
 

 
 
 
 
 

!پيامی برای ماگدالنا  
 

وهم اينک، در آغوش گرم ت  
.در آرامشی ابدی به سر می برم  
 سرم روی شانه هايت هست،

  پشتو دو دستان محکم و مهربان تو از
.امنيت مرا تامين کرده است  

 می شود کمی آرام تر بخندی؛ 
با دوستان ات يواش تر حرف بزنی؛و   

!داری بيدارم می کنیآخر   
 

 يک دستم به پشت توست
 و يک دستم روی سينه ات؛

 نرم ترين جای دنيا
آسمانی سفيد انگاری روی ابرها  

؛غلت می خورم  
ی خدا خوش بوترين گل هاميانو   

.ده امدراز کشي  
 

:از حاال بهت هشدار می دهم  
  شدم، بيدار که 

رختخواب نرم و گرم،توی همين   
؛غذا خواهم خورد  

.ايیجبدون کم ترين جابه   



  پستان هايت پهن کنزيرسفره را 
آماده سرو کردن باشند؛، دستور بده  

!از مشتری پر اشتهای هميشگی  
 

 هر شب؛
 با الاليی تو

  –ش  سحرانگيزترين سمفونی آفرين-
.به خواب می روم  

 و هر صبح،
ه بر يال اشعه آفتابستنش  

  تو می تابمزيبایروی صورت 
 و همراه نسيم،

  را نوازش می دهم؛موهايت
 تا وقتی بيدار شدی؛

 اولين لبخند مهربان تو
 شهد زندگی را به کامم بريزد؛

 و اولين بوسه تو
.آغاز گر روزی تازه برای من باشد  

 
:يادت باشد  

های تو" ترهامبو"بدون   
 به مدرسه نخواهم رفت؛

؛و بوسهبدون کادو   
.کارنامه ام را نشانت نخواهم داد  

 
 می شنوی؛

 وقتی داری غذا می کشی
.هنوز روی ميز را من می چينم  

 اما قول نمی دهم؛
!شايد ظرف ها را امروز من شستم  

 عصبانی نشوی ها؛
:اگر نگذاشتم سريال هميشگی ات را ببينی  

.بسکتبال استامشب   
 

دست های کوچکمبگذار  
 چسبيده به دستان تو

.واگن سوپر را هل دهد  
 می دانم دوست داری،

 پفک و ماست ميوه دلخواهم را 
.خودم از ويترين بردارم  

 
!آيا  

 حتی يک لحظه تنهايت گذاشته ام؟
 نديدی چگونه در دادگاه



.وکالت ات را به عهده گرفتم  
 و خشم و فرياد تو را

  عالی قدر فروريختم؛روی قضات
 و سربلند و پيروز 

!بيرونت آوردم  
 

؛امروزو   
 حتی همين حاال،

  ات،ايرانیبا اين هم کار 
 آهسته حرف بزن؛

 
غوشت اتآدر باز  مگر نمی بينی   
 خوابم برده ؟

 اجازه نده مرا ببوسد،
.چون که اشک هايش به صورتم خواهد ريخت  

ات فرا می رسد،" پازه"کم کم وقت   
  سينه اتز باز ا

 خواهم آويخت،
 و يک شکم سير،

....دنوشيخواهم   
 

***     
 مامان،

؛هل خوشگهی، مامان  
 غصه ديگه بسه،

سايت ات  اقال توی  
 لبخند بزن؛

!!کالفه می شمگريه هات دارم از ديگه   
 از روی گورم پاشو، 

:ی نازت ازت می خواد"رمکو"اين رو،   
!بخند از اين پس  
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