
 
 

 

 

 نقطه نگاه ارگاسم
 هصبحجِ ای ثب کتی اکش

 : اهیي قضبییثشگشداى

 

 

 کتی اکش :  خَة پغ ایي هثل یک هصبحجِ ی خذی اػت.

 In Memoriam toاس. یَ . ػیشٍع : ثلِ . ایي یک هدلِ ی ادثی اػت. هٌتْب خَدهبًی تش.  داؿتن

Identity     یک پشٍفؼَس تشغیت ؿذ تب کؼی سا هی خَاًذم . ایي ثخؾ  دسثبسُ ی صًی ثَد کِ تَػظ

 سا هؼوَم کٌذ...

 کتی اکش: دٍى کیـَت ؟ 

 اس .یَ. ػیشٍع :  ثلِ.

 کتی اکش : یبدم ًوی آیذ . آًشا هی ًَیؼن کِ اص خَدم ثیشٍى کٌن. ًوی ًَیؼن کِ ثِ خبعش ثیبٍسم. 

دختشاى "دسثبسُ اس. یَ . ػیشٍع :  ثؼیبس خَة . دسثبسُ ایي کتبة ثِ اًذاصُ کبفی حشف صدین . ثگزاس 

 صحجت کٌین . اًٍِ کِ یبدت ّؼت ؟  "ٍحـی

کتی اکش: ) خٌذُ( داًـدَیبًی کِ ثِ کالع دسع هي هی آیٌذ  خیلی ًضدیک ثِ ّوِ دختشاى ؿشی 

ّؼتٌذ کِ  ثِ لزات ، ثذًْب ٍ ػکغ ؿبى ػالقِ هٌذًذ.  هي دسثبسُ ایٌکِ چگًَِ لزت ثجشین ٍ دسثبسُ ثذى 

دی یبد گشفتن . یکی اص داًـدَیبى هي  لجِ فشج اؽ سا ػَساخ کشدُ ثَد ٍ ثِ هي صًبًِ اص آًْب چیضّبی صیب

گفت ٍقتی ؿوب هَتَس ػَاسی کٌیذ هْشُ ی کَچک حلقِ هثل ٍیجشاتَس ػول هی کٌذ . قضیِ ی اٍ هشا 

 تشغیت کشد کِ ایي کبس سا ثکٌن. دس ّش دٍ عشف. خیلی لزتجخؾ ثَد. 

سػیذُ  PCخیلی هَقش ّؼتن .  هي اص ًؼلی هی آین کِ ثِ ثٌذّبی هي دس هقبیؼِ ثب داًـدَیبًن  ٍاقؼب 

ٍ دگشخٌؼگشاّب سا گیح ػبختِ اػت. ّیچ کغ تب ثِ حبل ثِ هي ًگفتِ کِ ؿوب هی تَاًیذ ثب ثٌذ سکبة 

 اسگبػن داؿتِ ثبؿیذ.



 ػیشٍع : ایي یکی اص چیضّبیی خبلجی اػت کِ هي دس ًَؿتِ ّبی تَ پیذا کشدم .  ثِ ًظش هی آیذ اص

ًقغِ ی اسگبػن هی ًَیؼی. اهب اًشا ثِ ثیشٍى ثؼظ هی دّی . ایي ًَػی دیبلَگ دسًٍی اػت کِ  دس 

 حیي ثیـتشیي  تحشیک  ؿوب هی تَاًیذ داؿتِ ثبیذ. چغَسی ایي کبس سا هی کٌی ؟ 

کتی اکش: خَة ، ثِ ًظش هي ًَؿتبس اػبػب دسثبسُ سیتن ٍ صهبى اػت. هبًٌذ خبص . ؿوب هلَدی اصلی تبى  

سا داسیذ  ٍ ثؼذ ؿوب فقظ کوی اص آى هٌحشف هی ؿَیذ. ٍ ایي اًحشاف ّب ثِ صهبى ثٌذی هشثَط هی ؿًَذ 

 ٍ ّویي عَسثِ ػکغ.

