من زن آھنم!
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نغمہ ھايی من ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
صرف سرود عشق ھوس نيست
من در پھنۂ ھستی آبديده آھنم
فوالدم!
سندان را با من رشتۂ عميق است
من بدست آھنگر روزگار شکل گرفتہ ام
عشق من خود آتش است
نغمۂ من خود شعلہ است
سرود من غم جاودانہ است
من زن
آھنم !
آری من زنم ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
و اين افتخار جاودانۂ منست
من رويين تنم
ديگر بيمی ز جالدان ندارم
بار ھا بدست آھنگر زمان کوبيده شدم
بار ھا آب شدم و با آتش نامرعی حوادث
سوختم و نرم شدم وفوالد گشتم
ليک در نرم ترين گوشہ ھايی وجودم
من نرم ماندم
عشق را و ھوس را در خود پرورده ام ،می پرورم
نرمش و نام را با فالخن زمان بدور افگنده ام
ديگر نہ ترس ز نامی دارم نہ زننگی
من واژۀ نہ را در وجود پرورده ا م
باری۔ ۔ ۔ ۔ ۔ باری ،باری متھمم کنيد و بسنگم زنيد
بداری جھالت ھای تان بيا ويزدم
ليک من ھمانم کہ ھستم
بی ھيچ ھراسی بہ پيش می روم
عشق می ورزم ودوست ميدارم

زندگی را بميل خود ميگذرانم
درد من با درد مشترک آميختہ است
ليک من درد خود را نيز احساس ميکنم
من آبديده انسان۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
ہنوز کہ ہنوز است
دوست دارم در کوچہ ھايی تاريک پراگنده ايستم
و برای ذھنم کہ ھرگز آبديده نشد
صرف يک حرف محبت می جويم
من عشق عمومی را ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
با عشق شخصی يکجا در سينہ می پرورم
و دوست دارم آزادی را
من در قلمرو ممنوعہ ھا پا گذاشتہ ام
ديگر بيم و ھراسی زدژخيمان پشمينہ پوش ندارم
من زنم کہ ديگر فوالد گشتہ ام
بدست آھنگر روزگار
و نعل آھنينم بپای سمند تيزپای حوادث
فرو کوفتہ شد
سمند من با پاھای باد پا
ھر عظيم سنگ را در ھم می کوبد
آری من زن آھنم
نغمہ ھای من صرف سرود و شعر و آھنگ نيست
من در پھنۂ ھستی آبديده آھنم
فوالدم،سندان را با من دوستی عميق است
من بدست آھنگر روزگار شکل گرفتہ ام
عشق من خود آتش است
نغمہ ای من شعلہ است
سرودم غم جاودانہ است
من زن ،آھنم۔ ۔ ۔ ۔
با نرم گوشہ ھای کہ از چکش روزگاربازمانده است
من در سخت ترين وجود خود نرم ترين گوشہ ہا را نيزدارم
عشق را در قلمرو ھستی درک می کنم
وھوس را باتمام ترين غبار آن می شناسم
ليک با اين ھمہ من زن ،رويين تنم
آری من زن آھنم و آھنين تنم
درد را من حس ميکنم با تمامی ذرات وجود خود

ودرد مشترک در رگ ھای من جاريست ۔
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