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گپی با خواننده

خوانندة گرامی! کتابی که در دس��ت داری حاصل ده س��ال تالش و 
خون دل خوردن جوان تازه گامی در عرصة ادبیات است که بیشتر از نیم 

عمر خود را دور از بستر طبیعی زبان و فرهنگ پارسی گذرانده است.
من مکتب را تا صنف هش��ت در بدخش��ان خواندم و سدس روزگار، 
رهسدار سرزمین های بیگانه ام کرد. نخستین شعر نوم را در خزان 1380 
خورش��یدی سرودم و از 1383 به گردآوری سروده هايم پرداختم. پیش 

از آن، کنده  و جسته، گاه گاهی دوبیتی و غزل گونه هم می سرودم.
اي��ن کتاب دربرگیرندة چهار دفتر ش��عر اس��ت: »موس��م خموش«، 
»بهار بیداری«، »پايان يک س��کوت« و »من ايرانم«. کتاب های »موسم 
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خم��وش« و »بهار بیداری« در س��ال های 1386 و 1388 خورش��یدی 
در کابل چاپ ش��دند و اين نخس��تین چاپ »پايان يک سکوت« و »من 
ايرانم« است. همین جا الزم می دانم از محمدکاظم کاظمی، رضا محمدی 
و وحید عباس��ی که در خوان��ش، ويرايش، صفحه آرايی و طرح جلد اين 

کتاب زحمت فراوان کشیده اند تشکر کنم. 

چرا »من ایرانم؟«
در اي��ن اواخر ش��اهد گفتمان های داغی در رابطه ب��ا هويت، زبان و 
ارزش های افغانی هستیم. کج انديشان و متولیان سیاست های تک تباری 
در کشور ما پیوسته در پی آن اند که فرهنگ و تاريخ مان را با جعل، زور 
و دروغ به بیراهه بکش��انند و ما را از يک گذشتة پرافتخار و تاريخ چند 
هزار ساله محروم سازند. کم سوادی و ناآگاهی از يک سو و سیاست های 
ش��وم و تک تباری دولت از سويی ديگر کار را به جايی رسانده است که 
در برابر هويت بومی و تاريخی خودمان حساسیت نشان دهیم و واژه های 
»خراسان«، »ايران«، »ايرانی« و »پارسی« به ما بربخورد. من می خواهم 

با تو خوانندة گرامی درددلی کنم و پرسش هايی را طرح کنم:
ايران کجاست؟ ايرانی کیست؟ ايرانی يا افغانی بودن را انگلیس تعیین 
می کن��د يا من و تو؟ چرا هويت مهم اس��ت و چه نیازی به ريش��ه های 
تاريخی مان داريم؟ بیايید برای آن که پاس��خی به اين پرس��ش ها داده 
باش��یم نگاهی به تاريخ کنیم. قصدم در اينجا نوشتن يک مقالة  تاريخی 
و علمی نیس��ت، مگر باز هم الزم می بینم اشارة کوتاهی به رويدادهايی 

داشته باشم که تیشه به ريشة  من و تو شده اند.
تمام منابع جغرافیايی و تاريخی از دوران کوروش بزرگ تا ساسانیان 
و کتاب ها و نقشه های جغرافیايی دوران اسالم، ايران را نام سرزمین های 
میاِن رود جیحون و س��ند، تا رود فرات؛ و از کوه های فقفاز و ارمنستان 
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تا دريای فارس ذکر کرده اند. کسانی که آگاهی اندکی از تاريخ و ادبیات 
اي��ران زمین دارن��د نیک می دانند ک��ه فرهنگ، تاري��خ و تمدن ايرانی 
هیچ گاه محدود به ايران امروزی نبوده اس��ت و خراس��ان بزرگ )ايران 
شرقی( که افغانس��تان امروزی باشد نقشی مهم و سازنده در انشکاف و 
بارور ش��دن تمدن و فرهنگ ايرانی داشته است. با اندکی تأمل بر تاريخ 
اين س��رزمین آشکار می ش��ود که هويت و فرهنگ ايرانی در هیچ دورة 
تاريخی مربوط به يک قوم و نژاد ويژه نبوده است و همه از ترک تا تازی 
و عجم س��همی در پیدايش اين فرهنگ و تمدن داش��ته اند و همه در 

ارزش ها و دست آوردهای اين تمدن سهم  دارند.
از قرن نزدهم بدين سو زير تأثیر سیاست شوم انگلیس، خط کشی های 
سیاسی به وجود می آيد و مردمان اين سرزمین بزرگ را به نام های اين 
و آن از هم جدا می کنند. دو رويداد از همه بیش��تر تیش��ه به ريشة اين 
فرهن��گ و تمدن می زند: تغییر نام خراس��ان به افغانس��تان و تغییر نام 

پارس به ايران.
تغییر نام خراسان به افغانستان در دورة حکومت شاه شجاع )1218 
-1221( ب��ه خواس��ت انگلیس ه��ا آغاز می ش��ود  و س��رانجام در دورة 
حکومت امیر عبدالرحمان )1259 - 1280( به کامیابی می رسد. افزوده 
بر اين، پس از مرگ امیر عبدالرحمان و به پادش��اهی رس��یدن پسرش 
امی��ر حبیب اهلل خ��ان )1280 -1298( و با بازگش��ت محمود طرزی 
)1282( روند هويت سازی افغانی آغاز می شود. اين هويت سازی در دورة 
پادش��اهی محمد ظاهر )1312 -1352( و نخس��ت وزيری هاشم خان 
)1312-1327( به افراط کش��انده ش��ده، زبان و هوي��ت برادران اوغان 
)پشتون ها( بر ديگر مردمان خراسان که اکثريت مطلق کشور را تشکیل 
می دهند تحمیل می ش��ود. بعد دولت های تبارمحور افغانستان به جعل 
تاريخ پرداخته روی هويت و نام پربار و پرافتخار خراس��ان و ايران خاک 
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می ريزند و به اين شیوه ريشه های ارتباط ايرانیان شرقی را با فرهنگ و 
هويت بومی شان قطع می کنند.

س��ال ها پس از تغییر نام خراس��ان به افغانس��تان، در پارس يا ايران 
غربی، در دورة پادش��اهی رضا ش��اه )1304-1320( روند بازگش��ت به 
اي��ران باس��تان و تأکید بر ايران پیش از اس��الم آغاز می ش��ود. گروهی 
از روش��نفکران باس��تان گرا مانند سعید نفیس��ی، محمدعلی فروغی و 
سیدحس��ن تقی زاده گرد هم می آيند تا در اين راستا گام هايی بردارند. 
س��رانجام نفیسی که از مشاوران نزديک رضا شاه است پیشنهاد می کند 
که نام پارس به ايران تغییر يابد و اين پیش��نهاد در ششم جدی 1313 
به واقعیت می انجامد. در نوشتة سعید نفیسی در روزنامة اطالعات دهم 
جدی 1313 چنین می خوانیم: »کسانی که روزنامه های هفتة گذشته را 
خوانده اند شايد خبر بسیار مهمی را که انتشار يافته بود با کمال سادگی 
برگزار کرده باشند. خبر اين بود که دولت ما به تمام دول بیگانه اخطار 
کرده اس��ت ک��ه از اين پس در زبان های اروپايی ن��ام مملکت ما را بايد 

»ايران« بنويسند.«
نفیسی سدس درست مانند دولتمردان اوغانی به جعل تاريخ پرداخته 
می نويس��د: »در میان اروپايیان اين کلمة ايران تنها اصطالح جغرافیايی 
ش��ده بود و در کتاب های جغرافیا دش��ت وس��یعی را که شامل ايران و 
افغانس��تان و بلوچستان امروز باشد فالت ايران می نامیدند. )…( سبب 
اين بود که هنگامی که دولت هخامنشی را در سال 550 پیش از میالد 
يعنی در 2484 س��ال پیش کوروش بزرگ پادش��اه هخامنش تشکیل 
داد و تم��ام جهان متمدن را در زير رايت خ��ود گرد آورد، چون پدران 
وی پیش از آن پادش��اهان دياری بودند که آن را »پارس��ا« يا »پارسوا« 
می گفتند و ش��امل فارس و خوزستان امروز بود، مورخین يونانی کشور 
هخامنش��یان را نیز بنا بر   همان س��ابقه که پادش��اهان پارس��ی بوده اند 
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»پرس��یس« خواندند و س��دس اين کلمه از راه زبان التین در زبان های 
اروپايی به »پرس��ی« يا »پرسیا« و اش��کال مختلف آن درآمد و صفتی 
که از آن مشتق شد در فرانسه »پرسان« و در انگلیسی »پرشین« و در 
آلمان »پرزيش« و در ايتالیايی »پرس��یانا« و در روسی »پرسیدسکی« 
شد و در زبان فرانسه »پرس« را برای ايران قديم پیش از اسالم )مربوط 
به دورة هخامنش��ی و ساسانی( و »پرس��ان« را برای ايران بعد از اسالم 

معمول کردند.«
از نوش��تة نفیس��ی چنین برمی آيد ک��ه اين تاريخ نويس��ان يونانی و 
اروپايی ه��ا بودن��د که فارس را برای ايران پس از اس��الم معمول کردند 
و افغانستان، بلوچستان، تاجکس��تان، ازبکستان و ترکمنستان امروزی، 
قفقاز، کردستان، ارمنستان و گرجس��تان شامل جغرافیای ايران بزرگ 
نبوده اس��ت. تغییر ن��ام »پارس« در پنج ش��نبه شش��م جدی 1313 
خورش��یدی به »ايران«، آب در آسیای مهندسان هويت افغانی می ريزد 
و همة مفاخر و دست آوردهای تاريخی و فرهنگی ايران بزرگ را محدود 

