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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٧ می ١٢

  ھويت زن
به دنبال بحثی ..." مکن در اين چمنم سرزنش به خودروئی" مقالۀ معنون به –ھمان طوری که قبالً نيز تذکار داده ام 

نيز برروی صفحات ضمن نوشتن آن مقاله، پارچه شعری يت زن داشتم، ا يکی از دوستان خوبم راجع به ھوکه ب

اشتغاالت و مصروفيت که در عين حالی .  می خواستم بعد از کار بيشتر روی آن، تقديمش بدارمکاغذ نقش بست، که

عالمه  "ھای چند اليه، با تأسف مانع تکميل آن سروده شد، يک تن از دوستان ديگر مثنوی بسيارزيبائی را از قريحۀ

ً به حيث سندی جھت زير " اقبال که از لحاظ ساخت و بافت شعری به نظر من کمبودی در آن وجود ندارد، تقريبا

  .برافکارم نسبت به ھويت زن تجديد نظر نمايمآن، سؤال بردن افکارم ارسال داشت، تا با مطالعۀ 

د ندارد، باعث شد تا بيش از اين منتظر مطالعۀ آن پارچۀ زيبا که نوشتم از لحاظ شکل ھيچ نقصانی در آن وجو

  :تکميل سرودۀ خود نمانده، ضمن آن که آن را منتشر می سازيم، بيفزايم

که گفتم نزد شعر شناسان از لحاظ صنايع شعری حرفی در آن نيست، با کمال تأسف عمق " اقبال"برای من شعر 

 در کل نمی تواند مورد تأئيدم قرار ش محتوايافکار مردساالرانۀ آن شاعر بزرگ را در قسمت زن نمايان ساخته،

به جای آن که نقش زن را در متمدن ساختن انسان و به گفتۀ ھمکار عزيز ما " عالمه اقبال"زيرا در اين شعر . گيرد

انسان ساختن انسان و کشيدن يک خط فاصل بين زندگانی حيوانی و انسانی از طريق بنيان گذاشتن " موسوی"آقای 

 دختر پيامبر اسالم بوده ا، اشاره نمايد، بيشتر با زن برخورد ابزاری نموده، فاطمه را می ستايد زيرحيات باشنده

  . ھمسر علی و مادر حسنين بوده استااست، فاطمه را می ستايد زير

 قايل شدن به آن روابطی است که زن از آن برخوردار بوده است تبه نظر من چنين تعريفی از يک زن، فقط حرم

زيرا چنين طرز ديدی نقش زن را در ايجاد تمدن انسانی .  درست ھمان چيزيست که نمی بايد بدان معتقد بودو اين

يک قلم ناديده گرفته، اگر اعتباری ھم برايش قايل است صرف بدان منظور است که با مردان بزرگ و صاحب نام 

  .نسبت داشته است

*****  

  ھويت زن
 گفتا که تو بی ھويتی                         گفتم می دانـی؟  که من مـادرم   

  گفتا که تو بی ھويتی         گفتم که من با ھمسرم ھمراز و ھمراھم        
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          گفتا که تو بی ھويتی        گفتم که من دخت زيبای مادرم           

  گفتا که تو بی ھويتی               گفتم که من غمخـوار خـواھرم             

       گفتا که تو بی ھويتی  گفتم که من بانی صلح و صفا درخانه ام         

 گفتم می دانی؟ که من پای بند فاميلم                     گفتا که تو بی ھويتی

  گفتم که من در بند نيرنگ  رسـومم                      گفتا که تو بی ھويتی

  خانـه ام             گفتا که تو بی ھويتیالم  بــردۀ درِ ود  با در گفتم که من

  ی و خشنودم             گفتا که تو بی ھويتیضگفتم که من زين بردگی را

 

  گفتــم کــه با ايـن ھمــه، مـن تــاج ســـرم

  گفتا که تو بی ھويتی بی ھويتی بی ھويتی

  

  گفتا که تو بی ھويتی       گفتم می دانی؟ که من از جنس زنم                

  گفتا که تو بی ھويتی گفتم  می دانی که من سرکوب و ملولم ؟               

         گفتا که تو بی ھويتیام     ھستـی " طشور و نشا"گفتم که من عامل 

   گفتا که تو بی ھويتی  گفتم که من اسيــر چنـگال ويـرانگران داعشم       

  با نھنگان خون آشام درآويزم      گفتا که تو بی ھويتیگفتم ميدانی که من 

  گفتم که من اندرين گرداب خـون آشـام درگيرم        گفتا که تو بی ھويتی

  گفتم که من حاال گل افسرده و پژمرده ام                گفتا که تو بی ھويتی

  

  دريغا که من با اين ھمه سرسختی و بيداد گری

  ، حق با توستزنده ام تا که بگويم

  ، بی ھويتم بی ھويتم بی ھويتم"وصف"با اين ھمه 
  

  :قسمتی از شعر اقبال

  زيزـعرا ــزھ حضرت ازسه نسبت      زيزـمريم ازيک نسبت عيسی ع

  نــريــــن و آخـــــام اوليــــآن ام       نـة للعالميـــم رحمـــور چشــــن

  دـريــن آفـيـــازه آئـــار تـــروزگ       دــکه جان در پيکر گيتی دمي آن

  داـر خـکل گشا شيـرتضی مشـم       »ھل اتی«دار ـــوی آن تاجـــبان

  ان اوـامـيک حسام و يک زره س       ی ايوان اواه ـــبــاه و کلــادشــپ

  قـاالر عشــاروان ســمادر آن ک      رگار عشقـرکز پـــادر آن مـــم

  مـراالمــت خيـــمعيــظ جــــافـح       مستان حرـــع شبــی شمـــآن يک

  ر تاج و نگينـا زد بر سـت پـپش       نـش پيکار و کيـــد آتـــشينــتا ن

  انـرار جھـــازوی احـــوت بـــق       رار جھانـوالی ابــر مــوان دگ

  وز از حسينـريت آمـاھل حق ح      وز از حسينـدر نوای زندگی س

  


