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گفتارپيش

!هاي سپيد، درودمن، مسافر اين برگ ي هخوانند
ها، خواستم سفيديتر تو در اين سروده بار براي بودش بيش اين

ها درازترشماري از اين سروده. هايش باشدتر از سياهي اين نامه بيش
شان وتاهشد كجا كه ميكني را برداشته و تا آنكه پاكبودند تا اين

دار انديشهكه ذهنت را لكه بود براي آنزيرا دست من اگر مي. كردم
كردم با صد برگ سپيد، مگركش ميهايم نكرده باشم، اثري پيش

هايي ازحيف كه فرهنگ و سرزمين من و تو هنوز به اهميت بيهودگي
خواني گفتار را مياكنون كه اين پيش. افسوس. نبرده استآن جنس پي

.گونه به دستت رسيده است نامه به اينت دير است، چون اين نيمچهبراي
سفيدي بخريده و رويش ي هكاش پس از خواندن اين نوشته كتابچ

هاي سپيدش راو برگ» غفران بدخشاني: كشهاي درديپشه«بنويسي 
!دارد انديشه براني كرانگي انديشه و رهايي كه در پيورق بزني و به بي
بيني كه فراوان ديده،رهگذر فراخ. ماندهگذري را ميذهن شاعر ر

به. تواند بنماياند و بازگويدمگر تنها بخشي از آن نماي بزرگ را مي
هاي كه در آن شعر بازتاب ميشود، پديدهعبارتي وقتي شعري زاده مي

ي هها واژشاعر ناگزير در را به روي صد. اويند ي هشدچينيابند، گل
يي از هستي كه در ذهنش وجود تن كاغذ راو تنها با پارهبندد ديگر مي

.كنددار ميلكه
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رسد، اش ميهنري به خواننده، ببننده يا شنوده ي هتا يك آفريد
آفريننده و از آفريننده به از وجود به شود،كم از سه مرز رد ميدست
شعر مانند هر اثر هنري ديگر گذاري از يك رهايي مطلق به يك. زبان

.زباني است ي هوسو يافتو سمت ساختار سامان
آورچه شاعر، نويسنده و متفكري را متفاوت و شايد بيم آن

سازد اين است كه او هستي را نه تنها براي خودش بلكه براي تو نيز مي
خواني ناگزيري اش را ميوقتي شعر يا نوشته. ديده و تعريف كرده است

هايها و ساختار ت از چنگ واژهاكه براي رهايي خود و انديشه
ي هترسم كه پس از خواندن واژاز آن مي. او پنجه نرم كني ي هبرگزيد

نامه برداشت و تعريفت از آزادي ديگرگون شدهدر اين نيمچه» آزادي«
چون تو ناگزيري كه انديشيدن را. ات نابسامان شودو جهان سامان يافته

براي همين .ام آغاز كنيكردهاز چارچوبي كه من براي شعري تعيين 
تر كنم تا ميدانيرنگها حضور خود را كمكوشيدم با كوتاه كردن شعر
.براي رقصي با واژه فراهم آيد

هايي براي ساختنهواژخواني خشتنامه ميچه در اين نيمچه آن
متن من در ذهن تو ايجاد و شعرم. كاخ استوارتري شعر در ذهن توست

اكنون كه خلوتم را پيش پاي تو. شودكامل مي پس از خوانشت
باك و بيام، گامي بزن، درت را بگشا و بگذار تا انديشه بيگسترده

.شرمانه پر زند

بدخشاني
ترسايي، دنهاخ، هالند 2016پاييز 
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 ]1[  