به پارس يا ايران امروزی می کند.
نام »فارس« در دورة پادش��اهی محمدظاهر به »ايران« تبديل  ش��د. 
وقتی دولت رضا ش��اه از حکومت افغانس��تان تقاضا کرد تا با تغییر نام 
پارس به ايران موافقت کند، ظاهر شاه هژده سال داشت و امور مملکت 
دست کاکايش محمدهاشم خان بود که از جملة مهندسان اصلی هويت 
افغانی و پشتونیزه کردن افغانستان به شمار می رود. در اين باب از استاد 
واصف باختری چنین می خوانیم: »زمانی که دولت رضاش��اه از حکومت 
ظاهرش��اهی وقت تقاضا ک��رد تا با تغییر نام پارس ب��ه ايران در جامعة 
ملل موافقت کند،   هاش��م خان، نخست وزير ظاهر ش��اه اين تقاضا را بی  
چ��ون و چرا تقاضا پذيرفت، چون سیاس��ت تک زبانی کردن و تک آوايی 
ساختن فرهنگ اين کشور در دستور کار حکومت قرار داشت. اما با آن 
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 هم، برخی از روش��نفکران به وزارت خارجة وقت رفته و اعتراض کردند. 
احمدعلی که��زاد، عبدالحی حبیبی، حبیب اهلل زمريالی و س��رور گويا 
اعتمادی جزو کسانی بودند که سه موضوع را با وزارت خارجة وقت، در 

میان گذاشتند.
1. دولت افغانس��تان نبايد با تغییر نام پارس به ايران در جامعة ملل 
موافقت می کرد، چون تقسیم بندی پس از استعمار به همین گونه اتفاق 
افتاده اس��ت و اکنون که ما افغانس��تان ش��ده ايم و آنان پارس، پس نام 
اي��ران بايد در ي��ک حالت تعلیق تاريخی قرار بگی��رد و اين نام مصداق 

جغرافیای کنونی پارس نیست.
2. چرا از سوی دولت افغانستان اعتراض نشده است که دولت پارس 
نام يکی از اس��تان های خود را خراسان بگذارد، چون اين نام بر نیشابور 
کنونی وارد نیس��ت. نیش��ابور يکی از چهار مرکز خراس��ان است که دو 
مرکز آن، هرات و بلخ در افغانس��تان و مرو نیز اکنون در ترکمنس��تان 

قرار دارد.
3. چرا دولت افغانس��تان اعتراض نکرده اس��ت که خاندان رضاش��اه، 
ن��ام خانوادگی پهلوی را اختیار کند، چ��ون پهلوی به قوم بر نمی گردد 
و پهل��وی به فرهنگ و زبان بر می گردد که اين پهلوی اش��کانی هم در 

بخش هايی از جغرافیای کنونی افغانستان به وجود آمده است.
اما سیاست گذاران فرهنگی افغانستان چون سردار محمدنعیم خان و 
محمدهاش��م خان، برادرزاده و کاکا، نه تنها که اين اعتراض ها را جدی 

نگرفتند، بلکه با خوشی از تقاضای دولت رضا شاه استقبال کردند.«
تاريخ گواه اس��ت که مردم افغانستان از هر تبار و سمت و سويی که 
بودند دربارة هويت بومی و تاريخی ش��ان بی تفاوت نبوده اند. جنبش های 
مردمی چون س��یاه جامگان، سدیدجامگان، س��رخ جامگان، سربه داران و 
عیاران خراس��ان گواه پیوند ناگسس��تنی مردم اين سرزمین با فرهنگ 
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و هويت تاريخی ش��ان اس��ت. تاريخ چند دهة پسین افغانستان هم گواه 
همین امر اس��ت و همه نیک می دانیم که هزاران مبارز و روش��نفکر در 
راه نگهداری و پاس��داری اين آيین و فرهنگ ج��ان باخته اند و با آنکه 
شمش��یر ستم پیوسته بر سرشان بلند بوده است، تخم اين آيین پاک را 

در سینه کاشته اند و نوای اين فرهنگ پربار را بلند داشته اند.
نه تنها تاريخ، بلکه اسطوره های برخاسته از دل اين مرز و بوم گواهی 
بر ايرانی بودن مان می دهد. در شاهنامه )بلند ترين کاخ و استوار ترين پاية 
زبان پارس��ی(، فردوس��ی بزرگ در نامة پیران به گودرز شهرها و نواحی 

ايران را اين گونه معرفی می کند: 
»هر آن شهر کز مرز ایران هنی

بگو تا کنم آن ز ترکان هتی 
از ایران به کوه اندر آید خنست

در غرچگان از بر بوم ُبست
دگر طالقان شهر تا فاریاب
مهیدون در بلخ تا اندراب 

دگر پنجهری و در بامیان
سر مرز ایران و جای کیان 
دگر گوزگانان فرخنده جای

هناده است نامش جهان کدخدای
دگر مولیان تا در بدخشان

مهنی است از این پادشاهی نشان 
فروتر دگر دشت آموی و زم
که با شهر ختالن بر آید برم 

وز آن سو که شد رستم ُگردسوز
سپارم بدو کشور نیمروز 
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ز کوه و ز هامون خبوامن سپاه
سوی باختر برگشاییم راه 
بپردازم این تا در هندوان

ندارمی تاریک از این پس روان 
ز کشمری و ز کابل و قندهار
مشا را بود آن مهه زین مشار 

وز آن سو که هلراسب شد جنگجوی
االنان و َغر در سپارم بدوی

در حقیقت بیش از نود در صد ش��هرهايی که در ش��اهنامه از آن ها 
نام برده شده، در ايران شرقی يا افغانستان امروزی واقع شده اند، مانند 
غرچگان، بُست، طالقان، بلخ، فارياب، مرو، کابل، قندهار، نیمروز، بامیان، 

پنجهیر، اندرآب، بدخشان وغیره.
رضا محمدی در »شهر های شاهنامه در نقشة امروز جهان« می نويسد: 
»محمدصالح راس��خ ايلدرم، يکی از استادان دانشگاه بلخ وقتی شهرها و 
رودهای شاهنامه را در کتابی با نام »ايران شاهنامه« فهرست می کند به 
زودی تحت فشار حکومت وقت مجبور به توبه می شود و سخنش را پس 
می گیرد، زيرا نام اصلی افغانس��تان بنا به روايت آن کتاب، از ش��اهنامه، 

ايران بوده است.«
احمدعلی کهزاد، تاريخ نويس و باستان ش��ناس نامور کش��ورمان نیز 
ايران را نام افغانس��تان می داند و می نويسد: »افغانستان به عنوان نام اين 
کشور از 150 سال تجاوز نمی کند. افغانستان يک نام تازه و بسیار جديد 
اس��ت و فردوسی ش��اعر بزرگ و حماسه سرا از عدم استعمال آن معذور 
اس��ت. اما کس��ی که شاهنامه را س��ر تا پا يک بار مرور کرده و پیرامون 
نام ه��ای جغرافیاي��ی آن دقت کند، به خوبی متوجه می ش��ود که ايران 

فردوسی کجاست.« 
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محمود افشار يزدی دربارة ايران فردوسی به همین نکته اشاره کرده 
می نويس��د: »فردوسی ايران داستانی که با توران داستانی جنگ داشته، 
میدان جنگ را همان خراس��ان بزرگ که ش��امل افغانس��تان کنونی و 
سیس��تان و مازندران بوده می ش��مرده اس��ت. او از هخامنش��یان که از 
پارس برخاسته بودند، سخن نمی راند ااّل آنکه از دارای کیانی که مغلوب 
اس��کندر ش��د و همان داريوش سوم هخامنشی باش��د، ياد می کند. در 
عصر دارا و اس��کندر است که در شاهنامه »تاريخ داستانی« يا »داستان 
تاريخی« )خراس��ان بزرگ( با »تاريخ باستانی« )سرزمین پارس( به هم 
پیوند می ش��ود. از زمان ساس��انیان اس��ت که ايران و ايران ش��هر را که 
جامع خراس��ان بزرگ و پارس باش��د، ذکر می کند.« و بعد اين نکته را 
خاطرنش��ان می کند که »به طور کلی در بعض��ی اوقات که فالت ايران 
از لحاظ سیاس��ی به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شد، نام ايران 
نصیب قس��مت ش��رقی می گرديد و نام پارس مخص��وص ايران کنونی 
می ب��ود. همچنان ک��ه يونانی ها و اروپايیان ديگر ه��م با تلفظ های خود 

ايران را »پارس و پرس و...« می خواندند و می خوانند.« 
خالص��ه اگر بح��ث را کوتاه کنی��م بخش بزرگ ايران ش��اهنامه در 

افغانستان امروز قرار دارد: 
زابل )بیش از 145 بار(، کابل )116 بار، به ش��کل کابل و کابلستان(، 
بلخ )52 بار به عنوان مرکز کش��ور ايران و ش��هر مقدس زرتش��تیان(، 
سیس��تان )30 بار ذکر ش��ده که مطابق با جغرافیای زابل و زابلس��تان 
است(، نیمروز )به عنوان مرکز زابلستان و سیستان و گاه معادل هرکدام 
از آن ها بارها در شاهنامه ذکر شده است(، هرات )10 بار(، سمنگان )8 
بار(، بُست )5 بار(، شغنان )از شهرهای بدخشان، 5 بار(، ُکندوز يا قندوز 
)5 بار(، غزنی )3 بار(، دهس��تان )از ش��هرهای بادغیس، 5 بار(، طالقان 
)يکی مرکز تخارستان و ديگری در حوزة مرغاب بین مرو و بلخ، 3 بار(، 
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غرچ��گان )در هزاره ج��ات کنونی، 3 بار(، م��رورود )در حوزة مرغاب، 3 
بار(، بامیان )2 بار(، قندهار )2 بار(، فارياب )19 بار(، جوزجان )20 بار(، 
بدخش��ان )21بار(، غور )22 بار(، پنجش��یر )23 بار(، اندرآب )24 بار(، 
جرم )شهرس��تانی در بدخش��ان، 25 بار(، بامین )در بادغیس، 26 بار(، 

