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 متأسفانه در جامعه ای زندگی میکنیم؛

را تبریک می گویند و قربان صدقه ی ریخت و شمایل و موی « روزِ دختر»که امروز 

 بلند

و ابروی کمند و ظاهر زیبا و صدای قشنگِ دختر ها می روند و فردا بخاطر تک تکِ 

 همین خصوصیاتِ زیبا،

آنها را مورد آزار و شکنجه ی روحی و جسمی قرار می دهند و کالً یادشان می رود 

 که دیروز،

 !!!اشکِ چندین دختر را بخاطرِ یکی از همین دخترانگی های وجودش در آوردند

 ...باور کن دختر بودن در چنین جامعه ای تبریک نمی خواهد

 آرامش می خواهد،

 درک می خواهد،

 آزادی بیان می خواهد،

 زندگی آرام می خواهد،

 نگاه امن میخواهد،

 یک داشته باشند، نیاز به آرامش دارند،باور کن دختر ها بیشتر از اینکه نیاز به تبر

 همین که وقتی از کنارت رد شد، با نگاهت،

 !از دختر بودن بیزارش نکنی،بزرگ ترین لطف را در حقِ دخترانِ سرزمینت کرده ای

 همین که همکارِ خانمت را با نگاه های آزار دهنده،از هر چه شغل در این دنیاست،

 !حقِ دخترانِ سرزمینت کرده ای بیزار نکنی، بزرگ ترین لطف را در
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 همین که با کنایه های بی جا و بی ربط،تنه زدن های از روی هوس،

 و فکر کردن به لذت های مزخرف و یک طرفه ات،

 دختر ها را از راه رفتنِ ساده در این جامعه بیزار نکنی،

 !بزرگ ترین لطف را در حقِ دخترانِ سرزمینت کرده ای

 تو به هر دلیلی نشست، با نگاه های پلید و افکار منفیت، همین که وقتی روبه روی

 !امنیتِ خاطر را از او نگیری، بزرگ ترین لطف را در حق دختران سرزمینت کرده ای

 همین که با قصد و نیّت و نگاه ابزاریت بیزارش نکنی از زندگی کردن،

 !بزرگترین لطف را در حق دختران سر زمینت کرده ای

 نظر گرفتن جنسیت، گاهی صمیمی ترین رفیقش باشی،همین که بدون در 

 !بزرگترین لطف را در حقِ دخترانِ سرزمینت کرده ای

 نخوانی اش،« ضعیف»همین که خودت را از او برتر ندانی و 

 آنهم فقط و فقط بخاطر افکار پوسیده ی باقی مانده از فرهنگ جاهلی عربی

 داری دانست و نگهکه عزت و افتخار را در داشتن فرزندان پسر می

کشت، بزرگترین لطف را در حقِ دختران را مایه ننگ و به همین دلیل آنها را می

 !دخترانِ سرزمینت کرده ای

همین که مدام وادار به سکوتش نکنی آنهم فقط بخاطر دختر بودن، بزرگ ترین لطف 

 !را در حقِ دخترانِ سرزمینت کرده ای

ر ترش نکنی از صحنه ی زندگی، بزرگ ترین لطف همین که روز به روز ممنوعُ التصوی

 !را در حقِ دخترانِ سرزمینت کرده ای
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همین که حق انتخاب داشته باشد و اجازه دهی طبق میل و سلیقه ی خودش در این 

 جامعه

 زندگی کند،

 راه برود،

 لباس بپوشد،

 به روی صحنه برود،

 حرف دلش را بزند،

 بلند بلند بخندد،

 دلبری کند،

 ند،ساز بز

 آواز بخواند،

 زیبایی کند،

 برقصد و نفس بکشد،

 !!بزرگ ترین لطف را در حقِ همه ی دختران سرزمینت کرده ای

 وگرنه

دختر ها نه نیاز به پست تبریک دارند،نه نیاز به روز مخصوص،نه نیاز به، به رخ کشیدن 

 ...زیبایی هایشان

بجیِ کسی شوند که هر روزِ باور کن دختر ها هیچ نیازی ندارند که یک روز از سال آ

 !!!سال سوهانِ روح و دلیل بیشتر منع شدنشان است

 ....دختر بودن،جرم نیست! یک سبک زندگیست
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 بخدا قسم که همه ی ما دختر ها خسته شده ایم دیگر،

بس که ترسیدیم و لرزیدیم برای همه ی آنچه که حق ماست و محدودمان کرده اند در 

 ...این دنیا از داشتن آنها

 ما بیزار ازین خاک و این مردم نیستیم،

 بیزار از افکارِ ضدّ دختر،

در جامعه ی جهان سومی هستیم که بر علیهِ دخترانگی های خواهرِ هم خونش هم قیام 

 !!میکند

 ...می داند« روز دختر»و فقّط یک روز را 

 !!!البته که هر روز روز دختر است اگر اجازه دهند

 ...یا از لبخند همین دختر هابخدا که بهشت می شود دن

 «آرامش»

 !نام دیگرِ دخترانِ سرزمینِ من است

 وقتی که بتوانی در برابر این همه ناآرامی؛

 بمانی،« آرام»همچنان 

 !بی شک همرنگِ همان نام میشوی

 صبور ترین آفریده ی خداوندم،

 روزت مبارک،

 (: روزم مبارک

 ...ارمی تک تک تان آرزو دیک بغل آرامش برای خانه
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 زهرا اسالمی : نویسنده

 بتول عباسی : گوینده

 Jennifer DeFrayne : موسیقی متن

 میکس سایت عشق زیبا
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