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 رسوده ای برای همه ) فرخنده ( های سوخته به آتش بيداد ، بی خردی و جهل مستدام ... 

 ____________________________________________________ 

  کبــک و کفتـــار 
 نفس های عمرم 

 در آتشدان تنگ نظری سوخت 

 از همان دم 

 که همدم آدم شدم 

 بسيار ساده لوحانه فکر ميکردم 

 که او با آدميت اش با من حساب یم کند 

ن نشد   اما دريــــغ که چني 

 رنگ گناه ناکرده را 

 از همان دم به چهره ام پاشيدند 

  که از فردوس رانده شدم

 معلوم نشد کار یک بود 

  ايزد يا ابليس ؟

امروز  همان دم تا و از   

ای به هر حيله و بهانه    

 هریک هرازگایه 

یم شکند  رس و پيکر من را   

را به جرم زن بودن  من  

 پا گي  
ی
ق   و جهل بی خردی رسر

یم کشاند  مبه خاک و خون  

یم زند  يا آتش به خرمن حياتم  

 و نام اين جنايتش را 

 تعصب نامویس یم گذارد

 و غربی بدون تعصب 

 از جسم زن ابزار اقتصادی یم سازد 

 و در بازار سکس 

 دالیل یم کند 



 آيا زن به تنهابی ميتواند اين همه را انجام دهد ؟ 

  بنام مرد کارگزار نباشد ( نامردی) اگر دست هر

را فرهيخته و فرخنده گفتند  گیه به دروغ من  

الاقل برای آنها  من  

و نه فرخنده  منه فرهيخته بود  

سياست های ترفند و تبليس  و گیه با سلسله   

 من را هم رديف یم سازند

 وکيل و وزيرم یم نامند 

 روز های نام نهادی را به نامم تجليل یم کنند 

 هشت مارچ ، روز زن ، روز مادر و ... 

محض همه دروغ ، دروغ  

رمت ميگزارند   
ُ
که نه به مادر ح  

  نه به زن رحم یم نمايند 

به دروغ نشان داده باشند  خواسته اند تا   

 که گويا حقوق زن مراعات یم شود ؟!! 

ن نبوده ونيست   نه چني 

 اين دل خوش کردن ها واهيست 

 که منق
ن
را سنگسار میکند انوب  

   با بريدن لب و زبان و گوش و بينن ام

 حقم را کف دستم یم گذارد 

 حق ، حقوق ، کدام حق و حقوق ؟ 

وطيش   همان که در سايه مشر

ف و ع تم تجاوز یم کنند فبه ناموس ، رسر  

انه يا آنکه با همان شمايل کودک  

 به اجبار با همسال پدران عروسم یم سازند 

 با اتکاء به همان حق و حقوق   

 من را به جرم زن بودن 

دندر رسبازار به شالق و تازيانه یم بند  

  فرمان ميدهند به قتل و آتش زدنم

ندمن  بچه هايم  را از   یم گي 

ميکنند زنده کفن پوشم  

   من سلب یم سازند وزش و آزمايش را ازحق آم

  حرف ) نه ( را حک یم کنند من به ذهن و ضمي  



را از همان کودیک  من  

ن ، نخند ، نرو   با هجاهای نگو ، نبي 

  زنندو دهها ) نه ( دگر پيوند یم

  ؟ گردد  چگونه ميتواند حایم حقوق من

بکند  و مراعات حق من را   

  انکار ناپزير پس با اين همه حقايق

؟  مآخر بگوئيد من یک هست  

 اگر شالوده و بقای حيات من استم 

 اگر نطفه ها و سلسله ها از بی من است 

ف آدم من استم   اگر ناموس طبيعت و رسر

 اگر به وجود من نياز عاطفن است 

م  اگر  م ، همشم يا دليی مادرم ، خواهرم ، دخيی  

 پس اين همه جفا چرا ؟ 

  ، به نام خدا چرا ؟؟اين همه سنگ و ستم 

یم شد   کاش ديده ای وا  

نگاه یم شد  به اين همه نامردی و نامردیم   

 تا یم ديدی ای همنفس

  یمردساالر  تمس ای هم زنجي  

 گنه شان نخواهد کرد 
ن
 که هفت دوزخ تالق

  گنه ای آن
ن
که به نام مرد   نامرداب  

 در همه ای عرصه ها ، همه ای سده ها 

به حق زن کرده اند  ستم به ناحق  

وجودی که بازهم به آن م  

عشق  برای اندیک مهر ، اندیک عاطفه و اندیک  

  هر در
ن
سويش دويده اند  بهزماب  

 و برايش گريبان دريده اند ... 

مم یم آيد از گفتار  رسر  

 چه حاصل شکوه کبک پيش کفتار ؟!! 

اينست  من در باور  

 تا کردار نيک از پندار نيک پديد نيايد 

 تا خرد و دانش 

 همطراز و همسنگ زيست آدم نشود 

 یم ماند . 
ی
 به آدم بودن شک باق


