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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Vanguard Woman  پيشتاز زن

  
  ناتور رحمانی

  ٢٠١٣ مارچ ٠٨

  !؟... نمک پاشی 
  .است) زن(امروز ھشتم مارچ روز به اصطالح 

   

زعم ه ا بيکنند، و ی زن را گلباران مۀآرزوھای برباد شدا ين روز گور کدام نامرادی ھا ياان دريم که جھانيدانی ما نم

  ؟؟؟؟خواھند روی زخم ھای زن نمک بپاشند  یش با ادای واژه ھای بی محتوای حق و حقوق، ُحرمت واحترام ميخو

 جھان اند، اگر ھمجنس ھای وی در ۀصورت مشخص از جمع زن ھای برباد رفته اک بين تفنگ و تريزنھا در سرزم

  .... خ تجربه کرده اند يداد را در درازنای تارين ظلم و انواع بيشتريزن ھای افغان ب ده اند يستم دا ي دنۀپھن

مان شان داغ و نشان ينحوی جسم، جان و اه ن است که بين سرزمياد ضجه ھای پُردرد و المناک تمام زن ھای اين فريا

  !را دارد ؟) مردان(به اصطالح  شتري و لجاجت آلوده به جھل قسمت بئی ستم و ظلم ، زورگوۀانياز تاز

خ کدام اندوه جانکاه که تلخی آن کام زن يبت، از تارياھی قصه کنم ؟ از آغاز کدام مصياز کجای درد، ازکجای ستم و س

  ؟؟؟؟؟ ن ساخت، از کجا يرا زھرآگ

) حضرت آدم(از پھلوی چپ که  ينگناه اه ش نوشتند، آنھم بيبرا) زن(يش داين روز پين غمنامه را از ھمان نخستيد ايشا

ف، کم عقل و يمان، ضعيده و ايس، مخرب عقي ابلۀنديد، و از ھمان دم وی را بد شگون و ساحره خواندند، نمايخلق گرد

ن ارتباط يبا ترين و زي ُحرمت راندند، حتا مقدس ترۀ عشق و منشأ محبت را از نھان خانۀن الھيزن ا... ناقص گفتند و  

  . ه گرفته و مبدل به عقده ھای جنسی نمودند ي شکل بھره برداری داده به سخر،خانوادهجنسی وی را در حصار 

) آدم( و ابداع خلقت زن را از طرف چپ موديه پيگانه خدمتگار صادق استثمار سرماي ،نيای دين ھمه راه را  مافي ا

قت، يعنی ، به اصطالح حقي) ؟!!ست را(ين موجود در تضاد با ا) زن(يا ر داد که گويتمسک قرار داده به آن مفھوم حق

  ؟؟؟!!!مھارت و صحت قرار دارد 

خواھی زن ، در تطور زمان و ازمنه ھای ي ومبارزات آزادئی شگفت آور، خرد، کارآئیگرچه صالبت برھان، توانا« 

د و ينه گرديکام خرد باختگانی از جنس نره غ و درد که جھان بيمگر در» د عالمتاب روشن است يمختلف چون خورش

  .... سرآمد ه ش بي عشق و مھر، باروری و زاۀروزگار الھ

ش را يخواھد بغض ھای حبس شده در گلو یزن ھمان الھه، ھمان معشوق، ھمان خانم و ھمان مادر است که امروز م

ان  شۀ با وجدان مرد  واالۀشيبدون داشتن اند) مرد(نام ه ر جھان بی خردان متعصب که باد کند، برسيبرسر جھان فر

  . طور مستدام برآنھا می تازند ه وان بيوحشی تر از ح

اد آن زنھای است ين فريشود که آنھا را وادار به خود سوزی کردند، ا ی دخترھا و زنھای برون مۀاد زن از حنجريفر

و جوان  مادران نامراد ۀاد در گلو مانديرا قطع کرده اند فر نی، لب ھا و پنجه ھای شانيوان صفتان گوش ھا، بيکه ح
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اد ي فر ر و تبر تنگ نظران مثله شده اند،يکه با شمش ) گری مانند آنھاستيو ھزارھای د ه ذکی يه انجمن، ذکيناد(چون 

