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  به زنان آيندهپيام 
  

  )ش 1325-1262) (ژاله(مقامي  عالمتاج قائم
  

  مرد اگر زن را بيازارد به عمدا، مرد نيست
  درد را از آه صاحب درد نيست كاگهي بي

  جوست در پس هر گَرد اگر گويي سواري جنگ
  غير طفلي ني سوار اندر پس اين گَرد نيست
  قسمت ما زين مسلمانان ايمان ناشناس

  غير اشك گرم و آه سرد و روي زرد نيست
  قيد عفت قيد سنت قيد شرع و قيد عرف

  زن است از بهر پاي مرد نيستزينت پاي 
***  

  اجتماعي هست و نيرويي زنان را در فرنگ
  در ديار ما هم ار زن جمع گردد فرد نيست
  ليك ضعف روح و نقص فكر و فقد اعتماد

  ساخت موجودي زماكش بيش از آن در خورد نيست
  خود تو گويي رخت بخت و دامنِ اقبال ما

  اگرد نيستجز به دست كولي رمال صحر
  هاي او گويي شوي مجذوب او وان گرم مي
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  پرسي جز نگاهي سرد نيست ليك مزدش راست
  ست ليك اين رمز را در خطوط دست ما رمزي

  كه يارد با چراغ علم روشن كرد نيست آن
  ام از رمل كاندر كار ما قدر دانسته اين

  اعتبار او فزون از كعبتين نرد نيست
  :كت گويم به جِد اي آموخت وان نجومم نكته

  گرد نيست روز كس روشن ز سير اختر شب
***  

  طرد خواهي شد ز اقليم وجود اين زن از آنك
  مرد طفلي را نصيبي غير نفي و طرد نيست

  ست اي جان ولي زندگي با خورد و خواب آميخته
  پاي تا سر زندگي موقوف خواب و خورد نيست
  دست و پايي، همتي، شوري، قيامي، كوششي

  ي ناورد نيست هستي جان من جز عرصه شهر
  آخر اي زن جنبشي كن تا ببيند عالمي

  تر در مرد نيست كانچه ما را هست، هم زان بيش
***  

  ام اي نازنين آيندگان من ز دنيا رفته
  آورد نيست رفتگان را جز كتاب و گفته، ره
  ي اشعار من وانچه باقي مانَد از مجموعه

 سخن گر ورد نيستبرگ خشكي هست بر شاخ 
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