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  ��دھ��م �د�د
18.02.2014 

 
�ش ھ
	م 

 
�را ر�� از �ؤال ھ� را ا�د����دان د��� �واب ����و��د؟ 

  
�ل د�وری ��	ن از اد��ن در �ش ھ�ی $���ن ��	ر ر �ر آن 	"!�د �د !  ��م 	ر�ن 

����د و دور از �-ل آن ھ�  ����ن ا�طورهدر ا*���  ھ� و در 	��()�ت و  در �ود اد��ن،

	  ا�ت.��   

!  �1ر از ا�ن ��ز  ا0ر ���"ی *�م و دا�ش ا���ن را  �در!�ت و �/�و��ت وی دا��م،
آن /رف  د ! ��د و ��دی ارا3  ��� !��اد��ن در ���وع /ر*� ��� ز د��ری ھم ���ت،

��د و (�ل ا7�ت �/�وس و (�ل *�مو ��  �� آن ��د (�ل ادراک.   
�8ر*�  و �1ور �ود�دای /در اد��ن  ��7ل، ، �ن �بی د�نز�را �دا �د،(�ل *�م ���	

8ودان �� �ود. �دا�3� ��رت دو �ز�3 ": ا9   ، � آن !  �ودد��ر !  �� ذ!ر ا�ن 
�ب  از ھر 0و�  �دا�3 ����9 ھر 0و�  �دا�3 را !  �������ر 	و/�د �� ��د و ا: ="�
�
و ا0ر �ده  ورزد/��دت ��  ،ا9وھ�ت را ��?وص �ودش �� �وا�د�� !�د و  و �

 ،وی �� �ود و �1رت �دای د��ری را $ر�	د، �ب /��دت و (�ر ،ای ���ن �دا�3
 و دو �ره و ��ود �� !�د �� �وزا�د در آ	ش دوزخ ھ� �ر دا��3ً و �����رداو را  ���ن ! 
�� �ورا�د و ��ر و  "��ء /��م"ز(وم و  �Cج �� !�د و �ز �� �وزا�د و... ز�ده و

� آن !  راه را�ت و !H را �ودش $�ش $�ی ا���ن �� 0ذارد: "�داو�د ھر  ؛.!ژدم و..
 Iرا�ت ھدا�ت �� !�د" (�ور، آ�  !�� را !   ھر ). و "... و46!�� را �واھد 

 Iود" (���ء، آ��داو�د در �راھ� 0ذارده ��د، رای او ھر0ز �رون �دی ��واھد 
143.(   

ر ا��س �و�	I ا9ف. ب.،  	L� ا�ن  I/
!	�ب "و ا���ن..."، در 	ورات ��ز آ�ده  427?
ر/م !�م و  ا�ت: "... ز�را �دا   �و�� 0
ت: ر/م �واھم *ر�ود   ھر !  �واھم

  رأ*ت �واھم ��ود،   ھر !  �واھم رأ*ت !�م". 
���ب و دور از �ور را ��  I�و در ��ی د��ر، در ھ��ن ?
/  و ھ��ن !	�ب ا�ن ��

 *ر�ون �� 0و�د: "رای ھ��ن 	و را را����	م 	� (وت �ود را در 	و  �وا��م !  �دا 
  ظ�ھر !�م، 	� ��م �ن در ���ن �دا �ود". 

����ی د��� �� را �0ھ�   آ�� �وا�د�ن ا�ن ���ن ��Cت در !	�ب ھ�ی د��� د��داران و 
  وا��� دارد؟  	�8ق ��	ر در د�ن

 I/
�س �� !	�ب "و �دا ا���ن را آ* 576ا9ف. ب. در ?�ر�د" �و�	  �� !�د:"ان 
!  روزی �ردی   د�دن ��L از ز��ن �/�د ر*ت. �/�د او را از ا�ن !�ر  �و��د

�رز�ش !رد و 0
ت !  د��ر ���د ���ن !�ری از او �ر ز�د. �رد 0
ت !  ا�ن زن 
و  ��ور �رو�9 8د از = !�� از �ن  د�	ر ��وی او�ت. �/�د 0
ت آن را �� دا�م

  ���ت. �رد 1ر1ر !��ن از ���  زن �/�د دور �د و...".  ر	�ود �
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�Cوه ر ��ن $���ر ا�Cم ،�دا و �1رت در �ب /��دت I/
!	�ب"و  205، در ?
	و ���د 	� و �� ���� از آ��  در آ���ن ھ� و �� " :ا���ن..." ا9ف. ب. ���ن آ�ده ا�ت

�� و ���د در رار آن ھ� روی ز��ن و �� در آب ھ� در ز�ر ز��ن و�ود دارد 	را
	8ظ�م و آن ھ� را $ر�	ش !�� و ���د �د�ت آن ھ� !�� ز�را �ن �دای 	و، �دای /�ود 

  ھ�	م." 
�� ا�ن !  /�ود را  ،�Lر ر*	  ا�ت "(در 8)� �و�	  ھ� ��ی !��I /�ود 9
ظ "�1ور
  دا�ل (و��ن در !��ر !��I �1ور �و�	  !رده ا�د).

