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  ز و�� �د�دم�ُ 	 ��ن از �و 

  �	 ����� روز ����� زن

  

  

�دون �&��ِر ھ�ی ا����!�  را�ری ـ� و ��ر��	 #ن #ردن ��م ������  ����	 دارد.ا����!�   -در ������ت ا ���دی  ر��	 ز��ن  ری ط��� ���ت �	 ـر�ـ����ض و �
  ����	 ا�*�ن (ذ�ر ���ت. ز�ر ����� �ظ�مِ 

 ی ��5دارغ ھ�ودر( #ذا ز��ِن 2ِد زن) زن ���ز رد ھ�ی �َ ا�ت.  آ��زاھ��ت  و، �,�ه ا���دادی �	 زن ���ت رد ��.ر �َ  ����� �,�هِ 
�رای (�>�ن ����د�ن ��ر�; . ی �دارد��ز:�ر و ا95 � #	 �� ھ�8 ��طق ا�د���	  ���� (�*ر ����	 �رم آوری را در 7قِ  و ا�����تِ 

. . . ���� ���دُ��ت ا���ن ، ،!Aر��	 ،  ��7	 :ر ،د�و ��7ره ، �� ص !?ل ، �� و�� ، زن او���� از ���ر: � !�و ��ت ا����آوردن 
 ور از #را�تِ و دُ ��م و ���,�ه وا.ی زن ، از ھر �7Cظ ��(��د  �� �� روا  �B(��دن ا��,و�	 ا�����تِ ا�د.  #رده �� ��م آ��� ھ�راه. را 

Bون ز��ن " :�5طر ����F 5و�ش �	 ا��,و�	 ��ور ھ�ی (وچ �� ر��د:�راه �	  �>وری (ردازانِ و ��ر�B ھ�ی  درت  ا�ت.ا����� 
ا���داد ز��ن ��ز �� ا���داد  �ز�د �ر آن ، ؛ �وا���� (���رد ���وی #�ر را �� �ردان �دار�د ، ����ران �زاوار ���,�ه (�>���ر �� ����د

  "���وی ���ت.�ردان 

��5	 ��Bر د�واری  ا��رِ را زن  و، ز��ن و�ود دارد  ا���دادِ  ا�*��فِ  �*و��>� و �رای �ر���و  	ز���#��ر�ن در ����	 ای #	 
  .5واھد �ود �ردر �طI (�>�ن  ��ز او ا���داد �د و ��و ���یرُ ، ا�*�ن  #رده ا�د

  ود#	 آھ�J �� (رده ا�&�ن �ُ      ود  	 #	 در (رده (���ن �ُ زن آن ِ� 

  زن 	 ��یِ #	 �� (رده �� :ور ِ�       ی زن أBو 5وش :Aت ����د �� ر

  )�ظ��� :��وی(

�,ر آ���  ، و �	 اوج �ر � و ����C �ر��د ��5	 �ر ���د #��د ز�دانِ ر�د #	 ����و��ن زن از درون زن ا��ظ�ر دا 2دِ  �ظر�	 (ردازانِ 
  ���رز �� ����د. ا�*�نِ ��ر�ت ا���داد ھ� �� �را :�ری د�ت آورد ھ�ی ��ر��5  ��� دا��د و �� ��� 5واھ�د �دا��د #	:

ا�ت ، زن  ا���ر �دهھ� #	 (��روی ز��ن  �7دود�ت�وا�F و #�ور �� :واھ� �� دھد #	 �� و�ود #وھ� از  ز��نِ  ا�دوه ��رِ  ��ر�;ِ 
��ر و ادب ، ��د:� Bون �و�Cد ، ا�ور �ر�ز �در !ر�	 ھ�ی �A��5و ا�*���ت ا�&�ن �� ا���Aده از #��ر�ن �ر�ت ھ�   ، ���� و آ�وز

   ��م �����	 و �����	 را ا���م داده و �Bره ھ�ی در5���� را وارد ��دان #رده ا�ت.. . . ھ�ر ، رزم و (�*�ر !�م و 



www.goftaman.com 

�رم �ر  ��م ز��ن !رقِ  ��!ث �� :ردد #	 ��7 از �ردنِ  ی�رد ��.ر �رھ�Jِ ���طِ ���� B	 ر�د �	 ���نِ ، �����د �Pر��"  �ردِ " (�
و �	 ھ�	 ز�دا���ن  �د Aس) = ( ا��قدا5ل ز�دان (�Bر�5  �9ک دومِ  ���د دارم روزی را #	 ز�دا���نِ  ز��ن.ا���5ر آ�ر�ن #�ر���	 ھ�ی 

