
www.goftaman.com 

 ر�ول �و��ن

07-03-2014  

 

  در ����ش ��ق و ��ت

)�د، �'&�  �� ��%� اژدھ�ی "�! و  �و�ت ا���س، ��ط��، ���ت و ��ق را دم �� در ا�ن ��ره 
	�ی د���ر

طرت و1دا0ت، /�)�،  'وص و آن )�ش ھ�ی ����ر ظر�ف و ا�رارآ��ز ��ق و ���ت )� در  ���%� �����%�د ا�

�"'� �� ���د، ��ز �� طور �� ودآ�5ه و ��دی �ورد �� ت و ��ز 0رار  
ر1ت ا�ت و 
4ط در آ���3 0'ب /�)�ن و ��&�ن
 �د "ز ����ن و�را��ر "�!، )���ر،د �7زی ���0 ��� ���ا5ر ��ق و ���ت را از 0'ب ��ر�ت ���ر د.��� �5ر

ظ: . �� 0ول /�ر ��&دۀ ��قو ����ری  �و�ت��  

  

��ت ز�"'� دم زدـو �ـدر ازل /ر�  

  ��ق /�دا �د و آ�ش �� ھ�� ���م زد

  "'وۀ )رد ر ت د�د �'> ��ق �دا�ت

  ��ن آ�ش �د از�ن =�رت و �ر آدم زد

  �د��  وا�ت )� در آ�د �� ������5 راز

�  ��3 ����رم زدـر �ـت =�ب آ�د و �ـد

  

 ���رازھ� در �� ود آ�5ه ��&�ن و در ذات ھ���  ن��1ل )�د. ا�ا�ن 
�ض �رد�دی را ھر د�� ��� �وا�د از 5وھر ھ
  از آن � ت =�
ل ا�د. �� 0ول ��
ظ )� �7  وش �روده ا�ت. دل)ور �1د�0ن �� طور 5وھری و"ود دارد )� �� ران

  

���  �� �د�� ��و��د ا�رار ��ق و �

  ��ـود /ر�ـد  ـ� �� �ر ���رد در �0ـ�

  

 ود، در ژر
��ی ا�واج �Cز و در A�Bی د�%��� )� 7ون 3��7 �4�4ت /�ک و �� را��� ا5ر آدم در ا���ق و"ود 
��ر و ����ت �/ردازد �� �7زھ��� د�ت �� ���د )� در ز�د�5 ��دی و روز�رۀ ھر5ز �� ��1ل آ�ده  ،���ف ا�د ��

،  و �&��ش �E، را�و ��ر�ن ، 
رھ�دو ��'� . از ا�ن "��ت )� ھر)�� ���ر �ده ��� �وا�د و ھرد�� �"�ون��وا�د
ق، ... �ده ��� �وا�د. آ��7 �� در 
رھ�! و �د��ت  ود �� ��وان ارز�%�ی ��ب دار�م �� ��و  ی���ه �و "��A و

 ز�%� را از 
رھ�!، اد���ت و �د��تآ�� �� ا�ت. ا5ر ا�ن ارو �ر
�ن ��1ی دل  ���ت، 1دا0ت، ��&�، �� ر����،
�وز ���  و ��"ر ��ر�> �7ز د��ری ���0 ��� ���د.  ود  ���ر�م "ز ا
راط�ت )ور، �1Eب ھ

و ��ظ� �� در  'وت دل  �درآ�د 5وش 
را دھ�دو ھ�ر  ، ���ت)� از ��ی ��قدل  �� آوازھ�ی "�ن وھر�5ه ا���ن ھ� 
را از �دی، دل آزاری، �وھ�ن ��  )� در 
طرت ا���ن �%��� ا�ت و آ��ن ��  ود ���د���د، آن ا�رژی ھ�ی /�)�زه و ����

 دور �� ��زد، )�ف و درک �� )��د. د��ران، ظ'م، ���&�ری و ھ�وBی �رص و آز (�� طور ��4�4 �� ر��)�را��)
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 ��ق و ��1ی دل �� را��� ا5ر آدم 5وھر وا�E0  و�ش را �����د، دل او �� "�م "م ��د�ل �� �ود )� در آن �4�4ت
  وا�د. ��ز ��
ظ �� �را�د:را �� طور ���ف د�ده �� �

