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 ها آیین پیوت نزد تاراهومارایی 

 آنتونن آرتو 

 ترجمه: رضا سیروان

 

، کاهنان توتوگوری بودند که راه سیگوری را بر من گشودند، همانطور که چند امچنان که پیشتر گفته
کسی    ی چیزها استاد همه راه توتوگوری را بر من گشوده بود.    ی چیزها استاد همه روز پیش تر از آن 

راند: دوستی، ترحم، خیرات، وفاداری، پارسایی،  ها فرمان میآدماست که بر روابط بیرونی میان  
ماند که اینجا در اروپا آنرا متافیزیک یا های آن اموری از کار میکار. قدرت او بر دروازه  بخشندگی،
می حوزهالهیات  در  او  اما  پیشفهمیم.  بسیار  درونی  آگاهی  سیاسی  رفتهی  رهبر  هر  از  است  تر 

نمی  کسی  مکزیک  در  و  اروپایی.  خورشید  کاهنان  تدهین  یعنی  شود،  مشرف  ی ضربه تواند 
؛ مگر آنکه  دریافت کند  ، که یک آیین انهدام است، را  کننده کاهنان سیگوریننده و مجموعورکغوطه
فرمان پوسترئیس کهنسال سرخ   خنجرتر  پیش عشق  و  ازدواج،  عدالت،  و صلح،  بر جنگ  که  ها، 

 ددهها فرمان می آید او بر نیروهایی تسلط دارد که به آدمراند، او را لمس کرده باشد. به نظر می می
می وحشت  به  را  آنها  آنکه  یا  بدارند  دوست  را  با  اندازدیکدیگر  توتوگوری  کاهنان  حالیکه  در   ،

جایی که   دهد،آورد و در نامتناهی جای میآورند که آنها را پدید میشان روحی را بیرون میدهان
شید تمام جان  عمل کاهنان خور  شان جاگذاری کند.آنها را جمع کند و دوباره در من  ،بعدتر باید جان

آید  می   ی چیزها استاد همه   شود، جایی کههای من شخصی متوقف میکند و بر محدودهرا احاطه می
تا طنین و پژواک آن را جمع کند. و اینجا بود که رئیس کهنسال مکزیکی به من ضربه زد تا آگاهی مرا 

داشتم؛ شخص باید مطابق نظم ، زیرا من ابزار الزم برای فهم خورشید را در اختیار نبگشاید  دوباره
پیش از  ،  ای که چیزها هستندشود، یعنی وارد بسگانگی  چیز همه اول وارد    ،مراتبی چیزهاسلسله

، که توتوگوری یا خورشید است بازگردد، تا بعدتر انحالل یابد و از رهگذر عمل یک آنکه به سادگی  
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ای است که در سیگوری وجود  ظلمانی  بازادغامرازآمیز دوباره رستاخیز کند. منظورم    بازادغامیک  
  )مصادره( مالکیتسلب  و سپس نابودی، و سرآخر حل شدن در صافی  ی آغاز دوبارهاسطوره  دارد،

رقص تمام  کنند.  زنند و تصدیق میشان تمام شب آن را فریاد میکه کاهنان در رقص  برین، آنچنان
کند، آنچنان که تمام گیرد و جمع می کند؛ تمام شب را میدم، اشغال میاز غروب تا سپیده  شب را،

د  یابمی  ها تا خدا ادامهی حیات. و این از میان رفتن مایملکگیرند تا سرچشمه آب یک میوه را می 
، تواند آنچه را که در من به شکل اصیلی خود استگذرد؛ زیرا خدا و خاصه خدا، نمی و از او نیز درمی

 چنان پایدار از آن خود کند که من بخواهد دست به حماقت زند و خود را به او وانهد. 

به حدفاصل    خنجریی  پوست کهنسال آگاهی مرا با زدن ضربه ای بود که رئیس سرخ صبح یکشنبه
قلب گشود و  به شما نخواهم رساند«، خیلی  طحال  نترسید، آسیبی  کنید،  »اعتماد  گفت:  به من   ،

با از آنکه  یا چهار گام عقب رفت، و پس  ای در هوا در پس خود دایره  شخنجر  یدسته  سریع سه 
گویی می آورد،  به پیش حمله  به جانب من  قدرتش  تمام  با  کند.  کشید،  نابود  مرا  نوک  خواهد  اما 

فروجهید آن  از  بسیار خرد  و قطره خونی  پوستم خورد  به  تنها  اما —خنجرش  نکردم  دردی حس 
شده  بیدار  کردم  شده احساس  بیدار  را  ام،  دریافتش  برای  الزم  ابزار  تاکنون  که  به چیزی  نسبت  ام 

اه از آن گام که هیچ بودم، احساس کردم از نوری پر شده   و از سمت اشتباهی بدان رو کرده   نداشتم
نبوده بود که سپیده  –ام.  برخوردار  بعد  با کاهنان توتوگوری  چند روز  و پس    آشنا شدمدم صبحی 

 فردای آن سرانجام به سیگوری پیوستم.  

آورد، طوری که  کند و پدید می »باز بدوز خود را در موجودیت بدون خدایی که تو را در خود ادغام می
پدید   را  خودت  خودت  پدید  آوردهانگار  را  خودت  هربار  آن  مقابل  در  و  نیستی  در  تو  انگار  ای، 

 آوری.«می

کنم، نه آنکه اینها را به من  پوست است، و من تنها آنها را بازگو میهای خود رئیس سرخ ها حرف این
 ام. بازساختهانگیز سیگوری های شگفتگفته باشد، بلکه من اینها را تحت اشراق

ی او، یعنی انگارند یا تجلی کلمههای کالم خدا میتجلیورشید خود را همچون کاهنان خ اگرباری، 
پیوت کاهنان  مسیح،  که   عیسی  اسطوره  بودند  خود  در  در مرا  بردندم  فرو  دادند،  شرکت  راز  ی 

ترین اعمالی را ای نخستین، به کمک آنها وارد راز رازها شدم، و دیدم هیات نهاییمعماهای اسطوره
قطعا من به یکباره راه خود را  همه چیز را آفریده.  نه زن  است  نه مرد  که  پدر  -انسان آن  که از طریق  

میان این چیزها نیافتم، و زمان الزم بود تا آنرا درک کنم، همین طور حرکات رقص را، رفتارها را و  
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کردند کشیدند طوری که انگار آنها را به سایه تحمیل میهایی که کاهنان سیگوری در هوا میهیات
فهمیدند و با انجام  کشیدند، آنها خودشان هم دیگر اینها را نمیهای شب بیرون میآنها را از کنامیا  

های رازآمیزی که پیوت به آنها دیکته اینها از یکسو از نوعی سنت فیزیکی، و از سوی دیگر از فرمان
های خوردند تا با روش ا می ای از آنرکردند؛ پیوتی که پیش از شروع رقص عصاره کرد اطاعت می می

گوید بکنند،  به آنها می  گیاهکنند که  خواهم بگویم آنها کاری را میمی   –شده به خلسه برسند.  محاسبه
آنها در حالت    کند،شان از آن تبعیت میهایکنند که ماهیچهکار را مثل درسی تکرار می  اینآنها  

شان. زیرا شان و پدران پدرانفهمند، همان طور که پدرانشان دیگر چیزی نمی انبساط  اعصاب
کننده نبود و وقتی رقص به پایان  نقش هر عصب بیش از حد انتظار است. دانستن اینها برایم راضی

