ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺮای دﺑ ﻓﻮرد

ﺧﻮاﻫﺮ دﺑ ﻓﻮرد  ،ﺑﻌﺪ از درﮔﺬﺷﺖ او در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ  ،ﺑﻪ ﯾﺎد او ﻧﺎﻣﻪ ای ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
اش را آﻗﺎی ﮐﺮﯾﻤ زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯿﺬارﯾﻢ :
دوﺳﺘﺎن ﻋﺰﯾﺰم
روح ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺮ زﯾﺒﺎ و ﺷﺠﺎﻋﻢ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ آﻏﻮش ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺷﺘﺎن و اﺟﺪاد ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﺎزﮔﺸﺖ.
او ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺑﺮاﯾﺎن ﮔﻔﺖ ﮐﻪ دﯾﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و آﻣﺎده رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ دوﺳﺖ داﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺎ
ﺧﺎﻧﻮاده اش ،دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﺎران ﺑﯿﺸﻤﺎرش ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد.
دﺑ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﻫﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﻣﻦ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻪ دوﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻤ ﻋﺰﯾﺰ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻣ و ﮔﺎﻫ اوﻗﺎت دوﺳﺘ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد) .در اﯾﻦ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دردﻫﺎی ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣ ﮐﺮدف
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻤﺎﺟﺖ ﻣﺜﺎل زدﻧ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣ داد .ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ آن روز در ﻣﺎه ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  2010را ﻓﺮاﻣﻮش
ﻧﻤ ﮐﻨﻢ .در آن روز دﮐﺘﺮ ﺑﻪ دﺑ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺑ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ رﺳﯿﺪ .دﺑ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻮد،
ﭼﻮن راه دﯾﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد و او در ﺣﺎل ﻣﺮدن اﺳﺖ(.
اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻢ واژه ای را ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ دﺑ ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻢ ،اوﻟﯿﻦ و ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ دﺑ را “ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮ
ﺑﻮدن” او ﻣ داﻧﻢ.
در دوران ﺟﻮاﻧ اش او در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻫﯿﺠﺎن ،ﻣﻬﻤﺎﻧ رﻓﺘﻦ ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪﮐﺮدن ﺑﻮد.
در دوران ﺳ ﺳﺎﻟﯿﺶ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﮐﺎو درﺑﺎره درک راﺑﻄﻪ ذﻫﻦ ،ﺑﺪن و روح ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﺘﯿﺎد ﺷﻔﺎ ﺑﺨﺸﺪ

وی ﻫﻤﺰﻣــﺎن ﮐــﻪ درﺣــﺎل اﺧــﺬ ﻣــﺪرک داﻧﺸــﺎﻫ در رﺷﺘــﻪ روان ﺷﻨﺎﺳــ ﻓﺮاﻓــﺮدی )Transpersonal
 (Psychologyﺑﻮد ،ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ وﺟﻮدی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .اﯾﻨﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ درک ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺧﻮد ،ﭘﺮوردﮔﺎر و ﻫﺴﺘ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .دﺑ ﺗﻮاﻧﺴﺖ دو ﻣﺪرک دﮐﺘﺮای اﻓﺘﺨﺎری را
ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻫﻤﺎری ﻣﺆﺛﺮش در اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد.
از ﺳﻦ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟ و ﺑﻌﺪ از آن ،او ﺧﻮد را وﻗﻒ آﻣﻮزش ﮐﺮد و ﻗﺪرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺷﻔﺎدﻫ اش را ﺑﻪ
دﯾﺮان ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺖ درﺣﺎﻟﯿﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺴﯿﺮﻫﺎﯾ ﺟﺪﯾﺪ و ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﺎل ﺑﻮد.
دﺑ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪی در ﺣﻮزه ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘ ﺑﺮ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ و در ﻧﻘﺶ ﯾ آﻣﻮزﮔﺎر
رﺷﺪ ﮐﺮد و ﺗﻔﺮات ﺑ ﻧﻈﯿﺮش در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﻫﺎ در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی آﻣﻮزﺷ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی

ﺗﺮﺑﯿﺘ ،ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧ و رادﯾﻮﯾ و ﺣﺘ در ﯾ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﺛﺎر ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را از درد و رﻧﺞ رﻫﺎﯾ داده و

ﺑﻪ ﺳﻮی زﻧﺪﮔ اﯾﺪه آل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .دﺑ ﺑﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎدی ﮐﻤ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺤﺪود
ﺧﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ،ﻟﺬت و آراﻣﺶ ﺣﻘﯿﻘ ﺧﻮد ارﺗﺒﺎﻃ دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﯿﺮاث و آﺛﺎر وی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾ ﮐﻪ او ﺧﺎﻟﻖ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎری ﺑﻮده و دوﺳﺘﺪارن و ﻫﻤﺎران
وﻓـــﺎدارش در  The Ford Institute for Transformational Trainingواﻣـــﺪار و وارث آﺛـــﺎر وی
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
دﺑ اﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرﮔ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی وی اﻓﺴﺎﻧﻪ ای ﺑﻮد و ﯾ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی وی ﮐﻤ
ﺑـﻪ ﭘﺴـﺮش ،ﺑـﻮ و ﭘـﺮوژه  Bar Mitzvahﺟﻬـﺖ ﺗﺄﺳـﯿﺲ ﯾـ ﻣﺪرﺳـﻪ در روﺳـﺘﺎﯾ در اوﮔﺎﻧـﺪا ﺑـﻮد .ﺑﻨﯿـﺎد
 Collective Heart Foundationوی ﺑﺎ ﻫﻤﺎری ﺑﻨﯿﺎد  Just Like My Child Foundationﺗﻮاﻧﺴﺖ
از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻤ ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻬ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ
آرﯾﻞ
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