  

���%� دل ط'ب "�م "م از �� �� )رد  

  آ��7  ود دا�ت ز ������ ���� �� )رد

  5وھری )ز 1دف )ون و �&�ن ��رون ا�ت

  �د�5ن �ب در�� �� )رد ط'ب از 5م

 )�(�B���ھ� ذات ا�ت، 7و��ن درھم �� آ��ز�د ھ��� )� ��ودی از 5وھر در روا�ط ��ق در  �1دق و /�کا���ن ھ� 
و ������ ا�واج �� ودآ�5ه 
طرت از��  ود را در 5��رۀ  �� ا��0�وس و�دت �� ر��د  �رج از ز��ن و �&�ن)،

و ا�ن در �4�4ت 
��ی �ر�دی در ا1ل ذات �� ���د. در ا�ن را�ط�  �B���ھ� ھ��� �� ا�د�ت ار��4ء �� � ��د 
  �وB��ی �زرگ �� 
ر���د:

  

  �5ت �"�ون �ن ��� �ر�م ز��ش

  �ن از )وه ����ن ھ�ت ��ش�1ر 

  ��> از ��'� و"ود �ن /ر ا�ت

  ا�ن 1دف /ر از ��1ت آن ُدر ا�ت

  �ر�م ای 
�1د 5ر 10دم )��

  ��ش را ���5ه �ر ��'� ز��

  

در را�ط3 �"�ون و ��'� �� 
�� در 
��ی ��4�4 را �� ����م )� از آن ��4ی "�ودان �"'� ��
�� ا�ت و آن در واK0 "'وه 
�س زBل و ���ر�� ���رز  ��� ودا�5ھ�ی �ط'ق ا�ت )� 
4ط در اوج )��ل روا�ط ا����� در ���ت �� از 
�� در �4
 ا�ن در ارادۀ �4ل و �واس ��ده و ���ط روز�ر�5 ���ت؛ �'&� �7زی ا�ت از �وع آن �E"زه ھ�ی ؛)رده �� �وا�د

آدم ��وا�د �� آن 3��7 زار)، (در ا�ن 
	�ی ���وم و /رآا�����. ای )�ش و 
طرت ا��0�وس ��&ران ذات  ��ق و
  ا��ده ا�ت:ر� در ا�ن را�ط� ��ز � �	رت �وB��ی �' "�ودا��� ���د.آرا�ش و �ر�دی �ر�د و �رای ھ���� 

  

  ن �%�دا��ل ا�در �رد و زن �ق ز

  ن ا���دـد "%�ن ز�ـ� ���ـ� �4ـ�

�4�ت 5ر�7 آن و1ل ��4 ا�در�  

�ت��
  ��> زوال آن ��4 ا�در 
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 روا�ط �B���ھ� زن و �رد )� ھ�وز در �رق و =رب �� ��&ل و ���0	�ت ���و�� 5ر
��ر ا�ت، ��ز در �وژۀ ����دی
ا����� و�دت �طرح �� �ود. ا�ن روا�ط ز���� �� 
طرت  ،
واره �� ز�د ��ق و ���ت وا�E0 )� از ذات دو طرف

�د )رده ���د. ���0	�ت، ھردو "�س وا�د، ر5وھری در �د ��� ت  � زن و �رد)��ل �� ���د )� �Eور ا"����
�دم ر�د و  ھم از ا���&�ک ھ�، دردھ�، ����ری ھ� و آزارھ��� )� ھردو طرف را در ��ور آ�ش �� �وزا�د، ��ز

�&��ل )�
� �Eور �رای )�ف 	رورت ا�ن روا�ط ذا�� ����ء �� �5رد. 0وا��ن �د�� در )�ورھ�ی =ر�� ��%� "��� 
)� ��%� �� (ھ�ی ��م ا�ن روا�ط را در �طO ز�د�5 روز �ره �� �دودی ��ظ�م )رده ا�ت؛ ا�� از )�ف آن روا�ط ذا�� 