� ا�ت ���ر �طر��ک و ����I ا�ن ���ری آن �/��دت ���ردو�	�ن �� �� دا��د !  
�م، �و	ر،ا�ت !  !�� ��زی دا�	  ��د، �C7ً ز���3، 7روت، �، ���  �واد، دا�ش، 

و�ت و...، و ��ص د��ری از دا�	ن آن (آن ھ�)  ، �-�م،��?ب ، ز��ن، ��رت،�غ/�
رد !  ا0ر  ،�/روم ��د و از ا�ن ��/�  !  �را او دارد و �ن �دارم Hا�داره ای ر�  

�ذاب �د  �ود و �:�ره !�رش   د�وا��� �� د��ر  �د��و ا�ن ���ری 0ر*	  ��ود، 
   !�د.�� و د�وا�  ���  

 Qر ا�وری در *رھ�	!�د: "زرگ ��نآ(�ی د! ��  	ب /��دت �و��/��دت ، در 
از �و*-�ت ��  ��ص در 8)� از ا*راد !  �ب �� �ود ا�ت /�9	� و و�ژ�0 ای

�و��	� د��ران ��را/ت �ود... ��را/ت �دن از �و*-�ت و �و(�8ت �وب !�� و د 
  �وا�	ن رای او..."

��� آ(�ی /��دت و(	�  : "0و�د ا�ن �ب �� ، $رو*��ور روا������ دررو9ف ھو
��د دا�	    S زی ا�ت��و�ود �� آ�د S  ��ص ا/��س �Sد آ��  دارد ، �S	ر از آن 

��د ".   
� و���� ای را 	�ای ��ا�� �� ���� �� ��د او 	�ر��� و 	��� از ھ�� ��$#"! دادن �

�' �� د&!  ا&!،���4$� �� ��ان، 	1 ��ام &�23 و 	1 ��ام ا&��/ل، -,��*!. *�ا��ش $)
و 9)' 9#�د $"�دن ��ا  �1	� 	� ھ� 9)�� �1زه ای از راه ا9)1م 8"�7 �6رت �� ���د.

 ��� از ھ�� 	�دن ��ا، �1 از ا<�=1د 	� و�9ا$�!)' او>�، �;�� از 	�ررا �� ��ا$�' از 9
  ا&���1ج ��د.�� �#1�7$1ن ھ��اره 	�ان �?��� �� ورز$�،  وی

��، 9#�د 	�دن ��ا، ا�� ا&! �� �1 ��ا از ��ھ"�� ��د	1وریA& ���� ��;�  1� �B$و آ
'���� �� "E�$ �	 1د��ان "ا<�	ا&! ا$#1ن ھ1  F�G$ �	�7ب،  �1 از ؛J�1$ روی داد ھ1ی

ـ �� ھ�� ��7Aق  ات د�LM��4 از د&! دادن ��8;�! �1 	���ی ���2 در 	�ا	� ���Kد
��. در 19>� �� ��د وی ا&! ـ� �� �� در �7�K ا&�? و $�4ان ا&! و ا9#1س ��س و $1ا�

��1�6 �� ��ا 	�ای ���2 	�1ن �� ���، و اھL د�� ھ' آن را $� ��1Q 8"�ل دار$�، �� 
��ر ھ�14Bه $1S$� از 9#�د  ان را ھ' 	� -,��ش آن �)R7 �� دا$��،د��4T 1� دن ��ا�	

�R و �8ی آن، �$1�� $�4ا$� و ا�JUاب و ھ�اس و و�Kد $�ارد;U اد*1ت��س و ��� .
!S9و ��ف و و '�، �=��"1ً ھ���S، $��1 از 	��1ری ھ1ی روا$�، ��"�د ھ1ی ار�W در 	
Mن و در روان و ا��	1>YA� ��1 و از درون	 �� 'Q  .د��� �� ?S��  

