
 ندالسون ماداستان نل

 

 تونست ،ون حکومت جرم بودا پوست بودن در که فوق العاده سیاه ،نلسون ماندال در یک حکومت آپارتاید

کردند داشتن کار میخب پوست در زندان بود  وقتی که با یک عده سیاه ؟چطور کنهزندگی  شوها ارزش

توی لوک  ؟تو فیلما نشون میدن دیدید ند دیگهکوه رو بترکونیه های  که مثالً سنگ شونبرده بودن ،دیگه

 ور هاکار این یبردن با پتک سنگ ها رو خرد کنند، برده بودندخوش شانس هم نشون میداد زندانیا رو م

لذت  مون هماز کار کردنبیاید باید کار کنیم که خوب ما  :ماندال گفت کهنلسون ین کار کردن ح ،نانجام بد

 .ببریم

با شادی می کردند دور هم دیگه  ،زدن و نواختن و شادی کردن ند مثالروع کردوسط کار کردن ش بعد

 یکی از این ،لذت بردنهم شروع کردند دور درست کردن و یک ریتمی همین ضربه هایی که می زدند 

  !دست نزنید ،نخندید ،، نرقصیدی نکنیدشادگفت که  اومد موراأم

نوشته که نباید  و اینا ها قانون زندان یکجانلسون ماندال سینه سپر کرد و گفت: چرا نباید این کارو کنیم 

 ها؟ پوست شاد باشند سیاه

یکی وقتی که اومد بیرون دوباره در جمع بقیه زندانی ها  .ش زدندو شالق ندبرد ندماندال رو گرفت نلسون 

نداره این شالقی درد  تو که میدونی کتکت میزنند ؟ام میدیرو انجها چرا این کارخب از زندانی ها گفت: 

  که میزنن بهت؟

 رو از سر من میپرونه برق ،با من ها چه میکنهق الش این ی اگر بدونید هر ضربه :ماندال گفت کهنلسون 

که  اییه دونه خیلی درد داره هر  ،داره یا درد نداره دهیچ موقع صحبت نمی کردید در مورد اینکه در

 .میپرونهاز سر من  وم برقرخومی

 ؟انجام میدی بازم تکرار می کنیو کار چرا این ند: خبگفت 

 !همن ارزش های عدالت یکی از :ماندال گفت نلسون 

 هگیکی دییا زندگی می کرد  ش روارزش شالق میخورد، حالش بد میشد یا هز چیز دیگه با وجود اینکه 

تو که همه  ؟تو اذیت نیستی زندانی :بود بهش گفتند که وقتی زندانعوض کرد  ور از این رهبرانی که دنیا

   ؟رو زندگی کنمو باید آزادی  هآزادی من زنی ارزشجا فریاد می

جسم  م،دنو االن تو زندانم کسی که نمیتونه ذهن من رو قفل کنه ب هارزش من آزادی هدرست :خندید گفت که

و آزادانه داخل  بیاندیشم آزادانه ،و من میتونم آزادانه فکر کنم هآزاداما ذهنم گرفتن  شازرو آزادی  ،ور

  .کنمریزی  ذهن خودم برنامه

کنی ارزشمند  دنیا اضافه می ی بهخودت دار طبق اون چیزی که یعنی ،زندگی کردن مندانهاین است ارزش

 ند.طبق چیزی که دوست داری دیگران باهات رفتار کن نه باشی