امبيدادي ي هزخم ديرين
كه در آغوش خدا خواهد مرد

مرگ من
زنگ آزاديِ فردوس

ن و خداستاز انسا
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 ]2[  

كنمخودم را تر مي
ييدر كوزه
شراب

گنداندآزادي را نمي
مانممي
رسممي

هايِ زمانشوم در رگجاري مي
روممي

كنمخيام را بد مست مي
كه بشاشد بر زهد

تا كسي
تكفيرم نكند
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 ]3[

آزادي
خوابديي كه نميفاحشه

با افغانستاني
كه لبريز

»است يمردانگ«
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 ]4[  

جا من اين
وجويت راجست

به آوايِ بلندي
پيچمدر تن يك شهر مي

جا و اين
آرزويت را

هايمبه ساز پاي رگ
كه نبض واپسين فريادشان هستي

دلي دارم
راو رقصد تكه مي

انتهاي خالي از خويشمدر پيكر بي
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جا من اين
در هجومِ تُند تنهايي و خاموشي

...دارما نگاه واپسيني شاد ميخودم را ب

توكندنم بيبراي ديدن جان
مرا در انزواي زندگي

بار پيدا كن يك
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 ]5[  

يي بودم مندانه
يي بودي تودانه

روي تقدير يكي بزرگري
بر فشاندت بر خاك
زني ي و مرا در تن بيگانه

تو دلت تنگ شد و چاك تنت را كردي
ا كردممن دلم تنگ شد و چاك تني ر

تو ز خود روييدي
من از او

سبز شديم
...مان يا باران يا پستان يادايه
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هاي گندم، گندم
وقتي ما سبز شديم

تو در آن گامِ نخست
داديبويِ نان مي

من در آن گام نخست
باريدممرگ مي
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 ]6[  

ما
»حقّ مردم الكل ندارد«

مسلمانيم
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 ]7[  

ردم و ديدمشبي از ناتواني دست باال ب
خدا بيگانه شد اين خاك را

كوچيد
تپيدم

اندازمدرد را گفتم به فريادي در
نوا بيگانه شد اين شهر را

كوچيد
كرده فرداييمن اكنون در پيِ گم
پيچممتروك مي ي هدلم را در روان كوچ

كه در نبض دروغِ فالگيرِ شهر
تكرارم كند

تا من
خدا را بازگردانم
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]8[  

ميهنمدرود ه
كسي به نام تو آمد
ترا گرفت از من

كسي به نام من آمد
مرا گرفت از من

تو بعد رفتي زِ يادم
و بعد جاي من

يي در دل تو ريشه دواندنهال فاصله
سپس

كسي آمد
و ماه و كوكب و خورشيد را به دار كشيد

كسي به نام تو آمد فروغ را دزيد
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كسي به نام من آمد نبوغ را دزيد
من تيره گشت ي هواي خانه

گوري شد
نگاه روشن تو

مبتالي كوري شد
به سوي من

بازگشت گم كردي  هتو ر
تو ي هنشان

در اين بند و بست
گم كردم

ميهندرود هم
بيا پلي شوم اين راه را

ز من بگذر
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 ]9[  
  
  

  من 
  جمعي هزاران جانورم گورِ دسته

  دست خدا 
  به خون زندگي آغشته است

  را همه را چ
  حرام نخواند؟         
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]10[  

من و باران
دو عاشق

هاي سبز هستي راگونه
گل و خار و خس و شيب و فراز و اوج و

پستي را
من و باران
دو بال باز
يك پرواز
انتها آزاديكي بي

يكي برباد
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 ]11[  
  
  

  پارسي
  ام هآمو ميانِ سين

  ام رازدارِ هستي ديرينه
  پارسي

  خار نگاه تيرگي
  پادزهر خشم و خصم و خيرگي 

  پارسي
  آواي موالناي روم 

  ره گشوده تا دل هر مرز و بوم 
  يادگار مهر و مزدا 

  پارسي 
  انسان فردا  ي هتوش
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پارسي