��� #	 ا���� از	 �د :�Aدھ��ز د��ر و د�وان را �� ��� #رده �ود�د. :و�	 ای از د. در �د��ور داد #	 �	 �	 �Aر از ا��ق ��رون �و� 
 Sھ� #��د.#�ر�و�� 	ت ز�دا���ن را درج �ور���5� او ��در و ھ��رِ  ��مِ ز�دا�� ،  ��رتر�	 ھ� !9وه �ر و���ون در  آ�ده ا�د �� �

�د��ز  �� 	��ا��ء ��دران و ھ��ران ��ن  از �و��ن ��مِ ��?� #رد�د و و �و!� �� �Pر��  آور �رما�ن !�ل را . ز�دا���ن �و
��د. و Cت و #وب و #و�	  ��A  و ����ل د!وا  �	:پ �را���م ، د. ورز�د�#  

رو��� و �ده ھ� :ذ�ت (س از  �رد:�ن را "ا�زار��طق "5وا�د.، ����وف ���دار !�ر�رد:� ق. م)  ٣٨۴ -٣٢٢(روز:�ری ار�طو 
��ب ��ده 7?� ��. �ر از �رد:�ن را �در ����ری از �?�ط ���ن ز��ن  ��ز ھم، ����� ��ری ھ�ی ����5ردر  ن����د� ات�&��ر�دن 

ا����!�  ���,�ه ��:�راھ��	 �>وری ھ�ی �ن درآوردی !ر2	 �� دار�د و ��*	 داران د�ن  م�* ����وف ��� ھ�ی  رن ���ت و. ا�د
  دھ�د.  �?رب�S #��ز و �و�ودی ذا��ً ���وان و ُ(ر از !�ب و �?��ن  ز��ن را در 7دِ 

طو�� �وده #	 7*�م �زرگ �ردو�� و :��رده �	 7دی  وی  �ر2د آ���(رو(�:�د �AC�5ت !��	 27ور ز��ن در ز�د:� ا����!� و 
  : �2وت #�د ��Bندر �ورد زن ا��

  ز��ن (�ک از ا�ن ھر دو ��(�ک �	       زن و اژدھ� ھردو در �5ک �	 

��د و 5رد :را �� آن ا��ت و وا F �,ری اش ز�را آن (�ِر 5رد ؛ ���تاز �ردو��  �د��	ا���2 ھ� را !?�ده �ر ا�ن ا�ت #	 ا�ن 
�د؟  5��CتB,و�	 �� �وا�د ا��,و�	 ا�د��	 ھ�ی �� 	��  آوری را در �ر دا

  .�د��ز��C �دا��	 ا آن�Bزی ��.�ر از در ز�د:� !���  �نز� �	 ھر�7ل ا:ر ا�ن ا�د��	 از �ردو�� ���د و �� ����د ،  

و  #��ل:و�� #	 �,��	  را از آن �7روم �� ��زد.ز��ن در ا�7��ر �ردان  رار �� دھد و ����� �رد ��.ر ����� ���2ت ھ� را 
  ��� و ��ب ر���2ت �وھران ا�ت و �س.��ری و دCرل ز��ن ھ��ن ��ز و #ر��	 و د ���2ت

  #ز او �وی ھ�واره �5دان �ود +���ن ز��ن ���ن آن �ود  

��ھ -(�ردو�� (	���  

  �� در ��ی د�,ر:

  �	 �	 �Bز ���د ز��ن را ���  + #	 ����د ز���ی :�ه ���

  �*� آ�*	 �� �رم و �� 5وا��	 ا�ت + #	 ��Aش �دو ��5	 آرا��	 ا�ت

  د:ر آ�*	 �رخ (�ر زا�د او + ِز �وی 5���	 ����زا�د او

  �	 د�,ر #	 ��. و رو�ش �ود  + �	 (و��د:� ��ز �و�ش �ود

  (�ردو��)