زیرا پیش از شرکت در آیین سیگوری آنچنان که کاهنان  —اش بیشتر بدانمخواستم دربارهسید، میر
های کوهستان پرسیدم و  های بسیاری از تاراهوماراییکنند، سوالمی ارشزبرگپوست امروزی سرخ 

رازهای    رسیدپیروی این آیین بود و به نظر می   یک شب تمام را با زوج کامال جوانی گذراندم که شوهر 
  پیوتی  نهایت دقیقی دربارههای بیالعاده و شرح از او توضیحات فوق  –شناسد.  آن را به خوبی می

کردم دربارهدریافت  شیوه،  مسیر    ایی  در  آن  طریق  از  پیوت  منرشتهکه  عصبی  حافظههای  ی  ، 
ادراک امر نامتناهی را ای که با آن آگاهی انسانی دیگر  کند، حافظه چنین حقایق برینی را بیدار می

یابد. مرد به من گفت، » کار من نیست که بخواهم به تو نشان دهم  کند بلکه برعکس آنرا بازمیگم نمی 
شوند. اما کار من این است که آنها را در روح موجودیت انسانی این حقایق چه چیزهایی را شامل می

ی  بد و بیمار شده است، بر ماست که آنرا تشنهروح انسان از خدا خسته است، زیرا    --   تو بازبزایانم.
دهند  فردا به تو نشان می  –کند.  زمان ابزار الزم برای این کار را از ما دریغ می  او کنیم. اما اکنون خودِ

می  کارهایی  چه  هنوز  ما  که  با  بخواهی  اگر  و  بکنیم.  شویتوانیم  ارادههمراه  کمک  به  احتماال  ی ، 
آنسو از  آمده  آدمی  دوباره نیکوی  شویم  موفق  است  ممکن  نیست،  ما  نژاد  از  که  آدمی  دریاها،  ی 

ها اصال دوست ندارد بشنود. من با  پوستنامی ست که گوش سرخ سیگوری    --مقاومت را بشکنیم.«
ها بودم مترجم هم بود، او آگاهم کرد خودم یک راهنمای دورگه داشتم که وقتی کنار تاراهومارایی

آنها از آن    گفت، زیرا  سیگوری را جز با احترام و احتیاط بیاورم. به من می  نباید در حضور آنها نام
  ر با آناگر احساسی وجود داشته باشد که آنها از همه بیشت  ین موردا  اما فهمیدم که درترسند.  می

در آنها    ای به شیوه  مقدس را  امر  غریبه باشند، آن احساس ترس است، برعکس این کلمه احساس
کند که برای آگاهی اروپایی دیگر ناشناخته است، و این دلیل همه شوربختی اوست، زیرا بیدار می

نمی  احترام  چیزی  به  دیگر  اروپا  سردر  که  رفتارهایی  باقی  و  کلخگذارند.  وقتی  جوان،  مه  پوست 
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ی امکانات آگاهی انسانی  را تلفظ کردم، پیش چشم من انجام داد، به من چیزهایی دربارهسیگوری 
کند. باید بگویم در واقع وحشتی که در رفتار او هویدا  آموخت وقتی که احساسی به خدا را حفظ می 

خوشحال به نظر   داد.او نبود، بلکه مثل سپر یا ردایی او را در مقابل سیگوری پوشش می  بود، از آنِ 
کنیم، صورتی سرریز  ترین لحظات وجودی نظیرآنرا تجربه می، طوری که ما فقط در نهاییرسیدمی

باید انجام وظیفه    های بشریت که هنوز در گهواره بودندزادهاینگونه نخست  .داشت  از شعف و پرستش 
که روح  می وقتی  نامخلوق  کردند،  و شعلهانسان  فراسوی زمین ش  با رعد  برو    ؛ خاستکاف خورده 

ها گفته شده  ی شان در کتابدربارههای کاتاکومب باید اینگونه دعا کرده باشند، کسانی که  اسکلت
 بر آنها ظاهر شد. انسان که 

درخشیدند. صورتش سنگی و ثابت شده بود. اما  هایش می هایش را روی هم گذاشت و چشم دست 
کردم، که  احساسی غریب را تجربه می  بیشتر  گشت، من همبه درون خودش بازمی  بیشتر  هرچه او

هایش  دو یا سه بار جایش را عوض کرد. و هربار چشم —تابید.شد آنرا در او دید و از او بیرون می می
خواست از چیزی کند، گویی می  تثبیتای در کنارش را  گشت تا نقطه که تقریبا خیره شده بود، برمی 

برآمده  تواند مربوط به فقدانی باشد ترسید. اما دریافتم که این ترس می آگاهی پیدا کند که از آن می
اهمال   از و  غفلت  می  نوعی  خدا  به  باید  که  احترامی  مورد  ایدر  ورای  اما  را  گذاشت.  چیز  دو  نها 

پوست تاراهومارا برای بدن خود ارزشی را قائل نیست که ما اروپائیان برای فهمیدم: اول اینکه سرخ 
و   --گفت، »من اصال این بدن نیستم.«آن قائلیم، او تصور کامال متفاوتی از بدن خود دارد. انگار می

برمی کنار خود  وقتی  نظر میتثبیگشت که چیزی را  به  را    خودِ  آمدت کند،  بررسی بدنش  به دقت 
گوید و دیکته  جایی که من هستم و چیزی که هستم را سیگوری به من می –کند و زیر نظر دارد.  می
کنم تو  کنی. آنچه را که من در واقعیت احساس میگویی و اطاعت نمیکند، و تو، تو دروغ میمی

خواهی اصال کنی. تو نمیمی   منتقل  من  متناقضی بهخواهی هرگز احساس کنی. تو احساسات  نمی
تو برای  —گذاری شر است..  و چیزی که غالب مواقع پیش روی من میخواهمچیزی را که من می 

دهم که ناپدید شوی، آنگاه که  روزی به تو فرمان میبار.    یک  و  موقتیمن چیزی نیستی جز آزمونی  
به هر حال  —سیگوری خود آزاد خواهد بود. اما ناگهان با گریه گفت، نباید به تمامی ناپدید شوی.

مرد زیرا سیگوری می ای در برابر توفان،  گاه من بودهاست که تو را ساخته و تو گاهی پناهسیگوری  این  
   «اگر که مرا نداشت.



5 
 

ها در برابر و ی جابجاییزیرا این مجموعه—ی این نیایش مشاهده کردمدومین چیزی که در میانه
رف شد تا برای تامل در  کنار خود، که من هم در آن مشارکت کردم و برای انجام آن زمان کمتری ص

فی  نیایش  کردنش،  گزارش  و  سرخالبداههآن  نام  ی  فقط  آن  در  که  بودند  برده سیگوری  پوست 
پوست دشمن بدن خود باشد، بسیار بیشتر دومین چیزی که تکانم داد این بود که اگر سرخ —شدمی

کند.  این کار هدایت می  او را دراز آن قربانی آگاهی خود را پیشکش خدا کرده، و عادت خوردن پیوت  
شد دیدشان، گذشتند و می تابیدند، که یکی پس از دیگری از صورت او می احساساتی که از او بازمی

کرد، با چیزی که برای ما احساسی شخصی ست  ؛ او آنها را از آن خود نمیآشکارا از آن او نبودند
  از   داد، یعنی با انجام یک انتخابنجام نمیی ما اشد، و عالوه بر آن این کار را به شیوههمان نمیاین