ثشای هي ًَؿتي ثِ آصادی هي هشثَط اػت. ٍقتی  ثچِ ثَدم  ٍالذیي ام ثشای هي هثل یک ّیَال ثَدًذ، ٍ 

ذ. ٍ هي دختش کَچک خَثی ثَدم کِ تَاى ٍ خْبى اص آًْب اهتذاد هی یبفت.  آًْب هخَف ٍ ػْوگیي ثَدً

خشات هخبلفت ثب آًْب سا ًذاؿتن .  اًْب ثِ هي هی گفتٌذ کِ چِ کبس کٌن ٍ چغَسی ثبؿن .  ثٌبثشایي تٌْب 

صهبًی کِ هی تَاًؼتن آصادی یب هؼشتی داؿتِ ثبؿن  ٍقتی ثَد کِ دس اتبقن تٌْب ثَدم .  ًَؿتي کبسی 

ی دّن خبیی کِ ّیچ کغ ًیؼت  هشا توبؿب کٌذ یب ثگَیذ کِ چِ کبس اػت کِ ٍقتی تٌْب ثبؿن اًدبم ه

کٌن.  ّشکبسی هی خَاػتن هی تَاًؼتن ثکٌن.  پغ ًَؿتي ٍاقؼب ثب ثذى هي هشتجظ اػت . ّش دٍ یک 

 چیضاًذ.  ایي تٌْب چیضی ثَد کِ هي داؿتن.

  

Rolfing    ِ هي"کشدى" 

 

اگش  دس "ن. ًوی داًن چشا ایي کبس سا هی کشدم. هی سفت( دسهبًگش)   Rolferکتی اکش: ّویـِ پیؾ 

. لؼٌت ثِ دٍساى "آػیت ّبی سٍاًی دٍساى کَدکی خَد دقیق ؿَیذ هی تَاًیذ اص ؿش آًْب خالف ؿَیذ

کَدکی. هشدم ّویـِ هی گَیٌذ کِ تَ ثِ خبعش دٍساى کَدکی ات ایي کبسّب سا هی کٌی. هتبػفن .  تٌْب 

ایذُ اػت کِ ؿوب فقظ هؼبفشت هی کٌیذ ٍ هؼبفشت کشدى فقظ هثل چیضی کِ هشا ساحت هی کٌذ ایي 

 یک اسگبػن ثی پبیبى اػت. ؿوب فقظ هی سٍیذ ٍ هی سٍیذ ٍ هی سٍیذ. 

  Rolferػیشٍع  : دس ایي ٍضؼیت  َّیت فشدی ات سا اص دػت هی دّی. ٍ ثٌبثشایي کَدکی ات سا . اهب 

 ػؼی هی کٌذ َّیت خبصی سا ثِ تَ ثقجَالًذ.

 

ؿخصیت  هي ؟ "ٍ هي هی گَین :  "ؿخصیت ّبی تَ ایٌْب ّؼتٌذ"کش: ثلِ ، اٍ ثِ هي هی گَیذ کتی آ

تَ هی "اٍ هی گَیذ :  "هي فقظ یک ؿخصیت داسم ٍ ایٌکِ هغوئي ًیؼتن کِ ّؼتن . هي کی ّؼتن؟

 "ًوی داًن چِ هی خَاّن"ٍ هي هی گَین : "داًی چِ هی خَاّی

 

سا ثِ تَ تحویل کٌذ ، ایي دیگش هشگ ِ کتی اکش ِ ًَیؼٌذُ  خبصی "هي"ػیشٍع : اگش اٍ هَفق ؿَد  

 اػت.

 



کتی اکش: ثلِ . هغوئٌب. فکش ًوی کٌن هَفق ؿَد . ّیچ ؿبًؼی ًذاسد. ػؼی هی کٌن اٍ سا عشد کٌن. اٍ 

—تَ یک اصل لزت  دس ًظش هی گیشی"ثؼبصد. ایٌشا ثِ اٍ گفتن :  "هي خبف "ًوی تَاًذ اص هي  یک

 حشف خَؿؾ ًیبهذ.. اص ایي  "لزت هي

 

 theتقؼین هی کٌن )  e    ٍrاص ثیي حشف   سا "therapist"ػیشٍع : هي ّویـِ ٍاطُ دسهبًگش 

+rapist   هتشخن ( –: یؼٌی تدبٍصگش 

 

 

کتی اکش  : ثلِ . تدبٍصگش.  چَى آًْب ّوِ ؿگفتی ّبی کَدکی تبى سا اصت هی گیشًذ ٍثِ آػیت سٍاًی  

خٌشاًی عَالًی هی کٌذ کِ چگًَِ سٍؿٌفکش ًیؼت ٍ هی خَاّذ هثل تقلیل هی دٌّذ. اٍ ثشای هي ػ

یک حیَاى ثبؿذ. آیب هی تَاًی یک ػخٌشاًی عَالًی سا دسثبسُ حیَاى ؿذى تصَس کٌی؟ چِ سفیق 

 هضخشفی .

