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  دپلوم انجنير نسرين معروفی

  ٢٠١٣ جنوری ٢٧
  

 ، انباشته از گنجينۀ اسرارقلب زن بحرعميق
 زندگی اسارتبار را به پيش می ،استبداد سياهنه و حاکميت ددمنشانۀ مرد ساالراسال است که زن در بند خونين ان ھزار

  .برد

ر می سازد و با بازوان دردمند از کار و زحمت، خسته و زار دشمنان غدار سپسينۀ پر از داغ و کين خود را در برابر 

فضای و حيران  با اندوخته ھای پر از درد و رنج، خود را در بيابانی سرد و خاموش می يابد که طنين استبداد با 

  . استو مرگبار سياه اطرافش را احاطه نموده اندوھبار

خم ھا و درد ھای جسمی و که ز  با آخرين توان خويش در حالی،در خاموشی با تحمل شالق ستمگر ،اسيرستمزن 

 نجوایش را مانند بيد می لرزاند، مھر خاموشی بر لب می زند، آه می کشد و زمزمه می کند که در آن روحی تن

  .را آشکار می نمايدانی يعص

، تمثالی است  غلتاناشک می ريزد و با ريختن قطره ھای آن که مانند مرواريد.  زبان نمی آوردرگاه حرفی ب  ولی ھيچ

الھای استعمار و چ را در سياھزندگانیسياه روز گار درد و رنج  ش، از ھزاران راز ناگفته ازعمق قلب پر تالطم

  .ارتجاع خاموشانه بيان می کند

او رنج .  قطره ھای اشک است داغ و سوزان که گونه ھايش را می سوزاند و رشته ھای وجودش را تار تار می کند 

زمين خشکيده را آبياری کند و گل ھای پژمرده را تازه و خون دلش با اشکان می برد، می سوزد و می سازد تا باشد 

 مبدل و نونھاالن گان آزادی در اين غمستان ستمز شيفتبخش رزم وستيسازد تا شام تاريک به صبح دل انگيز و الھام 

  . ھيوال ھای خون آشام سيا  و سفيد را به نبرد بطلبندرزم،

 پر اندوه از شالق ستمگر زمان است ، می بحروفانزا در طسيالب  امواج را که مزن فرياد می زند و می گويد، اشک

  .  تا موج آن صخره ھای ستم را بشکند،ريزم

 گردد تا سکوت وحشتناک ساحل سياه و سفيد یطوفان پر تالطمو غرش امواج تا اشک و ناله ام  ناله می کنمريزان اشک

 سياھروزی نموده، غرق در عمق  آنچه زندگی ام را آگنده با ورا با طنين نعرۀ آزادی به جوش و خروش مبدل سازد

  . ار بی کران ، نابود نمايدحاب

  :زن می گويد

عقب در ھای بسته در راه رھائی گام می گذارم تا آزادی را بدرقه کنم  و دستانم با  پرتگاه ترس،در ان باپا ھای لرز

دريدن زنجير ھای اسارت، مشعل آزادی را بلند  کند، لب به سخن می کشايم ، شروع به حرف زدن می کنم و در زندان 

بعد از اين ديگر . را باز می نمايم تا اسرارناگفته را فاش کنماستثمارگران سکوت اسارتبار را می شکنم، عقدۀ ھای دل 
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ت و قلب من آتشفشان اس. فرو برد نيست که درد و رنج و انواع ستمی را که به من روا داشته اند در خود آرامیقلبم بحر

فم را احاطه تا با کوره ھای داغ و سوزان خود، آنچه موانع که اطرا. زير می شودفوران می کند وشعله ھايش سرا

  . باقی نمانداستبداد از خاک و خاکستر نشانی از ی تا جز تلدنموده،  بسوزاند و ذوب کن

  ! آری

 ز بيانش به صد رساله برآيد، فاش کنم، فاش کنم از دل تيرۀ اين ه ایآتشفشان گردم وراز شب ظلمت سياه را که شم

از اين پس . پيدۀ صبحگاه تاريک غمستان من گرددراز دل بيرون کشم تا پرتو افکن نور درخشان در س. گورستان

وفان می بندم و در بحر آزادی ط ترجيح می دھم، دل را به  رازندگی دراسارت سخت ننگين است پس مرگ با ستيز

 دشمن ،ش صد الله به بار آرد تا اين الله ھا مانند موج بيکران و کوره ھای آتشفشان ور می شوم که موج خونفشانطهغو

  .غرق در لجنزارنابودی نمايندغدار را

ميھن و زير ستم، ، مھر به انسان غارتگرراز ناگفته از مھر و کين است، کينه به دشمن غدار و اه قلب من جلوه گ

  .آزادی

خستگی و دلسردی و نا اميدی را کنار می زند . لحظاتی است که شور و عشق آزادی سراپای وجودش را فرا می گيرد

 از آرزو ھا را می بيند به اھدافی که ھنوز برآورده نشده، خود را آراسته می سازد و زندگی را صبح روشن و فردای پر

می کند که بيا با من تا شام خطاب به فرزند  برق آسا فرياد می کشد و با شور و ھيجان. بر مرگ ترجيح می دھد

برافروزيم تا جنسم  رزم و ھم گان ھم ليونھا مادر ديگر را به شعلۀ خورشيد آرزوی نوباويروزی ھای مادرت و مسيھ

سکوت مرگبار را می شکنم و شيپور مبارزۀ . روزان و نه رازناگفته و پنھانماند و نه سيھروزی باقی ديگر نه سيھ

آزاديخواھانه و حق طلبانه را به صدا می آورم تا فضای يأس و نااميدی و خاموشی به فضای پر شور مبارزاتی مبدل 

ره پيکار دشمن سوز جان خواھم   نيروی سازنده و مولد جامعه، پيشتازدر نبرد عشق به آزادی، درگردد و من به حيث

  .داد و يا در فضای آزادی زندگی خواھم نمود

را برده وار درسياھچال استبداد به و تا که خاموش باشی و سخن به زبان نياوری، شالق ستمگر با آخرين توان خويش ت

سازد تا بتواند لکۀ ننگين وحشت و دھشت و ظلم و ستم خود را در دامان پاک توشست و شو سکوت اسارتبار وادار می 

  .دھد

  

   :تذکر

، صرف رھپوئی از ادبيات گذشته است و نبايد به معنای توھم نويسنده از فعاليت "قلب و دل" استفاده از کلمات

 .بيولوژيک آن تعبير گردد

 

 