شکل  برق فرایند  بی گیری  میکنیم.واسطهآسای  را  کار  این  ما  که  چنان  تمام —]افکار[،  میان  از 
وقتی من و آگاهی ما  —پذیریمپذیریم و بعضی را نمی گذرد بعضی را می سرمان می  از  فکرهایی که

وقفه]افکار[، ریتمی متمایز و انتخابی طبیعی تنظیم کرده، که گرفته، در فرایند این تکوین بیشکل  
طور خودکار از بین برود. کند تا فقط فکرهای خودمان در میدان آگاهی باقی بماند، و بقیه به کاری می

کنیم، اما    ن جدامان را تراش دهیم و هیات خاص خودمان را از آما نیاز به زمان داریم تا احساسات
بحث و  یک دستور زبان غیرقابلتوتم  اندیشیم مثل  ای که ما از طریق آن از اساس به چیزها میشیوه

گیرد کند. و من ما وقتی مورد پرسش قرار میقطعی است که عبارات خود را کلمه به کلمه تقطیع می
دهد است که پاسخ می داند که خودش  دهد: گویی شخص میهمیشه به یک شیوه واکنش نشان می 

 گونه نیست. پوست ماجرا ایننه کسی دیگر. نزد سرخ 

ای که تکانش پذیرد که فکر کند آنچه در بدن خود حس و ادراک کرده، عاطفه گاه نمییک اروپایی هیچ
داده، و فکر غریبی که داشته و از زیبایی آن مشعوف شده از خودش نباشد، و یک دیگری تمام اینها 

گویند اش میپندارد یا دربارهاو احساس و تجربه کرده باشد، بنابراین یا خود را دیوانه می  را در بدن
شده. خراب  نظام —حالش  طریقی  به  و  برعکس  و   مندتاراهومارایی  احساسات  فکرها،  تمام  در 

از دیگری ست تمایز می  آنچه از خودش است و آنچه  اما تمایز میان یک  تولیداتش، میان  گذارد. 
ه و او در این است که از طریق این کار درونی جداسازی و تقسیم درونی که پیوت راهبر آن است  دیوان

اگرچه  —دهد.اش را گسترش میپوست آگاهی شخصی ، سرخ کندی او را در آن مستحکم می و اراده
آنکه شناسد، اما در عوض او آنچه و  او آنچه که نیست را از آنچه که هست بهتر میرسد  به نظر می

گوید »در  می –شناسد.  مان آگاهیم، میهایکه ما از خود و خواست  بسیار بیشتر و بهتر از آن  را  هست
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توانیم بر تصویر آن نیروی نامتناهی تامل کنیم که می ، جایی کههر انسان بازتابی کهن از خدا هست
به تصوی را  ما  پیوت  بدن،  را در یک  و آن جان  گذاشت  در یک جان  را  ما  نیروروزی  این    هدایت   ر 

 خواند.« کند،  زیرا سیگوری ما را به سوی خود میمی

ها مشرف شده بود، ها بود پیوت مصرف نکرده بود اما به این آیینتمد  که  پوستی این سرخمشاهده
و این فرصت را به دست      ها را ببینمی این آیین اشتیاقی عظیم در من پدید آورد که از نزدیک همه 

ها بود. در این راه  ی اوج مذهب تاراهومارایی، زیرا آیین سیگوری نقطهدر آن شرکت کنم    بیاورم که
 هایی وجود داشت. سختی

بودم باعث شد نترسد و در کنار من شروع به نیایش  ای که به تاراهومارایی جوان نشان داده  دوستی
اند. و بعدتر اینکه به من  گشوده شدهکند، و این پیشاپیش تضمینی بود برای من که درهایی به رویم  

تا   های سیگوریگفت از من انتظار کمک دارند مرا به این اندیشه واداشت که پذیرش من در آیین
ی مکزیک در پیش بگیرم، هایی که باید در برابر حکومت دورگهبه ابتکار عمل وابسته است ایاندازه

هایی از جانب این حکومت مواجه شان با مقاومتهایهای اکنون برای انجام آیین زیرا تاراهومارایی
، زیرا بسیار بیشتر سرخ بودند تا پوستان بودها و طرفدار سرخ بودند. این حکومت متشکل از دورگه

همه  در  مساله  این  اما  نمی سفید.  صدق  خون  جا  کوهستان  در  آنها  نمایندگان  تمام  تقریبا  و  کرد 
داشتند. مکزیک—آمیخته  باورهای  میآنها  قلمداد  خطرناک  را  کهن  فعلی  —کردندی  حکومت 

مدرسه کوهستان  در  بومی  مکزیک  بچهتاسیس  های  به  آن  در  که  بود  سرخ کرده  پوست های 
های ابتدایی فرانسه. وزارت آموزش عمومی مکزیک که با  مدرسه دادند مقتبس از  هایی میآموزش
به من کارت عبور دادگری وزارتمیانجی فرانسه  بود، مرا در ساختمانخانه در  این مدرسه  ه  های 

دار مراقبت و  از این طریق با مدیر این مدرسه آشنا شدم که عالوه بر این عهده —بومی اسکان داد.
بود و یک دسته سواره تاراهومارا  بودند.نظام تحت سرپرستیحفظ نظم کل قلمرو  از —اش  پیش 

دانستم که بحث بر سر اقدامی انجام شود، میآنکه هنوز تصمیمی در این مورد گرفته شده باشد و  
. به جز این جشن بزرگ قومی که  شودار می زمدتی دیگر برگ که غدقن کردن جشن بعدی پیوت است

شد مثل کریسمس در  می  ارزبرگ کردند و در تاریخ مشخصی مردم تاراهومارا شرکت می یدر آن همه
تاراهوماراییاروپا ویژه ،  آیین  دیگری  شمار  وپیوتی  ها  داشتند.  هم  یک   آنها  محور  شدند    راضی 

طور که ما در اروپا  های دیگری هم هست همانرا نشان من دهند. در مذهب تاراهومارا جشن  جشن
ی اینها با پیوت مرتبط  عید پاک)عید قیام(، عروج مسیح، عروج مریم، و لقاح مطهر داریم، اما همه
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شود. به همین دلیل است  ار میزیک بار در سال برگتنها  سیگوری  کنم جشن بزرگ  نیست، و فکر می
ها هم پیوت  کنند. در دیگر جشن ساله و سنتی مصرف میهای هزارانمطابق همه آیین  پیوت را که  

ی و دیگر درگیر این نیستند که نیرو یا تتنها به عنوان یک وسیله کمکی مناسبکنند اما  مصرف می 
زیرا    کردندکنند بهتر است بگویم مصرف می آنکه بگویم مصرف میبه جای    --تاثیرات آنرا باال ببرند.

