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 زن  یاشک ها

 

 
 ق یغر  شیداشتم که خدا  یکنند.خواهر  یم  هیگر  اریبس کنند و  یم  هیکه دارند زود گر  یقیزن ها به حساب عواطِف رق

 ی م  هیاو گر  ییترور شده بود آن خواهِر من سه روز به خاطر جوان  کایدر امر  یجان اِف. ِکند  کهیهنگام رحمت کناد
را   خود  والیبعد ها اند کرد.  یم  هیخود گر  ۀاز دست رفت  زیعز  کی  یبرا  ییکه گو  ست یگر  یم  یکرد وچنان به تلخ

چنانکه   کردیم  هینشست وگر  یم  داریشان ب  نیشب تا سحر بر بال او شدند  یم  ضیفرزنداِن ما مر  یکه وقت  دمید  یم  زین
  کرد. یخود عالج م یرا با اشک ها  یضیمر یپندار

 خود  ارِ یوبه اخت   ستی ن  یجبر  یشغل  یسندگینو  یرشته کارها  کی من    یبرا  میا  دهیاکنون که ما هردو به سن تقاعد رس
  ی من هنوز هم به همان سخت جان  والِ یاند  ی به کارم ندارد ول  یکار  یکنم واگرنخواستم کس  یوقت خواستم کار م هر

چنانکه من به کار    می گویاندازم وبا خود م  یگونه مواقع شانه باال م  نیمن درا و کند  یم  یُگل پرور کند،  یکار م
مرا   یکه گاه  زیچ  کیبَرد واما    یحتماً از کاِر خود لذت م و کند  یم  یذوِق خود گل پرور  ههم ب مشغولم او  یسندگینو

را   ما  یهردو و کرد  ی لطِف خاص م  کی  رمردیپ  و  رزن یپ  نیحق ا کاش خداوند در  میگو  یم  خود با  و دهدیرنج م
  ی ا  قهیسل  غذامن در .دیکش  یزحمت نم  چیمان ه  یغذا  یۀته  یمن برا  والِ یاند  تا دیگردان  یازمین  یخوردن ب  ازِ یازن

  را  زهایچ  اریمن بس  والِ یاند  یول  خورمیکامل م  یرا که به عنوان غذا جلوم گذاشتند با اشتها  زیهر چ خاص ندارم و
ً یاگر اح پسندد و  یرا هم چندان نم  گرانید  یدست پُخِت خود وعروسش غذا   یخوش ندارد وبه استثنا درست    ی غذا  انا

" م یگو  یخود م کند ومن با  یهم م  هیپنهان از چشِم من گر  دیُغم ُغم وشا  زیبرخود ن  گری نبود د  الشیدیکرده اش مطابق ا
  شود؟ یپُخت وپز خالص م نیاز جنجال ا و کند یچه وقت تقاعد م  چارهیب نیآخرا

است که    یاهنگ فرانسو  کی  ۀکنم ترجم  یم  میامروز تقد  ادداشتیدر    آنچه فتم،یبه هر صورت از مقصود دور ن
آهنگ   نیمن باالخره از هم زن است و  یبه من فرستاده است وعنوانش اشک ها  یس یانگل  س یرنویآنرا با ز  یدوست

داشته    غیما مردان در از اشک را به زنان داده و  یگرانبها  یۀخداوند)ج( هد  یکنند.آر  یم  هیدانستم که زنان چرا گر
  رت یغی اند:"ب  فتهبه ما گ  میا  ستهی گر  یهم وقت  یدرکودک  یکه حت غرور مردانه گردد  ی است تا رقِت عواطِف مان فدا

همان ضرب المثل تا    ییکنم که مصداق واقع  هیخود گر  والِ یاند  یشود برا  یدلم م  یکنه".من گاه  ی م  انیمردآم گر
کاِر خانه را به دوش   که بار  گری او وزنان زحمتکش د  یترجمه را برا  نیا .باشدیم جان به تن است جان بِکن است،

توانستم دست از غذا خوردن    یرفع زحمِت او م  یدهم که اگر برا  یم  نانیخود اطم  والیاند  یبرا و   کنمیم  میدارند تقد
نداند که بسازد   چی++ هچیپ چیهنِر پ  یشکِم ب  نی)ایسعد  خیکه به قول ش  فیح  یکردم ول  یکار را م  نیبکشم حتماً هم 

 (چیبه ه
 :زن یاشک ها  هم نی شما وا نی ا

 
 زن یاشک ها                                   

 "کودکی از مادرش پُرسید:"آخر گریه بهِر چیست؟ 
 ".گفت مادر:"چون که زن استم 

 ".باز کودک گفت:"من این را نمیدانم 
 :گفت  مادرش بگرفت درآغوش کودک را و 

 ".آری، هرگز هم نمیدانی "
**********        

 از پدرهم بعد ها کودک،
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 "پُرسان:"مادرم آخر چرا پیوسته می ِگریَد؟ گشت 
 .پاُسخی روشن نداد آن مـــــرد 

 ".پوچ می ِگریَند  گفت:"زن ها بهِر هیچ و
 ".بی دلیل روشن ومفهوم می ِگریند 

*************        
 کودک آخر ُشد جوان، 

 :با خدا آن ُعقــــدۀ دیرینه را بگشود 
 "بس آسان؟کای خدا،اخر زنان بهِر چه می ِگریَند  "

 :را داد پاُسخ  ایزد او 
 آفریدم چون که زن را،"

 زمن میخواست تا خاصش کنم پیـــــدا، او
 شانه هایش آفریدم سخت نیرومنــــــد 

 تا بََرد باری جهانی را،
 آری،آری، سخت نیرومند اما نرم، 

 تا ُکنـــــد احساِس آرامش، 
 که بخشد زندگی، دادمش نیرو 

 سرکش وگپ نا شنو، لیک چون فرزند باشد 
 سر کشی را میدهد با مهربانی های خود پاداش،

 که او دایم بماند استوار،  دادمش نیرو 
 دیگران نا استواری چون نمایند اختیار، 

 بیماراز صد گونه درد؛ گرچه باشد خسته و 
 لیک باشد خانه اش را مهـــربان غمخوار، 

 من به اواحساس یک جا با حساسیت، 
 و با کودکان،داده ام تا عشِق ا

 فارغ از هرگونه قید وبند باشد؛
 .گرچه آنان مایۀ ازاِر او گردند 

 دادمش نیروی بخشایش، 
 تا بپوشد چشم از کوتاهیی شوهر، 

 در کناِر او بایستد، 
 همچو صخره فارغ از تشویش وضعف،

 باز درپایان کارش اشک بخشیدم؛ 
 ".تا بیفشاند سرشک هردم که خود خواهد 

***************           
 !چشم بگشا، ای عزیِز من

 زیبا،  و نیست زیبایی زن درجامه های فاخر
 موی خوش آراسته؛ یا به روی و 

 چشِم او،  دو  هر  در هست زیبایی او 
 چشِم او دروازه های قلِب پُرمهـــــر وی است،

 عشق در چشماِن زیبایش چه خوش جا کرده است،
 .می ماند قلِب او از جوشِش این اشِک خونین زنده 

 برمنگهم/ششم اکتوبر دوهزاروششم میالدی                       
 متأسفم که این سرود را بدون زیرنویس انگیسی اش این جا گذاشتم.               
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