را برباد   جنسی و شھوی ناموس شانیوانه ھايزگان آرزومندی است که چنگال وحشی ديدردناک دختران نابالغ و دوش

اد زن ھای ين فريگناه گذاشته اند، ايد آن کبوتران بين خانواده و دامان سپيم پاک شان داغ برجبيداده و با تجاوز بر حر

ر انبار سنگ زنده يز است که برای پنھان نمودن مدارک جرمی شان آنھا را زي دست نامردان بی ھمه چۀسنگسار شد

ن يخورد، ا یر شدگان ازجنس زن است که ھرروز به ھرنام از ھرطرف سلی مياد تحقين فريزنده مدفون کردند، ا

  .... اد ياد، فريفر

ا انجمن به اصطالح دفاع از حقوق زن يشنود، کدام نھاد حقوقی و اجتماعی، کدام سازمان  ی میاد را کين فريمگرا

ز درھر انجمن بلند است، آنھا رھا از چنگال قانون با عدالت خنثا يی زن ستشه ھايعکس صدای قاتل ھا و ستم په ب؟؟؟؟؟ 

  .  شان فارغبال و شادمانه می رقصند ۀدھای برباد شديروی گور زن و ام

ست خواھر، ومه شب ھای تير نيست ای زن، ضجه ھای گلوگواد پُردرد و المناک تين فرياد بلند است، اين بازھم فريبب

اد غصه ھای جانکاه و داغھای ناسور دل مھربان ين فريست دختر، او تۀه ھای بی صدای تمام آرزوھای برباد رفتيگر

  .... را درھم فشردند، و داغدار ساختند  انه آنيار وحشيست مادر، که بسوت

  !  دوران ۀديسم ای زن، ای ستمدينويبرای تو م

 خون عشق و ،نی که از وحشت روزگار و تندباد ستميشه ات در سرزميت انديت و قدسيزگی نيز ؟ پاکيدانی ای عز یم

تواند داشته باشد و  یت و عاطفه را به گلوله می بندند چه ارزشی مياری که انسانيخ بسته است، درآن ديباروری آنجا 

ف از جاھالن زورگوی، انحصارگران عشق، ينی که فرعون ھای بی خرد آن رديد ؟ مگرنمی بي به داد تو خواھد رسیک

انه شھر و روستا و نی اند، رنگ خون، شرنگس سکه ھا، بوی سوختگی خانه خيخنده و آرامی ، بدون گوش، چشم و ب

اد تورا نمی شنوند، بدبختی تو يرا بی کار و بی احساس ساخته است ، آنھا فر  آن سه عضو شان، انسانۀبوی بدن سوخت

  .ان تو را نمی شنوند ينند و بوی جگر بريرا که خود عامل آن بوده اند نمی ب

کنند و  یاری مذب دادن تو روزھا را نام گيگرھای قھار و آن دلقک ھای مجرب برای فريز ؟ آن بازيدانی ای عز یم

ارند، حق زن را تلف نمی کنند ، مقام وی را که ذگ یبه زن احترام م«ا يزند که گوير یخاطر درد تو اشک تمساح مه ب

 اما در عمل آن خفاش ھای شب زنده  »گريند وچه وچه و چھای دينما یل ميکر اجتماع و سازنده است تجلي از پیمين

ش می پردازند و بی ھراس خون ھزار ھا زن آرزومند و يشنود به بزم خوودان شھوت آلوده فارغ و خدار، شبگر

  . کنند  یات شان مست ميزند و در پناه عظمت جنايش می ريش خويزگان نابالغ را به ساغرعيدوش

  ز ؟ يدانی ای عز یم

ن يرين و ترانه ھای شيد، با بھانه ھای رنگي و شل و ناموس مردم دراز کرده اند، آنھا با مکره مادست طمع ب نيای ديماف

