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 رودابه فروتن

 
 07/03/2018 

 زن یبه مناسبت روز جهان
 

 زن هستم من

 یتا تو باش یدار خاموش نهیآئ

 زن هستم من

 از نسل سین دخت و رودابه زنى

 زن هستم من

 از نژاد آرتمیس و آرزو زنى

 زن هستم من

 و باروِر خوشبختى و سرزندگى زاینده

 زن هستم من

 بانوى روى زمین و آسمان باالنشین

 زن هستم من

 اى در قلب یك مادر فرشته

 زن هستم من

 ارزانى در كالبد یك خواهر روح

 زن هستم من

 دلباخته اى چون همسر عاشق

 زن هستم من

 دردهاى روزگار ۀو پرداخت سوخته

 زن هستم من

 نگ كارزاربه دست گرفته در ج خنجر

 زن هستم من
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 اما آتشین و شرار خاموش

 زن هستم من

 تر از استوار استوار

 زن هستم من

 غرور و پایدارى ۀزایند

 زن هستم من

 دار پاكى و یك دلى آئینه

 زن هستم من

 اما رؤوف و نازنین آهنین

 زن هستم من

 آریا زمین بانوى

 زن هستم من

 ات یکس یتلخ و هم از ب یکالم لحظه ها هم

 زن هستم من

 ات یپناه خستگ یب اوری

 زن هستم من

 داریپا تیکنار غصه ها در

 از ستون استوار یاستوار

 زن هستم من

 که نگاه تلخ جهالت زنى

 در بند کرد و در کنار پنجره زندگى مرا

 ام در بند کرد چهره

 زن هستم من

 یتا تو باش یدار خاموش نهیآئ

 یکمال دلخوش در

 زن هستم من

 ....تو را چون عشق آوردم به جان اما همانم که من

 آشکارا میگلو یبر رو یپا بنهاد تو

 زن هستم من

 باال مرو از روزگار نیچن نیا

 ینباشم تو ندار گر

 در کار زار یی چاره
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 زن هستم من

 گشت از شرم ینگاهم آب خواه از

 زن هستم من

 ینشانم من ترا در الله زار یدو دستم م با

 اندر کنارت، یزن کیمن هستم  نیا

 یکوه استوار همچو

 زن هستم من

 

 انیپا

          
 