پارسي
امآمو ميان سينه

امرازدار هستي ديرينه
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 ]12[  
  
  
  بارندهاي سياه ميابر

  ابرهاي سپيد
  بارندبي

  تيرگي 
  مرگ روشنايي نيست

  تا سحر در تن سياه شب
  هاشام

  كارندتخم صبح مي
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]13[  

رويي ومي
شگفي ومي

بخشيعمرت را به خدا مي
!هشدار

مرگ تكرار نخواهد شد
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]14[  

دانمكه مي با آن
هاآنزيم

كُشندغم نمي
كارمتنم را زالو مي

بيچارگي
است يرد بدد
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]15[  

ايمتا باكره
ورزيمعشق مي
سپس
شويمهاي مرگ ميدروازه

زندگي را
شگفتا
!بر ما
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]16[  
  
  
  كسي جا ميان خستگي و رنج و بي اين

  ييدر چنگ دردزايِ سكوت كشنده
  مادر

  دلم نبود ترا 
  زندداد مي
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]17[

خالصه سردترين فصل سال
است يتنهاي
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]18[  

دختر شعر
يي از پيرهنت باز كنميا تكمهب

آلودغزلي گردم و با يك دل خيام
مست

افتان
خيزان

پست و باالي تن لختت را
شوم انديشه و پرواز كنم

خواهددختر شعر دلم مي
تا ز پستان و لب شيرينت

كام دل بستانم
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سر كنم درد دلي در گوشَت
شتانمسبزِ سرانگ ي هاي تنت خاطر

دختر شعر
خواهددلم مي

مثل اكسيژن و هيدروژنِ آب
مثل رؤيا با خواب

تو مرا بگواري
كه در اندام تو آواره شوم

بدوم
به اوستا برسم

بخزم در تن هر يسنايي
به اهورا برسم

سر كنم درِد دلي در گوشَش
شكوه از گردش ايام كنم
گله از حافظ و خيام كنم

نگفتند و چرا چون حالج» كفر«كه چرا 
فخر و سرافرازيِ داري نشدند؟ ي هماي

بدوم
سر راه رودكي را گيرم

و بگويم به بخارا چو رسيد
نَبرد» حارث«نامي از خواهر 

بدوم
را» رابعه«درد دل 
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  ربابي بزنم » بكتاش«پيش 
  توس  ي هبروم ديدن فرزان

  كه مرا چون رستم 
  ن سازدشيران خراسا ي هيلي از تخم

  گل افشانم«بعد برگردم و 
  جام را پر كنم و سقف فلك بشكافم

  »طرح نو اندازم
  

  دختر شعر بيا
  كه شب از نيمه گذشت 
  خواهد و من عمريست دلم مي

  در تو آواره شوم
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]19[  

من و دريا
دو سرگردان
دو پرسودا

يكي در ما طهارت كرد
يكي آمد به ما شاشيد

ي ما را زيارت كردكس
...ماهي در رگان ماكسي هم مرگ

من و دريا
دو سرگردان
دو پرغوغا

دو در جريان
!دو ناميرا
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]20[  
  
  

  اهورا 
  من شرمندگي تو ام 

  شومكه به دار مي
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]21[  

خاك تپيد
آبستن رهايي شد

كوه
هايِ آزادبسترِ دره
بسته راهاي يخروان يادآوريِ
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]22[  

پوشانسياه
زنندباالي سرم دور مي

»جمعي جانورانمن گور دسته«
اندزاغان مردمان باهوشي
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]23[  

!درود بيگانه

دختريمست
كه انگورها

كشيدندبه دوشش مي
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]24[  
  
  

  مسووليتيبي
  است يترين سطح آزادپايان

  
  مادرم  ي ههاي جاويدانلَلو
  

  لرزدزمين و زمان مي
  بردآزادي را از ياد ميوقتي كسي 

  
  يي كه خدا نازل نكردآيه
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]25[  

بخشمهتلر را نمي
كه خون ريختنه براي آن

!نه
مرگ دست خداست

دختري نشدكه عاشق يهودبراي آن

خدا عشق است
آميختگيشايد عيسا در كيف

يي زده باشدگپ بيهوده

شوندكيش زاده ميكودكان بي
كهيي مانند گوساله
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شودخبر از گاو شدنش زاده ميبي
شودخدا پسان تحميل مي