گرزوان )در فارياب، 27 بار(. 
در انجام، پاسخ دادن به بقیة پرسش های مطرح شده را به تو خوانندة 
گرامی واگذار  کرده پاسخ کوتاهی به اين پرسش می دهم که چرا هويت 
مهم اس��ت و چه نیازی به ريشه های تاريخی مان داريم؟ غربی ها مثلی 
دارند: »به هر اندازه ای که توان نگاه کردن به گذشته را داشته باشید، به 
همان اندازه آينده را بهتر می توانید ديد.« من هم به همین نگاه به تاريخ 
می نگرم. تاريخ برای من حافظة نامیرای يک ملت اس��ت و بس��تری که 
در آن ارزش های انسانی زاده و آزموده می شوند. زندگی اجتماعی بدون 
اين حافظه ناممکن است. همین است که ملت های جهان برای دانستن 
هويت تاريخی ش��ان پیوسته در پی کاوش و بازسازی گذشته ای هستند 
ک��ه پیروزی ها، شکس��ت ها و تجربه های گوناگون آن ها را ش��کل داده 
اس��ت. ارزش هايی که در بستر تاريخ زاده می شوند بر پاية پژوهش های 
علمی پژوهش��گران اس��توارند و تنها از طريق همین ارزش هاست که به 

زيبايی شناسی، خودشناسی و در نهايت به خداشناسی می رسیم.
اگ��ر نگاهی ب��ه زيباترين بُعد انس��ان کنیم، خواهیم دي��د که تاريخ 
نمايشگاه خالقیت های انسانی است و اين خالقیت که نشان تجلی خدا 
در انسان است تنها در آغوش تاريخ نگهبانی می شود. پس تاريخ روند به 
کمال رسیدن انسان ها هم هست. به عبارت ديگر ما برای خودشناسی و 
خداشناسی و برای انسان شدن و انسان ماندن مان نیازمند تاريخ و هويت 
هس��تیم. برای از بین بردن ملتی، کافی است که فرهنگ و هويت آن را 
از بی��ن ببرند، واقعیتی که گروه��ی در درون و برون از مرزهای کنونی 
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کش��ور به آن پی برده و از س��الیان دراز به اين سو در پی مسخ تاريخ و 
هويت ما هستند. 

و چون من در رگ رگ ايران می تدم و ايران در رگ رگ من می تدد، 
عنوان ش��عر و کتابم را »من ايرانم« گذاش��تم. من می خواهم به تأکید 
بگويم که ما تنها و تنها در آغوش همین هويت و تاريخ معنی می شويم 
و به خود و به خدا می رس��یم. افزوده ب��ر آن، با آنکه اين واقعیت را هم 
می پذيرم که امروز در کش��وری به نام افغانستان با مرز های نیمه تعیین 
ش��ده زندگی می کنم و از هويت دروغینی برخوردارم، به هیچ ابرقدرت، 
کج انديش و بدسگالی هم اجازه نمی دهم که تعیین کنندة هويت و مسیر 

تاريخ من باشد.
چن��ان که در باال يادآور ش��دم، فرهنگ و هوي��ت ايرانی هیچ گاهی 
متعلق به يک قوم ويژه نبوده است. من تمام تبارهای افغانستان را ايرانی 
می پندارم و انتظار دارم که من حیث فرزندان اين فرهنگ پربار و غنی از 
اين بیشتر تیشه به پای خود نزنند؛ افتخارهای تاريخی شان را به ديگران 
نبخش��ند و مسئولیتی را که در برابر اين فرهنگ، زبان و هويت تاريخی 
دارند به دوش گرفته خود را دوباره در فلسفه و انديشه و تاريخ، و تاريخ 

و انديشه و فلسفه را در خود زنده کنند. 
خرد چراغ دار راهمان باد! 

غفران بدخشانی
فرودین.ماه.۱۳۹۲

ُسلیدریخت،.هالند 
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رسمه جز یک گرد نیست

ای نیستان های سر تا پا خروش
از چه خاموشید؟

نعره ای!
تا بند و ولچک ها فروریزند

از چه درخوف اید؟
ای نیستان های سرتا پا خروش

سرمه جز یک گرد نیست
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ناله باید، شور باید
حنجر این فطرت در بند را صد پاره باید کرد

ین برای شور و آواز است
ورنه کاهی هرزه بر رخسار دیواری
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عشق

عشق من پاینده است
عشق من جاوید است

من اگر مردم و بر باد شدم
عشق اندر دل گردم زنده است
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خدای پنهان

مدیت در جستجوی گردگار
از دیاری بر دیار

شهر بر شهر، خانه خانه، ده به ده گشتم
ویل پیدا نشد.

مدیت دیگر ز پشت کردگار
آمسان بر آمسان

کهکشان، اختر به اختر، ماه و مهرش در به در گشتم
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ویل پیدا نشد

خسته از این جستجو
فرصیت که دیدگامن چهرة خورشید را بر مردمانش

پرده بست
چشم چشمم ناگهان

بر فراز قلة کوه گریبامن فتاد

جستجوی کردگارم را کنون
در فراز قله های خویشنت

در دیار اختران
در دیار کهکشان

در زمنی، در آمسان خویشنت آغاز کردم
یافتم

آه، من بیهوده رفتم
در پی افسانه ها در کهکشان
در زمنی، در آمسان دیگران.

کردگارم در حرمی سینه ام
در میان رازهامی خفته بود
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قلمم پرپر شد

دوش دستم به قلم می بردم
تا که در عشق بشر

سخناین که به زندان دمل دربندند
پر پرواز دهم

دوش دستم به قلم می بردم
تا که در عشق بشر

ناله هایی که به زندان دمل می پیچند
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موج آواز دهم

دوش دستم به قلم می بردم
تا که در عشق مهنی گمشده ام

ناله ها ساز دهم

دوش دستم به قلم می بردم
که به گوش گردون
سخن از مهر و وفا

سخن از ستر و عفاف
سخن از آیینه

سخن از چهرة گلگون شفق
سخن از خندة گل های هبار
سخن از نغمة مرغان هزار

سخن از صبح امید
سخن از عشق وی آغاز کنم

قلمم پرپر شد
دانه های پر و پرواز دگر هیچ نرست
حنجرم نیز به آغوش فنا می پیوست

غم گرفته است از آمن که دگر بار دگر
گوش گردون نشنید
عشق در بستر مرگ
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مهر در چنگ عذاب
چشم امید به امید امید

آه افسوس
صد افسوس

قلمم پرپر شد!
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نفرین به ابرها

نفرین
بر ابرهای تریه و سرگردان

کنی پست مایگان
گه پرده می کشند

بنی من و ستاره و خورشید و آمسان
نفرین

بر ابرهای تریه و سر گردان
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طرح یک خالق زن

دوش با دخترک زیبایی
هومشندی، صنمی، الله رخی، رعنایی

که به جوی تن او
به جز از خون خرد
خون آزادی و مهر

راه پیمای نبود،
سخین داشتمی

گفتمش ای که کنون دخترک رعنایی
 و تو فردا که به دل بردن خود یکتایی

و سراجنام ز هر چیز و مهه زیبایی
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به من از برگ گلستان امیدت سخن آغاز منا

اوکه در هر نفسش موج هزاران ارمان
او که در هر نگهش ناز هزاران گلشن

او که در کنج دلش بزم هزاران خورشید
اوکه در حنجره اش ساز هزاران ین زار

خامنان ساخته بود
سخن آغاز منود

گفت در گلشن اّمیدم من
طرح یک عامل نو

طرح یک راه نوین
طرح یک خالق زن رخیته ام

تا توامن که من این چرخ خشن پرور را
مهر ورزیدن و عشق آموزم

که در این دیر کهن
سخن از عشق حرام است، حرام

آرزو، کفر بود داشتنش
من که یک عاشق زار

من که یک حبر ز ارمان و امید
من که پرجوش تر از صد نیزار

من ضعیفه
من که یک ناقص عقل

کی توامن سخن آغاز کنم؟
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بیا زردتشت

سحرگاهی یکی فصلی به صد متکنی
به صد گلزار گل در دست

به صد منقار موج ناله بر لب
درم کوبید

به پای بسترم بنشت و با آه مسیحایی
لب چون غنچة چشمم شکوفانید

عجب فصلی که یاد از خویش می داد و ز بیدادم
وجودی، لب به لب از عطر مهت های اجدادم
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نفس هایش پر از گرما
به لفظی مهربار و با نگاهی خسته از دوران

به من چندی سخن از زادگاه دوردستم گفت
سخن از مردم آزادة مهت پرستم گفت

و آنگه رشتة گفتار را بر پنجة لب های خشکم کرد
که تا از برگ های دفتر عمرم

که با خون جگر بنوشته ام هر فصل و بابش را مشاره
سخن گومی.

به او گفتم چو بر گردی، برو نزد نیاکامن
بگو با هر یکی افسانة این درد و ارمامن

درود از من به حافظ گوی و از روز پریشامن
بگو زلف سخن ژولیده شد، راهی منی دامن

بگو بار دگر برگرد
نقاب از چهرة اندیشه ها بگشا

که فطرت ها حجاب جهل پوشیدند
سپس یک دسته آوازم به دست کردگار بلخ بسپار و بگو برگرد

هنوز هم مردمت معشوقه در بیگانه می جویند
چو بسپردی

به فردوسی پیام مرگ هویت های دیرین بر
بگو آری هنوز آن واژه های گوهرینت را به نیم جو منی گریند

بگو با رابعه آن خواهر غلتیده در خومن
که در افسانه های عشق ورزان ره مهت
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نشاین از غرورت نیست
و در برگ کتاب دادران قصه پردازت

حدیث جان کین هایت منی بینم
به بو مسلم بگو در کشورت ننگ است آزادی

که تا باشد به پاس مهت آزادگی ها، باز برگردد
و پس آنگه

برو در جستجوی آفتاب خاور یب نور
بگو در هپنة گییت

یکی افتاده ای دیدم که این شور و نوا دارد

بیا زردتشت
بیا زردتشت نیک آینی

بیا بار دگر بر حنجرم گفتار نیک آموز
بیا بار دگر بر کرده ام کردار نیک آموز
بیا بار دگر بر فطرمت پندار نیک آموز

که این اخوت گزیین ها مرا نا آشنا باشد
چراغ اجنیب در کلبة من ناروا باشد

بگو برگرد
بگو هبر خدا برگرد

که انسان باز میل دلقکی دارد
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اگر ُمردم

