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 علی کاظمی: رستندهف

  ٢٠١٨ مارچ ٢٣

 

 به ياد مادر بتول اخوت
  ... دل بزرگش را بست و به ابديت رفت ۀ پنجر۶٠ ۀ دھیيکی ديگر از مادران شھدا

  . خانواده اش درگذشتۀ در اصفھان و در کنار باقی ماند]حوت[سفند ماها ٢٠خانم اخوت دو روز پيش در 

 اعدام شد و ١٣۶١ ]سنبله[ر شھريو١٨او مادر شھيد سعيد نفيسی از ھواداران سازمان مجاھدين خلق بود که در 

 ھمچنين مادر زندانی سياسی نوشين  . دستگيری سيانور خورد و به شھادت رسيد ھمسرش شھيد فھيمه اخوت در ھنگام 

 اسفند ٨ و دامادش حسين اخوت مقدم در ١٣۶٠ ]جدی[ دی ماه١٧ يان در ئمادری که عروسش عزت طبا. نفيسی بود

مجيد نفيسی سال . و پسرانش در تبعيد به سر می برند.  شدنداعدام بودند،   که از اعضای سازمان پيکار ١٣۶١]حوت[

  : مادرش سروده استۀھا پيشتر شعری دربار

*****  

  مجيد نفيسی

  

  نشانی ھای مادرم

  منتظر چه ھستی؟! ای ماه بلند

  زودتر به راه خود برو

  خوابگاه من ۀو از پشت پنجر

  .َپيغام مرا به اصفھان ببر

  مادرم ھنوز بيدار است

  . پنجره خواھد ديدو ترا از

  چون او را نمی شناسی

  :نشانی ھايش را می دھم

  

  ی انگور بی دانه استااو خوشه 
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  ِانار سرخ دان شده

  ِانجير سياه دھان گشوده

  ليموی قاچ شده كنار ريحان

  كاكوتی در ماست

  و نعناع در دوغ

  گرمك در تابستان

  خرما در زمستان

  . ھافصل ۀی خندان در ھماو پسته 

  چھره ای گشاده دارد

  .ی مھربانئبا چشم ھا

  گيسوان سپيدش

  تا روی شانه می رسد

  اما قدش خميده نيست

   شدهزال ۀو چون روداب

  .ھمچنان خدنگ مانده

  

  . ديگرش؟ اھل كتاب استنشانی 

  نيايش كتابخانه ای داشته

  .ِكه بار ھفت شتر می كرده اند

  مادرم بر بالين پدرش

   خواندهسعدی می" گلستان"

  تا ھم غلط ھايش را بگيرد

  !و ھم به خواب برود

  ی را از بر داردئاو ھنوز ترانه ھا

  . برادرش می خوانده اندكه در عروسی 

  

  .ديگرش؟ اھل دل استنشانی 

  اگر مھتاب باشد

  گليم را توی ايوان می اندازد

  كنار شب بوھا،

  آواز بخواند" تاج"ی گذارد و م

  "شھناز"ِو تار " یئكسا "و نی 

  .گو كنند و گفت

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  َزودتر پيغام مرا ببر! ای ماه بلند

  و به او بگو

  تا ھمان ترانه ای را برايت بخواند

  :كه سالھا پيش در ايوان می خواند

  تو كه ماه بلند آسمانی" 

  .منم ستاره ميشم دورت می گردم

  تو كه ستاره می شی دورم می گردی

  .منم ابر ميشم روتو می گيرم

  شی رومو می گيریتو كه ابر می 

  .منم بارون ميشم شرشر می بارم

  تو كه بارون می شی شرشر می باری

  .شم سر در ميارممنم سبزه مي

  ی سر در مياریتو كه سبزه می ش

  ."منم گلی می شم پھلوت می شينم

  

  ٢٠١۴ پريلا ۵

 

  