گريم منمي
پروايي بودابه بي
خندم منمي

خواندوقتي مسيح خدا را پدر مي

انديشمهاي كاري ميوقتي به اردوگاه
شومهايي ميعاشق چشم
يي رارفته دست زبرگشت اكه راه بي
شوندسپيد مي
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]26[  

را ده
رويدنمي روشني
شوندها تيره به خاك ميروان

شايد كسي
است دژي شُستهزاي سياه كُهناوستا را با كف

اندها بار بار مزدا را مردهو يسنا

فروهر
كه سنگسار شوي پيش از آن

به دادت برس
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]27[  

ريزي ودر آغوشم مي
شوندمويت مي ي هدستانم آوار
شومو تا آغاز مي

دزددمي خوابت
من داستاني هستم

اش را هزار بار مرده استكه ناتمامي
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]29[

ميردبزرگ ميمادر
شوندها تلف ميافسانه

گورستان
است يهزار و يك شب بزرگ

ميرندها ميافسانه
گفته
گفتهنيم

ناگفته
!بزرگمادر
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]30[

در شهري كه لبريز گداست
شومصدقه مي

م كندكه سگي بويبي آن
خود را در
دانيآشغال

قي كردم
مگسي پايش را چتل نكرد

روممن مي
كش شومهايي درديعاشق پشه

!خُب
هاي نوكالبد
تلخند

!تلخِ تلخ
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]31[  

الدين آهاي جالل
شد جاي شكايتنمي

خودت را به آتش بزني؟
استمخمي تا من از خاكسترت بر

شكايت
ايِ عاصي را شرمندگي داردهروان
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]32[

من دير به دنيا آمدم
!دريغا

روزگاري
وجوي آدمان بودخوشبختي در جست
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]33[

شودگاهي سكوت چنان سنگين مي
هاكه تنها كافه

كنندمزاج مرا آرام مي
ناگزير

ام راسرگرداني
كنمخودم مي ي هآوار
من

سكوت» انفجار بزرگ«
من

بمسرزمين عجي
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]34[  

بانوي من
بگذار
هاي دين را از پيكرت بزدايملكّه

هاي شهوت راو گات
ات تكرار كنمدر گوش خاكي

تا واقعيت را به روي خدا بكشيم؛
دستان مرا

هاي توتر از سينهزيبنده
چيزي نيستهيچ
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]35[  

شكنيمروزه را مي
خدا براي سرگرمي بر همه چيز داناست

يي سپري شوندي مقدس هم بايد به گونههاخُب روز
مگر نه؟
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 ]36[  

نان است
آب، لباس

هر كه پولي دارد
تواند به پشيزي بخردمي

درد هم است
درماني ،خوبي خدا ي هبه انداز
يي را تعويذساده
بختي را دست دعاو سيه
ده ما

است يديرگاه
است يگرفتار فروان
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من به بازار شدم
مپاليد

پيكرِ شهر از افزونيِ انسان خسته
مهر ولكن بسته ي هرست
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]37[  

!درود اي باد پاييزي
افتماگر آسان نمي

زوبه تندي 
است يكه برگان را تعلق بند شيرين

بِوز اي باد پاييزي
به يادم آر
قراري روانم رافصل بي

كه جسم اين درخت پير را چاكيد
مرا لبريز شد

دربنديِ ديرينه را و دلتنگي
در پيكرش روييد
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بِوز اي باد پاييزي
!بِوز

تا من فريب تازگي و رنگ را
از خود برون گردم

مگر
وابستگي را سرنگون گردم
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]38[  
  
  

