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مانند سخن به  یی مجله  یبود ، من ازمجرا یه مزند رازیاکنون در ش نیهم ،یراز یش یچون سعد یشاعر اگر

 :نوشتم یم ی!!! اجل!!!! سعدخیبه ش ،یخانلر زناتلیپرو یریسردب
 !ی. متظاهرهستیشیاند یوبه رفاه انسان نم یمفتن وُحقه باز هست یاجل! تو انسان خیش یا

 :ییگو  یوحقه م ریبا تزو یوقت
 ست ین راندازیاز ترکان ت ترسم

 کـَُشد  یم رآورانمیت طعنهء
 اغا؟  یسعد تیب نیدستمزد تست از و چقدر درآمد و یکن انیب یخواه یرا م یچ
  .یشیاند  یم یکه خرافات یاجل !!! هست خی، همان ش یهمان سعد تو

  .است راندازیترکان ت یآوران برا  ریومزدوروخادم ت راندازیکه باشد،غالم وبنده ترکان ت یهرکس ،شیاند یخرافات
 یدر زندگ یتفاوت چیباشند، ه ییکایآمر ایعرب  ای روس  ایپشتون  ایه  اهزاری کیاتاجیترک  راندازانیت نیا اگر

 .دهد یتووهم مسلکان تورخ نم یوغالم  یبنده وار ومزدور
 غهیکه به مادرت، بهمسروهمسرانت ،بخواهرانت،بدخترانت ،به ص یهست یفرهنگ  ینامتمدن وب یهمان سعد تو
!  یرا سروده ا یگر یوآدم تی بامدن گانهیمتعفن وب یشعرها نیا،ایخودت وبرادرانت وپدرت وبتمام بانوان دن یها
 :!زیهمه چ یمعرفت وب یب یسعد یا

 .«!مروت زنست یب مرد»
 :یسفارش نمود قتیبه مردکه رف کشبی ایو

 دوست هرنوبهار ینو کن ا زن
 به کار دینا نهی پار میتقو که
 :یرا آموزش داد  یگریدوست د و
 <!مشورت با زنان تباه است و سخاوت با مفسدان گناه>

 :که یفهماند ارتیهمد وبمردان
 به اریبس یاز مرد موذ زن

 از مردِم مردم آزار به  سگ
 :یدربوستان ،آرسن لوپن شد یتیدر حکا ای و

 زن شیمرو پ رونیب وزاندازه
 بر خود مزن غیت ؟ یا وانهید نه
 :یتباه نمود شرینداشته ات راب تیث ی،ح یلعنتبوستان  نی در هم یگرید تیبازدر حکا و

 شیخو یزمرد دینا تراشرم
 ش؟یباشد زنان را قبول از تو ب که

 که هست نیمع یرا بعذر زنان
 بدارند گه گاه دست زطاعت

 چو زن  ینیسو نش کیعذر  یب تو
 مزن  یکم ز زن، الف مرد یا رو
 َخم بود  ،یبگذر یاز راست چو
 کم بود؟  یبود کززن یمرد چه

 :یزد غیکه ترازادوپرورد ج یوبرمادر
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 زن دیخند گانهیب یدر رو چو
 مزن یمرد گو الف مرد دگر

 چشم زن کور باد گانانیب ز
 شد از خانه، در گور باد رونیب چو
 خوب خوش طبع رنجست و بار زن
 کن زن زشت ناسازگار  رها

 گفت کس را زن بد مباد یک ی
 گفت زن در جهان خود مباد دگر
 دوست هر نو بهار  نیزن نو کن ا تو
 به کار دینا نهی پار میتقو که

........ 
 خوب فرمانبر پارسا زن
 را پادشا شیمرد درو کند

 گفت کس را زن بد مباد یک ی
 گفت زن در جهان خود مباد دگر
 گرفتار زن ینیرا که ب یکس

 مزن یطعنه بر و ایسعد مکن
 ی و بارش کش ینیهم جور ب تو

 یسحر در کنارش کش کی اگر
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