 

سا هی پشػتیذًذ.  پغ   Robert Blyػیشٍع : ٍقتی تَ کبلح ثَدم ّوِ هؼلن ّبی ؿؼش ، ساثشت ثالی  

 ایي گِ پش ثَد. ّویـِ رٌّن  اص 

 

.اصؽ "اٍُ تَ یک صى دیَاًِ ّؼتی"کتی اکش : دسثبسُ ی ػَساخ کشدى ّبین ثْؾ گفتن . گفت :  

 خَاػتن آیب هی خَاّذ ػَساخ کٌٌذُ ّبی هٌبفزم سا ثجیٌذ.  ًخَاػت.

 

 

 سا هی پؼٌذی؟ "ٍحـی هذسى"ػیشٍع : ثِ خبعش ایي ػَساخ کشدى ٍّوِ ایي کبسّب ، آیب اصغالح 

 

کش : فکش کٌن دس آى صهبى  آریي یک ًَع فشفشی ٍ پیچ خَسدُ  ثَد. ٍاقؼب ثِ ػَساخ کشدى ثذى کتی ا 

فکش ًوی کشدم تب ایٌکِ فْویذم ًصف ِ داًؾ آهَصاى دختشم ایي چیضّب سا داسًذ. ػپغ دسثبسُ اؽ فکش 

 کشدم .

 

 

 ثِ ًظش ّوِ ایي کبسُ اًذ.   Bayػیشٍع : تَ هٌغقِ 

 

 ًی چشا اسضب ثب ایي ػَساخ کٌٌذُ ّب  هثل خٌْن اػت.کتی اکش: خَة پغ هی دا 

 



ػیشٍع  : اهب تَ ًوی خَاّی تغییشات ّویـگی دس ثذًت ایدبد کٌی تب ثِ اسضب ثشػی. آًدب ثشای ّویي  

 ایي کبس سا هی کٌٌذ.

 

 

کتی اکش: هب فقظ دسثبسُ ثبال سفتي لزت خٌؼی صحجت ًوی کٌین ، یؼٌی فکش هی کشدم آًْب فقظ هثل  

خیلی قـٌگ اًذ. ًوی داًؼتن آًْب لزت خٌؼی  ام سا تب ًْبیت  ثبال   sex toy بة ثبصی ػکؼی اػج

ایي عَس ًفغ ثکؾ ،   صهیي ثٌـیي ٍ "خَاٌّذ ثشد.  اٍل اص ّوِ ، دس حیي ػَساخ کشدى ثِ هي گفتٌذ : 

َاّذ ) ًَػی اًشطی خؼوبًی( خ   kundaliniخیلی ػویق ًفغ ثکؾ.  اگش دسػت ایي کبس سا ثکٌی 

 . ّویي عَس ّن ؿذ."آهذ. اًشطی دسػت تب ًَک هغضت خَاّذ سفت

ػپغ ثِ ثبس سفتن ٍ ؿشٍع کشدم . ٌَّص ًوی داًن ثشای دیگشاى چِ ًتیدِ ای داسد اهب آًچِ کِ ثب ثذى هي 

ی ػکؼی ثَد.)چبکشا ًَػی چشخ یب حلقِ اػتؼبسی ثذى کِ اًشطی      chakra کشد  کبهال یک ًَع  

 هی کٌذ ( صًذگی سا ػبعغ

 

 ػیشٍع : آیب ثخـی اص اٍج لزت خٌؼی ثب آگبّی اص تغییشات ّویـگی ثذى حبصل هی ؿَد؟

 

کتی اکش : ثلِ ایي ثخـی اص آى اػت ثب ایي تفبٍت کِ هي ٍاقؼب ایٌشا ًوی داًؼتن . هي ٌَّص داسم یبد هی 

تدشثِ کبهال خذیذ اص  گیشم. ّویـِ دس ایٌدب چیضی ٍخَد داسد ٍ هی تَاًن احؼبػؾ ثکٌن. ایي هثل یک

 صى ثَدى اػت.