اگر من پیش از اینکه خنده آرم بر لب افسردة طفالن این میهن
اگر من پیش از اینکه رنگ آرم بر رخ خشکیدة گلزار این میهن

اگر من پیش از اینکه شادماین را
اگر من پیش از اینکه عشق ورزی را

بسازم جانشنی مامت و این کینه ها، ُمردم
مرا در خاک مسپارید

بسوزیدم که تا اخگر شود این پیکر ناشاد
سپس خاکسترم را رهنمایید، تا فراز قلة پامری

و هر یک دسته خاکم را
به دست هر گروهی رهروی از باد بسپارد
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که بر پیچ و خم هر دره و هر دشت و دامانش فرو پاشد
که گردم روزگارش را گواه باشد

که تا روزی که از ابر لب طفالن یب مادر هزاران گونه گل بارد
که تا روزی که نامش را فلک با صد متنا بر زبان آرد

که تا روزی که گردم مرگ مامت را
که تا روزی که گردم مرگ سرما را

به جامن ارمغان آرد
خنواهد بود آرامم



بهار بیداری
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بهار چیست؟

هبار چیست؟
           زمستان سرد و یب باکی

اگر شکوفه نبود
هبار چیست؟ 

         خزاین، خزان نومیدی
اگر نرست دگر غنچه

                  ساقه و برگی
اگر که سبز ترین برگ
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قبول سجده به حمراب رنگ زرد منود
و من منی دامن

چرا خزان صفتان از هبار می گویند
و من منی دامن

چگونه کور ز خورشید گفت وگو دارد
و کر مفسر غوغای باغ و بستان است

و من منی بینم
که سبزجامه نشینان دشت، پنداری
گره ز سینه گشایند و گام بردارند

به سوی شور برانگیخنت، به فتح زمنی
ایا هبار پرستان

ایا هبار بگو
که من چگونه سرود هبار را خوامن

اگر به شاخ سرشتم شکوفه روپوش است
اگر که ساقه نبست
اگر که شاخه نکرد

درخت پندارم

بیا که بشکوفیم
دانشگاه آزاد آمستردام، 2007/3/20
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بشنو تو برتری

یادم هنوز هست
آن شب که فطرمت

دستش جدا ز دامن امید گشته بود
یادم هنوز هست

آن شب که شوخ کودک اندیشه ام دگر
چیزی به نام معرفت و آدم و خرد

بر خاطرش نداشت
یادم هنوز هست

آن شام پر سکوت
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کز روزنان کوچک دیوار خانه مان
یک جسم

یک هالة ز نور
آمد کنار من

یادم هنوز هست
شب بود و گاه خواب

آن هالة ز نور
بنشست و قفل از در افسانه باز کرد

راز و نیاز کرد:
بشنو که من سخن ز نیستان دوردست

آورده ام
از آن که تو را آفرید و هست

بشنو، حقیقت است
کز هرچه در زمنی

کز هرچه در مسا
جز از خودش

از مهه واال و برتری
بشنو تو برتری

امشب که باز کودک اندیشه ام ز نو
بر تن منوده جامه فرسودة سکوت

در دشت های سرکش پندار و فطرمت
لشکر کشیده است
پرسش ز هر طرف



بهار بیداری | 47

این بار گوش را
دامن گرفته اند
آین که بشنوید

آین که بر در مهگان برد این نوید
انسان هنوز هست

بشنو که برترید
با سرسپاه لشکر پرسش به نزد گوش

این بار چشم نیز
تصویر می کند

هر آنچه دیده است
از آنکه برتر است

این بار فوج لشکر پرسش ز هر طرف
فریاد می زنند

گوش تو یا فرشته ای از نور پاک او
خود بود یا که تو؟
آن که دروغ گفت؟

آری
این بار فوج لشکر پرسش ز هر طرف

فریاد می زنند
دیوار های سرکش اندیشة مرا

از بیخ می کنند
تا آنکه پاسخی
ریزم به کامشان
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مرگ نجار

درد این میز دوای دگرش نیست، مگر
مرگ جنار،

         که تا زنده بَود
میخ کوبد به تنش

رنج این میز به راحت نکشد
پای این میز به سالون رهایی نرسد

تا مهان روز که مرگ
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نفکند با ترب و  تیشهء خود برخاکش
درد این میز دوای دگرش نیست مگر

طرح جنار دیگر
یا که شاید اگر هرگز نبود جناری

میز شکل دگری داشت و سیمای دگر
میز سرسبز و مثردار و رها و یب رنج

میز آسوده و از سینة یک خانة تنگ
میزی از چنگ یکی سقف و نخ و دیواری

آزاده
درد این میز دوای دگرش نیست مگر

مرگ جنار
یا که شاید اگر این میز مبرید که رهایی یابد

دانشگاه آزاد آمستردام، 2006
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زندگی

و گاهی زندگی پرواز را ماند
به اوج بیکراین ها

و گاهی بیشتر از واژه ای هم نیست
                             کوشیدن

و یا هم واژه ای چون
عشق

آگاهی
امید و آرزو
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شادی
و گاهی هم کساین زندگی را درد می خوانند

و گاهی زندگاین مجله ای باشد
به سان دست یازی تا بلندی ها

تا ژرفا
و گاهی این معما را

معما دوست داران هیچ می خوانند
مگر این هیچ هم زیباست

دانشگاه آزاد آمستردام، 2006/10/26
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خزان را می پرستم

هبار را دوست دارم
خزان را می پرستم

باری خزان
موسم رهایی برگ هاست

از بند شاخه ها و
درختان در بند
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هم میهنم

هم میهنم
من در زماین که

چشمت به راه لقمة ناین نشسته است
جسمت به راه پارة تنپوش سفته است

پایت به جای پاپوش
صدرش دریده است

هرگز به سوی خانة اهلل منی روم
من دور مروه را
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دور تو می زمن
من سر و سجده را

در قله های ناخن پای تو بشکنم
هم میهنم

من نیستم مسافر آن کاروان دی
کز پیش تو به عزم یکی خانه رفته بود

نان تو را ز دست ِگل آلود برده بود
در چشم انتظار امیدت که آه آه

شاید کسی گهی به سراغم قدم هند
خاری خلیده بود

من نیستم مسافر آن کاروان دی
من نسل دیگرم

از کاروان دیگر و اندیشة دگر
من آمدم که خار ز چشم تو بر کنم

من آمدم که سر کنم از نغمه های دفتر سبز برادرم
ک   »   ای قوم به حج رفته کجایید، کجایید؟

معشوق مهنی جاست بیایید، بیایید«
من نسل دیگرم

من آمدم که زمزمة تازه سر کنم
در گوش کاروان ز خود رفته از برت

ک   »   ای خانه پرستان! چه پرستید، ِگل و سنگ
آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند«
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تا جست و جوی خانة پاک دلت کنند
رمحی به پای پاره و جسم دریده ات

چشمی به دست خایل مگر پرِگلت کنند
من نسل دیگرم
من دور مروه را

دور تو می زمن
من سر و سجده را

در قله های ناخن پای تو بشکنم
هم میهنم!

آمستردام، 2007/2/22
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ناخدا

مپرسم ناخدا »این کشیت پربار
به سوی ناکدامنی گوشة این حبر طوفان زاست ره پیما؟«

که چشمامن به جز آغاز پایاین منی بینند
که من هرگز به عزم ساحلی دل را نبخشیدم به این دریا

به این دریای طوفان زا
مرا آوای این امواج طوفان ها

مرا شوق شکسنت در میان پنجة این آب معشوق است
نه ساحل

من از ساحل گریزامن
و از ساحل نشینان هم

دانشگاه آزاد آمستردام، 2007/5/11
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با یک بهار باران

ای غوره های خام!
ای شاخه های خشک!

ای برگ های بسته به زجنری بردگی
آن روز می رسد

کامی سراغتان

با یک متوز مهر
با یک هبار باران

با یک خزان رهایی
آن روز می رسد!

دانشگاه آزاد آمستردام، 2007/5/11
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به بازگشت خورشید

طلسم وهم شب پرستان
چنان به خانة خورشید راه یافته است

که دادرم1
به بازگشت پدرم باور ندارد

و مادرم در هنگام غنودمن
پس از حکایت داستان برخاست و بنشست پدرم

در آغوش شب پرست باختر

1. . دادر: برادر، در گويش بدخشانی و تخاری.
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گاه مشاری را به دیوار بسترم می آویزد
که تا با من

راه بازگشت پدرم را گام به گام
به پایان بشمرد

چون مادرم می داند
که با مرگ پدرم

لشکر چشم به راه فردا را نیز مردن باید
و من به بازگشت پدرم باور دارم

مهچون فردا
آمستردام، 2007/6/5
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مرگ زیباست

در زمستان امید
پدرم ُجنب به تن

مادرم در بر او از سرما
و مرا از طریف سردی مرگ

و ز سوی دیگر
گرمی عشق دو تا جسم پناه خبش به خود می خواند

وگر امسال هباری نرسد
من به آغوش زمستان سیه خواهم رفت
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که به جان من آزادة سرکش اگرم نازیباست
جامة سرد زمستان سیاه

لیک زیباتر از آن جامه ُجنب است که بر تن دارند
پدر و مادر من

مرگ زیباست
اگرم مرگ رهایی باشد

دانشگاه آزاد امستردام، جون 2007
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مرا در سینه فریادی است

نیستان آورید
حنجرم تنگ است و بغضی در گلو دارم

نیستان آورید
سینه ام پامال فریادی است

                         از فریاِد پاماالن
ز پا افتادگان، درماندگان، بنشستگان در خون

نیستان آوریدم
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کاین سکومت خامنان سوز است و میل گفت وگو دارم
مرا در سینه فریادی است و می دامن

که این فریاد هم در سینة این توده پنهان است
و بغضم زادة بغض گلوی دردمندان است

می دامن
و آهم نیز

نیستان آورید
کاین آه، این فریاد را، بایست می باید برون کردن

و می باید درفش پاک این فریاد را افراشت
                                در دیروز،

                                         در امروز،
                                                    در فردا

نیستان آورید
یا بزرگر

تا در گلومی ختم ین ریزد
شود شوری برافرازد

سکومت را دراندازد

مرا در سینه فریادی است!
آمستردام، 2007/11/6



64 | من ايرانم

زاد روز سحر

بگو به حلظه، به ساعت، دقیقه، ثانیه را
بگو به روز، به شب

به ماهتاب، به خورشید و سال و ماه بگو

بگو به ابر، به باران، به باد، به خاک
به کهکشان، به مسا

بگو به جن و مالیک و بارگاه خدا
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بگو به هرچه که خواهی
بگو به هر که که خواهی

