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 زن ندایِ 

  زن مگيرِ عالَ  روزِ  افتخارِ ه ب

  تا کی عــذابم ميکنند ھـا اين مرد! ای خـــدا                

  ـابم ميکنندـــدر حـج  ،یئيای حـنـقـاِب ببـــا                           

َ عــصِر َحج وارثـاِن بــاور و انــديـشــۀ                   رـــــ

  طابم ميکنندِعصيان خ از ـُرقـص العـقِل  پنا                         

  گه بـه نام ننگ و ناموس و گھی مکر و گنه               

  بـر ترابم ميکنند  ،ـزت و عـفــت گرفــتهـعــ                        

  دختر و ھم خــواھر و ھم مادر و ھم ھمسرم               

  در نــاِر خــودخـواھی کبابم ميکنند  ،حسرتا                        

  شکر و قند و عسل  ،گرچه شيرينم ز شھد و               

  ـه و جـــاِم شــرابم ميکنندنـتـلـــخ در پـيــما                        

  رم و نرم از پيکرمــ،  گشانبســتر تنھای اي               

  ثبِت کتابم ميکنند ، ســردی و سخِت غـضب                       
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  جور و جفا عـامـِل  و ناطــِق مھـــر و وفــا                

  قـــير و عــتابم ميکنندOيــِق تـــوھــيـن و تح                      

  ليک بعِد اقتران  ،بـــويـــند چون گل ءابــتدا               

  ـــيابم ميکنندـ، در بــيـِن دو ســـنگِ آســـآرد                      

  ، چون خدای مھربانستشدر ھـوسرانی پر               

  حسابم ميکنند خــــر ، حاصِل مـقصد  نموده                      

  شب برده ای درخدمتم ھر روز و چون کنيز و              

  ا دامن قِطابم ميکنندپــاره تــ ، ورنه ھـــردم                      

  و منصب و شــاِن پدر ، مقـــام دادم ايشانــرا              

  ــــرفته در َخـVبم ميکنندــحـــرمِت مـــادر گـ                     

  آباد از عشِق زنست ، خانــــۀ ويــراِن شــان             

  ــــراب آبـاِد نامـــــردی خرابم ميکنندــدر خــ                     

  ـاِم شــــان پايـنــده و جاويد شد از باِر زننــ             

  خاک و آبم ميکنند  و ا ــوــو ھـ محـو از نار                      

  وند است و نه از ديگرانھمه تقصيِر آخ ناي            

  زانکــه با تفسير و معنی ، پيچ و تابم ميکنند                  

  گرچه از جوِد زنست  ،جوھـِر ھستی مردان            

  خشک زابم ميکنند ، شــيِر پاکـــم را مکــيده                  

  پيروی از امــر و دســتوِر بھاء  ،حـال بايــد            

  ـوابم ميکنندـمسِت خ  ،ورنــه در ناِر تعصب                 

ّ با تحــ               حق انـتـخاِب راه ، ـری ِ حـقـيـقـتــــ

  ، اضطرابم ميکنندو فارغ از ھرگونه وھــم                                           
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  ھابعيِض نــژاد و دين و جنس و رنگترِک ت            

  ـِم زخــِم دِل ھــر شيخ و شابم ميکنندمرھــــ                 

  ـر ايجاد شدـــگا وحـــدتی در عــالـِم انـسان             

  پــا در رکابم ميکنند  ،عــــھد و ميثاِق وفــــا                

  وِق مــرد و زن کامل شودــقـحــ تا تساوی ِ            

  جـوOنگرِ    پـر از زکابم ميکنند ، ی خامه ا                

  ديِل معيشت در جھانتعـ دم که ای خوشا آن           

  ــــداِر ھــــــر ثوابم ميکنندـبرقــــرار و پايـــ                

  ديِم زناناين ھــــديــۀ ناچــيز تقـ»  نعمـتا «            

  لبھای نابم ميکنند از می ِ  ،شايــــدم  مست                

  

 

 

 