  مرگ
  طرفي آنبي ي هدرواز
  خزد در جانممي

  بست كند كه مرا عاشقِ بن
  بر زمنيم بزند

  پست كند 
   است يزندگاني، سفر كوتاه

  من به پايان دلم نزديكم
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]39[  

مدرك براي وسعت ديوانگي من؟
ماري مرا گزيد

من عاشقش شدم



غفران بدخشاني/   56

]40[

ديار تو ام ي همن زاد
هاي آفتاب
كُشد روان مراشب مي

اندكي بتاب
ست زبانم رادستي گره زده
با تيرگي و جبن

سرافگندگي
ريا

!مزدا
ترا به جان خودت

اندكي شتاب



غفران بدخشاني/   57

]41[  

بخشمچنگيز را مي
شاعر نبود كه عاشق خراسان شود

ابو ريحان را؟
!نه



غفران بدخشاني/   58

]42[  

مرا ببوس
اندها روندهكه روز
به مثلِ ما

هزار كاخ تشنه را
اندز بيخ و ريشه كنده



غفران بدخشاني/   59 

]43[  
  
  

  !افغانستان
  شود يي خاموش مي»ستاره«وقتي 

  ات شريكم وجدانيمن در بي



غفران بدخشاني/   60

]44[  

سرايم در گوشَترا ميخودم 
شومو جاري مي

اتهايِ زنانگيِ سركوب شدهدر واپسين نَفَس
تا لبريز خودت شوي و

بيدار كنم
هايت راپستان نوك
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]45[

تو وقتي با مني
تازدكه مي با آن

شود غمگرفتار تباهي مي
بازدرنگ مي



غفران بدخشاني/   62 

]46[  
  
  

  خدا  ي هتر از ارادقوي
  شود پديدار مي

  ييزهغري
  

  در كشمكش با غرورش 
  گشايد پيكرش را مي

  تا ورقش بزنند 
  وجداني كه خوانندگان بي

  واپسين فرارگاه خدايانند 
  روسپيان 

  !خطايانبهشتي زير پاي مادربه



غفران بدخشاني/   63

]47[  

توييمن امشب از هوايِ بي
عزم سفر دارم

زِ يادم رفته بودم
!خاك بر من

جز تو
صد درد ديگر دارم



غفران بدخشاني/   64

]48[  

دستان پدرم
بارندستم مي
خدا ي هترين آيبر زيبا

!مادرم
!الفباي وحدت وجود



غفران بدخشاني/   65 

]49[  
  
  

