه زندگیش است اما برای من کودگ بیگناه با چهرهابه من گفت که در او و به او زل زدم.  هعقب برگشت

یان حال بنظر میاسالم و رس  ی بود که باعث شده بود تا از او خوشم بیاید. او مثل بسیاری از مشی  ی که نبود  دیگر من مد. این چی 

کت  بودند  یا نماینده بوده و بازاری و تاجر    . سازمان و رس 

و مجرم هستید. او  داشتهل تو در جنگ ویتنام دست از طرف دیگر من از دست او عصبانی شده بودم. به او گفته بودم که تو و نس

ی ماموریت  به تو داده است و او با نگاه مستقیم به  پاسخ داد نه. من به عقب برگشتم و به او گفتم که تو مسئولیت داری و خدا چنت 

هان  که م ی ی از چی 
وع کرد به سخن گفت  روح مرا منفجر کرده بود. او گفت که در تمایم این سالها مادر من در دنیای  غز چشمانم رس 

ی دلیل ما امروز در این تاکش توانستیم مالقات داشته باشیم. در تمایم این دعا میکرده تا برای من پایه ای تاسیس کند و به همت 

وردم؟ در مدرسه که من نقش چوپانی را در یک نمایشنامه ت بدهم. آیا به خاطر میاسالها خدا مرا صدا زده بود تا به ناجی شهاد
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ها ی ن  کم رنگ از آن خاطرات در من بیدار شدند، بخش  از وجودم نمیتوانست بیاد بیاورد و بخش  دیگر نمیخواست بازی میکردم. چی 

 که بیاد بیاورد. 

جم که ک احساس ترس به من دست  به یکباره “استاد ناجی هستند. ”رانه به من گفت: نار من در صندیل جلو نشسته بود موقمی 

ی حال این موضوع ب من باید یحت   ما تحک و شوجی بیمزه بود. من پاسخ دادم اگر او ناجی است و یشی  مثل یک جداده بود، در عت 

هان  که میگفتم تعمید دهنده باشم. من سیع داشتم تا  ی  میافزودم.  بر وخیم بودن اوضاعبیشی  وضعیت را آرام کنم اما برعکس با چی 

به من پیشنهاد داد تا بعد خانه ما بیا و با همرس و فرزندانم مالقان  داشته باش. قب نشسته بود به من گفت: با من به مردی که ع

حت  به او گفتم که من پرس ریکشاو )گاری( ران او نخواهم اراننده او شده و به او در انجام ماموریتش کمک کنم. من در پاسخ با نار 

 دریافت کردهشد. نخست به من میگو
ی

 کنم. بعد رو کردم به  ای و بعد نی که ماموریت بزرگ
ی

از من میخوایه که فقط برایت رانندگ

؟  جمش و گفتم که چرا او را استاد خطاب میکتی ما همه برابر و مثل هم هستیم. ما ارباب و رعیت نیستیم. خشم بر من غلبه می 

ی حال دست راستم  در سالمت  باشند!  رسور ها داد زدم هیل هیتلر، را در هوا بلند کرده و مثل نازی کرده بود. در همت 

نند. ”کش که عقب نشسته بود گفت:  ی ! ارواح پلید زیادی در اطراف تو موج می  من متوجه شدم که احساسان   “تو باید دعا کتی

ی کلمات و جمالن  که در افکارم بودند دراز کرده بودمگلیم خودم از  بیشی  شده و پایم را  وع کردم به گفت  ی خاطر رس  هان  ، . به همت  ی چی 

بعد آن مرد  “...! در بهشت  که   ،ما آه پدر ”... ن آگایه داشته باشد. که گاه موارد در خودم به خودم میگفتم بدون اینکه کش از آ

ی را نفهمیدم، اما بسیار عمیق و بسیار قلتی بود. وقتیکه 
ی که عقب نشسته بود دعا کرد. آن دعا یک شاهکار بود. اگر چه هیچ چی 