ها بگیرد و مانع کند تا پیوت را از تاراهوماراییهای ممکن استفاده میی راهحکومت مکزیک از همه 
مانع شود تا آنها خود را به تاثیر آن بسپارند، و سربازهای فرستاده شده به کوهستان ماموریت دارند 

شون آن  کشت  لحظهاز  تاراهومارایید.  به  رسیدم  کوهستان  به  که  که  ای  برخوردم  مایوس  هایی 
ای شان را نابود کرده بودند. گفتگوی بسیار طوالنیی پیوتسربازهای مکزیک به تازگی یک مزرعه

مدرسه  مدیر  با  زمینه  این  در  بومیکردم  بودمی  ساکن  آن  در  که  پرجنب—ای  پر  گفتگو  وجوش، 
دل گاه  و  دورگه هم بهمشقت،  مدیر  بود.  مدرسهزن  تاراهوماراییی  بومی  امور  ی  درگیر  بیشتر  ها 

ی دورگه مدرسه بود، تا فرهنگ و مذهب. اما حکومت مکزیک  اش با معلمهی هرشبهجنسی و رابطه
ی بومی  ی مدرسه و مدیر دورگهپوستی گذاشته بود  اش را بر بازگشت به فرهنگ سرخ هایبنیاد برنامه

یک گیاه  سیگوری  پوستان روگردان بود. به او گفتم، »  ها به هرحال از ریختن خون سرخ اییتاراهومار
  او از   اید. وی پیوت، عضوی از او را قطع کرده نیست، بلکه انسانی است که شما با نابود کردن مزرعه

نها  . و آکنندخواند: سبز، سفید، یاسی، همه شما را بازخواست میمی  ی سرخشده این عضو قطع
بینند.« در گذر از چند روستای تاراهومارایی دریافتم که باد شورش بر قبیله وزیدن گرفته، این را می

خبر نبود، اما درباره ابزارهایی که باید  از هنگام ظهور عضو سرخ. مدیر مدرسه بومی از این موضوع بی 
به او گفتم،»تنها ابزار این —ت.ها بازگردد تردید داشپوستبکار گرفته شوند تا آرامش دوباره به سرخ

آنها شما را به خاطر این ویرانی نخواهند بخشید،  —است که موفق شوید دل آنها را بدست آورید.
به آنها نشان دهید که شما دشمن خدا نیستید. شما یه مشت آدم    توانیدمی  اما با یک عمل جبرانی

تان های، باید با آنها بجنگید، و شما حتی با سالح بیشتر ندارید، و اگر آنها تصمیم به شورش بگیرند
توانید به هایی دارند که هرگز نمی گاهعالوه کاهنان سیگوری کمینبه —آیید.از پس این کار بر نمی

شود، نظر پوستی چه میید. و با چنین جنگی تکلیف بازگشت مکزیک به فرهنگ سرخ آنها نفوذ کن
ها تاراهوماراییخواهید  اگر می --اید؟اش را افروختهبه اینکه این جنگی داخلی است که شما آتش 

بدهید، و   اریزبرگتان بمانند و دست به شورش نزنند، باید از حاال به بعد به این جشن اجازه  برای 
آیی فراهم بیاورید تا احساس کنند نسبت به آنها  براین باید برای قبایل تسهیالتی جهت گردهمهعالو

 اید. خیراندیش 
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 کنند دیگر مطیع ما نیستند.آنها پیوت مصرف می اما وقتی --

ی مسایل انسانی صادق است. پیوت یک عنصر  ی همهی پیوت که دربارهاین موضوع نه فقط درباره--
شگفت  کیمیاگرانه  و  یعنی  مغناطیسی  کنی،  مصرف  آنرا  باید  چگونه  بدانی  که  مادامی  است  انگیز 

الخصوص اینکه در زمان نامناسب و بدون مناسبت آنرا  بندی مناسب. و علیمطابق اندازه و درجه
ف  ء مصر شوند به سو ها میها بعد از استفاده آن شبیه دیوانهپوستدلیل اینکه سرخ —مصرف نکنی.

اینکه آنقدر مصرف می  به  به نقطه آن ربط دارد،  تا  حسابی برسند که در آن  وحدبیی مستی  کنند 
شان دیگر نه معطوف به شما چیز نیست. اما اگر این کار را بکنند عدم اطاعتجان دیگر مطیع هیچ

خود  دانی راستی، تعادل و کنترل بر  است، زیرا سیگوری خدای پیشسیگوری  که معطوف به خود  
انسان،  سیگوری را نوشیده، کسی که متر و معیار حقیقی سیگوری است، براستی کسی که —است.

دهد، زیرا اند و خردش را دیگر از دست نمیداند چیزها چگونه پدید آمده مشخص، مینانه شبح  و  
 کند. دیگر خدا ست که در اعصاب اوست و از آنجا او را هدایت می

یعن دقیقا  سیگوری  راز»نوشیدن  و  ست،  نامتناهی  امر  سیگوری  زیرا  اندازه،  از  نرفتن  فرا    تاثیر   ی 
کند.  مرتبط است به اندازه و نسبتی که بر اساس آن ارگانیسم ما آنها را دریافت میگرانه داروها  درمان

 تاثیر دارو. ریختن هم به فراتر رفتن از اندازه یعنی 

شود، اگر که بیش از حد او را لمس  های مقدس تاراهومارا، خدا فورا از دیده پنهان می»مطابق سنت
 آید.  کنیم، و به جای او روح پلید می

— ی بومی به من گفت.شوید، مدیر مدرسه کاهنان سیگوری آشنا می  زفردا شب با یک خانواده ا--

مصرف   شویم که این بار شاید بیشتر از بار قبل موفق  اید را به آنها بگویید و مطمئنم آنچه به من گفته 
داریم، به عالوه به آنها بگویید این جشن مجوز خواهد داشت و ما هرچه را    شده نگاهپیوت را کنترل

گرد تسهیالت  آوردن  فراهم  جهت  داریم  توان  در  خواهیمهمکه  صرف  راستا نمود  آیی  این  در  و   ،
 . ه ممکن است به کار آنها بیاید تدارک خواهیم دیدای را کتعدادی اسب و مواد غذایی

به دهکده  به من پوستی کوچک سرخ فردا شب  باید  به من گفتند که آیین پیوت را  ها رفتم. آنجا 
پس از شروع تاریکی مراسم آغاز شد. کاهن با دو خادم آمد، یک مرد و یک زن، و دو —نشان دهند.

شان را انجام  ی بزرگ بر زمین کشید که خادمان باید درونش وظایف دایره نیمی کوچک. یک جور  بچه
طاق دایره در که من اجازه داشتم رویش بنشینم.    دایره را بستی کلفت نیم دادند و با یک تیرچه می
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االقداس را برای  که دریافتم نقش قدس   8آمدگی به شکل  شد به یک بیرون سمت راست محدود می
االقداس یک  در قدسمت چپ یک فضای تهی بود: دو بچه آنجا قرار گرفته بودند.  کاهن دارد. س

شان  های خاص های پیوت بود زیرا کاهنان برای آیینحاوی ریشه ظرف چوبی کهنه گذاشته بودند که  
 کم دیگر دسترسی ندارند. به کل گیاه دسترسی ندارند یا دست

یوت را پس از شمار مشخصی از حرکات رقصی  ها چوبدستی . پکاهن عصایی در دست داشت و بچه
خواهد یابند که سیگوری میاز طریق انجام فرایض مذهبی آیین در مینوشند، وقتی که پیروان  می

شود. وارد  آنها  می  به  حرکت  زحمت  به  خادمان  اگر دیدم  که  داشتم  را  احساس  این  و  کنند 
لحظهنمی در  سیگوری  که  بدندانستند  وارد  مناسب  خی  نمیشان  شد،  بد واهد  یا  رقصیدند 
تهیا  دهد که چگونه چیزها در  زیرا آیین سیگوری آیین آفرینش است و توضیح می—رقصیدند. می

و شوند.  با خروج از آن وارد واقعیت شده و ساخته می  چیزها  ، و تهیا در نامتناهی، و چگونههستند
این  —اند.بدن هستی یافتهیک  خداوند در    فرمانکه آنها مطابق    پیونددمیای به وقوع  این در لحظه

 ای طوالنی انجام گرفت. موضوع رقص دو خادم بود، اما پیش از آن مباحثه

توانیم خدا را درک کنیم اگر که او پیشتر جان ما را لمس نکرده باشد و رقص ما چیزی ما دیگر نمی--
کند، دوباره  که سیگوری را دنبال میشبحی  ،  شبحزنند،  جز ادا و اصول نخواهد بود و آنها فریاد می

 شود. اینجا زاده می

ی کوچکی بیرون کشید و یک جور پودر  اش کیسهکاهن زمانی طوالنی مردد بود، اما سر آخر از سینه
 پوستان ریخت و آنها بالفاصله آنرا بلعیدند.  سفید در دست سرخ 

شان وقتی پودر پیوت را بلعیده بودند، دریافتم که  هایبا دیدن صورت —پس از این رقص آغاز شد. 
ام. و تمام توجهم را معطوف آن کردم تا دهند که تاکنون تجربه نکرده دارند چیزی را نشان من می

 دیدن چیزی را از دست ندهم. 