  !درود آمو
  كسي دزيده است از پيكر اين شهر

  رسم سرفرازي را 
  شرمانه و بي

  است پي  افگنده
  نيرنگ و خواري را 

  
  ! درود آمو

  كسي دست پليدش را 
  به پستان هريوا 

  سر به دار افگنده آزادگانِ  ي هداي
  عياشي



غفران بدخشاني/   66

مكددر اندام بخارا مي
هاي مزدا رالب

!درود آمو
ييپيشهتجاوز

دوشيزگان اسپهاني را زِ ما دزديد
و در زابل

به دار آويخت
عفت را و جاري شد،

در اندام بدخشان، توس، كابل، ميمنه، شيراز، نيشاپور

!درود آمو
فرارود و خُجند و بلخ

مال بيدادند وماال
در كوالب

ها خُشكيدبزرگي در روان دره
!هيبت مرد

!درود آمو
شهمامه و صلصال ي هترا بر پيكر بشكست

»كافرستان«جان به روح نيمه
قامت پامير
نشان سيس، بهزادانبه گورِ بي



غفران بدخشاني/   67

دل اين بوم و بر را
باز جاري شو

و يك بار ديگر ما را رهايي بخش
!از بيداد



غفران بدخشاني/   68

]50[  

مادر، بمان
ام نميردكودكي ي هكه حافظ

بالغ بودن را به چه گوري بسپارم
وقتي نباشي؟

!مادر
همه در پي كشتن منند

!خدا
شيطان
انسان

همه وسواس گناهي
گنجمدر كفر نمي



غفران بدخشاني/   69 

  كند ايمانو سركوب مي
  هايم را شوخي

  چرا 
  خدا 

  با   
  خوبي ندارد؟ ي هگوشان ميانبازي   
  

  دست زندگي را بتاب
  مادر

  كه پايم را رها كند
  ! مادر
  !بخشمت اگر بگذاري بزرگ شومنمي



غفران بدخشاني/   70

]51[

من به جهان راه نيافتم
نيازياز بي

جهان بكوشد
يي استنبودنم هستي را زخم كشنده



غفران بدخشاني/   71

]51[  

ييدر دل شهرِ مرده
زندرا لبخند مي زندگي
شرميده

ييگ روپيهيازد كه ما را از چندست مي
رهايي بخشد

پرواييدر نهايت بي
شويماز كنارش رد مي
ارزند؛ها به پشيزي نميخُب، برخي سرود

!رد بال ي صدقه
!رد بال ي صدقه



غفران بدخشاني/   72

زدهنهيب
نگرم وآسايش ميبه پيكر غول

پرسم؛مي
هايش خواهم شد؟آيا روزي مرد به پا كردن كفش



غفران بدخشاني/   73

]53[  

اممن مردنم را ديده
!تنها

كسي مرا نخواهد شُست
ستا پليديِ من چيز چسپناكي

كنندرهايم مي
تدبيريهاي خلوت بيروي بازو

!برهنه
كفن

كندهاي مرا پنهان نميآلودگي
مانندچشمانم باز مي

هايي به سوي هستيدريچه
راهي، براي گريز
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  بست از بن
  هاي مقدس دروغ 

  براي تماشا 
  كشند ام را به دوش ميشده فرينوقتي الشِ ن

  
  حاال 

  گوري هستممن مرد بي
  مادرم 

  درد نبودنم را 
  مگر

  گاه سگان ولگرد در سراگشت   
  !گريه كند



غفران بدخشاني/   75

 ]54[  

شاعرم،
امدست خودم نيست كه عاشق شده

چشم زيباي خري را
كه مرا باركش است

شاعرم،
!حزب هستي ي هعضو ديوان
چه كنم؟

گريمنيست اگر ميدست خودم 
وقتي

زاريگندم
گرددلبي ميسد راه ملخ تشنه



غفران بدخشاني/   76

وقتي باد
خزد در جگر خلوت باغمي
ريزد چيزي راهم مي و به

در تن برگ
چيزي از جنس سكوت

شايد
!آرامش محض

شاعرم
رنجمدست خودم نيست اگر مي

از خدايي كه مرا ناطق ساخت
و سگي

پشت دري را محكوم

شاعرم،
شغلم عاشق شدن است

؛مثالً
مورچه را ي هدست باالزد

مثالً
تابي راكرم شب
تاريكيِ شب ي هكه در انديش
گرددخللي مي
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  كرم ابريشم را
  كههنگامي
  به رهايي

