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 داد از دست زنان، داد از دست زنان

 !!!ازۀ زنانـــر به اجـطـنز، مگ    
  

  ريدار زنانـو خ  پرشور  عاشق بوده ام       رنور ز ديدار زنانــُـو پ  روشن  ديده ام

  و اطوار زنان  رهــنخ کشته و بستۀ صد       ردم کمکی ناخوش و بيمار زنانــکاش گ

  ار زنانــافک ن ِليک به عمق و بــُـ نرسم

  انـزن داد از دست ـان،  زن داد از دست 

  پروانه ولی ود منِ ــــــــوج ھم بود شمع       مش ھر خانه ولیاو آر  ود رونقـــزن ب

  و دوصد دانه ولیدام  دومش بنھمــــدر ق      شانه ولی  کنم  ز سر شوق انش ــــزلفک

  به ميان  ار بيارمــــــب و صد  آرم  بميان

  انـزن داد از دست ـان،  زن داد از دست 

  ز و سمبول و نشان بشریـــھسته و مرک      دا زينت و شان بشریـــــزن بياراست خ

َ نظر از ک فگندی  تا    به يقين روح و روان بشری  یـــزن بياب      و مکان بشری ون ـ

  نشود ھيچ نھان  یئوــو نک با ھمه لطف 

  انـزن داد از دست ـان،  زن داد از دست 

  ر آریحوَ خشو باشد  و ھم خانم  و مِ   ھم      واھر و دختر آریــزن که مادر بود و خ

  ر بود خانه خدا يا که بدفتر آریـــــــــــگ      کجا کرد برابر آری  رھاشــــــــــــبا دگ

  ان و عيانــــــنماي  و امروز  بود از دينه

  انـزن داد از دست ـان،  زن ست داد از د

  و از عالم باP باشد  پری باشد ون ــــــچ      زن که بس نيک بود، عالی و اعM  باشد

  باشد ر که سيمين بود و نيز مطMـــــــــگ      وھر واP باشدــــــــزن گھر باشد و آن گ

  دا کی بزبانــخه که آيد ب  نکته ای ھست

  انـزن داد از دست ـان،  زن داد از دست 
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Mدست  در  کار بيازد  به خــــــدا مثل ب      Mزن نوازد  و بنازد  به خـــــــــدا مثل ب  

Mبر خشو  سخت  بتازد به خــ      رونق  خانه  بسازد به خـــــــــدا مثل بMـــدا مثل ب  

  بM  را نکند ھيچ خــــدا  دور ز خان اين

  داد از دست  زنـان،  داد از دست  زنـان

  که برفت کتابی ـه که گپھایـــچ حسابیاز       ر و حسابی که برفتپر از مھگپھای    بعدِ 

  ور ز الوان خوِش سرخ و گMبی که برفت      گر سخـن رفت و ھمی نيز ثوابی که برفت

  گفت ز پنھان و نھان  کمکی " ..".ـــر ــگـ

  انـــزن داد از دست  ـــان،ـزن داد از دست

  

  

  

 

   

  