مگر به خلق مگو
که من به عمق گلومی ترانه ای دارم

که ریشه در جگرم دارد و روان و تنم
مباد بر دهنم دست مرگ بگذارند

مگو به خلق من این را، که سخت می ترسند
مباد ناله جانسوز من دوباره ز سر

سکوت را شکند
و باز زمزمه ای سر کند ز مرگ شام

ز زاد روز سحر
ز راه و رسم دگر

به غری مصلحت اندیشی و به جز از خواب

مگو به خلق »صبور«
مگو به مردم رعیت منش

به خلق جدا
مگو

مباد که من مرگ خواب شان گردم
آمستردام، 2007/11/13





پایان یک سکوت
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در ماتم بیان در زایش زبان

یادم به یاد می دهد از روزگار دور
زان گه که زنده بود سخن و واژه مرده بود

زان گه که بودمن
زان گه که شور آه و سرود و ترانه ام

در من منرده بود
یادم به یاد می دهد از روزگار دور

زان گه که آدمی
در جستجوی خویش

از خود نرفته بود
زان گه که هرچه بود
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معین، سخن، بیان،
                   مهه در من هنفته بود

یادم به یاد می دهد از روزگار دور
از زادروز مرگ سخن

                      کشنت بیان
از زایش زبان

یادم به یاد می دهد از روزگار دور
از مرگ شور و آهم و از خویش رفتنم

از مرگ سوژه در من و
از کوچ دسته دستة معین به واژه ها

زان که منم ز من به زبان می برد پناه
یادم به یاد می دهد از روزگار دور

زان گه که واژه ها من و من واژه می شوم
خایل، هتی ز معین و بیهوده می شوم
اکنون من آن مِن ز مین پوچ رفته را

در ذره های معین از من رمیده ام
در واژه در زبان

در روزگار مرگ سخن، مامت بیان
در جستجوستم

صد آه، صد دریغ که در جستجوی خویش
از خویش می روم به در واژه و زبان

دانشگاه آزاد آمستردام، 2009/9/7
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من مرگ غفلتم

من موج را شکستنم و غنچه را هبار
ین را هبار ناله ام و ناله را ین ام

در من سکوت می شکند نیست می شود
من حنجر هزار غم نا سروده ام

هان ای غنودگان
گریید در برم

تا سوز را در جگر خامتان دمم
تا بشکنم سکوت هناد هنادتان
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جگر برای سوخنت است ای غنودگان
هسیت برای زیسنت است،  آی مردگان

گریید در برم
دانشگاه آزاد آمستردام ـ 2010/2/16
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قشالق زاده ام

در دوردست ها
آجنا که قله ها
تا بارگاه مهر

سر بر کشیده اند
آجنا که اختران

شب صخره های دره و ُکه را نگنی شوند
آجنا که روز و شب

آبسنت ستاره و خورشید و مه شوند
هر روز و شب ز نو

این خاستگاه ماه
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این زادگاه مهر
این کهکشان روی زمنی، قریة من است

من زادة مهنی کتل و کوه و برزمن
قشالق زاده ام

هرچند روزگار مرا شهروند کرد
آجنا که سوز و ساز نوا، شور و درد و آه

آجنا که شوخ کودک اندیشه مرده است
اما ز یاد یل یل1 جیه م2 منی رود

آری هنوز گوش دمل سخت آشناست
با آن نوای دلکش و مانا که می سرود

قشالق زاده ای
تو پا به پای کوه و کمر پا هناده ای
تو شاهد والدت خورشید بوده ای

تو بغض و درد و رنج و امل، سوز و ساز را
از حنجر مقدس غیجک3 شنیده ای

آری هنوز گوش دمل سخت آشناست
با آن نوای دلکش و مانا که می سرود

َبَچم4، قشالق زاده ای

1. لی لی: لولو
2. جیه: مادر )در لهجة بدخشانی(.

3. غیجک: از اسباب موسیقی سنتی در بدخشان.
4. بچم: بچه ام، پسرم.
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یادم هنوز هست
آن  دم که جیه ام

روزی مرا کنار خودش روی کوه برد
آجنا کنار چشمه ای بنشست و ساز کرد

آهنگ قصه را
از روستای من

ـ »برخیز جان من
)بر من خطاب کرد(

زین پشت قله ها
چون نور آفتاب

در بر بگری پیکر قشالق خویش را«
من از فراز ُکه به متاشای قریه ام

برخاستم چو مهر
آن روستای توست

جیه ام نوا کشید
در روستای تو

رسم و رواج و عنعنه یک رنگ بودن است
از زیر بار مرده دالن قد کشیدن است

خورشیدوار در جگر شب خلیدن است
آجنا کسی به ظلمت شب دوست می نشد

آجنا سخن فقط ز دمیدن، دمیدن است
آجنا سکوت زاده نشد، شور مادر است



76 | من ايرانم

در روستای تو
یا زنده زیسنت، یا اینکه مردن است

آنگه چو آفتاب
برخاست آچه ام1

از سر گرفت قصة این کوه و دره را
در گوش من

بار دگر نغمه سر منود:
این کوه پاره ها

این ژرف دره ها
اندیشه پرورند

چون زادة مهنی کتل و کوه و برزین
شریم حرام توست، یادت اگر رود

اندیشه پروری
قشالق زادگی

سوگند آچه جان
در بند بند من

جاری چو غمزه های خروشان کوکچه2 است
قشالق زادگی

قشالق زاده ام

1. آچه: مادر، در ازبکی.
2. کوکچه: رودخانه ای در بدخشان.
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استقامت

وقیت باد سرد و سنگنی تر می وزد
استقامت را از درخت بیاموز

بگذار که جامة سبزت تار شود
و شاخچه هایت بریزند

و بدان که دست هزار باد
به ریشه های ژرفت که سینة خاک را شکافته اند خنواهد رسید

تو ایستاده باش
تا باد مبرید

21 مارچ 2010



78 | من ايرانم

فریاد سبزه ها

ابر اگرچه تار است
لیک در سینة این دیو سیاه

بذر فریاد هنان است که چون سبز شود
دانه از غرش او
سینه را پاره کند

گرچه تار است ویل
آبیاری جگر سوختة مردم ماست

سبزه ها می گویند
آه این ابر سیاه هم زیباست

سبزه باید بودن
25 مارچ 2010
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دلت از آسامن برکن

درخِت ریشه در خاکم
در هفت آمسان را کوفت

مه و خورشید و کوکب زادگان عمری است
که زیر برگ های مهت خاکی و پاک من

پناه و سایه می جویند
دلت از آمسان برکن

عروج خاک را در من متاشا کن
دانشگاه آزاد، 6 اگست 2010



80 | من ايرانم

رسود کوهساران

آه که قرسک نزمن می مریم1
دف و چک چک نزمن می مریم
فلک و گورغویل و سنگردی
چنگ و غیجک نزمن می مریم

1. قرس��ک، فلک، گوراغولی و س��نگردی، انواعی از آهنگ های محلی اس��ت که در 

بدخشان، تخار و پنجشیر خوانده می شود.
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زنخدانش مکیدم تا به پستان

به وصلش چون رسیدم تشنه بودم
زخندانش مکیدم تا به پستان

میان کورة داغ نفس هام
بناگوشش به آتش برکشیدم

و با دستان زهرآلود لذت
کشیدم در برش از تنگ تر تنگ

گنه را خوابگه شد پیکر او
ز داغ بوسه هامی در دل شب

و من هم در تن او غرق بودم



82 | من ايرانم

من بی نهایتم

من هرچه می روم
ره مهره من است

ما را چه باک گر مهه نیمی ز ره روند؟
من یب هنایتم

ره یب هنایت است
21 سپتمبر 2010
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روح بزرگ خواهر من

روح بزرگ خواهر من وقت پخت و پز
سر می زند ز روزنه با دود و بوی نان

پر می کشد به عزم گرفنت به آمسان
پای خدای زوروران نرینه را

روح بزرگ خواهر من درد خویش را
گل میخ می کند

در گوش کردگار
تا آه او چریده به گوش خدا رسد



84 | من ايرانم

وانگه نوای خواهر من با حکاییت
ختم منک به چاک جگرگاه پاک او

کارد بیان کنان:
کای یب خرب ز من

داین که وقیت می شکند زیردست من
تغارة مخری

روح و تن مرا
خوف شکسنت است؟

المیره، 2010/10/10
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گفت وگویم با شعر

خانه آباد شب دوش سراغم آمد
که ببیند چه لباسی به تنش دوخته ام

تارم از چیست، و پودم ز کدامنی جنسی
و سرشک قلمم رنگ کدامنی مچن است؟

شعر آجنا سِر میزم مهه جا رخیته بود
وقیت از دفتر خویش

ورقی کندم و گفتم که شنو:
دیدة سوزن خیاط زمان



86 | من ايرانم

تار اندیشة من را تنگ است
من خنواهم به تنت دوخت لباس دگری

من برآمن که تو را خلت کنم
و سپس پوست ز رویت، ز تنت بردارم

که تو هم در تن خویش
مهچو من در تن من

                   دلگریی
                          دلبندی

راه المیره ـ آمستردام، 2010/10/9
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خدای داستان من جوالی است

