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و��� ا
	� ا����ر  

  


	ت �� ����ت؟��
�ج ا  
 

روان  از ھ��ن ط%و
�ترا �� #رض ��ر!�م �� ا��د �ورد �د��ر و �و�� ��� �رار ��رد. ا�ن �و�وع درد ا��زی  �ن ا��� �ط�ب
���� �ن ���' �م دان و 
 .���� را �(ر�ف �م�* -�ن ان از ان ا!�م �� �و�ن را در��ر �ود �رده ا!ت. در اول �* �(ر�ف دارم ا

 .ا��� دا��� ھ��م را �ر�* ��!�زم

�ت ���� ا�!�� ھر ز��ن و ��ت و ژادی ا�ن 
.ت � !ت �� ھ��ا ��د . و ا�ن 
.ت  را �'(�� �را�ر آن) ی �ردم د!�در ظ�ھر �
 .���� ھ�ی د�� ا!ت �ر�� د�رای ھ�� ���' �را�'، �� �را�ت و !را�د ھ�

!ظر �ن ا ���  .د�� !���� �ده ا!ت�	�ی !7 ھ�ی ���ت ��زات و � ��ج ا!ت، �� �و�' از �را�ر�ن و 5ر�	��ر�ن ���ت �

8�ت و و� �����  �داود ا�ن ��ج را 
7 ھ���زات و ا�ن �� ���ل �ن �راد از 
ط%ش !���� ا!ت . ا!�	�ھ��ن �	�ر�ن در�ن ��ج  ی 5ر 
، !�زد�'، 8ر�ت، #�ق، :دا�ت ،#>ل، #دا
ت، �8�ت   �را�ت،ر�م و �%>ت،   �زر�' ؛ ز����'،�� ���ل !ت �دا�ود :%�ت 
د؛ �ودش :%ت �رازده ی د��ر زارانھ ... و�<��ت�� ��ش ���ود؛ 5س ا�@� در ���' از �ذھب ھ� �%�� ���ود �داود ا!�ن را 

د ھ��ن ��ج �ر !ر �و�ود !���� ا!ت؛ ھ��ن ا!ت �� �داود :%��شد��ر ��داران را �ر او �ذا��� ا!ت و  ��ر�� ا!م  یرا ��
���د ا�ن �و�ود -�ن ارا!�� �ده ا!ت �� ���!�� ھ�B ��5دی  �� ا�ن 8!�ب �ر�ری داده ا!ت. و #�
مو �رارت و رذا
ت �!ت و 

  ا�رف ���و��ت ا!ت .�� د�Cل ��C؛ -ون وی   ���د.

�ت �Eط ا!ت؟ا�� ���وان �@ر �د �� ھ���� و ھ�� �� ا�ن طور �!�وده و �!ت. آ�� ���� آن ���ود �� �(ر�ف �ن از ا!�ن و ا  

�دل �رده ا!ت؛ �� �و�' �ود درده در #�
م وا�(�ت، ��  ر ا!�م ��GFو !ف ا!�م ��F!�ت �ن � '���ن �- ��ا�ن �و�ود، د�� را 
 »�ر��«ھم ا!ت �(' �� ھ��ن �و�ود :�8ب آن ��ج �� �ر��� ھ� �د�ر  @���از �زر��ر�ن درد��ن ��ق �ده ���د.  ای �وده و

د د(ش را ��درد و �' ��دش و ھم �س �ود�و@��ور درده د��ر ا�ن ��ر را �� Bھ� �� .  

دان ���و�د: ���ت �� !��ر �و�وادت ھ!�' �� ا!�ن او
�ن �و�ود ا!ت دا!را اوC !��ر �و�ودات ، �رق �� د�� آ�دن دارد
  . �� �@ل و ادام ��ن �(د �ود��ن ل ���ود ؛ و��ھ�ت ��ن ��@�

'� ���ت و �� ��ف  �و�ود �ن ا �(' �� !���� ���ود و �(د ��ھ��شد �آ ا�� ؛ ا!�ن اوC �ودش �� د�!��ق ��ھ��ش �� ھ��ن ا
�.� ای �%�� ا!ت �� ا�ر ا!�ن در ���(� !���� ���ود 5س  . ��5ردازد در درون �	�ن و ���(� ا!ت����د از ھ��ن 
��ظ ا!ت �� 