  انديشدمي        
  

  اُلفت ماهي را 
  با تن آب 

  
  تشغلم عاشق شدن اس

  ؛مثالً
  تپش بودن را در چيزي

  پشت ديوار زبان
   



غفران بدخشاني/   78

]55[  

كسي آيا پس از مرگم
غمي را از گلوي دره خواهد چيد؟

مه و خورشيد را
ميخ خواهد كرد؟در آسمان روستا گل

اگر بار ديگر خورشيد را بردند و
دزديدند ماه و اخترانش را

و راه قريه
در دست پليد تيرگي خشكيد

آيا سرود كرمك شبتاب خواهد خواند؟كسي 



غفران بدخشاني/   79

]56[  

هايت بر جگرمرد پاي دندان
كنندترا حكايت مي گرسنگي

هاي پيكرتو داغ
تشنگي مرا

اممن با تو عادت كرده
شورك مادرمكه اَالوچنان

!با آتش

بانوي من
مانهاي كودكانهنگذار باور

!تر از من بميرندسخت



غفران بدخشاني/   80

]57[  

!ترين رؤياي خدايانمفتهمن آش
هاستقرن

شودديار ميكه ذهنم شُ
يي بكارمتا خداي تازه

و عصيان مادرم را
!جبران كنم

آزادي،
ستا رؤياي دور از دسترسي
!كوشدوقتي خدايي به كينه مي



غفران بدخشاني/   81

]58[

هاي افغانستانگاو
رينندتنها زير پاي خود مي

هاي افغانستانسگ
نوفند يبه يك لهجه م
به يك آيين دزندك ميمب

هاي افغانستانخر
اندباكيسوار يك گونه بي

افغانستان
خوك ندارد

ها پيش منقرض شدندها سالخوك

!واي از مردمان افغانستان



غفران بدخشاني/   82

]59[  

ام راهستي ي ههم
در دوستت دارمي ريختم
كه باد به گوشَت نياويخت

من و تو
ممتفاوتي ي هدو فلسف

  .1»هاي نازنيازيهاي نياز و بيعاجزي«

1

 - 

بيدل
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]60[  

روزگاري
يي بودم در هراتگرمابه
ريختمچارگي ميعرق بي
وقتي

چادرنشيني
شست  هايِ به آتش كشيده ميخود را در گرماي گات
مادري در بخارا بودم
دستي گلوي عفتم را

فشردپشت دسترخوان خودم مي
اندختري بودم در سيست
كرددار ميو آغوشي دامنم را لكّه



غفران بدخشاني/   84

ماتم درختان تالقان بودم
دار فرزندان سركشم شوم ي هخواستم چوبكه نمي

آسيايي بودم كه با خون ايرانيان گشتم
نان بخورد» بن ملهب«تا 

من،
بيدادي هستم ي هخوردزخم

شودآغاز مي» غنيمت«كه از عشق به 
خدايي كه ي هو آفريد

!از شرم به خواب رفته است

!خراسان
مگر خورشيدت را

اندچون عزّت دخترانت سوارِ كارواني كرده
تابد؟كه ديگر نمي

بخشمتاين بار نمي
ييزادهاگر دست خليفه

بر پيكر دختران كُرد سبز شود



غفران بدخشاني/   85

]61[  

سايمزبان كه به تنت مي
اتنجواي زنانگي

آوردلرزه ميها را به دروغ ي هپيكر هم
هايت در تو برويمبيا به فراواني آرزو
!تا همه فروريزند



غفران بدخشاني/   86

]62[  

هاشام
در پي صدايت

زنمگيرم را تمام پرسه ميپيام
هاو صبح
هايت را»ايميل«زنم ورق مي

خطتدر پي واپسين نشان دست
!واي

ترسم كه دست زمانمن از روزي مي
يدهايم بشومرا از تن خاطره

تنگم شوينتواني دل



غفران بدخشاني/   87

]63[

مادرم وقتي مرا زاد
دانستخودش مي

چه از بند تنش كرده رهاآن
قفسي خواهد شد

دختري را كه نَزَد بوسه به دستانِ خدا
دانستمادرم مي

يي را كه به جان پروده استعقده
دارد» نفخت من روحي«ريشه در 

كز سرافرازي
لرزدزني ميآزاده



غفران بدخشاني/   88

]64[  

رفتنت
كندام ميدستپاچه

يي هستمگشتهانگار در تو گم
كه راه برگشت به خودش را مرده است

امات را بوسيدهآه، من چقدر پيشاني



غفران بدخشاني/   89

]65[

ها كه بر تنت باريدمچه دوست دارمت
هاييبافيو خيال

گنجندكه در هزار قالين نمي
بختمدل سگ

با رفتنت خو نكرد
نتو برگشت

چه دور از دسترس است اين ديوانه را

اممن، مرده
جنبشم را مديون تار رفاقتي هستم

هايم بسته استكه مرا به رؤيا
با اين همه



غفران بدخشاني/   90

دهدعشق مجالم نمي
ام را از مرگزاري بدرومتا خموشي
كشدام را به دوش ميكه رهايي
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]66[  

