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 11/60/2612                محمد عزيز عزيزی
 

 روز مــادر
 

 را بسی جان سوزــــد مــدرد باش روزامـد روز مادر است ــگفته ان
 خیال؟ ود فکــر وبـیچ کس را نـه چرا نشد يک ســال ر مـادرــذک
 باال رفت د وـرم پريـفک وش وـه ودا رفتـــرم به ســـتعجب س از

 !وز؟ــوآمـل ُخـرد نـبر تو ای طف ط يک روز؟ـقـبـُــَود ف ادرـياد م
 !وجــوده ب ری از حیات تو ،اثــ تو خبر داری آن زمان که نبود؟

 ويشـشبها  به آشیانــۀ خ روز و ۀ خويشـــمادرت  در خیال خان
 ردـمیک خطرۀ ـدر ورطخويش،  کر به سر می رزند را ــفکر ف

 
 بنــدـون دلــ، چودـن وجـیـزم در ـرزنـرورد دانـــۀ  فــــه پـا کـت

 رش از يادـر چیز ديگــرد هـــُب  داوال ّصـُور ـــوِق تــش عشق  و
 و  وا داشتـــنچــۀ دل بیـــاد تـغ لبها داشته زمزمه ب شب و روز 

 ش زياد روشن شـدـبـلـق م وـشـچ ُمَعـــّین شـــد  شـنـا کـــه آبستـــت
 داشت نوش مشکل و گرچه با خورد شادمــانی زيـــاد بر دل داشـــت 

 مــصــائخوردنی  ذ وــاز لــــذاي مــــاو داي ،دــبود سرگیچـه دل ب
 ارۀ جــان بودـــچون امیدش به پ ودـدان بـم او همیشه  خــنـاز هـب

 
 ادهـادر آمــون مــــاز خ ه ـتـشـگ ادهــــوشت همیشه آمــن رد وــُخ

 برد وان میــت ت وـاقـبیش از ط جان می برد ـه را بـبار حمــــل ت
 ردی چون جان شیرينیـــحمل ک ینی ـسنگ ار سخــت وــُنه مـــاه ب

 وی در صدف پنهـــــانـولـمثل ل تکامــــل انســــان؟ ! یـدانــگر ب
 ر ترا حــــاصلــر سفــبعـــد، ام و شد کاملـو چـتجسم   یکل وـه

 ای اين مــادرــه هــاز بر شــانــب ر بیشترـج  اين سفــرن زحمت و
 دــرديــبش نشان کـبر ل خنده ها  ردی ر جهان کـه بـجـدم رنــتا ق

 
 جانسوزبس  چه بودست سخت گر روز  شب و داد از شیرجان به تو

 ذاب شـــوی ـدر ع و ـادا تـبـتا م وی ـواب شـو خــاو نخوابید تا ت
 ان سوختیـد جـمادرت را تو نق ن آمـــــوختی ـتـا راه رفـپه ا بـت

 ود امر محـــالــو آسان نمـر تـب کمال وی اهل دين وعلم وـتا ش
 صه  داشت گاه بیگاهـمادرت غ دی ز دانشگاهــارغ  شــتا که ف

 رد از ياد ـــاو ترا نب ه ایلحظــ ادــيا دام د وـنـروست کـا عـت
 ر يکی پای بندـــر خدمت بهـبه فرزند  تو صاحب زن و حال،

 
 د خوشحالـکنی کار تا شون می اطفال  ر وـوهـبه ش يا همیشه 

 يکسالر ــکه بعد از گذشت هتا !خوشحال هم چنین مادرت بیش
 دو دستانش  و هرـيا که بوسی ت ش ـپرسان تا َرِوی در سراغ و

 !تخار کنیـاين کار اف ود برــخ ار کنی ــثـل نـر او دسته گــبه
 تو مشو زين عمل بسی خرسند دـنـفکرت بر بـب تـیـسر به ج

 ر مادر ُبـَود بسی جان سوز ـبه ط يک روز ـقـنی فـادر کــياد م
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 ر خــداـــادر شناس بهـدر مــق درآــود بـد عصر خـیـز تقل وــت
 رت باشدـس ه برـزانکه او ساي دـباش ادرتــه روز روز مـمـه

 !ا آورــــت بجـش درســاحترام ادرــــــی ات مــربـــبعد اهلل ؛ م
 هم چو شمعی  برای مادر سوز روز وخدمتش مینما توهر شب 

 خود ق مجوی بر سرــخال قهر مادر خوده گاه ب و هیچــُاف مگ
 واریــخ ای غمـدين را نمــوال ب داریـدا طلــــر رضای خــگ

 آنجهان او نبرد وئی جنت درـب ود آزردــــدين خـــسی والـک آن
 "زـزيـع"ز دار ـزيـدين را عوال

 ن تو لبريز ــتا شـــود جــــام دي
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