' !��ت!�!���د ���(� را ا   

دان �زرگ -ون !>راط ، ا�<طون، ار!طو ، زرد�ت   �� ھ��ن د
�ل ا!ت �� در ھزاران !�ل ��ر�J ���د و�� و �Eره���5�ران و دا
	� د� او ر�� ده ا�د�� ا�ن د�� ا�!م �(�م �رای ��ر �!�وھر اد�'  �� ا ��د را ن آو و ��ج �را�ت �داودی ��ن آ�� و ��	ز ��ردا

�ی  د. ز!� ��آ�ود 8>�>' ا!�ن  ��...  .�>�وت ھ� را �� ���ز �وب از �د و 8ق و #دا
ت از ��طل و��ت �� ��!��>ت ��ر و ھدف  ا
د.  آن ��>ت� Lا!ت را �رو�  

دان �(��م و �ر��� و روان ��!' �>ط �<ا��؛ �ر����ور دا ��
ش �ر!د ��  2ف ا�ن ھ�� ��� �� �� ��!��:د از وع ��ر ���ون �وا

��ر ���ده اھم �وب ���ل � �� ا!�ن ھ�� ا!�ن وع �� ���ل ر!�ده �(' �� د��ران ا�ن  ��' �� آن زد�* �ود �>�� ا�راد ��د.  

 -را و -را و -را....؟

م  ؛�ودم!رز��ن ن ���
ب �� را د�ده ام و �' �E مد. ��ه ��@
�ن �	ل و �دا' ����5ل ��@ ���ت را �!�رد��ش -�و� ان ��ج ا
 ��د ��رق �رر�رد��ن �� �	ل و �ا�ن �ر�ت را ��   ��	�ده اد ، و 8>�>ت و #دا
ت را  ����م د'�� و %�ق و �را�ری را  ��ط� �


	��م �@!��   �و�'�� ا�ن درک . ل داده اد و #وض �وده اد�>���را�ری ���!�� �رده ا!ت. روان ام در زدان ��و و J� و  فو�ودم
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�م را در !��آد و 5درد و �@�� ��� 5ر ��ر�*���د و �وم �ن �و�ود ھ�و#' �� ا �5ره �5ره ��@د. ���و�د ��زارم از   ه و �ر��دش 
 �������	ر �رد��ن ��ر و �وم اد��� �� د�� و وطن ز��� را �� د!ت �ود  ���دل �رده ھر روزش �د �ر از روز  �ر��ن درده و 

  �5��ر ���ود. 

�ت را �� :��ب ��@�د�ود ا��� ھر روز آ�ر -را �!د��ر ��راش ��@ ، ��N وا!�ن و اد و ���!�ر ��@  ؟د، ��!وزا

8'�ن ھ� � ھر!و؛ا��!' و !ر ی ا���زه �� ھ�ی ھ�وع و ھ�وطن را �5ره �5ره و �ر��ن �ده  ��داب د�را � ��ه و �� ��ک و 
د واز �@!و . ا���دهد و ا�ش ��ز'  از !وی د��ر آرا ��ز�-� ھوا و ھوس �ود !���� زن را !�!�ر ��@��و �8' �ود��ن را �ر

%س و �	وت �و�ش ��@   .د

�ا� ���زرگ و ��و�' ا!ت �� ھ�� درد��ن �� ��ن ھ��� '��ا���ده اد و ھ<ک �ون ھ�د��ر ا!�د. ھ�� �و�' ��  د��ر� ی �
�ت �!�وده و . ده اد��ن �د�� �زر��ر�ن ��>ت و ھر �داود #�
م ا!�ن و ا '
�و�' در �دام �>��' رگ ھ� و ��ب ھ�ی ا�	� را ��

�� �ون ��ط�ن وا5س    .اد �وده5ر 

�ت از �ون  ی�و���ر ��� ھرو��' �5 ���ذارم  ��ل�� ھر �و�� ا�ن �!�� ���م �' ��دران و 5دران را آ!و روان ا!ت . ا �� '��
د و روی ���را�د���ه �ده �رزدان   .�و�ش ��ن �5ره ��@

د �ردان �' را �� ��دران !ل �ردا ز�ن د��ران و ا�ن !و �ر �' �� در �� L���ا�ن ���(� ��ر�* اد�ش، �را���' �رد 8>�ر و 
��زار �ود !�Cر، از زن �ودن  ����  .اد

