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  عنايت وھمن: فرستنده 

   ٢٠١۴ دھم آگست 
 
 
  

 یھا مونهن اگرچه ؛است شده سروده خودمانی دل درد و آزمائی طبع برای که ست شعری
 .ميشود ديده ای جامعه ھر در آن شبيه

 عنايت
 
 
 

   يگفتم ھمسرم
 ھمش انمـــــــــــــــفنج و فال و بين ينهئآ پی در      ھمش راسانمــــــــــھ جوری بد ميگفت ھمسرم

 ھمش؟ قليانم پای در چرا ميپرسی چــــــــــــھي      نيست خوب اصال حیرو لحاظ از روزم و حال

 ھمش جنبانم لّهـــــــــک  سف،أت  با رو  ازھمين      بود آورده خبر يک  برايم  لــگ بی بی  صبح،

 ھمش ناالنم  و  نــــغمگي بدی،  احساس  دارم      فراش  تجديد  انونــــــــق شد  تصويب  عاقبت

 ھمش انمــج  اين رزدميل ھوو اسم  با که  چون      دلواپسم ،مدل  وشدـــــــــميج  سرکه و سير مثل

 ھمش جبرانم رــــــــــفک باشد  آسوده  خاطرت      امالً ــــــــک ميپذيرم نبودم، وبیـــــــــــخ ھمسر

 ھمش مامانم و خلق خوش خانم يک اين از بعد      ادب بی لوس  ودخواهِ ــــخ  زن  آن ديگر  ُمرد

 ھمش ارزانم فـــــــــکي و لباس و کفش پی در      اين از بعد اما  امروز  تا  رجـــــــولخ  ام بوده

 ھمش رمانمــــــف تحت فسنجان؟ يا سبزی رمهقُ       عاليجناب ميپزم برايت واھیـــــــــــميخ ھرچه

 ھمش مانم م انهـــــــــــــــخ در شما پيش بيشتر      سينما و سونا  و رــــــاستخ و  شاپ کافی جای

 ھمش درمانم تحت الـــــفع و بود مريضی يک      ببخش را  اخمھايم  ھايم، رهـــــــــنع  جيغھايم،

 ھمش پايانم رـــــــسط در  ميکنم  حس شما بی      ھمه اين با یـــــــــــــول ،دھنسوزی آش نيستی

 ھمش رانمــــــــــبح  اوج در  و  راکد  کاسبيھا      نترس اصال، ھمسرم  ارم،ـــنگ  يارم، ای گفتم
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 ھمش گريبانم در سر چرا ميپرسی چـــــــــــھي      راشــف تجديد نه ھامم چک پاس رــــــــفک بنده

 نيست ساده مجدد، ھم آن اــــروزھ اين ازدواج

 ھمش پشيمانم  مــــــــــــھ  اول بار  آن از تازه

 

 