عصبانیت و ناراحت  هایم که انگاری   استتمایم وجود را فرا گرفته  ساس میکردم چنان صلح و آرامش  که دعایش تمام شد، اح

ی رفته بودند.   شسته شده و از بت 

همرایه کنم. در  ،من هیچ شناخت  از آنها نداشتمو شته من اطالع داشتند ذاما نه من نمیخواستم با این دو نفری که به خونی از گ

  اند. از سازمان سیا هستند و مدتها است دنبال من بودهنفر سؤظن در من بیدار شد که مبادا این دو این لحظه موجی از 

ی ناجی  ، در آ,گفت: و میبرای من پیشگون  میکرد  این مشی  ی خوایه کرد. اما تا آن زمان مجبوری اگر اکنون با ما نیان  ینده چنت 

.... از جمله پدرت را یغرامتهای ز    “از دست خوایه داد. ادی پرداخت کتی

ی پیاده شدند و از من خواستند که منتظرشان بمانم. گفتند که میخواهند برای انجام کاری  روند و بزودی بکیم بعد آنها از ماشت 

میخواهند به مکان دیگری بروند. آنها رفتند و من همچنان در تاکش نشسته بودم و به این فکر میکردم که بعد از آن برمیگردند و 

 کنم.   چه

بسیار عجیب بیدار شده ظاهر شد و درخواست کرد که او را به مکانی برسانم. من که انگاری از یک خواب  انم زیبا یک خ ناگهان

 واقیع، با مردم واقیع و کار و کاستی واقیع خوش آمدی. 
ی

بودم، چشمانم را مالیدم و به او پاسخ مثبت دادم. به خودم گفتم به زندگ

  ن که هنوز معنایم
ی

ی زندگ  با  ام را نمیفهمیدم و نمیدانستم که چه باید انجام بدهم، درست مثل اتفاق دوران کودگبازی راستت 

ی را از دست دادم که بعدها رقت آن را میخوردم. و همراه شدن ون  ر برای رودر  نابجا، دوباره فرصت العمیلعکس  راستت 

کت حفاری در سانتافه نیومکزیکو کار میکردم. من تمایم روز را برای بود و من در یک رس   1976پنج سال گذشت. هفدهم سپتامیی 

ی سوراخ کردن زمیتی خشک کار کرده بودم و  وب فروش  مطلوب خود نی  ی خاطر به مرس  احساس خشیک عجیتی داشتم. به همت 

ای بیش در اب خنک بنوشم. اما بدبختانه، چک دستمزدم را به پول تبدیل نکرده بودم و چند سکهرس  دو جرعه  خودم رفتم تا ییک

وب فروش  چند دخی  گل جیب نداشتم.  ون از مرس  به پیشخوان بار تکیه داده و به این فکر میکردم که بدون پول چیکار کنم. بی 
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ون آمدم و ییک از آنها که وب فروش  بی  ی ریز اندام فروش را دیدم. از مرس  و ژاپتی بود با لبخندی بر لب و تعدادی شاخه گل  دخی 

تر پاسخ هر چه گشادهای ایستاده بود. با کنجکاوی از او پرسیدم که برای چه کش گل میفروشد. او با لبخندی رز در دست در گوشه

ان فردا یک گردهمان  او گفت: داد که برای اجرای یک رویداد بزرگ فاندریزینگ میکند.  ی برگزار میشود و سخیی بزرگ در واشگت 

ه شد و با لبخند هر چه بیشی  شاخه ای؟ برای پاسخ منفی رسم را تکان دادم. اصیل رورند مون است. آیا اسم او را شنیده  او به من خی 

ی شنیده باشد.  گلهای رز را بسوی من دراز کرد  ی تو کش هست  که چند و بعد از چند لحظه گفت اما رورند مون باید درباره تو چی 

 سال قبل او را در یک تاکش مالقات کردی. به من گفته شده که تو را امشب در اینجا مالقات خواهم کرد. 