زبامن ساده می آید به گوَشت
حملی می مناید کرد و کارم

مگر اندیشه هامی را نگه کن
که در عمق اصالت خانه دارند

زبامن حرفت پاک توده دارد
لبامن نای آه یب نوایان

بلی من هرچه می گومی ز نان است
و آب سرد و راه بستة کوه



88 | من ايرانم

ز بیل و یوغ و اسپار است و ماله
ز آهنگنی نوای سنگ در کوه

به گاه گفت وگو با چوب چوپان
من از َهه گفنت یک سنگ ُخرد کن

من از آهنگ سنگردی و قرسک
به وقت هیزم آوردن ز کوه ها
من از گندم درو، پالیزکاری

من از خرمن شکسنت، آرد کردن
من از ُقلبه، من از شدیار کردن

من از مچبوس1 پای پاده باین
و خار در دل پایش خلیده

من از زمحتکشان آهنگ دارم
خدای داستان من جوایل است

زبامن ساده گر آید به گوشت
و کردارم َمحلی ار مناید

بیا در چنی تقدیرم نگه کن
گر از پیچدگی ها مشق خواهی

المیره ـ خانة َاَکم، 25 نومبر 2010

1. چمبوس: نوعی پاپوش که از پوست حیوانات ساخته شده و چوپان ها می پوشند.
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به بانوی غزل هایم

تو وقیت با مین در من سرود سبز می بارد
سخن گل می کند

           کلک حضورت در دل من شعر می کارد
تو وقیت با مین

          من شور می گردم
و تا یب انتهامی می گشامی پر

تو وقیت با مین
خود را برای با تو بودن دوست می دارم



90 | من ايرانم

اگر امشب تو می بودی در آغوشم

اگر امشب تو می بودی در آغوشم
روامن را به روی سینه هایت فرش می کردم

و دل را چکه چکه می چکانیدم به لب هایت
اگر امشب تو می بودی در آغوشم

تو را می رخیتم در کورة داغ هوس هامی
و تو در چنگ و تنگ پیکرم چون کودک سیماب می خفیت

و می پختم
هر آنچه در تنت از غوره پیدا بود
و جنس آرزوی ناب در یک زن

آمستردام، 2011/1/2
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هیچ کس مثل خدا تنها نیست

خستگی، دلسردی، بیکسی، تنهایی
مهه دست آویزی است

مهت سست، و ماهیت یب جوهر یک آدم را

هیچ کس مثل خدا تنها نیست



92 | من ايرانم

 

به مرگ گاه شامر

کسی به مرگ شب و روز و سال گریه نکرد
و یا به مردن ساعت

                     دقیقه
                          ثانیه ها

دمل به ثانیه سوزد که در گریز از مرگ
چه کودکانه

            چه کوچک
                     چه ُکند بر می داشت
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ز زندگی گامی
و یا دقیقه که با شصت سکوت مهراه بود

بیا که گریه کنیم
مرگ وقت مرگ ماست

دانشگاه آمستردام، 16 مارچ 2011



94 | من ايرانم

روز باز آمدنی است

 وهم نیست
باوری است مرا

روز را دیده ام و زیسته ام
و تو هم می داین

فکر کن!
چرت بزن!

یادت ار نیست نشاین دارم
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مثل شب نیست، سپید است
ماه را نوکر نیست

جامه اش از خورشید

یادت است؟
وقیت او می آمد

و شب از مههمة آمدنش
رنگ می باخت؟

بوم غاری می جست؟
سایه پت می شد
در زیر درخت؟
روز را زیسته امی

گرچه شب آمده است
و دلش رفنت نیست

ور زمان ساکت است
بگذارید که ساکت باشد

من زمان می گردم
می دوم تا به دلش

                    تا پی شب
و در آن گوشه یکی فریادی

می برآرم



96 | من ايرانم

به کردار هزاران شبگری
می درم دامن شومش و از آن چاک یکی پرچم را

می فرازم که سپهدار روز
عزم پوالدینم را

به متاشا خیزد

و جگرگاه پلید شب را
با یکی نیزه ای از سوز دمل پاره کنم

و خبوامن که بدان!
کز سپیدجامة آزاده ای من زاده شدم

دار هم از سر من پابرجاست
و امید

ز دل وحش ترین جنگل سبز
روز را در جگرت زیسته ام

روز در من جاری است
روز باز آمدین است

پنجم می 2011
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شعر چیست؟

شعر یک آواز است
یا بر آوخیتنش بر داری
هبر بشنیدن آوای کسی

غرق یک حلظه شدن
و در آمیخنت فکر و سکوت

زیر بیدی به لب جویچه در باغچه ای هم شعر است
شر شر آب به هنگام گریز از کوه ها

خنرة سبزه به هنگام مخیدن در باد



98 | من ايرانم

تپش یک گنجشک در یک شاخ
وقت آوردن خس

هبر آرایش یک زیر پناه هم شعر است
وقیت شب می خیزد

با هزاران خوشه از اختر ناب
به پذیرایی شبگری ز جای

وقیت مه می تابد
تا به نیلگونه ترین کنج دل دریایی

و در آن گوشة دور
می رهاند ز کف تاریکی

کرمک آیب را
روشنایی شعر است

وقیت خورشید سراسیمه ز ره می آید
که پر و بال شود

تن یب بال و پر شبنم را، از رخ برگ
منطق بال گشودن شعر است

وقیت از خنده کسی اشک به رخسار چکاند، یا غم
قد بر افراشنت این احساس

ز دل شاد و ناشاد کسی هم شعر است
شعر در واژه و در مجله و در دفتر نیست

وزن و یب وزن ندارد
مهه شعر است و مهه شعر سرایند به جهان
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شعر اگر زیبایی است
آدمی هم شعر است

شعر اگر واژه و با وزن و گپی از درد است
چاشت و بیگاه و پگاه

چشم بر راه شدن ِاشکم خایل کسی
لقمة ناین را

شعر را شعرتر است
نغمة سنگردی

کز دِل لب به لب از ِمهِر یکی خارکشی
می خرامد بریون

هه و هه گفنت هیزم شکین
موج آوایی تیاق چوپان
وقت برخورد به سنگ

عرق مجع شده در چهرة یک مرد کار
کمر بسته و دستان ُپر آبله اش

کوشش و خواهش و عشقش به کار
اوج زیبایی شعر است مرا



100 | من ايرانم

زنخدان تا به پستانت

دو چشمت بسته بود و غرق بودی در دو بازومی
زخندانت، بناگوشت، گریبانت گواه بودند، وقیت دست هامی

بند گردیدند جفت سینه هایت را
لبامن را هوس از گردنت تا اوج پستانت فرومالید

چه می داین؟
برو از داغ های پیکرت، از های وهویت پرس

تو وقیت در برم بودی
چه حایل داشتم با پیچ و خم هایت

2011/6/21
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زیر چادر چشمی است

وقیت او می گذرد
تو مزن سنگ و مگو فحش، مده آزارش

زیر چادر چشمی است
چون دل خبت سیاه

زیر چادر دسیت است
سبز چون خون گیاه

و رواین است به پاکیزگی رنگ خدا
تو به این دست که امروز ز چاک چادر



102 | من ايرانم

می شود جانب لطفی که ندارمی، دراز
ُخرده مگری

آن که در پیکر این پرده هنانش کردمی
دختری هست که که اندیشة واالیش را

در ازل باغ خدا تنگی کرد
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به گرمی مهر و به شادی نوای دریایی

به ماهتاب قسم
به سان دامن دنیا قشنگ و زیبایی

سپید، سبز، آیب
به آفتاب قسم

به گرمی مهر و به شادی نوای دریایی
به آب و خاک، به باران

به روح سبز درخت
به جسم وحشی جنگل

به کوه و باد قسم
که دوست دارمت و یب مثال و یکتایی

ترکیه ـ مرمریس، جوالی 2011



104 | من ايرانم

وقتی روی بازوهایم فرشت می کنم

من چگونه روامن را در تیغه های پستانت نترکامن
و لبم چگونه جان ندهد برای برخورد با تنت؟

کمرت از باریک ترین
و نگاهت از ژرف ترین راز های آفرینش سرچشمه می گرید

من گواه خالقیت خدا می شوم
وقیت دستامن

هوس را میان سینه هایت فریاد می شوند
و ترمن های وهویت را
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دلباخته ترین گوشی که خستگی یک قرن سکوت را
به دوش می کشد

چه عصیان می شود
وقیت پیکرت جامه را حرام می خواند

و چه عاصی می شوی
وقیت روی بازوهامی فرشت می کنم



106 | من ايرانم

باغ یک فاجعة دوران است

روزگاری در باغ
وقیت سه برگه گلی می آورد

مببریک دور و برش پر می زد
و به اخالص متام

چهره اش می بوسید
پیکرش می بویید
روزگاری در باغ

سبزه می ُرست ز اندیشة باران فارغ
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و گل خار به امید شکوفایی
غنچه می کاشت سر و پایش را

روزگاری در باغ
سیب با بید هم آغوش نبود
و کسی عطر گل سنجد را
از تن باد منی شست از آز

روزگاری در باغ
الفیت بود میان گل و برگ و علف و پرتوی مهر

روزگاری  است که در باغ
ُکرتة سبز درخت

لکه دار قدم تارَتَنک ها شده است
و میان دو درخت

هیچ پیوندی جز خشکی نیست
مببریک آواره

سبزه ها از پی آب
رفته اند در دل بیم آور خاک

الفت مهر در آتش زدن و
باغ یک فاجعة دوران است

آمستردام، 12 سپتمبر 2011



108 | من ايرانم

خانه ام پشت در است

خانه ام پشت در است
از سرک تا به سرک سالومن

و چراغ ره آوارگی ام
هیچ گه قرمز نیست
ختت خوامب لب آب
دل جنگل، دل باد
سنگ بالشت سرم

سبزه ها برخوابه
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بسترآهنگ مرا سایة برگ
نه کلیدی، نه در و دیواری

نور خورشید به روز
شب اگر ابر ندزدد او را

نور مهتاب مرا مهمان است
باد، باران، سرما
دختر سبز هبار

نفس زرد خزان
مهه مهمان من اند
و خودم سرگردان

نه کلیدی
تا دری باز کنم

نه اتاقی
تا خودم را بسپارم به سکوت

خانه ام پشت در است
امستردام، 5 سپتمبر 2011



110 | من ايرانم

َمَلَخک بر دل شاد تو درود

َمَلَخک
ز چه شادی تو به َجست آمده ای؟

عاشق خار و خسی
یا دلت در گرو پیچک هاست؟

َمَلَخک
گل قاقوف1 چه سّری دارد

که تو پیوسته به باال و برش می گردی؟

1. قاقوف: قاصدک.
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َمَلَخک! بر دل شاد تو درود

