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  !!!زن روزِ 

ھم طريق شما از امروز قام وا�ی زن رامَ ه احترام ب ديرتر، اين ارادت و اگرچه يک روز
  : کنمپيشکش مي

گذر، خود، اززنان بردبار، صبور صوصخبه تمام زنان ب ،را "زن  روز خجستۀ"، ھشتم مارچ
نرم  پنجه دست و ين طرف با حوادث خونين پنج سال بد وطن که از سی و جان نثار بارز ومُ 

  : کنممي ءشان اھدا ه نام بزرگ شعر ذيل را ب از صميم قلب مبارکباد گفته و ،دکننمي

  

ان زنتـآسدنـــــــــلــام بــــــقم از ه تـوشنب      ان زنيب رفت ازـــــــه رنگ گامخ روزام  

ام و نشان زنــــــــــمه نـھ است از رتا�ب      رار گفته امـــــــــــــه تکال بقن مد اييـجتم  

ان زناده شتبت افـرتــند مـــــــــلـبس ب از      رسده جRلش نميب ام رــــــــــــای فکـقنـع  

ان زنــــــدر جـبدان ق  !!!اسشناای قـدرن      ميدھد بما  انـــج  يرۀـش است و ادرزن م  

وان زناز ت رپ  ازویب و زافل مشــــــــغ      ن مادریت مـنزلت و شأـرقـدرت اســــــپ  

مالی به شان زنو ک ـــRل دا جـــداده خـــ      َدورش طواف کن  به ، مراد ون کعبۀـــچ  

ـاروان زنـــره نبود کـ ازِ تـــــــــر پيشـگــ      مر و زندگیـع افلۀــــوست قبی رنگ و ب  

ان زنناشد عـبيال نخ ربر رھـــــــــــــگـــ      ال وقوف نيستـــجان خويش مجکس را ب  

از زبان زن  شود ند لب ه ای مغـر نــــگـــ      بردبه تجليل مي  رشتهـــــــــف ، ه فلکر نُ ب  

از آسمان زن  دگیزن اک ــــــــره خيت رب      سعادت دميده است  ورن ، تابون آفـــچـــ  

ران زنــرب و قِ ــد به قُ ان نه يمــز کــاجع      ـود به مسند قدرت نشسته اندـــه خــآنان ک  
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ان زنتــر از آســـــــــــــگــم  ودشيمآدم ن      اه کســــــــايگج ود ت ببھش ۀروض رـــگ  

دان زندرـــــــوای زن و قنمکس نيست ھ      روز در وطنه امف کيزار حــــــــا ھـــام  

ان زنـــــــــــامتح  ، عجبدننکـيه مردانم      نددھـيم ش آزارعـتريـــــشـ ــربۀـــــــا حـب  

د طالبان زننرض کــــــــرک فـــروز تام      ھمه فرضست فرض عين بر تحصيل علم  

گل بوستان زن  ،فتهشکـ  ۀچنـون غــــــچ     د اسارت است يق  هب  اهيس ۀانــــــــخـــ در  

ج و غم بيکران زنه رند بشزوده ـــــــافــ      اره کم نکردـــــــچــوه و بييدرد ب ارکس ب  

  »اسير« ، مشکلستاين جفا به وطن تصوير

 زان زنـــــــــــــگ خـزن و رن دۀقــــد خـمي

 

  

  ) م 1998 فبروری، بن المانــ  »اسير« نسيم .م( 

  

  

 

 