د، �� ادا�م ��ھ' �	وت��:�ً �� �ن (زن) �ردان �� -�م %رت ��ه ��@  '� �و  د ا�<ق و ادب�و !��ن  د، �را�م �!زاد

ا�ر زن !�ن �و�د و 8ق �و�د وی را �8@�� ی -را �� و�P طور�!ت �� ��م را 5	�ن ��@م ���ذرم. ھ ���و�د. �ن ��ه �رف
8: �د. !�!�ر ���ود. �� �رھد و 8ر�اش را�' ��@در �و�' د. !�ز��
��Rت اغ دار داھ�ت و �را��ش را را ����5ل  �ش ��@
' را �� ��ن و و ��رد�' � �ردی  د��ر؛ا�ن �!
� ��ر�ده و !�م  �� زرو � ا���  .ادر#' �رده و 

��س �
و �<ل ا!�د از ھ�� ا��ھ�ر و  ه�' �� �ن دارد و :�8ب �و�ر و ��ظز��' �ودک �ودم �@ر ��@ردم ا�ن �� در��' و 
�ر و �!�د �� �< و اھل د�ن ��ه ��@ردم� �� '����ن  ا��ن -ون �5راھن و ؛��8رم �رد. وھ�ی و د!��ر �5��زه و !%�د �� �ن �

��س �� �ن ��@ �� ددا�� !ر�� ��:وص 
د ���%�م �� �ود ؛رد�� ھ�� �ردم �@!�ن  �P  � از ھ�� �	�ر ا!�د. اھل	ا�درا�ت و �
�ت ھ!�د��رو�! . ���(� اد !�زی د��غ ھ� و روح و روان ا#��ی ���د ا��ن 5ر-م داران ھدا�ت و رو�ن  .L 8ق ، #دا
ت و ا

 �)��� ��  .���ورد و ��ق را ا��ه ��!�زدا��ن �رادری و �را�ری را 

�ت �ر�ده اد و !ر را �ر !�ده �	ل و ا��ن ا�Eب ده �ودم . ��ه اد����ن ا������م ��  ر��� ر��� درا��  �!��س ھ� �ن را از ا
ز�ر ا�ن 

�رادر ���ذا��� اد. �رادر را  '�! ��ن ھ�د��ر ��� �ون و د��ن �رده اد و و 5!ر و د��ر را �� ��در و 5در ��ط��ت و � ا
�را�ری  از د!ت آ�ن وطن. و !���� �' رود� ا�ن ا!ت �� ���(� ا!ت.  ر����را�و ���ل و �@ش �@ش � #دا
�'  !�م وو را 

�ت�!را �م �رده و !ر�ردان و دو!�' و �واھری و �رادری و د��ر :%�ت ا#<ی �داود ��ری  را�ت�8�ت، #>ل و د �(' ا
دان. ده ا!تدوزخ و �رزخ ����وا�ن و ا!�ران و در  ��از و در �رداب � ا��ھ' Eرق  �� �<ف زور داران و �8���ن �ر د�ن و د

د.#<طادرس 8>�>ت �' ا   ��ت �!  .�� اد و ���م �ر��� اد!ھ�� 5ر���ن و ��راه  �و�' در �زار ا

�ت و�� ؟ �م �رده ا�م-را 8>�>ت و دا��' را �� �!�ر و � ا��ه �:داق ھ�ی آن -را از ا� '�آ�� ���(� و �رھ7 و ؟ �رد�ده ا�م 
' ا!ت؟ ��ر -را ا�	�� �و�ودات � ا!�ن در آ	� !���� ���ود؟�!ون ھ�ی ��واده ��, ا��  

  آ�� را!ت �!ت �� �%�� �ده:

دم �رو�د �و ز �و!!�دم از � 

�(د از آن؛ ��ھ��ش �(' ا�ر ا!�ن در ���(� !���� ���ود ��د ��ن ���د:  �@��د ��وا�ت �5ش از �و
د؛ �� �5س  �� و�ود �' ا�د
' !��ت���د ����!' ا!ت �5�ش �رد! (� را ا�!' و �Eر ا�!  و از ���م -�ز ھ� �� � ا

  

  

 


