
  زنیجھان روز مارس ٨ مناسبت به •

 .......یزن

 که شوق بال و پر دارد                              شناسم منی را میزن

 م از سفر دارديدو صد ب                     ُ از بس که پر شور استیول

     خانهیک گوشه يکه در                               شناسم منی را می         زن

  خواندیسرود عشق م     درون آشپزخانه         ان شستن و پختنيم        

 دش در ته فرداستيام       ش خسته و محزونيصدا     نگاھش ساده و تنھاست

  

 مان استيد پشي گویکه م          شناسم منی را میزن

 ق آنست؟يکجا او +         چرا دل را به او بسته

 ن خانهيزانم از ايد           گرير لب گوي ھم زیزن

  زند شانه؟یپس از من م         طفلم رایچه کس موھا       ن پرسدي از خود چنیول

 

  نوزاد غم داردیزن             آبستن درد استیزن

 ر کم داردينه شيبه س           ديد و گوي گری میزن

  بافدیلباس تور م              يی با تار تنھایزن

  خواندیر منماز نو          یکي در کنج تاریزن

  مانوس با زندانیزن        ري خو کرده با زنجیزن

 !نگاه سرد زندانبان            :نستيتمام سھم او ا

 ريک تحقيرد ز ي میکه م             شناسم منی را میزن

 ري تقدین است بازيکه ا                خواندی آواز میول

  خوابدی با اشک میزن              سازدی با فقر میزن

  داندیگناھش را نم          رتي با حسرت و حیزن

  درد نھانش رایزن             ش رايس پاي واریزن

 !ی چه بد بختیندش          چه بد بختيک باره نگويکه            ی کند مخفیز مردم م

  دارد غمیکه شعرش بو             شناسم منی را میزن                               

 



 چ و خم دارديا پيکه دن             دي خندد و گوی میول                  

         که ھر شب کودکانش را             شناسم منی را میزن                  

 نه اش دارديدرون س            یاگر چه درد جانکاھ         خواندیبه شعر و قصه م           

  ست در خانهیکه او شمع           ترسد از رفتنی میزن                  

 !ن خانهيک است ايچه تار           رون رود از درياگر ب                 

              طفلم بخواب امشبیکه ا          ی خالیکنار سفره            شرمنده از کودکیزن

 يی ++يیسرود +         و من تکرار خواھم کرد                 یبخواب آر

 که رنگ دامنش زرد است             شناسم منی را میزن               

 ! پردرد استیکه او نازا          هيشب و روزش شده گر                

  رفتنش رفتهیکه نا             شناسم منی را میزن                

  بسه: اد کهيزند فر         شير پاھايدلش در ز            ش ھمه خستهيقدم ھا    

 دهيھزاران بار جنگ      طان نفس خوديکه با ش            شناسم منی را میزن  

 !دهيتمسخر وار خند            بد کارانیبه بدنام           و چون فاتح شده آخر  

  

  ماندی م خاموشیزن                      خواندی آواز میزن            

  ماندیان کوچه ميم                     شبانگاھانی حتیزن           

 به دستش تاول درد است           در کار چون مرد استیزن           

  در شکم داردینيجن         گريفراموشش شده د            ز بس که رنج و غم دارد

  مرگ استیکي نزدیزن              در بستر مرگ استیزن           

   دانمی دانم، نمینم            رد؟ي گیسراغش را که م           

           

 ردي می آھسته میزن               کوچکی در بستریشب                   

 ردي گی ھرزه میز مرد                   ھم انتقامش رایزن                   

      )ین بھبھانيميس(                                    شناسم منی را میزن       ...                     

                                                                                                                         

   اد  زن بر شما مبارک بیھشتم ماه مارس روز جھان     