در�	  دیرا در ھ�رار�� ا����!� �و�و �نز�،  ذ#ر�ُ  ��سِ ھ� در و�ود  5و��#��	  ���5نو ��F  �7#��ت ��ر��5 �ردان �ر ز��ن 
��ر زن ، د�Cر و ��7ب ط� ت و ��رو ��ر�� �� ، . در ����ری از آ`�ر اد�� ��د�� �������F دوم و ���ده ا�د�ردان   	# �C�7 در ،

  از �وCوی ���5 ���و�م:زدل. �ُ  و��*�ره  ا�د و�ر�و  ز��ن

��ران رو ، وز ز5م ���د�ش   ��  #��د��� �ر��دن ، اَ�*�ل ز���	 �ت   در ��

ھزار ���د ، �	 ��ل و ���وس �5ق a ، ��ل #�� و ���وز ، �رور ، �Pرت ، آدم ر����  �را#ت (را�ھ��ن �ر��" � ا:ر �راد از "
  آCوده ���ت.  ������� ��Bن�	  ��ند�ت و  ا�د دور�ا�ن ���!ت ھ� و ���!ت ھ� از ز��ن #	 و �*ران ا�ت �*ر ��ی ��ر 
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  زن :�م ��.�ری �� :ذارد و �� :و�د: ���ن دادن �رود�ت �ظ��� :��وی در #�رزارِ 

��ر و در زن                ����د ����ن در ھ�8 �رزن ��  و�� در ا�ب و در 

  �د�د�د از �*� زن را�ت ��زی          ��� #رد�د �ردان �Bره ��زی 

  ��وی از ���ب Bپ ���ب را�ت      زن از (��وی Bپ :و��د �ر��5ت  

  #زو �7�ل �داری �ز �B       �<9	 ��دی دل در آن دور از 5دا>� 

  ��  و:ر �� �Pر�� ���رد ����           ا:ر �Pرت �ری �� درد ��

  و �� : 

��رِ            در ���5 :���S �ِر ��ر #	 د�د ��  و��دار #	 د�د ا�ب و زن و 

��. �ر از را  و��داری �7واندر�� و زن ���ز در ��7ط ھ�ی !?ب ���ده #	 �وده و :��رده  �د�د:��رده !��	 ز��ن �	 7دی ھ��ھوی 
�د #	 (�دار�دزن �� �� 	B د���و  .از ا�ن �� روا �ر� ��C�� لاز`�Cز��ن �� :ردد  �72*� 2رب ا 	ت زن و �رای ز��ن ��5وار دا

�ود �� 	�A: :  

.�A� و�� از زن J� از  

��ر ا�راز �ظر#رده ��� �وا�م����ر � �دا��	 ام�	 د�Cل ا��*	 ھ�B,�ھ� ا�� ؛ در �ورد ��و��>� ا�ب و ��ا��  ، را �*�ر ��رده ام یو 
. ��5واده ھ��� #	 �ن ���?�م و ا�دداده  ��وهوارو�	 آ�را ز ی ز��ن ��ر�	 ام �Pر از آن ا�ت #	 �ظر�	 (ردازان زن ����و� در �وردِ 

ا�د. �ن ��ھد و ��ظر �وده و��داری  و�دا#�ری ، �دا ت  ھ�� ��ن ��و�	 ھ�ی #م �ظ�ری از�Pر ���?�م �� ا���ن را�ط	 دارم ، 
   �� �وا�د.�وده  7ق ���سو ھر ا���ن �� و�دان  ���ھ�تِ  ������,��ن #	 ھ��م ده ھ� ��دران و 5واھرا��  �� ����د :ریا�`�ر

�,�داری !�د و (���ن و (��داری در دو��� ا�ت. او�Cن !�دی #	 زن و �رد �رای  –و��ء در C&ت �	 ����ی ��� آوردن !�د و (���ن 
زن (��دار �ر از �رد 5ود در ا�ن ����	 ، ،  �,�ه �*��م �2	 ���ه �	  !��Sِ ز�د:� ���رک �� ��د�د ، ازدواج ا�ت. ا:ر از (�تِ  آ�Pز
�وھر  ��مِ ا�7راِم !�ر �	  زن �� آ5رِ ، ا#`راً د�ده �ده #	 در �ورت �رگ �وھر  ا�ن را ��ر�	 `��ت #رده ا�ت. ���ن داده ا�ت.را 

