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 Vanguard Woman  زن پيشتاز

        
  نعمت اهللا مختارزاده      

         شهرِ  اسن  ــ  المان
   ٢٠٠٩ مــــــارچ ٧       

  
  
  

  )  مارچ ٨( جستۀ جهانی  زن  بمناسبت روزِ  خـُ
  

  جلوۀعالمِ الهوت
  
  

  زن است باعثِ  پيــــدايشِ  انســــانبخـــــدا ،  

  زن است ِ  ايــــن عــالـمِ  امکانسببِ  خـلـــقـت

  هـــمه خــوبی ها و احساس ، مظهــــرِ  عاطفه

  زن است جوهــرِ  ايمان ، مصدرِ  صلح و صفا

  گرچه عالم همه ُپر خار و خس است و خاشاک

  زن است رب و نغمه و الحانرنگ و بوی و ط

  زينت و زيبِ  جهان و  چمـن و باغ و بهــــــار

  زن است نرگس و، نسترن و، سـنبل و، ريحان

  همدمِ  زاغ و زغن ، کـرگس و کلمرغ ، چرا ؟

  زن است غـُچی و، فاخته و،  بلـبلِ  خـوشخوان

  وای از دوزخ و ،  از آتش و ، از زهر و زقوم

  زن است جنت و کوثر و هـم حـــوری و غلمان

  مادر و ، خواهر و ، هم دختر و ، هم خانمِ  مرد

  زن است يـــار و مـعـشوقــــه و ، جانانۀ مردان
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  بی زن اين عــالــمِ  ناســـوت ، نيرزد بـه َجـوی

  زن است بــه ُوجـدانجلـوۀ عــالــمِ  الهـــوت ، 

  تمجيد زن استاليقِ   ، درسِ  توحيـد زن است

  زن است ميوۀ عـرفان ،  نخلِ  تحميـد زن است

  روزِ  زن بــــاد مبارک ، بــه هــمه اهلِ  جهان

  زن است کـــه دگـــــر اليق و شايستۀ فــــرمان

  بـَِدر احجــــابِ  جهالت ز جهـان! و تو ای زن 

  زن است  آيـۀ قـــــرآن هـــرسيرت و صورتِ 

  ما خـــــانـــۀ صياد خــراببـِن!  لــيـک ای زن 

  زن است ، خـُفتــــه به زندانکه نبايد پس ازين 

  همتی کرده بخيز ، حـقِ  خود از مرد ، ِســتـان

  زن است  انگشت به دندان ، ورنـه تا آخــرت

  کاش رســـد روزی کـــه گويند همه»  نعمتا « 

  زن است جهانبان و حاکمِ  اعــــالپس ازين  ،  

 
 

 


