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 اطفال کامالً به والدین وابسته استند 

 

نه می توانند اعتراض    !خیانت به آنها خیلي آسان است .باید به خاطر داشت که اطفال کامالً به والدین وابسته استند

تا روز آخر امیدوار استند که شاید به سراغ شان بیایند و نجاتشان دهند،و  .كنند، نه انتقام بگیرند و نه سرزنش كنند

 .. !او را پس بگیرند

 حداقل قبال اینطور بود .چون کامالً به والدین وابسته است  او چه خواهد کرد؟  -خیانت به کودک دشوار نیست  

کودک وقتی  ...کودک سخت است: باید مراقب او باشید، او را تغذیه کنید، با او راه بروید، آموزش دهید  زندگی با

 ..… .بزرگ شد اجازه نمی دهد بخوابید، جیغ می زند، گریه می کند، سر و صدا می کند و شیطنت بازی می کند

======================== 

ر کرد و شروع به بردن فرزندان تازه متولد شده خود به یتیم خانه فیلسوف ژان ژاک روسو در این مورد عمیق فک 

او خیلی ثروتمند زندگی نمی کرد، ولي او همیش مشغول نوشتن بود و بچه ها می توانستند زندگی او را   .کرد

 .بسیار سخت کنند

را به پرورشگاه فرزند به دنیا مي اورد و سپس آنها   همسرش .روسو پنج کودک را یکی یکی به پرورشگاه سپرد

بردند که می .مي  نوشت  بچه روسو  دهقان شوندخواهد  با  .ها  هماهنگی  تازه، غذای ساده،  هوای  در  سالم  کار 

اما روسو به آن فکر  .شرایط در قرن هجدهم وحشتناک بود  -طبیعت... ولي ، نوزادان همه در یتیم خانه ها مردند  

ال نوشت که او را به عنوان معلم و مربی بزرگ بشهرت  او رساله ای در مورد تربیت درست اطف  نکرد.مگر

 .رساند

===================== 

اول دختر را از مادرش گرفت و بعد از او   .لرد بایرون دختر نامشروع خود آلگرا چهار ساله را به صومعه داد

یک االغ پرخور    بایرون چنین فرزند خود را توصیف می کند: "او مانند یک قاطر سرسخت و مانند  .خسته شد

تصور اینکه چگونه یک کودک   .او در یک قلعه بزرح زندگی می کرد .دختر زندگي او را سخت كرده بود "!است

 .دشوار بود ... در صومعه، دختر شروع به پژمرده شدن کرد   چهار ساله می تواند در قلعه تنها باشد براي او 

های دلسوز از طرف  بلکه راهبه  .امه ای به پدرش نوشتندن  با مشارکت راهبه ها، . "رنگ پریده، ساکت و ظریف"

هدیه بیاورم و او روی هدایا حساب  او درخواستی برای دیدار نوشتند... بایرون گفت که آلگرا میخواهدمن برایش

 درگذشت این دختر در پنج سالگی با غم و اندوه !نیازی به رفتن نیست .كند می
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اما خود برخالف   .در مورد عشق ، محبت ، جامعه ، اطفال …… بنویسید  شما می توانید سطر هاي معنوی بسیار

های فلسفی بزرگ شما را تحسین كنند ، غافل از اینکه  و برای سالیان متمادی مردم اشعار و رساله   آن عمل كنید

او به تنهایی   .میردانگیز، در جایی کودک رها شده یك نویسنده از گرسنگی یا درد میدر طول خلق این آثار شگفت

وقتی فهمید که هیچ کس برای آرامش    -د  دراز میکشید ، به سمت دیوار ها نگاه میكن  گریه میكند یا فقط بی صدا

 ... نخواهد آمد

و آنها صادقانه   .آنها به خوبی احساسات خود را درک می کردند .اما این بزرگان برای خود بسیار متاسف بودند

اگرچه هیچ مشكلي خاصی وجود نداشت:   برای چی؟  چرا چنین رنج به گردن آنها افتاد؟  -درك میكردند  همه چیز را

 ... رسنگی، بدون ضرب و شتم، بدون وابستگی کامل به دیگرانبدون گ

در رختخوابم، من می توانم   فیلسوف روسو در مورد خود با ناراحتی می نویسد: "تنها،مریض و رها شده از همه

از فقر، سرما و گرسنگی بمیرم و هیچ کس نگران من نخواهد بود." ... بسیاری از حامیان روسو را از گرسنگی  

 .دادند ،دوستانش و همان مادر بچه های او نگران او بودند نجات 

عده کمی از سرنوشت فرزندانشان   اینها انسانهای بزرگی هستند که کارهای بزرگی را از خود به جای گذاشتد و

 .ستو باید به یاد داشته باشیم که کودک کامالً به والدین وابسته ا  اما شما باید در مورد آن بدانید .اطالع داشتند

تا روز آخر امیدوار است   .نه می تواند اعتراض کند، نه انتقام بگیرد و نه سرزنش کند !خیانت به او آسان است

 ... !که به سراغش بیایند و نجاتش دهند، او را پس بگیرند
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