ی به من گفته شده که تو امشب با ما به واشاپآن دخی  ژ   ادامه داد، ببت 
ی خوایه آمد. از اینجا نتی با صدان  آرامی  یک با اتومبیل گت 

ی پرواز خواهیم داشت. اگر نمیتوانی به آنجا بروی، الساعته به  ل چند شاخه گل از اقآلباکویرکو خواهیم رفت و از آنجا به واشنگت 

ی خریداری کنما   هر چه سنگت 
ی پیشکش کن. او شمرده اما با کلمان  ی ، پدرت خواهد مرد. . الاقل چی   تر ادامه داد اگر نکتی

و تحت تاثی  قرار گرفته بودم. کم کم به خاطر آوردم، رورند مون که چند سال پیش در  که شدهو . شممن نمیدانستم که جر فکر کن

ان گل فروشتاکش  میکنم؟ اما تمایم آن فشارها در همرایه کردن با آن دخی 
ی

 ،ام دیده بودم، چطور میدانست که من اینجا زندگ

ی  ی و یا خرید چند شاخه گل همه انتظاران  موضوع رفت  ی ای تهدید مفرط و بگونهبه شهر واشنگت  سیدند. من که بهرحال  آمی  بنظر می 

. اما از طرف دیگر یک سفر بهانه خونی برای امتناع از این مسئله داشتم یک چک و چند سکه در جیبم بود که به آن نیاز داشتم

  بودن میتوانست یک تولد دوباره برای من باشد.  د یک رویدا و جزن  از ای بدور کشور آخر هفته

ی من سیگاری هستم و باید بکشم. د ی سفر سیگار بکشم؟ ببت  او پاسخ منفی  اما ر پاسخ به او گفتم، آیا میتوانم در اتومبیل شما در حت 

 را به نفع تن ندادن به این سفر برگرداند. من کلنجار درونی سنگیتی ترازو در  داد. این پاسخ 

ی و من به او پاسخ منفی دادم که میدانم . آن دخی  ژاپتی به من   آمد کیم بعد دیدم که اتومبییل گفت که باید تصمیم خودت را بگی 

ی ااو را نا  و اتفاق دیگری که چند هفته قبل از این در همت 
مید کرد. همانطور که اتومبیل دور میشد من در افکارم درباره آن دخی 

وب فروش   ی را در آنجا  رخ داده بود مرس  ی به اسم جوزفت 
که در کلیسان  م که به من گفت  ه بودمالقات کردغرق شدم. یک دخی 

 میکند با موسس آن نهضت رادی به او گفتهفاصیل را آموزش دیده است و در آن کلیسا ا
ی

اند که یک ایرلندی که در نیومکزیکو زندگ

یک پی  ی از حتما کش است که تو  آوردم و گفتم که او  بیاد  در یک تاکش مالقات داشته است. یکهو اسم ییک از دوستانم را بنام فیی 

او داشت از من صحبت میکرد. چرا من اینقدر مهم بودم؟ چرا مردیم که من هرگز آنها را مالقات درواقع . اما او صحبت میکتی 

 وندم؟ مثل آن کسانی که در روز مقدس فاندرزینگ میکردند. ینکرده بودم از من انتظار داشتند تا به آنها بپ

. آنها ی پیاده شدند پارک ایستاد و هفت هشت نفر  ییک اتومبیل جلو  که دیدمپارک نشسته بودم   کت یکمآن روز من روی نی

ای را که از قبل آماده کرده بودند بر روی رسشان بلند کردند که شبیه به یک کرم ابریشم شده ستاده و یک بیی بزرگ پارچهیکنار هم ا

فتند و  همان جذاب هستند. آنها بهچقدر بودند. به خودم میگفتم که  صورت مرتب و هم گام و همصدا به هر گوشه آن پارک می 

و بعد متوجه شدم که گل فروش هستند. گل فروشها، کرم بعد بسوی من آمدند. به من گفتند که آیا دوست دارم به آنها بپیوندم. 

