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  روز زنۀبه بھان
  بانوان اين ليستۀ تقديم به ھم. نوشته ای از يک بانوی مبتال به سرطان پستان

   
 .داد  خواھم ھايم را از دست سه ماه ديگر يکی از پستان-  است و من تا دوچامروز ھشتم مار

ی و معيار ئديل شد به مالک زيباکه تب.  زنانه شناخته شدًاِ معلوم نيست از کی به عنوان اندامی صرفًااندامی که دقيق

    »شود؟ ات چه می زندگی عاطفی«اش، مدام بپرسند که  ور جای خالیِتا زنان ھراسيده از تص» زنانگی«

ِدانم کچلی از کی عيب شد  و نمی. ] پ-سرم طاس شده است و موی ندارد[م زنی کچلًاروز زن است و من موقتامروز 
 ۀھای آزاردھند الؤھا و س که ھر روز بايد قبل از بيرون رفتن از خانه، به اين فکر کنم که آيا تحمل نگاه. برای زنان

  ؟زنان ديگر را دارم يا نه

طور قرار است محقق شود  دانم چه ای برابر که نمی روز خواستن آينده. امروز، روز آرزوھای بزرگ برای زنان است

صندلی جلوی . ھا بايد اول از در وارد شويم وقتی که ما ھنوز نگران آن ھستيم که مبادا مردان فراموش کنند ما خانم

مان را با ابراز ضعف جسمی و روحی، و آرزوی تحت  ۀ لطافت زنان. دانيم چون زن ھستيم را حق خودمان میتاکسی 

  .تابيم جنس خود را برنمی  ھمۀکنيم و آزادی تنان حمايت يک مرد قرار داشتن تقويت می

ای که دور خودمان  رانه نگاه ما زنان به خودمان باشد و پاره کردن بندھای تفکر مردساالِکاش امروز و ھر روز، وقت

 ۀزده که در آن چھر ھای جنسيت تا بعد برسيم به آرزوی برابری، به حرکت به سمت دنيای آزاد از قضاوت. ايم پيچيده
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