 �ی��و� ھ��رِ  ����7 را�مِ و�C �رد ھ�وز از � ،:ذرا�ده و (�#دا��� را �	 ������  5ود�وا�� ����ش و �� ��5طر �ر(ر��� �رز�دان 
C�! S� bم ر� �ول را �� ����م #	 �� (���ن !�ر ��  ز��دی�دا#�ر  . �ن ز��ن�تا ا���دهزن دو��  ازدواج ��*ر #	 �	 � دور ��ده 5ود
 �ر دا��ن (�ک آ��� �����	 ا�ت.  C*	 ایھ�8 و  �وھران ���د ���را �,�دا��	 ا�د��S  ��مِ و ھردم ���دی  �7تو �

:رد�د. ھر:�ه #�� �5ن �� ����ت در 7ق "���وس" �ردی �,و�د ، �� ���م  وت در ����� �� ز��ن ��`��� "���وس" �ردان ��?� �� 
!��	 آن �5ص �	 �?���	 �ر�� �5زد. �زای د���م �	 ھ��ر ، 5واھر و �� ��در ، ھ��ن روده #�� و #��دن ���� �J�A ا�ت، ا�� 

، ��در و �� 5واھرش Cب �ور ��� دھد و ای B	  "�رِد �Pر��" در �را�ِر ا����	 :����5 ھ� و اھ��ت ھ�ی �رم آ��ز در �را�ر ھ��ر
د��ع از ��و��ت و 	��م ������ زن ��ز �ِز ��	وس ، 	��و��ت ،  در �C�7 #	 ؛ ��� #	 �� ا�ن .ط�>9ت ھ��دا و ھ�راه ��ز �� �ود

   #�رت و آ روی 	ردان  � ���ب 	� آ�د.

م دروازۀ ھر ھم وط�� 5وا��ده ا�ت ، �و�ژه ط� �� ��ل ا�5ر #	 ����ت دَ  ؛ ز��ن در #�ور �� از 7د �زون ا�ت P��ر�b و 
 ����ھ��ر و��داری آ.م ��*ران و �وده ا�د. در ا���� د�ن 5ود ��دا�م �� ��5�ر ��دی از  ��7د و 7�ریز��ن ���7ل !ذاب و (ر�

   .م�������7و�� در #��رم ا����ده ا�ت  #	 ھ�واره Bون ��ر و ��ورِ  "5و��ن"!ز�زم 

 �رو���	 ز��ن �را از #��ر ��5واده ام دور ��5ت. ���و��نِ  ��رِ . �ر �ن ���7ل �دز�د:� ��A5  دو ��ل (س از ازدواج �� 5و��ن
راه ا�دا��5د. �رای �*����دن رو��7 ��در ، �	 ا!�2ی ��5واده ام  را �ر2دِ دوا�داری ��5	 ام را ز�ر �ظر :ر���د و ��J روا�� 

. ه ا�تو �	 �زای ا!��Cش ر����د ه���م ���م را د��,�ر #رد(!) ھ�ی ��5دار �����د #	 :و�� دوCت ا�?��9 ھ��ر و 5واھرم دروغ 
ھر روز آ��� ، . در 7?�?ت �د�� ���ر �	 5و�� آب از :�وی ا!�2ی ��5واده ام  �� 5وش آ��د ا��5رِ  ,و�	�� ���دن ا��ط���� ا�ت #	 

��J و از �ردم ، ����ت ��ر�د #ردن ��5	 �C�) ، ط��	 ز�� ر��د.  ���دی(س از آن �و�ت �	 ��ظ�م ھ�ی  ����د�د. Pمرا روی :��م 
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را ��ن ��5	 و #����	 ر5ت �Aر ���د�د و  ��5واده ام ��!ث :رد�د ��  ��ظ�م ھ�ی ا5وا�� ا���9 آن)�	 ا�ط9ح ����&��� (از �وع 
  . �رک �,و��د

. و �� رھ� #ردم������ و ��*��  �7رای(!�طف و ا��7ق) را در #وB*م 5ور��دی ، زن و دو (�ر ١٣۶٠در ��ل �� ز�دا�� �د�م 
  ز�دا�� �� �دم ، ����� دارا�� ام (���د ا�&��� (ول �?د �ود. 