دند. اما واقعیت این بود که من چکم را  ابریشم و سفر به ی ی در ذهنم موج می 
ای خر هفتهبه پول مبدل نکرده بودم و آ هنوز  واشنگت 

 ر طوالنی در پیش رویم بود. هبه ظا

 والدینم برگردم. تا بالفاصله به خانه شد بود که خواهرم زنگ زد و گفت که پدر به کما فرو رفته است. این خیی باعث بعد اوایل هفته 

وجود تمایم بیست و یک روز بعد در دهم اکتیی بود که پدرم فوت کرد. من که هر دو والدینم را از دست داده بودم غم سنگیتی را بر 
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و خود را در تنهان  شدید میدیدم. در آن روزها که در خانه بودم، به کلیسایمان به بانوی آرامش ما، رس زده و  کردهو قلبم احساس  

وع به مطالعه ک ی حال عادات کهنهرس  وب فروش   تاب مقدس کردم. اما در عت  وب بر آنها غلبه کردند. شبها به مرس  سیگار و مرس 

به خاطر مرا دیوانه کرده بود. جمله ای از کتاب مقدس را رفته و روزها دعا میکردم، در درون دوپاره شده بودم. این تضاد مداوم 

ی میخزد. بروی شکم بر  ،ان کرمآوردم که میگفت شیطان بس  روی زمت 

م و  به پشت بام آپارتمان رفته و بر روی شکم دراز کشیدم. در همان حال احساس میکردم که خود مثل کرم شده و در منجالب رس 

دم، پرسیدم: آیا نجات دهنده میاید؟ ی شنیدم: ناجی سان میانگ مون، صدان  در ذهنم  گناه میلولم. در همان حال با خودم حرف می 

سانی بفهمم اما آن نام وسیط جر بود؟ شبیه لوبیای مانگ )لوبیای جوانه )خورشید و ماه( را میتوانستم به آان و مون اینجا است. س

زده( بود. کجا میتوانم او را پیدا کنم. در ذهنم پاسخ دادم، در خیابان چهل و سه غرنی )آدرس دفی  کانون خانواده در شهر نیورک 

ناگهان شکوه و برکت عظییم تمایم وجودم را در بودم به خونی میدانستم که این آدرس کجا است. در منهاتان(. چون راننده تاکش 

ون آمد و همانجا بر روی پشت بام خانه، برگرفت. برخاستم و  به سوی منهاتان رو کردم. در همان لحظه خورشید از زیر ابرها بی 

 که میگفت: این شهر پادشایه من است. های نورش را برهمه جا پخش کرد. دوباره صدا را شنیدم  اشعه

ی رفته و یا حت  وارد یاش است پاگذارید که آن کش را که در پشت بام خانهنای از کتاب مقدس افتادم که میگفت به یاد جمله ت 

وع تازه داشته باشماش شود ... اما من به درون خانه خانه فوت  . بعد از والدینم رفته و در حمام دوش گرفتم. میخواستم که یک رس 

 جدی
ی

. احساس میکردم که پدرم در دنیای روح رنج میکشد و من کش هستم که متر شده بودپدرم، در ارتباط با مرگ و زندگ

 رفتم که در کودگ در  ممیتوانم او را آزاد کرده و شفا بدهم. مصمم شده بود
 
ق تا سیگار را ترک کنم. یک روز به پارک برونکس رس 

 زمستانی در آن سورتمه بازی میکردم. یک تنه توخایل درخت  در آنجا بود که بدرون آن خزیدم. در آن لحظه 
ی
روزهای رسد و برق

 برگردیم. آخرین احساس میکردم که هر دوی ما توخایل هستیم. من و آن تنه درخت دعا کردیم که لطف
ی

ا به ما کمک کنید تا به زندگ

ی تصمیم گرفتم که از  ژانویه( به  12چهارم دسامیی تا روز فوت مادرم )روز تولد مادرم در پاکت سیگارم را همانجا گذاشتم. همچنت 