اما —حرکت.بی دو خادم بر زمین خم شده بودند و مقابل یکدیگر قرار گرفته بودند، مثل دو گوی  
حالتی ناانسانی او را    ، زیراخودش هم چیزی از پودر را بلعیده باشد  درسیبه نظر میکاهن کهنسال  

بود. کرده  می—تسخیر  را  می او  کش  جلو  به  که  میدیدم  راست  و  چشمهایآید  اش شود. 
زمین زد    اش دو سه ضربه خفه بربا عصای —شد.درخشیدند و حالت اقتدار غریبی از او صادر میمی

شان  حرکتخادمان به نظر از گوی بی  ی آیینی کشیده بود.شد که بر سمت راست محوطه  8و بعد وارد  
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اش را  اش بر زمین کوبید. زن پشتهایخارج شدند. مرد نخست سرش را تکان داد و با کف دست
را به میان اش  اش را هم. با سروصدا نفس اش را که نفس کاهن تف کرد، نه فقط بزاق —تکان داد.

اش کوفت. و تحت تاثیر این تکان و لرزش ریوی، مرد و زن در یک لحظه حرکت کردند و  هایدندان
نظر به حالتی که با آن مقابل هم ایستاده بودند، به خصوص نظر به این که   ،کامال برخاستند. باری

شد فهمید اند، می نامتناهی قرار گرفتههای  و بریدگیهای تهیا  طوری ایستاده بودند که انگار در جیب
های  که دیگر اصال نه یک مرد و یک زن که دو عنصر آنجا ایستاده بودند: نر با دهان گشوده، و لثه

، و شفاف در این لحظه،  های دندانخورده از ریشهریز، و چاککننده، سرخ، سوخته، خونچلپچلپ
باها؛ ماده، کرم بی چون زبان فرمان از سوهان، مثل ماچه  های آسیای سوراخدندان  دندان،  شده 

نر ژولیده؛  موشی در سوراخ موش بر و  ها، فشرده در فحلی خود، گریزان، چرخان به سوی  به هم 
دند، و پس از این که مدتی به هم نگاه کردند با هم شوار مثل دو چیز به هم کوبیده  خوردند و دیوانه

آمیختند و دیگر کارشان باید همبه خدا  گناهکار  و  مالحظه  ی بجنگیدند و سرانجام در مقابل چشم  
خود  ،  از خودش    []برآمده  چنانکهانسان  بود،  انسان  گرفت. آنها گفتند »زیرا سیگوری  کم پایان میکم

 ، وقتی که خدا او را به قتل رساند. او  طرح انداخت را در فضا 

 که به نمایش در آمد.  بودآن چیزی  دقیقااین 

ی تهدید کردن، فرار کردن و برخورد آنها به هم و در نهایت  ی اینها چیزی در شیوهاما فراتر از همه
شدند بدن  توافق آنها برای جفت شدن بود که تکانم داد. اینکه این عناصر در بدن نبودند، موفق نمی

ماندند، که از ازل بیرون هستی باقی میهم را لمس کنند،  بلکه لجوجانه دو عنصر غیرمادی معلق  
دادند، بدنی که در آن سیگوری را شکل می بدن خاص خود  ، و به طریقی دیگر  مقابل هستی بودند

ی اینها به یاد آوردم آنچه را که شاعران، استادان  ی مادّه را از میان برده بود. با نگاه کردن به همهایده 
پوستی ی مذهب و فرهنگ سرخ مکزیک شناخته بودم دربارههایی که در  ی رشتهو هنرمندان همه

ها  ها در کتابهای متافیزیکی مکزیکی ی سنتبه من گفته بودند و همین طور چیزهایی که درباره 
 هایی که آنها به من قرض داده بودند.  خوانده بودم، کتاب

تشرف -- مییافتهکاهنان  سیگوری  نمی ی  پلید  روح  و  گویند  خدا    خواهدنمیتواند  که  کند  باور 
ناپذیر  وشناپذیر است و انحصارا یک هستنده نیست، که چیزی فراتر از هستی در ذات کادسترس 

 خدا وجود دارد.  

 داد.  و این به هر رو چیزی بود که رقص پیوت داشت به من نشان می



11 
 

کاهن گاه –بیمار است.    ای را دیدم که ناخودآگاه جهانی از آنجاپنداشتم در این رقص نقطه زیرا می 
اش بر  کرد، در حالیکه با دست چپ و عصایاش لمس میاش و گاه کبدش را با دست راستطحال

گویی مایوسانه و متکبرانه غایبانه که گاه آری  ه هر لمس او با رفتاریبو مرد و زن    –کوبید.  زمین می
اش را با دو دست گرفته  ه اکنون عصایاما وقتی کاهن ک.  دادندپاسخ می  گویی خشمگنانهبود و گاه نه

دار  ی سریع و پیاپی زد، آنها با ریتم به سمت هم پیش آمدند، با آرنج های جدا و زاویهبود چند ضربه
دست جفت و  پاهایهای  با  حال  همان  در  و  دادند.  شکل  زنده  مثلث  دو  به  زمین  شده،  بر  شان 

   V، یک Jیک   ،U، یک Sیک :  چند حرف را کشیدند و همچنین قطعاتهایی میدایره 

بودند. یکی دو بار به سمت هم آمدند تا به هم بپیوندند اما    8  شکلهایی که از اساس بازگشت  نشان
تر شد. چهارمین بار دست هم  با ادای نوعی سالم از کنار هم گذشتند. سومین بار سالم آنها مشخص 

را گرفتند و دور هم چرخیدند و پاهای مرد به نظر در جستجوی نقاطی بر روی زمین بود که پاهای 
  .بود زن بر آن ضربه زده

ای به خود شان حالت زندههایآنها این کار را هشت بار انجام دادند. اما از بار چهارم دیگر صورت 
تابید. بار هشتم به سمت کاهن نگاه کردند که با حالتی از تسلط و  وقفه به بیرون بازمیگرفت که بی 

جانب شمال بودند. و االقداس بود، جایی که چیزها در تماس با  ی قدس ترین نقطهتهدید در بیرونی 
نفاسِ بزرگ کشید. اما فریادی که در همان لحظه کشید کاری کرد که    8اش در هوا یک  او با عصای

به شورش بیافتد، آنچنان که اند از گناهی کهن  دردهای شوم مردگان که سیاه)دوران پس از زایمان(  
ام چیزی شنیده آورم که در زندگی به خاطر نمی گوید؛  شعر کهن و مدفون مایاهای یوکاتان این را می