   

  (�	 ��ه (�ش از ز�دا�� �د�م)از را�ت �	 Bپ: ا�7ق رھرو و !�طف رھرو 

��ز���� �5ک �*��ن �د. ز��ن و ��S و ���داد �� را 7زب ا�P ��9�ب #رد.  �� ��� در ا`ر ����رد��ن ھوا(��� ھ�ی رو� ���5
�د ��"��"رھ�ران و #�در ھ�ی ا#`ر�ت �ر (�*رش وارد آ�د. و !��?� ز5م #�ری  را دا��م ،آن  �ت#	 �ن !2و 	��و �� در  �د�� #

�ن ھ��رم ا�	 :��A �ردم : آ���ن دور ، ز��ن �5ت. و ���S�# F �رای ��5واده ام و�ود �دا�ت.  ز�دان ��ر �� �رد�د. ھ�8 �درک
��ر و  درد ��دش �ب ھ� �5وا��د و روز ھ� ���ر�ت ، �	 �وک ا�,���ن .�?���	 #رد ی روز:�رو ���ر ھ����5 ھ� �� ���م  �ود #	

�ت (��زده روز �S ��ر (ُ  #	 ھر ،#رد(ر���ری �	 ���� (�ران و ��در :��و �(�دم را . �راھم ��ودC?�� �5ور و ���ر �وزن :ر�ت و 
��ر ھ� ا��Aق ا���ده ا�ت #	 ھ��ر ،  �دارت و (�Bر�5 ��5	 زد �� �,ر ����� از �وھر :��ده اش ����د. ز�دانِ  �دروازه ھ�ی ���

ن ز�دان �رای �� ��,دلِ  و�C �?���تِ ، �دارت و (�Bر�5 ����	 ا�د  دروازه ھ�ی ز�دانِ  ��در و �� 5واھرم از ��I �� ��,�ه (�تِ 
در  �ب داPد�دۀ را زھر آCوی  �5�ر �رو�5	 �ده اش�ر ز��ن  "���ت" �#�� ��ری #ردن�� ز�دا���ن �� دا��ت #	 :�A	 ا�د:" ���ت." 

 ر� "#��� ا7زان"�	 �وی  ھزار ��ر �رده ا�د و ���م زدها�ن #��� ��Bر 7ر��  ا!�2ی ��5واده ام �� ���دنِ  �� �رد.�رو ز�دا��  (��وازِ 
و ��ل ھ� (��م در ھ� ��م و روح �S ھ��ر ، �S ��در و �S 5واھر را ��دا�د #	 روز ھ� و ��ه  B	 #�� درد و �وزشِ . :��	 ا�د

�د�دِ و �ر��ی  ی �وزان:ر�� ��د  و در !وضز�دان ���د (�ت د�وار ھ�ی �دن �S �5ر 5وش �د�ت ھ�ی ���5ک �	 ا��د �� 	���� 
 	�A: د�را�ش��  !�ود ا!دام #	 را ا��ده �� #رد�?ط �S ���� ���ت ت &Cدر  ��وس ز�دان و ز�دا�� و (��واز ز�دا�� ، "���ت." ��

 �و ھ�A#رد  ش#	 ھ�ت و ا��د را �در � راھرا ���وی  �ر����  ���زم آن را از د�ت �داده ا�ت!ر��ن راه آ�ر�ن �	 آن (��� #	 �وان 
  !ا�ت (��ودهرا از �ر و !ذاب ر�b #وره راه ا�ن  آ��ده

ظف �	 �ن ؤدر �*� از روز ھ�ی (��وازی !9وه �ر �S �وره ��Cس (�ک ، دو  ط�	 !*س (�را�م و (���ه ا�&��� (ول �?د را �ر��ز �
  : !*س ھ�ی ��و�Cت �*�ب. ا�ن !��رت را 5وا�دم!*س ھ�  �ت(ُ . ����م داد
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  ا�7ق و !�طف 

�*�ب ر��ن ��ن ���	 5ور��دی ام :رد�د و از آ��وی ���	 ھ� . (�دا #��د#	 �رز�دا�م ��Bس ���ل �دن در �*�ب را �� #ردم ��*ر 
  �ر���دم. و د!� �رای ��در ��ن درود 