 یحت  تعمید دهنده تاثی  شدیدی بر من گذ
ی

م. با مطالعه کتاب مقدس، زندگ اشته بود. او برای یک مدت دقیقا چهل روز روزه بگی 

، تصمیم گرفتم تا از مدت طوالنی تنها  ی عسل و به عقرب و عسل برای غذا استفاده میکرد. با خواندن یک جزوه درباره روزه گرفت 

حم آب لیمو و آب روی بیارم.  فتم. در جنگلهای عجیب و غریب و گاه موارد بی  ی اغلب به باغهای گیاه شناش می  من همچنت 

قرار  یک سقفزیر دوازده ستون در آنجا ل پیدا کردم.  یک جنگییکرامش پیدا کرده بودم. باغ وحش  را در نزداس آ، احسبرونکس

سقف مد. در آنجا بر روی دس عیش و دوازده حواریش بنظر میاکه شبیه معبدی کوچک در شباهت به ترینیت  مقگرفته بودند  

 
ی

ی مقدس ارتبحت  تعمید دهنده و گاه ردم که با یکیو احساس م نشسته و دعا میکردم سنیک ی ط برقرار میکنم. اموارد با فرانسوا اسی 

های سفید برف بسیار پاک بودند، هر کدام از آنها تان فرا رسیده بود. طبیعت مخصوصا دانهگاه موارد برف میامد چون فصل زمس

 یک کریستال آفرینش بودند. 

ی چند کتر از گوایه فوت والدینم به ایستگاه دو هفته بعد از آن هفدهم دسامیی بود که برای گر 
پن رفتم. ناگهان یک زن جوان به فت 

من نزدیک شد و پرسید: آیا به خدا ایمان داری؟ که یک سوال غی  منتظره بود. متوجه شدم که این یک پیش درآمد برای یک 

ی به یک قهوه خانه در آن نزدییک رفتیم. آن زن  تر بود. برای همت 
 کرد و گفت که به  گفتگوی طوالنی

ی
خودش را بنام وینا لوپز معرق

یح تعلق دارد که تحت فشار و رنج و عذاب هستند. من در تعجب فرو رفته بودم که در این روزها چه کلیسان  در ییک کلیسای مس

 رنج و عذاب است؟
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نیویورک( دعوت کرد. در آنجا من  شان در آدرس خیابان چهل و سه غرنی )آدرس کانون خانواده در منهاتانز او سپس مرا به مرک

ی  افراد در آن مرکز  ،قرار گرفته بودم دیگر تحت تاثی  رفتار افراد با یک دند که معنای عمیف  برای من همدیگر را برادر و خواهر صدا می 

انی همر داشت. مخصوصا در آنجا، در یک برنامه شبانه که با رسو  ، تستیمونی و سخیی ا تجربه کردم. اه بود، با هم بودن ر د خوانی

ی آموزش دیدم که افراد به آن اصل الیه میگفتند. درواق ی یست برای فهم هر چه بیشی  تدریش بود که میبا عهمینطور در آنجا چی 

بعد از آن بود که وینا مرا برای تماشای یک فیلم درباره موسس کانون خانواده در شب کریسمس به کتاب مقدس به من کمک کند. 

ی تدریس شد که مرا حسانی تحت تاثی  قرار داده بود و تصمیم گرفتم تا  مرکز دعوت کرد.  نخست مطالتی درباره گردهمان  واشنگت 

 بروم.  هبه ورکشاپ سه روز 

در اصل یک مدرسه علوم مذهتی کاتولیک بود. در آنجا احساس آن مکان  بسیار زیبا بود. مکانی  بری تاون محل برگزاری ورکشاپ

ی و در دل طبیعت وج خودم بازمیگردم. در آنجا در فضان  کامال طبییع، در میان مجسمهمیکردم که به ریشه ر   مقدست 
ی

