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یراستگوئ ۀنتیج  
شد    سبب   مشکلی  هی ــــبا  گن       رکی    ساده    دلی    جاهلیــــدخت  

از روی ناف مش  قیل ترـشد  شک       ریم   زفافـــــــــنهاده  به   حن ، پا  

ماجرا  به  من  ، و  زودــگفت  بگ       اره   بشد   دست  و پاـــــمادر  بیچ  

گرم  و تب   تیز نیست   ۀرقـــُمح       چیز نیست غم که دگر خورگفت م  

خ  و  بادـــنف   ۀلأهست  فقط   مس       ن     زیادوردن   ناـــــاز   اثر   خ  

ود  برد  به   نزد  طبیبـدختر  خ      نصیب د ـــــــــمادر  آزرده   دل   ب  

ر   خویش  بگردان  خطرـــبا  هن      هنر با  ر ــــــــگفت   که   ای   داکت  

واه  مرا   کور  کنــــــخبد   ۀدید       دختر  من  دور  کن   ـۀــــــعارض  

اره شکم کرده استــگوئی که بیچ       رده استــــسخت َوَرم  ک او  ۀدـمع  

ا    بُبُرار  شکمش   رــباد  و  بخ      ولی  گک  باد بُر ـــــبا دو سه  تا  گ  

ش  بدیدــپیش شد و نبض  مریض       شنید  وی که طبیب این سخن از تا  

ادر  بنمود و بگفتـرخ  سوی  م      شگفت   ُمل   به    تبسم  د    تأــــبع  

ر  تداوی  مکن  اصال   تالشـبه      باش    ر  آسوده ــــخاط !  مادر گل  

ست  رخی  بار درین راحلهـماهــ       ست  حامله هسه ما دو رکت یکدخت  

گ   ز رخسار  گالبش  پریدـرن      و این  گپ  شنید ــــــمادر بیچاره چ  

گ  زد  و  گردن اورا  کشیدـچن       غ  زد  و  داد  کشید  و غریدــــــچی  

م ادب بی خبرـوی  ز ره  و رس       ر  ای  داکترـــــادب  بی خب کای  ز  
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ن و بهتان مکنـچشم دلت  وا  ک     ان  نمایان    مکن  ــــــاین همه   بهت  

مرا  ر  پاکیزه   جمال  ـــــــدخت     مرا    خصال ــرشتهــــــفا   رــــــدخت  

؟ادب  داریـــ،  نای ز ادب دور     وده   مزن  بی  سبب  ـــــتهمت  بیه  

راــاین ماج  به  امــــــنکنی  بدمی      ر  پاک   مرا ــــــپرده  نشین   دخت  

حریم ست برون ازرده ــپای  نک      وزیده  نسیم ن  جـــــــحرمش  ک در  

ه       سر   چادرش  ست ده  ــــــماه   ندی تابیده  به  موی  سرشر نــــــم   

زه تران  بهتر استـــاز همه پاکی       است ران دخترـــپاک ت پاک تر از  

رد به پا محشری با قیل و قالـــک      یده  حال صه  آن  مادر شورــــــالق  

رق  سر  داکترک را  شکستـــف     گوشه و هر چیز دست   رـهه ب  برد  

ر زد و ا ستاد  سر  هردو  پایــــغُ      جای   روشان  زـــــدختر او  نیز خ  

دردن او  بسته  به زنجیر  کرـــگ      ن  چیر  کرد ــــــدامن  او تا به  یخ  

پیشانی   او  غار  کرد  ــــۀگوش      وی بر سر او وار کرد ـــــــمشت  ق  

غرق خونهمگی  پا و سر دست و     ه   شور جنون  ــــــداکتر از این هم  

کنند می راچ این کار ،زن این دو     کنند   چ   ندانست،  چها  میـــــــهی  

و مرغ بگیلـــــته   بال  چسر به     سیل   دیده روان همچو دل و خون ز  

رارــــ،  تن  بی  قن  پارهـــپیره      دار ر خــون  و دل   داغـــــــبا  جگ  

وید به کسی این چنینــراست نگ      ر بعد ازین ــــــگشت مصمم  که دگ  

م روزگارــــــــک بیش و خاصتا از  

ارـــآشک  ندــــــــرا  نک  املگیــح  

 

 

 (2۰۰2  جنوریلمان، شهـر بن ــ ا) 

   

 

 


