
www.goftaman.com 

  �	�ھ��� ����
07.03.2014  

  
  

� ��اھ	� �� زن ا���ن ��� ��	�، ��دان را � ���� ا��!�	�� !	��"  
  

� �$#! ��ر �ای �� ���م ھ�ی  زن ا���ن و از ��� ھ�ی *���( )���'� %	&! �� ھ� �� از �� از ز%�
./���ن،ا��اد و از ��ی  �0�%�� ���� و ���� و...  ���م �5ر و ��ادر و ��ھ� و �&� و �23�4ً ��دان، 

�	�  .* �� وی وارد �� آ�� آ��ه ھ&
:��?�ه ��د ��"<= و �/�� ���� و �� >#�ق  �� ھ� ا%�ازه ای �� در �� :���9و ا�( را ھ� �� دا%	� �� 

زن �� D�5	B% �C#% )��" )ول  و ارزش �	$�� "�:� ��د، �� ھ��ن ا%�ازه :��?�ه%&2! �� >#�ق زن وی 
� ��� و >#�ق وی ��ھ�.���� �� E  

زن �Gار و ارزش و ھ�	$� ��)"� از :��?�ه  ��د در :��F9 �� از روز��ران درازو ارزش :��?�ه 
"<'� و  از Lه�، ���Kه ای %��� از "<'�ات �&/I :���9و "#���2ً در �	$���( ��ارد *�	( �G ؛دا��� ا�!
�  . ، ��ده ا�!"3�9	� د��

3� ا�� زن در ��غ �Kن ��د را �� ��ردن �	�ۀ �������K ا�4ا %�� ��د، ��ھ�ش "� ا�� �� وی �&
�#�دKا�( ا .�� ��#�دات ھ��%�� آن %�Kد. و اB	� �، ر:�Oن ھ�	( ��%� در ده ھ� ��رد د�?� از د�( �� �

 PD�Gد. �� ��د ��ن�	� �� Q$�� ��#�دات د��Kاز ا   
���، ا��  � �'P ا��اط� ����رد��( آرزو %�ارم �� ��%�� د�( ��	Bان در ��ب "3�9	� د�( در ار"�2ط زن 

� از ���� از ا>'�م د��� (وا9G	!، ��0اھ	� �� %�0اھ	�، ا��Q" �� �� ��T< .3�0  ا�! �� :��F9 د��
وی ��Oوم  و ط2	9� (��	�دی) ��ا�� زن �� ��د، زن را از �	/� از >#�ق و آزادی ھ�ی �Uوری

 .��� ��� �� وی را ��اھ� �� F�	و ز� �����  
�� و از ز%�ن ��، ��X���ده و 5	?	� رو��?�ا%F دوازده ـ �	Bده ��ل &���Lه ا��وز �� در ا�Z ��ر 

� و >T و >#�ق ���! ��ر ���3 ���� از ر��%� ھ��، "� >�ودی ز��دی رو�( ��ه ا%� و ���:� ز%�
� دا%�� �� در� �ط�ل >	�ت ��ن، �� ��Kان زن، *#�ر "FC/� !O ��دان ��ده  ��د ��د��ه ا%�، ���0

  �$	�ه ا%�. و ر%] ��Oو�	! از د�! ��دان %� و *#�ر ��� �� آن ھ�  وارد ��ه ا�! و *#�ر ا
� را �� در ط�ل >	�ت ���P�O" E %��ده Dد��)ر �� ����، ��)��ه، ��ا%� �� زن ر%] ھ��� F9��:

I/4 �� ا�! �� ��د ھ� �Dده ا%� ا�!، ر%] ھ���% P	�O" وی �� T<�% �� و. G\( ��ری ا�	ر و *��� ً�
� ��ده ا�!. �  ز�

�C� )�] ��� ا�! �� ھ��ز ھ� �	( زن و ��د  �� �&	�ری از ��دان( ھ&Dھ� ـ ا��ره ��ان ھ� �ا���%
 �" �� �� ر��%� ھ� و *� از راه "��س �&�#	� �� :�ا�= ا%&�%����Xار%� ـ ا��وز *� از راه د� ���ق �

%	�ز���ی  >#�ق و ظ��	! ھ� و��%�� ��د ��ن  �� ا�( ا�� ���:� ��ه ا%� ��  ����رد ��ن �� ز%�ن ��
� دار%� و ھ�D! ھ� و >#�ق و ؛آ��ل ھ�	ز ھ� و آ��ل و ظ���	روزا%�، *�  را ز%�ن آن ھ� ا�( % ��در ز%�

� و 4	� ا%&�%� ��ده ا�!. در ��%�اده و *� در ا:���عG\ا� �	رد 4���� ،�%�	� �  :�ی %�
��، در ��ر �X� a� از ���5 �" "c2d F/3ح "ا\Cdم روزش را، از �� ا��" �� ��( �� ز%��� �$�

���Xرا%� و �� ��ا"a از ��ھ�ش �	$ �ز>�! �� �$� و "\ش �� ���، ا�\�Gً ا�� 5&����ه ای  ��%� �
 )���� ��� و �2fK%	! �� ز%�%� �� ھ� در �	�ون از ��%�، ��ای ���� %	&!. ���Lه %�را>�ز%�

��ک ���	/� ��ن$�،  ،B	آ� )	&O" ���ر �� ���� و ھ� در درون ��%�، �� ��� و �G\K و �� ��ا��ر�
   :�ان ��دی ا�!.دور از �&	�ر دور از ا%�fف و 

، :��ن د��ه ھ&���، وU= رو>� آ%�%� �� درس ��ا%�ه ا%�، "fO	P ��ده ا%� �دان ا���ن در �L��� ،Pه�
� د�?�ی %&2! �� 5G\ن و ا��?��X�	$	�	�ن ���E دار%�، �Kدات و ر���ر ھ�ی 5&����ه "�ی %&2! �� 

� :�ی  ���E دار%� و �� ��ھ�i "� از ا%&�ن ھ�ی دوره ھ�ی P2G ھ&���، ���� �� ا�( %'�F >&�س�:�"
�، و ط�ز  و �� ا>&�س ���� و %?Xار%� �� �� ��دان ��?�لG\ا� �	ـ 4 ��� ����رد ھ�ی 4	� ا%&�%
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�� از ا�( روح و :&� ز%�ن ���E را ��L5ده و ��L5ده �&�ز%� و ���م "<'� �Gون و$	� E��� �D�C�
   د�( و ��! �� آ%�ن ظ/� ����.

�	�م و ھ��اره �� ا�( ا�� "�Q	� دا��� ام �� ز%�ن �� ھ�  ��( ز%�ن ا���ن را �� ھ	j و:� د�! �� %�
� �� ��ه ا�!، ���� ��د ا�( �$'P ��ن را از راه �&	] "�د/'� =Uاض و ��2رزه �� و��Kه ای و ا

� �� ��و ر��� ا�! �� ����؛>P  ،��:�د��� F9��: ق��Kری در ا�G �� P'$� )ا� F$ن  ا�� *�ن ر����
� ر��، ��اھE �( از و "��� �� %	�وی ز%�ن ��  �� ا�( زودی ھ�آن �% �l% �� )'ھ�� ��دان��  ��

  ا�( ا�! ��: ا>&�س، �� �Kط<� و �� ��ھ�i و ز%�ن درد د��ۀ ا���ن
���P  ��دان ��%� �� ��%� �� ز%�ن ��ای زدون ا�( �	��ری، ��� و "O#	� و �/a >#�ق ز%�ن، "� آزادی

���� و ��ن را ط�ری "��	! ���� �� �� :�n زن ا>��ام  زن از ��� ��د ��2رزه ���� و ز%�ن 5&�ان
�	� >T و >#�ق آن ھ� ��� �� از �� ن ط�ری ر���ر���ن � �� ز%%را �5س ��ارد و ز��%� �� زن �

  ا%��lر دار%�. د�?�ان در G&�! ��د
ا�( ��2رزه ���� در دو ��d �9رت �?	�د: �'�، �� ��دان G/�ر و ��� 5	$� و زن ��	B؛ و د�?�، �� 

��د%�. P��2" �� "�ا%�� ��دا �� *�	( ��دا%� �� �  "��	! ���3 ��د��%
�� �� "در 5$! ھ� ">��ر�'	� رو��	� ا�!" �� ھ�� ز%�ن د%	�، ���Lه �� در �U( روز زن را �� ا�( 

����. �� ا�	� روزی �� د�?� ا�U ً\dورت *�	( &��نھ�� ز%�ن ا���% ��� ھ� و *�	( "���2 ���% 
  �oO ھ�ی د��ه %$�د!!

  
  

� ھ�	( ا�!، و3� ��ون �� ز%�%� ھ� ھ&���، ���� در �d �&	�ر ���، �� �	�ون از ا�( /� �'< *
  ار%�.  >'� �/� �Gار د