آید تا  فرود می   یاعماق  چهی انسان به  تر و آشکارتر نشان دهد که ارادهای پرطنینباشم که به شیوه 
بینم که خدا  در نامتناهی و به شکل رویا باز میاحساس کردم  –آگاهی خود را از شب افزون کند.  پیش

این فریاد کاهن سر داده شد تا از رد عصا در هوا پشتیبانی کند. کاهن    چگونه زندگی را پدید آورده.
در حال   اش بر زمیناش در هوا و با پاهایجا شد و با تمام بدن کشید جابه در حالیکه اینگونه فریاد می

 پایان رسانیدتا آنکه این هشت را در جانب جنوب شکل داد و بهد بو 8طرحی از همان  کشیدن

رقص رو به پایان بود. دو کودکی که تمام مدت سمت چپ دایره نگه داشته شده بودند، پرسیدند که  
داد که گویی عالمت متفرق شدن و ناپدید  اش به آنها عالمتی  توانند بروند، و کاهن با عصای آیا می

یک از آنها پیوت مصرف نکرده بودند. آنها حرکتی شبیه به یک حرکت رقص  چگشتن بود. البته هی
 گردد به خانه. کردند و سپس از حرکت بازایستادند و ناپدید شدند طوری که مثال آدم برمی 
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ی پیوت بسیار بیشتر  خواستم دربارهام نکرد. می ش هم گفتم: کل این ماجرا راضی زاردر آغاز این گ
 باره سوال کنم.  بدانم. پیش کاهن رفتم تا از او دراین

مان  ما دیگر در مراسم   شود. مایوس شده بودیم.  ارزبرگتوانست  به من گفت، آخرین جشن ما نمی--
نمی  گناهسیگوری مصرف  نوعی  عنوان  به  برای کنیم مگر  بیمار خواهد شد. زمان  بزودی  ما  نژاد   .

نمی او دیگر  پیر شده است.  بسیار  کند. چه میهستی  را تحمل  ما  بدل  تواند  به چه  ما  کرد،  شود 
توانم اینرا حس نکنم.  ام نمی نژادهای ما دیگر خدا را دوست ندارند، و من که کاهن شویم؟ هم می
ی توافقی که با مدیر مدرسه بومی صورت داده بودم  درباره به اوبینی که چقدر بابت این ناامیدم. می

 شود.   ارزبرگ تواند گفتم و اینکه جشن بزرگ بعدی این بار می

ام، حقیقتی که از ها آمده به او گفتم که نه برای کنجکاوی که برای بازیافتن حقیقت نزد تاراهومارایی
گفتن این موضوع اعتماد او را جلب کرد و –گریزد و نژاد او آنرا حفظ کرده.  چنگ جهان اروپایی می

 گی گفت. ی زندی حقیقت و دربارهانگیزی درباره خیر و شر، دربارهبه من چیزهای شگفت 

   آمده، اوست که اینها را به من آموخته.سیگوری گویم از به من گفت، تمام چیزهایی که می --

سیگوری کنیم نیستند، بلکه آنطوری هستند که بینیم و حس می چیزها غالب مواقع آنطور که ما می
بدون سیگوری بازگشت  اند، و  هاست که شر و روح پلید چیزها را تسخیر کردهآموزد. مدتبه ما می

گذرد و ما  در آغاز چیزها حقیقی بودند، اما هرچه زمان می—به حقیقت برای انسان ممکن نیست.
جهان در آغاز کامال     . شودمستحکم میشوند، زیرا شر در آنها  شویم آنها بیشتر کاذب میپیرتر می

حاضر نیستند زیرا قلب و نه روح    اکنون دیگر نهیافت،  واقعی بود و در قلب انسان و با او بازتاب می
خدا خود را از آنها پس کشیده. دیدن چیزها به معنای دیدن نامتناهی بود. اکنون وقتی به نور نگاه  

می می سختی  به  بیاندیشم.  کنم  خدا  به  همه بااین–توانم  که  ست  سیگوری  این  را همه  اینها  ی 
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در –وانم دیگر خود را پاک احساس کنم.  تی چیزها ست، و منِ انسان نمیساخته. اما شر در همه
از من نیست، بل از ظلماتی ست که در خود دارم، آنجا که روح   من چیزی هولناک وجود دارد که 

نمی کجا  انسان  پایان میشروع می من  داند  کجا  و  را  شود،  داده خود  اجازه  او  به  و چه کسی  گیرد 
که می که  اینچنین  این چیزی ست  بیآغازد.  را به من میگوری  سیپندارد،  او دیگر دروغ  با  گوید. 

بلکه از هستی خواست خواهد  با آنچه که نمی خواهد  میها براستی  که در انسانآنچه را  شناسم و  نمی
چیزی نخواهد بود مگر آنکه چندین گام به  گوید، بزودی او می  گیرم.کند، اشتباه نمیپلید تقلید می

 خندد.«آنکه میان اسپرم و گه می عقب بازگشته باشد: ماسک موهن 

تر و زیباتر از آن بودند که به خودم  ام مطلقا اصیل هستند؛ برای من مهمهایی که از کاهن آوردهحرف 
های او نباشد، نباید چندان از آن دور  اجازه تغییرشان را بدهم، و اگر هم دقیقا کلمه به کلمه حرف 

اش در  درباره  من  خاطراتاند، و  کننده بودهی من مبهوتها براتوان فهمید این حرف باشد، زیرا می 
کنم که او تازه پیوت مصرف کرده  از طرف دیگر دوباره تکرار می—منتهای دقت برجای مانده است.

 بود و من از شفافیت او متعجب نشدم. 

قیقتی در انتهای گفتگو از من پرسید که آیا دوست دارم خود سیگوری را امتحان کنم و اینچنین به ح
 جستم نزدیک شوم. که می

کنم بدون کمک بتوان به آن چیزهای گریزنده دست یافت، همان  گویم بسیار مایلم و فکر می به او می
 شوند. خاطرش زمان و چیزها بیشتر و بیشتر از ما دور میکه به 

بار بازدیدن  برای دو یا سه  پیوت به اندازه یک بادام تازه ریخت و گفت،    ری امقدام  توی دست چپ
کم دو یا  توان شناخت. برای وارد شدن به حضور او باید دست خدا کافی ست، زیرا خدا را هرگز نمی 

سه بار خود را به تاثیر سیگوری سپرد اما میزان استفاده هربار نباید از یک نخود فرنگی کوچک تجاوز 
 کند«. 