َمَلَخک
کاش چون تو دل من فارغ بود

از غم مرگ هبار
کاش می شد چون تو

به خس و خار و علف عاشق شد
دانشگاه لیدن، 15 سپتمبر 2011





من ایرانم
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من ایرانم

درود ای مهزبان، من از بدخشامن
مهان مازندران داستان های کهن

آن زادگاه این زبان ناب اجداد و نیاکانت
تو از هتران، من از کابل

من از سیستان، من از زابل
تو از مشهد، ز غزین و هریوامی

تو از شریاز و من از بلخ می آمی
اگر دست حوادث در سر من تیغ می کارد
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و گر بیداد و استبداد می بارد
نوامی را اگر دزدیده اند از من

سکوت تریه ای در خانة خورشید گسترده است گر دامن
سیه پوشان نیک اندیش و فوج سر به داری در رگامن رخش 

می رانند1

مرا بشناس
من آمن که دماغم بوی جوی مولیان دارد

و آمویی میان سینه ام پیوسته در فریاد و جریان است
و در چنی جبنی مادرم روح فراَنک می تپد

از روی و از مویش
فروهر می تراود، مهر می بارد

و سام و زال سام و رستم و سهراب و آرش را
من و این پاک کیشان کمانکش را

به قول راز های سینة تاریخ پیوندی است دیرینه!
نگاهم کن

نه!
نه با توهنی و با حتقری و با تصغری

نگاهم کن
نگاهت گر پذیرد برگ سیمامی

1. اين ترکیب را نخس��تین بار در شعر  زنده ياد عاصی خوانده بودم: »جنون ناتمامی 
در رگانم رخش می راند«
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ز بومسلم و سیس و بومقّنع صوریت دارد
درست امروز شرح داستان و داستان با توست

و اما استخوان قهرمان داستان با من
تو گر نامی

نشامن من
تنت را روح و جامن من

من ایرامن!
خراسان در تن من می تپد

                 پیوسته در رگ های من جاری است
بشناسم

بین آدم گر از یک جوهرند
ما را یکی تر باشد آن گوهر

درود ای مهزبان من هم از ایرامن!
آمستردام، دسمبر 2011
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وای بر ما اگر خری مبیرد

کاه بوی اندیشه می داد
گاو از گرسنگی مرد

جو را شست وشو کنید
وای بر ما

اگر خر مبرید
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 من از قبیلة شورم

من از قبیلة شورم
سکوت؟

دمشن ماست
شکوفه، باران، باد
و کاج و اللة آزاد

                  از تبار من اند
من از قبیلة شورم

هبار ریشه به دستان سبز من دارد
آمستردام، 2۴ دسمبر 2011



120 | من ايرانم

بریزم الی پستانت

تو وقیت می رسی، چاک گریبانت صدامی می زند
وقیت تو می آیی

به عصیامن فرا می خواند و شهوت
لبت بنیان امیان می َکَند در من

و می خواند مرا تا هست و بودم الی پستانت بریزم
                                      با مهه سرسامی و پوچی

تو خاموشی
و من را می کشد تا نوک پستانت
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گریز از من
زبامن فرش جانت می شود

دستم، روامن، می تکد پوینده چیزی را
و می بوسم تنت

تا لب به آهی وا کین و بشکین در من
                                   سکوت مرگبارم را

تو وقیت می رسی
از پیکرت

بوی جنامت می تراود از عبث
پوچی

آمستردام، پنجم جنوری 2012
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ده ما گور گروهی است و زندان جفا

شامگاهی که در آن
سقف یب عاطفة قریة ما آیب بود

یب خرب از غم دیرینة ما
مه به رخشندگی اش

در دل سبز فلک می بالید
و در آن نور و در پرتو آن ناز و ادا

غم تنهایی سگ های خیاباین را
در دل ده، سگی می نالید:
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کا ین مهه مهر و وفاداری را
چه کسی می خواهد

از دل مردم ما
رایگان بستاند؟

پری میشی غمی، از مرگ رمه
زندگی نامة چوپاین را

و ستیزش که چه بیمی به دل گرگ و دد و دام زمان کاشته بود
بازگویی می کرد

بچه گوسپندی را
گاوی در گوش علف ها می خواند:

باد را گر گذری شد اینجا
بگو بر آغیل بشکستة ما سر بزند

که درودی دارد پستامن
پنجة پریزن دهقان را

و خر سرخ رخی
یب غم از رنج نداین هایش

سنگ و چوب ده را
به تن عر و عرش می مالید

ده ما
جای چوپان
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          دهقان
              مهر

                 دانایی نیست
فکر را

خرد و باور و آزادگی و مهت را
ده ما گور گروهی است

و زندان جفا
ده ما

دمشن بیداری است
ده ما

با مهه مردِم نامردم خود در خواب است
آمستردام، 2011/11/21
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بیا و باز مرا در تنت بکار

بیا و باز مرا در تنت بکار
                          که من

ز بیم تشنگی
              در عمق دانه می خشکم

تو ای هبانة پریوز، ای هبارترین
روان یخ زدة ُپرگره و مبهم را

دری به سوی فلق های پیکرت بگشا
که از شکوه تو من باز آفریده شوم

دلفت، 2012-01-13
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خدای دمل

تو کیسیت که مرا خاک می کین بر سر
به وقت رفتنت از پیشم

ای خدای دمل
مگر ستارة خبت مین که از پی تو

یکی پی دیگری شور و شادی و مسیت
به شاخ هسیت من، دانه دانه می مریند
بگو تو کیسیت ای آن که ریشة مهرت
به دشت خاطر من جاودانه می روید
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مهری؟ مهی؟ ستاره ترین اختری مگر
کاین گونه روز من

با رفتنت چو معرفت و آگهی و فهم
در دیدگاه کوردالن تریه می شود؟

رمحی بکن، مبان که اگر از برم روی
شامی به صبح فطرت من چریه می شود

دوم جنوری 2011
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پدرم دهقان مرد

پدرم دهقان ُمرد
وقیت از گرسنگی

نبودش را روی کشتزارهایش پرسه می زدم
چه می دامن

شاید خدایان سرگرم بازی بودند
وقیت سرنوشت بر من چریه شد

من زردم
با امیدی سبزتر از پیکر جو بته های نورس
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و با مهه درماندگی
با فقری هم نشینم

که اسطورة پریوز بر سخاوت خداست
چه می دامن

شاید روزی فقر شوم
و پریوز بر سخاوت پیشه ای

آمستردام، یکم فبروری 2012
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وقتی که عاشق می شوم

تو دم به دم یب مهرتر
من دوست تر می دارمت

تو سنگدل، تو سردتر
هر گه که یادم آرمت

تو می روی من می روم
تو از برم من از پی ات

تو از دلت برکنده ای
من در دمل می کارمت
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وقیت تو از من می روی
شعر و سرودم می شوی
هی باز عاشق می شوم

در دفترم می بارمت
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عید ما می آید

عید، عید
وقیت تو می آیی

یادم از کودکی ام می آید
که چه سان چشم به راهت بودم

یادم است
هفته ها پیش دو چشمم به در و گوش به آهی نگران

که چه وقت
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پدرم مژده پاپوش نوم می آرد
و لباسی که یکی سال تنم

حسرت داشتنش را می خورد
یادم است

که چه سان خواب حرامم می شد
وقیت از شوق، دل کوچک من

مهة صرب و شکیبایی را
پای عیدانة رؤیایی به دریا می رخیت

یادم است
گاه با آمدنت

تن و تنپوش مهان گونة پارین می ماند
و گهی آمدنش از بازار

پدرم با مهه مردانگی اش
قامتش را که فلک خم نتوانست کند

پیش من خم می کرد
تا بگوید که »فرزند عزیز

عید امسال از آن ما نیست
عید ما می آید«

یادم است
مادرم نیز دو چشمش پِر اشک

وعده می داد مرا که به شریم سوگند
عید ما گر آمد
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سر و پایت مهه را تازه کنم
من هنوز منتظرم

عید ما می آید!
دیوانسرای مرکزی آمستردام، 29 اگست 2011
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به پیشگاه خجستة نوروز

نوروز، ای ترانة جاوید روزگار!
ای زنده در هتاجم تازی ترین ستم

                                  وحشی ترین سکوت
ای خار چشم هرچه کج اندیش و بدسگال

از ما تو را درود
خوش آمدی

بنشنی کنار ما که کمی درد دل کنیم
فکری به حال خلق فرو رفته تا کمر
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در جهل و ِگل کنیم

یا نه!
منشنی، به پا مبان

فوجی نشسته در دل این اجنمن بس است
استاده باش تا مهه از شرم ُجنب و خواب

فرسوده تر شوند و ز آزرم بزدیل
رسواتر و خراب

نوروز بازگرد و بگو زردُهشت را
هان ای مناد کرده و پندار و گفت نیک

در نوهبار1، در جگر هست وبودمان
جز شب منی دمد

به فردوسی آن پور دانا بگو
چو گه قیل، گه قال آمد پدید

ز فرهنگ واال نشان کس ندید
زنان از سرافرازی و ایزدی
فقط کشتزارند به ناخبردی

دگر باره ضحاک در داوری است
سخن گفنت پارسی کافری است
دو پنج و دو ده زمحتت، باد برد
عجم زنده کردی، مگر باز مرد

1. نوبهار: آتشکده ای زردشتی در بلخ.
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نه رخش و نه رستم، نه هتمینه ای
به جز عشق لیال و دیوانه ای

و بگو فرانک را که دیگر دخترانت آفریدوین به جهان نیاوردند و 
ماران ضحاک ددمنش تر از پیش مغز نوادگانت را در برگ برگ 

تاریخ به پایان می چرند!
به بومسلم و سیس و بابک بگو

وجود خراسان ز رزم آوران
سیاه و سپید، آتشنی جامگان

هتی گشته دیری است 
                      پس از مرگ تان

دگر سربه داری نیامد پدید
به جز سرمخی پیش مششری جهل

دلریی و آزادگی کس ندید
به ناهید و مهر و ُفروهر بگو
که در نبض تاریخ ایران زمنی
زنان جا ندارند ای پاک دین
خدایان امروز مرد ند و بس

زنان کهتر و خوار و زرداند و بس
و آنگه برو غرق تاریخ شو

خبوان خط به خط مو به مو َجو به َجو
سراغ دلریان و ُگردان بگری

ز مازندران تا به سیستان و غور



138 | من ايرانم

جبو آن یل با فر و نام را
َگِو پیلنت ختمة سام را

بگویش که ای تاج خبش شهان
دریغا خراسان که ویران که شده است

سراپردة چارپایان شده است

پدرود
ای ترانة جاوید روزگار

برگرد گرچه در بدن ذره ذره ام
پیوسته می دوی!

