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 2۱1۲مارچ    7 رحمانه سیر

 


 بمناست روز جهانی زن

 زن افغان 



زن شـــدی ای  درخشان   از ماه   تر  تابنده  که  ای 

زن ای  شــــدی  و گوهر و مرجان  افراشتی  قد بر

بن گـــل   وـچ  شـــاخت  بشـــگفته  نه  ب شـکســـتند   

زن ای  شـدی  خان  زن  که  ودی ــنب بیش  کودکی 

خداوند  بعد   جهــــان  به  مردی  خالق  خود  که  تو 

ای زن شدی  فرمان  گوش به  ،بنده شدی ،َخم شدی

برادر    جرم      بـــــــدل در    ترا گرفتــــــــند   دبَ 

زن ای    شدی  بریان  سوختی  و ستم  ظلم  زآتش 
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ودتـــوج  ز  شاهی  بستر    ودـش  زیبنده   که   تا 

زن   ای دی ـــش  کاخـــان   زر و زور رواننـــدۀ با 

ودیـــبگش  بدنیـــــــا   دیده  خدا  امر  با  کـــه  تو 

زن ای  شــدی  مردان  زنده در گور به امر و نهی 

گرفتست رنگ  ان تو جهـ ال ـجم ای که از حسن و

دی ای زنــش چه داغـان  رخ برده  زجر تیزاب به 

مردنـدنشــ   بیشــت   ه ایرذ را ــت  بود  رمق  تــــا 

زن  ای  شــدی  دوران  شهرۀ  نا مور و  و  ُمردی 

در بــــند اســـارت  ایبوده  هر قــــــدر مینــــگرم 

ای زن دی ــش  گریبان و دسـتروز ها با غم خود 

و ُمعلم خواهر و ای مـــادر و معشوق  ای زن، ای 

عشق گشتی و به خون و رگ هر جان شــدی ای زن

گریه می گـــــیردم آخـــر که چرا در همه عمــــرت

 انســــان شـــدی ای زن  یادیزق آـــبی نصیب از ح

جان   در بدل   ب خرد« واه ــب » تو    عشـــق  لذت

زن  ای  شدی  ه در سینۀ او حسرت و ارمانــزآنک
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شعر از خانم صالحه وهاب واصل
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