C�� ده �����P رح و ���ن�:�Aن  �	ا�ت #	  آCودآ�?در ��,�ن و درد دوران ز�دا�م را #	 5و��ن ھ�راه �� ��در و �رز�دا�م #��ده ا�د  �
  !را روی #�Pذ �� آورددوران ز�دا�م  �ده ��C �#م از #م ����P ��ا�*�ش 5و��ن �وان �و��ن ��دا�ت  .��� �ود(وره 

آ��� زده �ود و د��ر �	 د��ر و 5و��ن 5ود را �	 ھر آب ��5وداه ام را داد.  (س از �ش و ��م ��ل "دوCت ا�?��9" ا��زۀ د�دارِ 
وF2 و C�7ت ���� و روا�� �ن �	 . (�را�م را �����5م�ر�ود�د و ا�ر �9 �ت ��در #رد�د.  (!)!�����!ر�2	 (�ش #رده �� �?���ت 

  .:ر���ن �ود�د �	آن د�ت  �#	 � �ود���5 ����دھ�ده روز:�ر  (ر�ده ��ن�Bره ھ�ی �*�ده و ر�J ھ�ی از آ��� �ود. ���ر �را�ب 

�� را آ�ش زدی. :و�� آب از 5ود و #	 �رای B	 ز�د:� و �,Aت ��� �,ر�ت (س از ده ��ل از ز�دان رھ� �دم. 5و��ن از �ن ھ�8 �7
وار دو�ت دا�ت و �رای ��ن 5د�ت #رده  آب �*�ن �5ورده ���د. ھ���,و�	 #	 در :ذ��	 ھ� از روی �دق و ��A ��را�م را �رادر

�ب ھ� از 5واب ��دار �ده و �رای ده ھ� ��ر و 5د�ت ��� آورد. �ن ���دت �� دھم #	 5و��ن  ��7رم ��رد�ود ، ��ز ھم آ��� را  	���
���	 و �وت ھ�ی :ل آCود ���را �� د�ت ھ�ی 5ود (�ک را ��Cس آ���  ؛ا�تو در ز����ن ھ� ��د�C را :رم #رده ��را�م ��ن :رم (�5	 

�*ش #رده  !ز�زم ر�?�ی 5وراک 5ود و �B	 ھ� را �	 ������ن و �#رده ا�ت. #��ب ھ� و ا���د "5طر��ک" را ��A5 ��وده و �����)
����د �S  ز�د:�ا�*�ر #رد�ش :��ه �زرگ ا�ت #	 ا:ر �,و�م 5و��ن در ����� ��دان ھ�ی ���رزه و در د�وار �ر�ن 7Cظ�ت ا�ت. 

ردن ا�ن ��ر ��� �ود ، �ن ھر:ز و ھر:ز ��ب �ُ  د�Cوزا�ن زن ��ر��ن و  �را ��ری ر����ده ا�ت. ا:ر 27ورِ  مراھ ھ��Aرھ�رزم و 
  ن را �دا��م.:را

ا!�راف �� #�م د. �در ر��	 ای �5�ص دار #دامداری 5و��ن ا�ت #	 ا�روز ����� (�را�م �� �واد ا�د و ھر��و�	 و و� از �ر#تِ  
   ز�ده �ر ا�ت.�را�ر��ت و �	 ��ی ر���دن (�را�م �	 �را�ب از �ن  وی �ر و ����م و 5و��ن در  ��م�?ش و #	 

و�� ، دروغ :و ،  �� ، زن ���ز  �#	 در داد:�ه  ����ا�ن �رز��ن  ���د�اھزاران زن �رو !ظ�ت ا�ن ��و�	 ا��ت از و��داری 
  .�د���د و . و . و C?ب ����	 ا �����د �,ون ، �ر�و ، �� ص !?ل ، �ر��*�ر ، �رو���	 ، 

  ای 5و��ر از ��در �ن در �ظر �ن     ��در �*�د آ�B	 �و #ردی �	 �ن از Cطف 

  (�داش Pم و درد �زون از ��ر �ن(*)       ا�ن ��*� و ا��7ن �زون از ��ر �و�ت  

  .��روز#وھ�ا��ری )  *(

  ١٣٩٢ ھAدھم 7وت/   ٢٠١۴ھ��م ��رچ  –���م رھرو 
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