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شیما غفوری

بر خیز ای زن
به مناسبت روز جهانی زن

چون قطرۀ ز دم به نگاهــم رسیده است
بـر قلب مــن چـو تیغ بُرانی خلیده است

هرقطره اشکی را که به چشم تو دیده ام
هر آهی را که از لب ســردت شنـیده ام

هــــر داغ سبزی را که به پشتت نهاده است
هرگز نمی توان به سرشکم فـــرو بشست تا ایــن

قمچین خشم شوهــر معـرور و مــست تو
چـنـیـن به بـنــد بــود پــا و دست تو

مویت که راز لـیـل ســیه در درون اوست یا
چون شاخــه هـای ســرد و زمستانی درخت

جــــــــــــلـــوۀ لطیف طال را نهفته است
بـــار سـفـیـد بـرف عـظـیم را گرفته است

بس شـعـله هــــای رنج و الم در وجـود ُتـست از
بس زخمه هـای جـــبــر زمــــــان را کشیـده ای

ســــوز جان و تـــــــن لب تو بَسته گشته است
آتــش نــهـان صــــــدای دلت را نگـــــفـته ای

اما عـزیـز مــن لـب تـو تـا بـه کــــــی چـنـیـن
قـلـب اسـیر تـــــــو گـل مـن تــا بکــــی بــــود

خاموش و خشک و پر زهراس از صدای مرد
آزرده از جــفـای زمــــان و جــفــــــــــای مرد

بس شاعــــران که حسن و جمالت ستـــــوده اند
امـــا بـه غـیــر حسن و کرامت به چـشــــــــم تو

یــــــــــا مـــادر عــزیــز و کریــمت بگـفته اند
ســوگـنــد وعـزم و جهد و شــهامت نهفته اند

بـــرخـیــز و راه بـیـ ُفـت و بـغـلـط و بخیز باز کین
مشت جــبـون یـــــأس و الـــــــم را مزن به دل

راه ما پُر از دره و دشت و کوه و جوست
زیــرا کـــه در نهایــت راه شــمـــــع آرزوست
شـــاید کــه در میـــانــه ره در روی بــدار

شایــد به هـــــر قــدم که گذاری خطـر بود

امـا چـه گفت مــــرد کـُهـنسـال باغـــــــبان
گــــر تخـم گل ُخبست ز طوفان غمی مـدار
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