های سنیک

دیم، ی ها ان در حال روزه بودم و بعضی نخییل رسی    ع گذشت. و من همچ روز تدریس اصل الیه داشتیم، دعا میکردیم، ... و سه  قدم می 

سانمتعجب بودند از اینکه چرا باید من روزه گرفته با ی پرسید شم. وقتیکه وینا مرا به خانه می  و من توضیح  د از من درباره روزه گرفت 

یط برای کمک کردن به پدرم در دنیای روح است.  ی نیست و دادم که این رس  بعد از آن وقتیکه او به من گفت که االن زمان روزه گرفت 

ی ام بان چهل و سه غرنی بودیم از من خواست تا روزهدر مرکز در خیا ی کردم. وینا از من خواسته بود تا چنت  را باز کنم که من هم چنت 

 بزرگی  تقدیم کنم. پیشکش  را نه برای تنها یک عضو خانواده
ی
 ام بلکه برای اهداق

بعد از آن ورکشاپ، کتاب اصل الیه را بطور کامل خواندم. وینا دوباره مرا دعوت کرد و اینبار برای شنیدن سخنان رورند مون در 

انی مر  چقدر حقیقت را با بود. به خاطر دارم که در سخنان او “ من به چه کش تعلق دارم”کز آموزش  بلودیر بود. موضوع سخیی

ی و تضاد درونی تمایم وجود ی خدا و شیطان تقسیم شده بودم و رنج و عذاب حاصله از آن درگی  م احساس کرده بودم. اینکه من بت 

انی ریشهایم را تراشیده و ب مان من همیشه ریش داشتم، اما بعد از آنمرا بستوه آورده بود. تا به آن ز  ر کامل از سیگار دست و طسخیی

 در خود بوجود آوردم. 
ی

ی به ورای محدودیتها و وساوس زندگ ویع تازه برای رفت   کشیدم و اینگونه رس 

وع شد و تا ورکشاپ بیست و یک روز  بعد از آن بود که یک رسی ورکشاپ را پشت رس گذاشتم که از یک ورکشاپ هفت روز رس 

ی روز  انی داشتند و  ،یکشنبه ورکشاپادامه پیدا کرد. در اولت  از کش صحبت کردند که سالها قبل روزی در یک رورند مون سخیی

جالتی برای من هم باشد. رورند  ناشتند. من هم راننده تاکش بودم و این میتوانست داستاتاکش در منطقه منهاتان با او مالقات د

 مون در ادامه گفتارشان گفتند که من خوشحالم از اینکه به شما بگویم که آن مرد جوان امروز اینجا با ما است. 

انی  ی چه کش کند میاش همه به این فکر میکردند که رورند مون از چه کش صحبت بعد از سخیی ، و اینکه آن راننده تاکش ارسارآمی 

سیدند. این ممکن بود که رورند میتوانست باشد. این سوال که آیا تو هرگز راننده تاکش بوده ای سوایل بود که همه از همدیگر مییر

ی سخنان پدر مون و بعد از  ی از روز آ مون از من صحبت میکرد، اما در حت  ی وردم. ام بیاد نمیاایشان در تاکشر با دیدا ن در آن روز چی 

بعد از آن بود که ذره ذره خاطرات قدییم فراموش شده من . که خدایا خاطراتم را بازسازی کن  آن شب در پیشگاه خدا دعا میکردم

رفته ه آجر شکل گر که شده بودم. آیا مغزم از پاو بازآمده و به من میگفتند که پدر مون در آن روز از چه کش صحبت میکرد. ش

ی خاطره بسیار مهیم را فراموش کرده باشم.   بود؟ چطور من میتوانستم چنت 

ی روز یکشنبه ورکشاپ پدر مون در برابر همه   مانده بود که آیا واقعا رورند مون ناجی است یا نه؟ در دومت 
 
سوال مهم البته هنوز باق

هان  که من ی ام سخن گفت. او البته نام مرا نیاورده بود ناهان شخضه از گام انجام داده بودم از جملدر گذشته حضار از تمایم چی 
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هان  بودند که تنها من میتوانستم از آن اطالع داشته  ی هان  را که مطرح میکرد درست بود، آنها چی  ی اما من میدانستم که تمایم آن چی 

 باشم. 