ی  خوبی بشناسم و اگر بخواهم همه ا بهها ماندم تا پیوت رمن یک یا دو روز دیگر نزد تاراهومارایی
باید یک کتاب قطور بنویسم، همه ام و حس کرده آنچه که تحت تاثیر آن دیده  ی آنچه ام را بگویم 

ام دهندههای تکاناما یکی از مکاشفه  شان در این باره باز به من گفتند.هایکاهن، خادمان و خانواده
باشد، کسی سیگوری ی کسی بود که باید کردند ظاهرا درباره اعالماصیل اش آنرا که کاهن و خانواده

توان بدون برگذشتن از یک پارگی و اضطراب به او نائل شد، پس از این آدم اما نمی–که خدا ست.  
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کند و دیگر جهانی که آنرا ترک کرده است به سمت دیگر اشیا احساس می  بازریخته خود را بازگشته و  
 فهمد. را نمی

به  به سمت دیگر اشیا، گویی نیرویی هولناک کاری کرده که  بازریخته    گویم :می احیا شوی نسبت 
بدنی   دیگر  دارد،  وجود  اشیا  دیگر  سمت  در  کرده  راآنچه  ترک  ایمن که  حدودش  در  را  شما  و  اید 

کنید، در عوض بسیار خوشحالید که به امر نامحدود تعلق دارید و نه خودتان زیرا س نمیحسازد   می
بینیم. خود  ، و آنرا می آمده  ، نامتناهیاین نامحدود  )سر(یابد که آنچه خود است از ذهنآدم در می

می  حس  گازی  موجی  در  گویی  ترق را  صدای  آن  اجزای  همه  از  که  بی کنیم  می تروقی  آید.  وقفه 
خارج ریهچیزهای  یا  شما  قلب  شما،  کبد  شما،  طحال  آنچه  از  بههایشده  بوده،  ای گونهتان 

اما گویی چیزها    کنند که میان گاز و آب مردد است،ی آزاد میوّناپذیر و انفجاری خود را در جخستگی
 دهد که گرد آیند.  خواند و به آنها فرمان میرا به سمت خود می

که دهانی    بود  شکل حروف یک الفبای بسیار کهن و رازآمیز  به  آنچه از طحال یا کبد من خارج شد
  آنرا جویده   اشناخوانایی  انه حافظ، و حسودناخوانالناک سرکوفته، پرنخوت،  هو   یعظیم و به شکل

در آن صعود   دارم  رسیدجا در فضا جارو شده بود، در حالیکه به نظرم می های آن همه ؛ و نشانهبود
تنها  ، بل به کمک نیرویی غریب. اما بسیار آزادتر از آنوقت که بر زمین  تنها نه کامال تک و  کنم، امامی

  بودم.

ام آنجا بود یک لحظه چیزی مثل باد برخاست و فضاها عقب نشستند. از آن سمتی از من که طحال    
تهیای عظیمی دهان باز کرد که رنگ خاکستری و صورتی داشت مثل ساحل دریا. و در عمق این 

اش سه شاخه بود به شکل  که بر راس     J  چیزی مثل یکمانده ظاهر شد،  ی عقیمتهیا، شکل یک ریشه 
چشم.  Eیک   یک  مثل  درخشان  و  چپ  شعله —غمگین  گوش  از  می  Jها  آن  خارج  پشت  از  و  شد 

داد، به سمتی که کبدم آنجا بود، اما خیلی  گذشت و گویی همه چیز را به سمت راست هل میمی
دم که در حال بازگشت به  بعد دیگر چیزی ندیدم، و همه چیز محو شد یا این من بو—باالتر از آن.

کنم این به  فکر می شدم. اما به هرحال انگار خود روح سیگوری را دیدم. و  واقعیت معمولی محو می
عینی میگونه نقای  و  متعالی  بازنمایی  با  باشد  بوده  واپسین شدهاشیبایست مطابق  و  واالترین  ی 

به قاعده به    کرده باشند پیش از آنکه بنا ها؛ و عارفان باید از حاالت و تصاویری چنین عبور  واقعیت
این به آغوش خداوند فرو   که پس ازآن تا  های واپسین و برین برسند،خوردگیها و چاک گرفتگی آتش

 افتند. شان میتردید در آغوش جاکش هایی که بی بیفتند، چون فاحشه
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 1  ی عملکرد روانی پیوت به من الهام کرد.این موضوع تامالتی را درباره

سرچشمه  به  مرا  حقیقی پیوت  می های  باز  خارج —آورد.اش  این  مشابه  بینشی  حالت  از  وقتی 
آییم  ایم از کجا میگویی دیده —توانیم مثل قبل دروغ را با حقیقت اشتباه کنیم.شویم دیگر نمی می

ای نیست که بیرونی دیگر عاطفه یا تاثیر  —و که هستیم، و دیگر نسبت به آنچه هستیم شکی نداریم.
 بتواند شما را از این حالت منحرف کند. 

دم   نندتوای شهوانی منعکس شده از ناخودآگاه دیگر نمی ی تصاویر فریبنده یک از مجموعهو هیچ
است که زاده نشده بلکه    انسانی. در واقع به همین دلیل است که پیوت،  دنکنرا مکدر  انسان    راستین

داند  او می—شود.میاستوار    بوده، و با او آگاهی نیاکانی و شخصی به تمامی دگرگون و  از ابتدا موجود
خطر بپذیرد  تواند بیداند چه فکرها و احساساتی را میفایده. و میاش خوب است و چه بیچه برای 
از آن   اندیشه سود ببردو  برای تمرین آزادی، و چه  داند که او خاصه می— اش مضر هستند.هایی 

  وهم،   ، یا حق ندارد برود بدون آنکه در ناواقعیتهنوز نرفته رود، و تا کجا می اش تا کجا پیشستیه
 غرقه شود.ناشده ناشده و آماده ساخته   امر 

اجازه   هرگز  بیفتید.نمیپیوت  فرو  واقعیت  عنوان  به  خود  رویای  درنظرگرفتن  درغرقاب  یا — دهد 
عمق گریزنده، جاهل،هنوز ناپخته، و هنوز از ناخودآگاه توهمی  های کماندیشهاز    های برگرفته ادراک

وجود   انگیزامر شگفت زیرا در ناخودآگاه،  —برنیامده را با تصاویر و عواطف حقیقی اشتباه بگیرید.
انگیز کجاست گوید این امر شگفت ما می  به  و پیوترود.  دارد، که انسان با آن به فراسوی چیزها می

شده و مسدود، امر باورنکردنی  ی از دمِ نیاکانی سرکوببیهای)کونکرسیون( غردنبال چه سنگال  به  و
تجدید کند. و این امر  های غبارین را در آگاهی درخشش ها، تواند به خود شکل دهد و فسفرتابیمی

که شکل نظمی آن صرفا ظاهری ست، در واقع تابع نظمی ست  باورنکردنی کیفیت واالیی دارد و بی
ی دستیابی اجازهسیگوری  یابد بلکه  گیرد، و بر سطحی که آگاهی عادی به آن دست نمییک راز را می

 
ذهن می   -  1 به  بار  آخرین  برای  و  دیگر  بار  یک  تامالت  این  که  بگویم  می خواهم  پیوت،ام  که  این او  آورند  به  تن   ،

همیشه فقط جماع یک ریاکاری بسیار عالمانه و ظریف بوده است که عرفان زیرا دهد، های بدبوی روحانی نمیادغام 
اش کند صدای موسیقی اسکلتتنها ست، و نومیدانه صاف میانسان  ایستد، زیرا با او  تمامی مقابل آن میبه   پیوت
 یا جامعه.  مادر، خانواده، عشق، خدا، پدر، بیرا، بی 

، همچون غشایی که راه نیست که او را همراهی کند. و این اسکلت نه از استخوان که از پوست است  ودیجموو هیچ  
 دهد. در حالیکه به انسانیت خود پایان می رود از اعتدالین تا انقالبین،رود. و راه می می
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اما در موجود انسانی سطح دیگری هم هست، — ی شعرها ست.دهد، جایی که راز همهبه آن را می
ناروشن یا    ، بلکه بنا به موقعیت همچون یک امتدادکه آگاهی وارد آن نشده  یشکلسطح تاریک، بی 

