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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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   سوما کاويانی

٠٨.٠٣.١٠  

  
  

  
  و باز ھم تو ای زن

  سده ھا در ز نجير خواھی بود

  و باز ھم تو ای زن

  سده ھا ھمچو محکومی

  ه ایسده ھا ھمچو برد

  ھمچو کنيزی

  زحمت خواھی کشيد و رنج خواھی برد

  و باز ھم تو ای زن

  درزير مشت و لگد خواجہ ات

  اشکت را فرو خواھی خوردو لبخند خواھی زد

  زيرا نمی خواھی اطفالت رنج ببرند

  و باز ھم تو ای زن

  در شرق و غرب انديشہ ات پا مال خواھد شد

  تو خواھند خنديده و مرد ھا با رندی تمام ب

  ھی اظہار نظر کنیو وقتی بخوا

  :با لہجہ تمسخر خواھند گفت

  )برو بابا زن ناقص عقل است(

  و بہ اين ترتيب ضعف خويش را 

  پنہان خواھند نمود

  و ليکن تو ای زن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  بغض گره شده در گلويت را بر کش

  لبی کہ سالہا بر ھم فشرده ای باز کن

  فرياد بر کش

  )زن ھم آخر انسان است(

  و ليکن تو ای زن۔ ۔ ۔ ۔

  ليکن تو ای زن۔ ۔ ۔ ۔ و 

  تو ای زنی کہ ھميشہ رنج برده ای

  دھان خود گزاریه ی آنکہ به جاتو ای زنی کہ لقمہ را ب

  برای شو ھر و طفلت گذاشتہ ای

  ستمہ از بطن تو بہ تپش آغاز کرده اھ تو ای زنی کہ قلب قہرمانان  دنيا،

  و تو اولين الفاظ را بر دھن شان گذاشتہ ای

  بغہ ھای دنيا راگرفتہ ایو ای زنی کہ دست نا

  تو می گويمه ب

  اشتہ ایذو تو ای زنی کہ با ذق ذق طفلت خواب خوشت را گ

  او را در آغوش کشيده ای

  تو می گويمه  ب

  و تو ای زنی کہ در مقابل ھر ظلم شوھرت برايش لبخندی داده ای 

  تو می گويمه شتہ ای بذ واز گناھش در گ

  :و فرياد بر کش کہ شا ات را از ھم بکلب بر ھم فشرده

  ما ھم آخر انسانيم، می خواھيم زنده باشيم، آزاد باشيم(

  ما نہ کنيزيم نہ برده، ما زنان استوار تر و پر توان تر

   با صبر و حوصلہ وطاقت ونيروی خويش چہ بسا از شما بر تريم۔ ۔ ۔ ۔ 

  ھر چند زيرواژه ھايی قشنگی چو۔ ۔ ۔ ۔ 

  ثال آنجنس لطيف و ام

  مارا پنہان کرده ايد

  ليک ميدانيم ای دژ خيمان

  شما از ما می ترسيد

  )شما از ما می تر سيد

                         

  

  

 