��"ا�9" �;��  19ل 	1 ا�� �;��R ھ1 و 	R��;� 1 ھ��1 �� از ��ا داده ��ه ا&!، �$1
�1ر 	�رگ و  �14$�(��ا�� �K او $�#!) و#	 ��"K"1ر" �;�� ��ا$�4 و "��)"�" �;

��ه و��1��ه و "18در" �;�� ��ا$1 و "ا "�1>[" �;�� آ*��- ��;� "��� و "����#A$  ��ول" �;
� و... ��Jر �� ��ان -,��*! �� ��ا�� 	1 ا�� ھ�� 	�ر�� و ��ان و... �"آ��" �;�� وا-#
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	�K�� 1دا�� �� ��د �7[ ��ده ا&! ��K�� 1دا�� &�1�� د&! �18�7Aت ��د 9#1دت 
  	�رزد؟

�، ��1_ً و 	�ون ��د��، 	1ور دا�،!#��1ن ��ا $A& ،1ن�A& ��1ن ا رم �� ا�A& �(7	 1ن#$
ان از د&! دادن ��8;�! و ��R8 ���2 	�د$� و $�� ھ1ی ا&! �� ��د �1ن �4$

�1م ��ا و د�� 	� د&! آورده 	�د$�را ��  ��ا&��� �Wوت و ��8;�! و ا���1زا��	 ً1>"1T  از
 .��  د&! 	�ھ

��تو �� راھ� 	Q�� از آن �� ��دم را از T1	 و 9#�د و ��4�S� دی�K��  �$�� و ا$#1ن
	�ای &�ء  	� ا���اد راھ� �� 	��&$1�� و از ا�� راه ،�ق *)� ��د آن ھ7A�!&1 ای ��

��و -��وان ���2 	1ز $��ده ا$� ا&��1دۀ ���2SA	 ار���ا& �S�  .، 	�ای ھ�
��ت" �� �;�� 9#1س 	�دن را دارا �� 	�1T" 1ب	و از ��د��اھ� ھ1 �1 و ا�1 در  �

� ، ��د  �� ��1$	� �c� 1� YA ای ����YAط ھ1ی  د>"#��4��� �� !�� ��1	
�1Q و ��1Q در ط";�! ا$#1ن� dG�G� (�$1J�� E�$) ا�1ره E�$ "�ۀ��1ر آ��ه  �� در �*��

  �� ��ا$� و�Kد دا��� 	��1. ا&!
��ت $��1&� دارد، در 19>� �� ��ا را آ$�4$� �� در �8آن آ��ه  T ً_M� �� !&ا$#1ن ا �ا�

��ت $�... و $� د��� �� در  ا&! $� ز$� ا&! و $� *�ز$� و -�ر و �1دری وT اری آن�Q4$
 ��د�� ا&_م را، ط�ری �� در �8آن آ��ه ا&!، 	�ای $1Sن 	�ھ� و 9#1س 	��1. د�

  �#1�7$1ن �)��L و ا$�1Aب $��ده ا&!، $� 	�ای ��دش!
��ت د��� آ$#! �� ا$#1ن �#1�7ن $#"! 	� د�� ا&_م اھ��! �L�18 �61 	��1، در T ��;�

��1	 �U19 �� �9ی  �Kا�� �J� �	 و ھ' د��4ان را ��� �J� ھ' ��د �	� �1ط� د�
ھ���SB و ر18	! 	1 &��1 اد�1ن، ھ�f �,�! و ��ارای از ��د $1Sن �S' و &1زد و در 

  $�ھ�. 
��د و � �� ��S��& ھ1ی $�#1$� ا$#1ن ��1ل و ��ا&���� �� از ا�&1#9 ����ت �;T

� و&�U1 ، ،�7�1 ا&! 	�ای �g�h آن از ھ� و&��7 ایا$#1ن 9��� ��و>� ��S$! آ�
.��   ا&��1ده �

��ی ا&! ��  آ�1 ا>�ھ�! �1 ��ا�� ��ا را، آن� ،���� �� R��;� اران از ��ا��ط�ر �� د�
��؟ �1 ��ا ر8�"� در 	�ا	� ��د دارد �� ��ا�� او را 	� � 2<1	�S(؟ ا�� ��Gر � ���Q�

$1�� ا$#1ن، 	1 ھ�� 1�6ت  و 18	L 8"�ل �� 	��1 �� ��ا ،��1Q در �6ر�� -��ا �� ��د�
  ا�$1#$، -��ا��� ��د. 

