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  آخر اين من کيستم؟                             
  ،من زنم محکوم دوران

  من چو زندان  زندگی بر

  ھراسان دوجود خو از

  خود گريزان ميشوم از

  پا و%نه برزيکطرف 

  سوی ديگر طفلک معصوم گريان

  وجودم عشق سوزان  در

  ميکند شعله فروزان

  ؟آخر اين من کيستم

  ؟ من چيستم

  مصيبت رنج و اين ھمه با

  خود ندا ، ميدھم باصدا بی

  

  من زنم 

  من دخترم       

  من ھمسرم               

 من مادرم                        
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  گفت يک ک0م ميشود

  !   آخر من انسانم

  دست مرد رمن زنم زيبا ھمچون لعبتی د

  وقتی ميگويم که مرد

  امتياز نيست بين آنکه آگاھست

  پيوند به من ه درآگانا و

  خواھد آنچه او

  رو کند مرا چون موم زير و

  نگھی ميلش نباشد وا

  سو کند شکوه ھا ھر

  کند بيابد ديگری، ميلش بسوی او گر

  بپرسم من چرا؟ گر

  کند انه ام بيروــــاز خ                  

  نميداند که طفلش بھر مادر خو کند او

  بعد مادر طفل سرگردان بھر سو رو کند

  ! م من زن

  اما چه دارم ارمغان

  ، اين سرزمين بيکراناندرين پھنا دشت

  ؟خواھد گفت جواب هک الم راؤاين س

  پر گشايم مثل يک پروانۀ آزاد بال و مميتوان

  گشايم ن سرطرف سبزه زارا سوی باغستان و

  ؟ميتوانم سازم از دنيا دل شاد

  ارعاب  بند و ازھر دور

  ؟علم آموزم

  ای زمانبلند بر یوانگھ

  افرازمرق آزادی انسان بربي

  ميتوانم در بھار زندگانی

  محبت گنده ازعشق ودلی آ با

  محبت را رباتخم پر

  ؟بوستان صداقتھا بريزانمه ب
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  ای مرغ عاشق رانم من صدميتوا

  بگوش مرغکان وحشی جنگل رسانم 

 :سردھم ياران که  را ميتوانم اين ندا

  اين بار عظيم زندگی را 

  ليھا بنای دوستيھا ھمد بر

  ميتوان بنياد کرد

  تا که زان آينده را بنيانگذار خوب بود

  تا دگر زن را کسی ھمچون متاعی

  کان خويش نفروشدد در

  ؟پيکرم رابا چه حقی ميفروشيد 

  ؟دل سودا شود وعشق متاع نی با چه دکا

  ؟اين چه تضمين است برای نسل ما

 

  

 

 

 