در )�ورھ�ی �� ھ�وز 	رورت ��� ��"ز ا�ت.  )��ر ا�ت��ری ��ق، ���ت و درک ذات و 
طرت زن و �رد �
ا�ن درک و ��� ت �� طور ����د�ن آن در اذھ�ن ز�ده ��ده ا�ت و ز�"�رھ�ی �1Eب،  �و�ت و ��"ر �ر د�ت و 

  /�ی �Eور �ر)وب �دۀ ا����� ھر�وع 
ر1ت 
&ر و ا�د��3 آزاد را از �� 5ر
�� ا�ت. 

و ��Eدل ��م ا�ن روا�ط /ذ�رش ���وات و �ق 5ز��ش �رای ز�د�5 زن و  در ھر��ل �رای ��ظ�م �%�ر درک و ��� ت
�� �� ���د�� �� طور ��1لدر 0وا��ن �د�� =رب  )�ق /�و�د و "دا�� در ا1ل 5ز��ش(.  و�� ���� )� �رد ا1ل ا

در رد �و زن روا�ط  ا�� اوج �&��ل �ده ا�ت؛  Aم ��ز (�ق ازدواج و طAق) �0ولھ�7��ن در ا� ���ن �ده ا�ت.

4ط و 
4ط در و�دت ھ�� "����  ���
��ی ��ن را در �ل �دن (اذھ�ن ر�د ��
�� و "�م "م دل ھ�ی �� ا��0�وس /�و �(

��ری در ���0ض و ���ز درو�� در =�ر آن  در ��4ی ھ��� ��&را�� "�و�دان �� ��زد، �� ��1ل آ�د. )�� ھ�د�5ر
در ا�ن �ورد �ن ھم /ژوھش ھ���  دارم و ھ�وز � ت ��  .����دھر5ز �د�ت آرا�ش دل و آ���ش "�ن و �ن 5ذرد و 

/����م را  ����ر در ا�ن "� ا5ر ���'�د �رای ��وع ھم )� �ده =ز�� از =زل ھ�ی �����ند���ل )ردن آن ��A�دم. 
 ور��دی ��ر �ده ا�ت، ��ز �Pت  1387ا�ن =زل در )��ب �"�و�� ا��Eرم )� در ��ل  ھ�7��ن � وا�ش ���ر�د.

   ���د. ��

  

زه� ���  

�ـور دل ر��مـ��> /��� �&ن �ر ز ـم ��  

  �&ش "ـ��� �� ��ـR =�ــزه 
�رغ )ن ز��و��م

  ق و 1ــ�� ���د �ـوم آزادـ�دل ��%� ا5ر ��

  �مـد ا�د�ـ��ـس � ز�0ــد و��ــد ز�ــدان �ـن و

  ���4 ده و�وزی )� ا�در �ر ����د ھ��Sرا

  ���م ودای )م و��م و �� �ـ �� /روای زر و

  ت )�ـــT �0ــس را در �ر ��1دـدارم طـ�0ـ�

  مـرا �ـ��ــــر وار��ـــ� و آزاد ا�ـــد��ـاز�

  ��ــم /ر 
��� 5ـ�ھ� �� )�م /روازـ7��ن از �


�رغ �� �ود ا�د��ـ� ا ز���ـ��� و  و��م �(  

�ت�  ز��ب ��ق /ر�وری د5ر ��د 5ران ��
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  �7 �� /ر�� ز��م و �&�ت و ا�د��� و )��م

  ردمـ�م )�ـــد ھـ� ��ـ�م �%Aی )� ��ل 7

  ا5ر �و�ــم دھــد �� ��� 5ر ���م ��7 /روا�

  ر�� د�دم ز ��U و زاھد و ا�رافز�س �&ر و

  م�ر درو��ـــــــ�ن و�ـ�ــدم آزاد5ـق وھــــر
�ـ

  ر�ول �و��ن
28/6/1364 

  

  

  