آمستردام، نهم مارس 2012
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مخور فریب مرا

خمور فریب مرا دیگر ای عزیزترین
که مهچو زندگی

صد شیب و یک فراز مراست
تو خوب، پاک، سراپا هجوم زیبایی
سرشت بد به خطا رفنت و پشیماین
و باز پشت دِر بسته ات مناز مراست

بزن به قهر و به نازت شکسته تر سازش
بران برون ترش حتا ز برج سینة من
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چو آن دمی که خبواهم ز دوری ات مردن
دیل که بشکسیت

مهنی پلید سبیل مانده چاره ساز مراست
نهم مارچ 2012
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 مادرم فاحشة بی باکی است

من در آغاز به یک کرمک نوزاد مهانند بودم
و غباری هم از این رنگ و جنابت که زمنی می پوشد

در دمل جای نداشت
منشم برگ سپیدی بود یب اصل و نسب

نه مین بود، نه ما
و خدا دورتر از ناپیدا

شاید آن دم اگرم هوشی بود
پدرم مرد غرییب به گمان می آمد
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مادرم فاحشة یب باکی
کس اگر می پرسید

دست من گر می بود
می توانستم از ماده سگی زاده شوم

یا ز یابوی سیاهی در دشت
مادرم

می توانست گیاهی باشد
ملخی

و من آزاد چو باد
مادرم

تلقنی شد
پدرم با قلم رسم و رواج

در روامن به خط و شیوة دخلواه خودش باز نوشت
من
ما

کیش
خدا
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عبث

در روستای ما
دریا فتاده است و زمنی زیر پای او

مهواره می دود
از بال مرغ و جنگل وحشی و کوه و دشت

پرواز و رنگ و هیبت و آسودگی و َرم
پیوسته می رمد

ماهی میان ریگ
پای درخت تا به دل ابر ریشه دار
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سگ روی سنگالخ پر از خاک می چرد
آهو شکسته پا

مرغی عصا به دست و لب جاده های ده
در گوش چوچه اش

آهنگ مرگ باد به پرواز داده سر
امیان بیاورمی به پرواز، رنگ، رم

آمستردام، جون 2112 
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شبچراغک تنهاست

شب اگر می ماند
تا ابد منتظر مهر نباشیم

که بتابد بر ما
دیده را باز کنم

و خبوانیم به آوای بلند
در دل تریة شب

شبچراغک تنهاست
2012/6/27
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شب

من شب را
بر فردای دیروزآلود

ترجیح می دهم
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آزادی

کودکی بودم
گرسنه
و نامت

پیش از نان در ذهن کوچکم جاری می شد
یب آنکه دیده بامشت

نوجوان شدم
برگزیده ترین نیازم شدی

یب آنکه دیده باشی ام
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با مهه نبودنت
آموزه های مادرم

میامن را با مهت قله آلودی بسته اند
روزگاری

جاری ات می کنم
به فراواین باد دره ها

و می دمامنت
بر تارترین هپنه ای که این روستا پرورده است

آمستردام ـ دیوانسرای مرکزی، 1۸ جوالی 2012
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دل من مرگ خموشی است

وقیت فریاد شدم
حنجر بسته و نفرین شدة تاریخ را

در تن آبامی
زندگی شعر شد و دل من جای گرفت

دل من مرگ مخوشی است
خروشگاه نوا

دل من فرجام است
ُجنب و حمرومیت تودة حمکوم به خاموشی را
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روانم شهر زیبایی است

گدایی، بیدیل، یب خامناین می خزد در من
سگی هم می تواند ولگرد کوچة اندیشه ام باشد

روامن شهر زیبایی است
در آجنا می توامن عاشق چشم خری گردم

و داغ پیکر ُپرچنی سنگ پشیت
در آجنا جغد حمکوم نیست

به شوم پایی
و زاغی می تواند یب هنایت تریه َپر باشد

روامن شهر زیبایی است
25 سپتمبر 2012
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وقتی در حافظة آب روان می گردم

وقیت در حافظة آب روان می گردم
زندگی دست مرا می بوسد

من سراپا نبضم
جسم یک شهر به غفلت شده را

آمستردام، 2012
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خوشا بر خدا

خوشا بر خدا
که انفعال ناپذیر است

ورنه رویی برای دیدمن نداشت
خوشا بر خدا

آمستردام، 2012
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مرگ جاودانة پدرم

در سوزنده ترین فصل فقر
نان منی گومی

تا آرزو های کودکانه ام
گور جاویدانة پدرم نشوند

آمستردام، 2012
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تو در آوای دریا در دل باد

تو در آوای دریا در دل باد
تو در متکنی ادا و ناز مششاد

و من لب تشنه دشیت، ریگزاری
بَوز تا من شوم سریاب، آزاد

آمستردام، 2012



من ايرانم | 155

مادر نگو که سهم من از زندگی غم است

آدینه روز
کودکی برگشت سوی ده

بازار رفته بود
با ریسماین بر کمر کوچکش گره

آن روز صبح زود پی کار رفته بود
برگشت مهچو دی و پریر و پریر پیش

با جسم خسته، دست هتی، روح و قلب ریش
او را



156 | من ايرانم

ده سال بیش عمر نبود و نه هیچ مال
جز بغض و درد و رنج و رخ زرد پرمالل

آمد و سر به دامن مامش هناد و گفت: 
مادر بگو بلند که دردم دوا شود

مادر بگو، هزاره شدن را گناه نیست؟
مادر بگو که هسیت من اشتباه نیست؟
مادر بگو که رنج و غمم از قضا نبود؟

بدخبیت ام ارادة پاک خدا نبود؟
مادر برای تسکنی دردم دروغ گوی
این لکه های جرب زبردست شوم را

خری است، با دروغ ز جان و تنم بشوی
مادر دروغ گوی، خدا را، دروغ گوی

مادر بگو، بگو که خدا کور گشته است
مادر بگو کر است

اما نگو که سهم من از زندگی غم است
گرسنگی، شکسته دیل، اشک و مامت است

مادر دروغ گوی که من باورت کنم
جان را فدای آن دو نگاه ترت کنم

آمستردام، 22 اکتوبر 2012 



من ايرانم | 157

حضورت موسم خرمی است

گاهی دمل به اندازة آمسان غبارآلود و زمستاین شهری می گرید
تا آن که می درخشی

و می رهاین ام
حضورت

موسم خرمی است
زندگی مرا

دلفت، 7 نومبر 2012



158 | من ايرانم

با سگان ولگرد الفتی دارم

و اما با سگان ولگرد الفیت دارم
و خرمگس های گرسنه

که بدرند تنم را
و من

در بال
و چنگال های َرم آلودشان تکرار شوم

دلفت، ۸ نومبر 2012



من ايرانم | 159

حق نی گفنت

وقیت پامری در گلومی سبز می شود
و آمو در فریادم

روامن بیگانه می شود
»رعیت« بودن را

فرداها
لربیز از حق ین گفنت من اند

دلفت، 9 نومبر 2012



160 | من ايرانم

آهای برکنده از اعامق سیاه افریقا

آهای مارتنی
آهای برکنده از اعماق سیاه افریقا

من
تو را در روامن کاشته ام

تا سیاه خبتان
از یب رؤیایی منریند

دانشگاه آزاد، 21 نومبر 2012



من ايرانم | 161

بانو

زیباترین خاطرة سینه هایت را
دستان من حکایت کرده اند

آمستردام، نومبر 2011



162 | من ايرانم

وقتی پدرم به دار می شد

وقیت پدرم به دار می شد
رازی را خندید

که
روزی رگامن رویش خورشید را می ترکند

و تلخ ترین خاطرة شب می شوم
دانشگاه آزاد، 27 نومبر 2011



من ايرانم | 163

مولوی یک دروغ روحانی

مولوی
یک »دروغ« روحاین

خواجه در بند زلف
خیام، مست

بقیه در بند لفظ، در معین
من پس یک هزار سال سکوت
آمسان را به سنگ خواهم کوفت



164 | من ايرانم

تنهایی ام را دود کردم

فلسفه
تنهامی کرد

از شراب گذشتم
تا تاک

نورس ترین بوته های جو، گندم
تنهایی ام را دود کردم

تا تنباکوها
لربیزم شدند

قصایب ُشش ندارد
تا خودم را بیخکن کنم



من ايرانم | 165

زبانم به کلمه منی گردد

چنی های پیشاین پدرم
پرخم ترین شیب روزگار را

مقدس ترین آیه های نازل شده اند
من با نگاهی امیان می آورم

زبامن به کلمه منی گردد



166 | من ايرانم

مادر خودت را ببخش

من از سرزمیین می آمی
که مادرانش

مرگ انسان می زایند
خواهرم را

سنگسار کردم
مادر!

خودت را ببخش
دلفت، 10 دسمبر 2012



من ايرانم | 167

سکه ها متفاوت اند

مادران جهان
درد را

به یک زبان می گریند
خنده

جایی برگردان منی شود
چقدر مهانندمی

غم نان
خواب پدری را در افغانستان



168 | من ايرانم

سومایل
سرالیون

یک گونه می دزدد
گرسنگی

زبان مادری کودکان
در افریقا

آسیا
چقدر مهانندمی

سکه ها متفاوت اند
یک اسرائیلی
صد فلسطیین

یک سپید
هزار سیاه
چقدر…

دانشگاه آزاد، 11 دسمبر 2012