دٍػتی ثِ هي گفت کِ ثٌذّبی تویض ٍ َّؿوٌذی ٍخَد داسًذ کِ ثب آى هٌبفز  ّش دٍ هبُ ثِ ؿوب لزت 

خٌؼی هیذٌّذ. ایي  یبدگیشی دسثبسُ ثذى اػت. ًوی داًؼتن کِ ثذًن هی تَاًذ ایي کبس سا ثکٌذ. ایي 

 ٌیي کبسخبًِ ی خیبلی اػتثیـتش هثل یک سٍیب اػت. ًوی داًؼتن کِ ثذى چ

اػبػب هب خَسی تشثیت ؿذُ این کِ ًوی خَاّین ثذاًین  ثذًی  ّن داسین. ٍ ایي عَس ًیؼت کِ ایي 

دسػت دس سٍی ػغح ثذى اًذ. اگش چٌیي چیض کَچکی هی تَاًذ چٌیي –ػَساخ کٌٌذُ ّب دس ػوق ثبؿٌذ 

 تَاًین داؿتِ ثبؿین . کبس ثضسگی اًدبم دّذ ، کی هی داًذ کِ هب تدشثِ ّبی دیگشی هی

 

 ًَؿتبس : 

 

 ػیشٍع : اٍُ ًجبیذ دسثبسُ ًَؿتي صحجت کٌین؟

 

 کتی اکش  : ثلِ . ایي یک هدلِ ی ادثی اػت.

 



ثش  "هبدسهي : دیَؿٌبػی"ػیشٍع : ثلِ . ًَؿتي . ) هکث عَالًی(. ثخـی اص سهبى اخیش ؿوب ثب ػٌَاى 

 سا ثشگضیذی. ثشخی اص ًَؿتِ ّبی ثبتبی هجتٌی ثَد. چشا  ثبتبی 

 

 کتی اکش : ثبتبی خبلت اػت.

 

ساٌّوبی کبسثشاى "یک قغؼِ ی ادثی ثب ػٌَاى  Wiredػیشٍع : ثب اٍ ًوی تَاًن کٌبس ثیبین . ثشای هدلِ 

 ًَؿتن کِ دس هدوَع ّوِ ی آًْب سا دٍس هی اًذاخت. "ثشای سٍؿٌفکشاى فشاًؼَی

 

 خبلت تَخِ اًذ. کتی اکش: اٍُ. ثذخٌغ. ایٌقذس  کَدًی؟!.  آًْب خیلی 

 

 ػیشٍع : پغ دسثبسُ ی ثبتبی ثِ هي ثگَ 

 

کتی اکش:  ثبتبی ثب ػَسسئبلیؼت ّب هشتجظ هی ؿَد. اػبػب ایي ایذُ سا داسد کِ دهَکشاػی هَثش ًیؼت. 

هذلی  –کوًَیؼن هَثش ًیؼت. ّیچکذام  ایي هذلْب کبسگش ًیؼتٌذ. هب ثبیذ هذلْبی خذیذی پیذا کٌین 

 س ثبؿذ.کِ خبهؼِ ثبیذ آًغَ

 

هب ًوی داًین کِ اًؼبًْب چی دٍػت داسًذ.  ٍ اقتصبد ّن صیشثٌب ًیؼت. ایي دسػت ًیؼت کِ اًؼبًْب 

ّشچیضی سا ثِ دالیل اقتصبدی اًدبم هی دٌّذ. ثِ خیبل ٍ سٍیب ًگبُ کي . ثِ ػکغ ًگبُ کي. هب ّیچ 

صیف کٌین. ثٌبثشایي گشٍّی کِ اص ساّی  ًذاسین کِ ایي چیضّب ثب اػتفبدُ اص صثبًی کِ دس اختیبس داسین تَ

 ثبتبی هتبثشاًذ ػؼی هی کٌٌذ. تب هؼوبی ٍخَد اًؼبى ٍ اًچِ کِ خبهؼِ ثبیذ ثبؿذ سا حل کٌٌذ.

