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  تو بنشان در باورت نہ

  تو بگو نہ

   نمی خواھم،ديگر نمی خواھم،نہ،نہ 

  تو بگو نہ

  ولی ھرگز نگو نمی توانم

  يرا من نيک می دانم کہ تو ميتوانیز

  تو توانايی ای زن

   نيمہ ای آسمانی،تو نيمۂ زمين

  تو پر توانی

   آری با خون تو،با خون تو

  و با خون فرزندانت 

   سرمايہ می چرخد عظيمماشيناين 

   مايہ می چرخداين فرو،اين دنی ،دنيا بہ کام اين پست 

  ديگر بس است 

   عزيز من ،مادر من ،خواھری من



  ديگر بس است ،دختری من 

  ديگر بس است

  سالھا در کوره راھی زندگی زجر کشيدی

  خاموش گريستی

  اکنون ديگر فرياد شو

  ديگر نمی خواھم،کہ نمی خواھم 

  قہ ھای زنجير را بگسل اين حل

  بدور افگن،مذھب پر تذوير را 

  بگشا تو قفل زو@نہ

  بگو نہ نہ نہ

  شھادت بده بہ درخشش خورشيد

  یس تۂ سياھچال بپونگذار در

  مشو خاموش در پردۀ ازشرم وحجاب

   سراب يک است سرمايہھوش کہمدمشو 

  تو فرياد شو ديگر باره فرياد شو

  داد شوبدھن استبمشتی 

  بگو نہ نہ نمی خواھم،ديگر نمی خواھم

   تا بہ کی؟بہ کی آه،تا 

  در غرب زير پای دژخيم سرمايہ می پوسی



  گاه عرضۂ بازاری ھمچو جنسی

  در شرق در زير حجاب سياه امپرياليزم

  ر پنجہ ھای خون آشام ارتجاعد

  اين نوکران سيا

  تحقير می شوی،توھين می شوی

  آری ،آری، آری

   می خورند حقت ،شرق وغرب،در شمال و جنوب

  و جنسی می فروشندترا ھمچ

  زير سياه سنگ مذھب مدفونت می کنند

   و گاه بنییاھلگاه گوشت برد ج

  اوھام وخرافات مجنونت می کننددر گرداب گاه 

  گاه زنده می سوزانند ترا

  ای زن بر خيز بر پا

  ای زن بر خيز بر پا

   رابدور ريز اين چادر ظلمت

  مشت شو،فرياد شو

  بر ھم زن کاخ بيداد شو

  بکوب بدھان دژخيم

  بگو نہ نہ نہ



  نمی خواھم ،ديگر نمی خواھم

  ھمچو جنسی عرضۂ بازار شوم

  ريدار شوميا بھر سود تو طالب خ

  تقدير رانمی خواھم دگرحيلہ ای 

   حلقہ ھای زنجير رااين،ميگسلم 

  نمی خواھم بار بار کوبيدن ديگر 

  شدن در گوشہ ھا خزيدن خاموش 

  بگو بگو ای زن بگو

   ديگر نمی خواھم،نمی خواھم

  ديگر نمی خواھم۔

  

  )سوما کاويانی                                           (

  

  

  

  


