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میرزا تورسونزاده

روز جهانی زن بر همه زنان مبارک باد
خواهران و مادران گرانقدر:
روز بزرگ و گرامی زن را به همه یی شما مبارک باد می گویم از اینکه از  365روز یک سال تنها
یک روز آن به زن اختصاص یافته است .احساس شرمندگی می کنم.
احساس شرمندگی در برابر مادرم ...احساس شرمندگی در برابر همه یی مادران ...و در برابر هر
یکی از شما ای کاش کم از کم  364روز را روز زنان اعالن می کردند .برای مردان همان یک روز
بس بود .لذا همه روز های سال روز های شماست ،و شما محور مناسبات اجتماعی انسان در تمام لحظه
های زندگی هستید .این روز و همه روزهای سال به شما مبارک باد .همیشه خنده خوشبختی و سعادت
بر لب های تان باد .تحفه یی را خدمت شما تقدیم می نمایم که در یکی از کنسرت هایم که به تاریخ 5
مارچ  2017به مناسبت روز جهانی زن در کشور هالند (شهر امستردم) به شکل الیف ثبت گردیده
بود .چون آهنگ را یک روز قبل از کنسرت ساخته ام ،با بزرگواری ایکه دارید بر کمی ها و کاستی
های آن ببخشائید.

زن اگر آتش نمی شد ،خام می ماندیم ما

نا رسیده باده ای در جام می ماندیم ما

زن اگر مارا نمی بخشید عمر جاودان

بی تخلص ،بی نسب ،بی نام می ماندیم ما

گر نمی دیدیم ما از کودکی آغوش گرم

از محبت بی خبر ،ناکام می ماندیم ما

گر بچشم ما نمی دوشید مادر ،شیر خویش

کــور مادرزاد در ایــام می ماندیـم ما

گر نمی آموختیم از زن ره و رسم ادب

بدگهر ،بد ذات ،بد فرجام می ماندیـم ما

زن اگر آتش نمی بود ،خانۀ ما سرد بود

بی چراغ روشنی در شام می ماندیـم ما

گر کالم اولـیـن از زن نمی آمـوختیم

لب فروبسته به هم ،چون الم می ماندیم ما

آتش زن بود که ما سوختیم و ساختیم

ورنه چون سنگ سر احرام می ماندیم ما

برای شنیدن آهنگ اینجا کلیک کنید
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