اًؼبى هدجَساًذ دس خبهؼِ صًذگی کٌٌذ ، ثِ صَست فشدی ًوی تَاًٌذ دٍام ثیبٍسًذ. ایي یک ٍضؼیت  

ي هی گَیٌذ اص ایٌکِ خبهؼِ دسػت کبس ًوی قبثل دٍام ًیؼت. هی داًی کِ ّوِ اص دسد ٍ آػیت ّب ػخ

کٌذ ، اص ایٌکِ هب ًجبیذ  ًظادپشػت یب خٌؼگشا ثبؿین . اهب ّشگض ثِ صَست ایدبثی حشف ًوی صًین.  هثل 

ایٌکِ اص چِ چیض لزت هی ثشین ٍ چِ چیضی  هَخَدیت کبهال ػظین هب خَاّذ ثَد. ثبتبی ٍ پیشٍاًؾ  

 َخَدیت ّبی کبهال ثضسگی سا ثشای اًْب ثِ اسهغبى آٍسد.ثشای هشدم دًجبل هذلْبیی ّؼتٌذکِ ه

 

 ػیشٍع : آًْب ایي هذلْب سا اص کدب آٍسدًذ ؟ 

 

کتی اکش : خَة ، ثِ هذلْبی قجیلِ ای ًگبُ کشدًذ کِ ثب هَضَػبت خٌؼی ، قشثبًی کشدى ٍ هبلکیت ػش 

ش ثخـؾ  ٍ سّب کشدى آًْب ٍکبس داسًذ. لزات هجتٌی ثش اًجبؿت اقتصبدی ٍ خْبى سٍصهشُ ًیؼتٌذ ثلکِ ث

خبصی سا کٌتشل ًوی کٌذ یب دس اػبست ًگبُ ًوی داسد. ثبتبی فشٍیذی  "هي"چیضی کِ —هجتٌی ّؼتٌذ



ًجَد. اٍ ثیـتش ثِ هذل قجیلِ ای ػالقِ داؿت کِ ّوِ چیض دس ػغح اػت ٍ ؿوب ثب اهَس خٌؼی ّوبى 

لجی ثَد ، یک کتبثذاس. دؿوي اصلی ثبتبی عَسی سفتبس هی کٌیذ کِ ثب اهَس اقتصبد ٍ اختوبػی. اٍ آدم خب

طاى پل ػبستش ثَد. ثبتبی سٍؿٌفکش عجقِ هشفِ ًجَد  ٍ ثِ خبعش ایي قضیِ فـبس صیبدی سا هتحول ؿذ. 

 ػبستش هقبلِ ی ٍاقؼب ٍحـتٌبکی دسثبسُ ثبتبی ًَؿت ٍ اص ثِ سػویت ؿٌبختي کبس اٍ خلَگیشی کشد.

یؼیذ ،  آیب رّتبى سا خبلی هی کٌیذ تب ثجیٌیذ چِ ثِ ػیشٍع : ٍقتی ؿوب هی ًـیٌیذ تب چیضی ثٌَ 

 رٌّتبى هی آیذ؟

 

کتی اکش : اخیشا ثش سٍی یک داػتبى کبس هی کٌن کِ تب کٌَى ثِ ایي ؿکل کبس ًکشدُ ثَدم . اهب هي ثب  

ػبًؼَسی ؿشٍع هی کٌن.ٍ ایٌکِ هي ؿبیذ ثشخی هحذٍدیت ّبی آؿغبل سا دسًٍی -ًگشاًی دسثبسُ خَد

ؿبیذ هي آًچیضی سا داسم هی ًَیؼن کِ هشدم اًتظبس داسًذ.ایٌکِ اص خبیگبّی هی ًَیؼن کِ  کشدُ ثبؿن.

هالحظبت اقتصبدی ثش آى حبکن اػت. ثشای غلجِ ثش ایٌْب ، ؿشٍع کشدم ثِ کبس ثب  سٍیبّبین چشا کِ ٍقتی 

کشدم صثبًی ثیبثن اص سٍیبّبین ثِ ػٌَاى هبدُ ی خبهی ادثی اػتفبدُ هی کٌن آًشا ػبًؼَس ًوی کٌن. ػؼی 

کِ ثِ آػبًی ثب اًتظبسات تلفیق ًـَد. دًجبل چیضی ثَدم کِ هی تَاى اًشا صثبى ثذى داًؼت.  کبسی کِ 

کشدم چؼجبًذى یک ٍیجشاتَس ثِ هْجل ٍ ؿشٍع ثِ ًَؿتي کشدى ثَد.  ًَؿتي اص ًقغِ ًگبُ اسگبػن ، اص 

 هی آیذ. دػت دادى کٌتشل صثبى  ٍ هـبّذُ ی ثشای دیذى ایٌکِ چِ پیؾ 
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