ی درباره شخصیت یحت  تعمید دهنده و مشیت الیه در باره او صحبت کرد  ی صحبتهای گفت که کش که قبل  او همچنت  و در حت 

 میکرده به فرزندش ماموریت شهادت به ناجی داده شد و آن فرد امروز در م
ی

ی به از این در انگلیس زندگ ی حت  یان ما است و در همت 

من در میان جمع نشسته بودم اشاره کرد. اما من فکر میکردم حتما کش است که پشت رس من نشسته است. که من   سمت

 تازهمیتوانستم تصور این را داشته باشم که یحت  تعمید دهنده بودهن
ی

ام را آغاز کرده بودم و این موضوع برای من ام. من تازه زندگ

ی بود.   بسیار سنگت 

، مسیح و مدتها طول کشید تا بتوانم به این نتیجه برسم که تمایم مطالتی را که رورند مون میگفت درست است. رورند مون نا جی

 گذشتهکشو من در تشخیص او از همان آغاز  مت دهنده بود و پدر نجا
ی

ام از زمان کودگ تا به این زمان ست خورده بودیم. به زندگ

فرصتهان  . درواقع بود را بارها از دست داده بودم چطور تمایم فرصتهان  که هر کدام یک رودررون  جدی با ناجی  کهنگاه میکنم و این

. من بطور واضح میدیم که ویل تمایم آنها را از دست داده بودم جزن  از مشیت الیه متمرکز بر ناجی شوم به من داده شده بود تا 

 برای ظهور ناجی را برپا کرده بود و اینکه چطور میوه آن درخت نسب خونی هنوز بطور کامل 
ی

چطور خدا در میان اجدادم آمادگ

 من در ییک از دعاهایم قو نشده بود. نرسیده و چیده 
ی

ت دیگران عنوان کنم ل داده بود تا روزی تستیمونی زندگ ام را برای درس و عیی

ی در راه ایمانتا اخطار  ت راستت   زندگیشان، دید و بصی 
ونی ایط بی  از دست  را  ی باشد برای تمایم آن کسانیکه تحت تاثی  اوضاع و رس 

ی به کجا ختم خواهد شد. میدهند و این ی ی چی   که چنت 

 

ی برکت ازدواج  1275در میان  1989شوهرم و من در ژانویه سال  ز همرس تام، اینا کانییل: ا کالم اختتامیه زوج از والدین راستت 

دریافت کردیم. بعد از مراسم برکت بود که تام داستان زندگیش را برای من تعریف کرد تا به من فرصت انتخاب یا عدم انتخاب 

ی گذشته دشوار   کردن با کش با چنت 
ی

ی را بدهد. در آغاز فکر میکردم که او شوجی میکند یا اینکه سیع دارد تا مرا تحت برای زندگ

ی که او بیان   ی  کردن با او متوجه شدم که چی 
ی

  یک داستان واقیع بود.  کرده بود تاثی  قرار بدهد. اما در یط سالها زندگ

ی استثنان  میسازند، بگونه ی  را چی 
ی

پیشهمعجزات و الهامات همیشه زندگ های آن ای که خدا و دنیای روح سازندگان فیلم و ما هیی

ی داریم و بعضی از این داستانها شگفت تر فیلم هستیم. من فکر میکنم که همه ما داستانهان  برای گفت  ی  بسیار  و از دیگری انگی 

 در گذشته  مهم این نیست کهرای من اما ب . هستند العاده خارغ
 
ی و افتاده استبرای ما چه اتفاق ی که مهم است تصمیم گی  ی ، چی 

 /  اعمال ما در این زمان، دقیقا از این به بعد است. 