کند. کند. سطحی که احساسات ماجراجویانه و ادراکات را هم آزاد میتهدید آگاهی را محاصره می
گذارند. آنها خود را وارد آگاهی  ای هستند که بر آگاهی بیمار تاثیر میشرمانه های بیاینها فانتاسم

ود را از آنها محفوظ بدارد. و پیوت  ای نیابد که خگیرند اگر که آگاهی وسیله کنند و در آن بنیاد میمی
 خورد. ی هولناک بدان برمیتنها حصاری ست که شر در این ناحیه

های ژوئن، ژوئیه، اوت تا  در ماهکردم.  من هم احساسات و ادراکات کاذبی داشتم که آنها را باور می
کنم و شان میرسید که ادراکاند، و به نظرم می ام کرده کردم دیوها محاصرهسپتامبر گذشته فکر می 

و برای تاراندن آنها راه بهتری نیافتم جز آنکه در هر موقعیتی  –بینمشان که در پیرامونم هستند.  می
بینم صلیب بکشم. همچنین بر هر تکه  کردم آنها را میمی  ام یا فضا که گمانای از بدنو بر هر نقطه 

نوشتم، که نه از نظرگاه ادبی و نه از دید جادوانه  هایی میکاغذ یا کتابی که در دست داشتم تعویذ
ن چیزی  حالت  این  در  مکتوب  چیزهای  زیرا  نداشتند،  جزیارزشی  شکل  ستند  از  ،  افتاده  چیزی 

و نورهای  از  جعلی  و  این    . زندگیاالی  باقیمانده،  کاذب،  و  بد  فکرهای  این  گذشته  سپتامبر  آخر 
ارزش شروع به ناپدید شدن کردند، و در اکتبر تقریبا دیگر نبودند. از  نفسه بی ادراکات وسواسی و فی

ام نوامبر گذشته احساس کردم انرژی و روشنا به من بازگشته. خاصه احساس کردم آگاهی   20تا    15
اکنون روز به روز احساس —گر اثری از احساسات اشتباه و ادراکات بد نبود.سرانجام آزاد شده. دی

 شد، به آرامی اما با اطمینان. امنیت و یقین درونی بیشتر در من برقرار می 

شیدایی مذهبی بوده، این    مبتال به  اگر اخیرا حرکاتی از من سرزده که شبیه حرکات برخی بیماران
نبوده چیزی  تاسفحرکات  عادات  بقایای  جز  وجود  برانگیزی  اند  که  اعتقاداتی  برابر  در  من  که 

نشیند و بقایای درهمی را بر ساحل به  بودم. همچون دریا که پس می   یازیده اند به آنها دستنداشته 
ام را صرف خالص  اراده  تمام نیروی   هاست کههفته—کند.آید و جاروشان میکه باد می   گذاردجا می

 روند.ام که آنها روز به روز بیشتر از میان میام. و توجه کرده ها کردهکردن خود از این باقیمانده

یاری مکزیک  در  پیوت  کاهنان  که  دارد  وجود  چیزی  دریابم باری  کردند  که  اشام  پیوتی  اندک  و   ،
کبد انسان است که این کیمیاگری رازآمیز و این عمل  ام گشود. اینکه در  مصرف کردم آنرا در آگاهی 

کند که مناسب او ست و آنرا از میان  گیرد که از طریق آن من هر فرد چیزی را انتخاب میصورت می
می دفع  یا  جذب  داده،  شکل  او  در  ناخودآگاه  که  امیالی  و  عواطف،  ذائقه احساسات،  و  ها، کند، 
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شود و  آگاه می من شوند. این جایی ست که ساخته می از آنها و افکارش مفاهیم، و باورهای راستین
بی  ارگانیک  تشخیص  و  ارزیابی  میفتد.نهایتقدرت  کار  به  همان—اش  این  ست  زیرا    که جایی 

ارگانیک میسیگوری   فیلتر  اینچنین  کبد  کند.  ندارد جدا  آنچه وجود  از  را  دارد  آنچه وجود  کوشد 
 است.   ناخودآگاه

ایده یافتهمن  کهن  چینی  آثار  در  را  این  مشابه  متافیزیکی  مطابق  های  آثار،ام.  فیلتر   این  کبد 
 سئله دیگری ست.  گوی فیزیکی امر نامتناهی. که این خود مناخودآگاه است و طحال مسئول یا پاسخ

   .خوبی تغذیه شودکم بدن باید به اش را انجام دهد دستاما برای اینکه کبد بتواند وظیفه 

توان آدمی که شش سال در آسایشگاه روانی زندانی بوده و سه سال است سیر غذا نخورده را نمی
ها بگذرد و من یک تکه  ام پیش آمده که ماهی اراده سرزنش کرد. برایبینانه نهانخاطر خمیدگی  به 

 ام.  دانم چه مدت است که دیگر نچشیدهقند یا شکالت نخورده باشم. مثال کره را نمی 

دانید حجم طور که میشوم بدون آنکه احساس سیری کنم، زیرا همان همیشه از روی میز بلند می
 ها بسیار کم و محدود است.وعده

تا تکه شکالتی که پریروز پنجشنبه به من دادند، هشت ماه  .  قدر کافی نیستوقت بهو خاصه نان هیچ
، هرچه که باشد، مرا از مسیر بودم. من آدمی نیستم که اجازه دهم چیزی  شد که شکالت نخوردهمی

نباید مرا بهام منحرف کند، اما دستانجام وظایف  انرژی سرزنش کرد،کم  آن هم در    خاطر کمبود 
میدوره ما  به  که  غذایی  در  دیگر  انرژی  بازیابی  برای  ضروری  عناصر  که  این  مثل  وجود  ای  دادند 

نمی ن اجازه  دیگر  به داشت.  ضعف دهم  به خاطر  که  میهایی  میخوبی  ارادهدانم  با  و توانم  آگاهی   ،
دیگر   بیه نتریمه و  هوش خودم بر آنها غلبه کنم، به من شوک الکتریکی وارد کنند. این ترومای ج

 بس است بس است بس است. 

. قبل از هر شوکی  کشیدها طول میبرد که ساعتفرو می  تیهر بار انجام شوک الکتریکی مرا در وحش
دهم و یک روز تمام ام را از دست میدانستم دوباره آگاهیکردم، زیرا میکامال احساس ناامیدی می

دانستم باالخره م بدون آنکه بتوانم خودم را بازبشناسم، گرچه دقیقا میو شدر درون خود خفه می
 بودم. مرده دانست کجا و گویی یک جایی هستم، اما شیطان می

و کند  تثبیت میی اینها دور هستیم. مطابق آنچه من دیدم پیوت آگاهی را  با درمان پیوت از همه
نمی دست  اجازه  به  را  خود  و  برود،  بیراه  که  نقطه دهد  مکزیکی  کاهنان  بسپارد.  کاذب  ی تاثیرات 
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، پیوت، این سنگال)کونکرسیون( ترکیبی  سیگوریدقیقی روی کبد را به من نشان دادند که در آن  
کند و به آگاهی این  طور پایدار احساس و میل به حقیقت را در آگاهی حفظ میکند که به را خلق می
 زهای دیگر خود را به حقیقت بسپارد.دهد که با دفع خودکار تمام چینیرو را می

آیینی  گردد  از  ها به من گفتند»شبیه است این به اسکلت زمانی دور و دیگر که باز میتاراهومارایی
 « .  رود روی شبظلمانی، شبی که راه می 

 

 

                                                                        

   

  

 

   

    

 

 

 

 