زه و معصوم تورا به پندار يت پاکير و بی بھا جلوه دھند، بلی آنھا شخصيحق  ،خواھند ارزش و مقام تو را ای زن یم

  . کنم  یدانم و بھتر فکر م یق تر مي من دقئیدھند تا مبادا بگو یش گناه آلود جلوه ميض خويمر

ند، آنھم با دھھا سفسطه و چرند ، اسفبار ينما یم حق و مقام تو تجاوز ميقت ُکش به حرياکار حقيان رين بدکنشان، پارسايا

 ھشت ) زن( رکاب اند و برای بربادی تو ای ن تنور تباھی اعم از شرق و غرب دريزم کشان اي از ھیکه لشکر نيا

  .رند يگ یمارچ را جشن م

 ئیاد ھای پُرعطوفت وانسانی را که زورگويگر چه شد ؟ آن فريه و بالد ديکاگو، روسياد آن زن ھای کارگر شي فرۀجينت

    .... ئیروزی نھاي تا پئیمايد دوباره آن راه را بپيو مردساالری به گلوله بست ؟؟؟؟ و تو خواھر با

ای تو ي دن،وماتدن به موھيچيار نمودن راه کذب و پيزه ھای برباد کننده استند که با اختيای مذھب، قدرت و پول انگيماف

کی، جھل، قانون شکنی، خرافات پسندی، يغ، ستم، تاريکنند، زن در دولتی که در پناه سازش، دروغ، ت یران ميرا و
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ه و سازش باشد ئروز دستخوش توط شود، دولتی که شب و یکشد متاع کم بھا پنداشته م ی و تاراج نفس مئیزورگو

  .... سازد  یرا نابود م) زن(ژه يوه وران تجاوز و تطاول ھستی مردم بستم مردساالری چون غباری برخاسته از ُسم ست

است و يادگار دست و بازو، سيز وی که يق و خونريل از حق و نام زن به زخم ھای عمينام تجله بار دگر ب کيو امروز 

ی ھا و رنگبازی ن دلمشغوليادور ازه ند اگر بينما ی م نمک پاشیعقده ھای بی خردان پُراز تعصب و تنگ نظر است

قصد که مه ل بيارانه و ھدفمند برای نيشود ھيگاه و ارزش خود را در اجتماع بداند بايجا) زن(راستی ه بنده بيھای فر

ۀ ن مبارزه و نبرد مقدس غرور پوشالی و زخم خورديان دريقيبه  زد، يدفاع برخه  ب،ش استھمانا حق انسانی و مشروع

ت يمورأ کورذھن بفھماند که مۀنه ھای به خطا رفتيد برای نري خواھد شد، زن بان لگد ماليان بی خرد برزميزورگو

 شان در مقابل استعداد ھا ۀو مخالفت تنگ نظران) زن(اسی مبتذل ضد يدتی و سيه گری ھای عقئشان در چھارچوب توط

  .د يفی خواھد انجاميج دردناک، خونبار و کثي ھای وی به نتائیو توانا

و ) مرد(گر ي دۀميد که زن با تمام دگرگونه ھای اندامی از جنس انسان است و نيبدان! ل مستدام شما ای شاگردان جھ

  ....  اوست ۀ و لطافت پُرمھر جھان از وجاھت و عاطفئیبايد که زيبدان

 ________________________________________________  

   

ت عدالت اجتماعی برای کافه زن يوستن به نھاي و پئیزی نھارويروز ھمبستگی زن را به تمنای پ) ھشتم مارچ(با آنھم 

وغ انواع استبداد و استثمار، ي رھا از ئیباين سازندگان ھستی و زيخواھم ا یم، وميگو یت مي جھان تھنۀديھای ستمد

   . نديست نمايتنگ نظری و تعصب ، پُر غرور و شادمان ز

 __________________________________  

  

   شعر و غزلیۀزيعطر پاک*** ھر گل باغ ازلی تو ای خوا

  »ناتور رحمانی « 

 

 

 


