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پارسال تیر  پنجم  گــرم،  روز  یه 

و سرگیجه تهوع داشتم  یه کم 

دخـــتـــرم اومــــد دیـــدنـــم ســــرزده

گفت، پاشو باهم بریم خونمون

هی حرف می زد، سؤاالت اضافه

پــافــشــاری و  ــرم اصــــرار  از دخــت

چند ساعتی گذشت و بدتر شدم

پیش خودم حس کردم این ضرورت

بلند شدم راه افتادم به سختی

چند ثانیه، زیر درخت وایسادم

ــد تـــوی وجـــودم درد شــدیــد اومـ

هــرجــوری بــود رســیــدم تــو اتاقم

ــد دیـــدنـــم دخــتــرم ــ دوبــــــاره اومـ

پختم اینجا  و  گرمه  هــوا  گفتم 

چندروزگذشت دیگه فلج شدپاهام

رفتم پیش خانم دکتر خجسته

دنیا خــراب شد رو سرم دوبــاره

ــر بــیــمــارســتــان و جــراحــی اســی

خوراکم شده بود ندامت خورد و

یکسالی هست دیگه زمین گیرشدم

هرچند که دخترم پرستارم بود

خسته شدم یکسره آمپول وقرص

بـــــرای مـــن کـــمـــی دعـــا بــخــونــیــد

توخیلی کوچیکی اما، بالیی خانمان سوزی

کجایی؟من نمی دونم،زپیشرفت توحیرونم

کوویدنوزده ای اما، رسیدی تو به سال بیست

کجاچرخش کنی آیا؟ به روی سطح یا دستی

همه راه ها روبستی تو،عجب موجودپستی تو

هدیه ی تو شد ماتم، درون سینه هامان غم

خـداونـدا شفـایی ده، بـه درد مـا دوایـی ده

علیرضا محمود شاهی
بهورزخانه بهداشت ایراج

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فاطمه غالمی
بهورزخانه بهداشت جوخواه
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رسیدی به بدن حاال، به هر جا چشم می دوزی

جهان رو زیروروکردی،شکست می خوری می دونم

همه ازدست تومردند،برودیگه واست بس نیست؟

همه جاها رو شستم من، گمونم تو هوا هستی

تــو بــدم مــیــاد، میگن کــرونــا هستی تو از اســم 

از ســر مــا کم؟ ــو، نمی شی  ت ربـــودی  عــزیـــــزانــم 

ازیــن ویــروس نحس و بــد، خــداونــدا رهایی ده

توخونه بودم، کمی ناخوش احوال

بی حال بودم،یه ُخرده هم دل پیچه

که حالم بَده همون موقع فهمید

نمون اینجا  تنهایی  بـَـده  حالِت 

ــرو، شـــدم کــالفــه ــ ــاشــو ب گــفــتــم پ

ــاری ــازگـ ــاسـ نـ امـــتـــنـــاع کـــــردم و 

دختر شدم گــرم  دســت  محتاج 

ــه صــورت بــایــد بـــرم آب بــزنــم ب

ــه ســـایـــه درخــتــی ــدم بـ ــیـ ــا رسـ تـ

یهو چشمام سیاهی رفت افتادم

بــعــداً دیـــدم کــه ســر تــاپــا کبودم

ــای شــکــســتــه و چــالقــم ــاهـ ــا پـ بـ

بهترم گفتم  و  پــرســیــد  حــالــمــو 

نگفتم بهش  هیچی  مــاجــرا  از 

تکون نمی خورد، نمی اومد باهام

تاعکسو دیدگفت لگنت شکسته

دکترمی گفت هیچ فایده ای نداره

وزنه به پام، بسته بودن چندماهی

دایـــم مــی کــردم خــودمــو مالمت

از زنده بودن سیر شدم به ولله 

ــارم بــود ــر و عــصــا ســـرو کـ ــا واکـ ب

ازکارشخصی دیگه هیچی نپرس

ــو بـــدونـــیـــد ــونـ ــی تـ ــتـ ــالمـ ــدر سـ ــ ــ ق
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