��تT !�6 E- ،!&1ل اh� ای ا$#1ن�	ا�� ا$#1ن واری �� ����1ن  ا�� �#3' �Bھ'، ھ�
او، 	� ط"[ دور از �?ن  	��1 ـ &�1�� و -�دا��d ا$#1ن �6! 9#1دت، 	��1 	�ای او �6��

���' د�<1;� .    
 ،یا*���  ھ� وا!�وی )رورت دار�د و!    ا�ن 0و�  /رف ھ��3  و 0و�  	��()�ت ا�ن

ری ر��دن  ����د���$  (?د !�	ن  ،8-وب از راه �د� �!�	� 0ر*	ن �دا � �8-وب، 
�و�ودی !  �دا (ل از 	
و�ض �و�� �	�  ��ده ودای ا�ن !  ر �و�� از ���ب �دا ،

و (?I  ھ� ا*���  و /��Lت و ?د ،ر��9ت   وی از ا�ن �و)وع اطCع دا�	  ا�ت
  را (ول !رد، در اد��ن ز��د ا�ت. ھ� ��� 	وان آن!  � ھ� U	Cش و 	و���� د��ر 

!  $ر از ا�ن /��Lت ھ�ی ���ب و 1ر�ب ا�ت و دو�	�ن  ی���3د   ��L از اد��ن د��ر
� ��3ر اد��ن دارد و ��3ر  ز��دی ا�را�� �� �و�ود ا�ن !  ا�ن د�ن ��ھت ھ�ی ���ر
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در ا�ن �� �ورد ارز��� (رار  � !��د، آن را د�ن ر /ق �� دا��د،اد��ن را 	�ط3  �
���م !  �  �V �� دو و �  د�ن، !  	��م اد��ن $ر از /رف ھ�ی ا�ت !  ا���ن دھ�م و 

  . "��خ در �� آورد"از ���دن آن ھ�   ا?طCح 
��	ر ا�ن د�ن، د�ن زر	�ت ا�ت. X�(و	  ت در �ورد د�ن زر	� (ل از ا�ن !  

V�� ر�	
0 ،V�� طر "$�دار��  $ردازم، ��د �رض !�م !  ا0ر 	���    ! "V�� و !ردار
ا�ن د�ن را ر	ر�ن د�ن دا��م، ��د   ��د دا�	   ،ده ا�تدان 	و?�  � در د�ن زر	�ت

�رت �� ���  ��� 	وا�د د�9ل ر	ری �V د�ن ��ت   د�ن  ���م� V� و�ود ���	  !
�رت  �ری ���ت !  ن�د�از ا  در ھ�V� U ! د��ر 0ردد؛ ز�را��  ای را�� ��   

�9 ����م�7����ن ا�C(�، ا����� و  V� I� .  
$در و ". در 	ورات آ�ده ا�ت !  "ھ����  ات را دو�ت دار"در ���/�ت آ�ده ا�ت !  

(	ل �Lن، ز�� �Lن، دزدی �Lن، ر ھ����I �ود ���دت دروغ  ��در �ود را ا/	رام ���،
ده،   ���I ھ����I �ود ط�Y �ورز،   زن ھ����I ات   �C1ش و !��زش و �0وش و �

. در ا�Cم ھم /د��7 از "ط�L� Yن ،ا:1ش و   ھر ��زی !  از آن ھ����I 	و ��د
�ن 	��� را����	  �ده ام 	� ا�Cق زر0وارا�  را   ��Sل " $���ر ا�ت !  0
	  ا�ت:

  �ود ا�ت" و...�� �-و�L�� " I9 " ر���م. �L�� د��ری    
ی (�ل ا�ن ا�ت !  ا0ر �V ��ن را ��ر�م و �	�(� ھ�  /رف ھ�از ا�ن ا��ره ��ظور 

در�ت  ، !�ری �Lرده ا�م !  ر و*ق ا�	ظ�ر از �V $ژوھ��ررا �ذار�مدر اد��ن  /ث
  ��وده ���م.  !ردار  ا���ت دار

�ن �1ر /ق ��د ��$��د !�د  �  ا�ن ! !�ر �/-ق آن ا�ت !  در ��	�وی /-�-ت ��د، 
�ط�ف ا��دال �ر�ن  را و �رز�د 
ود �ل ھ� �
وا�د ����ت را �ل 
ودو �*	ن ���Cت 

��ل�  .�دا�د د��� �رز�دان و !�	ب ���ل �ر�ن �ر�ن و �د�� ا�
  

   ادا�" دارد
   
  
  
 
  