نوازمشچه عاشقانه مي
اندرم را از پيكر تو تراشيدهتنبو ي هانگار كاس

و تويي كه به هزار مقام
رقصيهايش ميدر تار

!آه، نبودنت چقدر روي سرانگشتانم جاريست



غفران بدخشاني/   92 

]67[  
  
  

  ام ها را گشتهجنگل ي ههم
  اند و درختان نوشيده

  فرياد مرا 
  هاكاغذ

اند كه هرگز به گوشَت هاييدارملبريزِ دوستت
  نرسيدند



غفران بدخشاني/   93

]68[  

بزرگي هستممن قفلِ 
كه ماهيتش را آب برده

گاو خورده است
امخودم را به خودم بسته

كه حس كنجكاوي كسي را برانگيزم آنبي
گنديده است خلوتم

كندام نميدار تنهاييو هيچ سگي دماغش را لكّه
زاري هستمشوره   همن، بخت كورگر

ندروياكه گريز از خودش را نمي



غفران بدخشاني/   94 

]69[  
  
  

  من
  ييتركيدهريگزارِ لب

  تو
  كندپيكري كه آب را تشنه ميسراب پوشيده
  آه بانوي من 

  !اموجويت را غلتيدهدانند كه چقدر جستها ميباد



غفران بدخشاني/   95

]70[  

ايتو هرگز نرفته
سنگيني حضورت

هايم پيداستگام ي هروي شان
من وقتي ولگرديِ

زندميهم ها را برجادهشود كه خواب مي ترين سروديجاري



غفران بدخشاني/   96

]71[  

ها سقط مستي كردندآن شب كه تاكستان
ها زير بار ديوانگي لرزيدكوزه ي هو شان

ترا پاك نوشيدم
امزار سينهاال سر انشگتانت را كه الي موي

جا مانده بودند
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]72[  

جاني منخبر از سختبي
اندفرنگيان گفته

*»كندمي ها را درمانزخم ي زمان همه«
دانستندخُب چه مي

زاري مبدل شده استكه مردي به كوره
هاي تنهاييدمند مشكرحمانه ميو چه بي

نبودنت را بر تنش
امهايم را به تو گريختهراه ي همن هم
زمان
كندهاي مرا تازه ميزخم

Time heals all wounds:  متل فرنگي*
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]73[  

خراسانز مشهد تا بدخشان است 
خُجند و توس و تهران است، خراسان

خالصه هركجا رويده نوروز
تن آن خلق را جان است خراسان



غفران بدخشاني/   99

]74[  

جا خدا زمام مرا اختيار كرد آن
كرد» انتحار«جا كسي رضاي ورا  اين

آمد كسي كه ذكر و ثناي خدا كند
هاي تنم را شمار كرددر جاده، پاره

چشم راآري خدا گواه ستم بود و 
مان شكار كردپوشيد وقتي بخت سيه



غفران بدخشاني/   100 

]75[  
  
  

  لب و دست مرا از لوح محفوظ
  به اندامت نياز و باوري بود 

  زد به جرمِ عشق، كس سنگم نمي
  جهان را چون خدا گر داوري بود



غفران بدخشاني/   101

]76[  

يي را، اين چه تمكين است؟كُشد بيچارهسكوتت مي
ت؟دل و تن را جدا كردي و رفتي اين چه آيين اس

ها خاموش خواهم گشت، خواهم مرديكي زين روز
تو سنگين استداني برايم زندگاني بيتو مي



غفران بدخشاني/   102 

]77[  
  
  

  افسرده مشو كه خوار و زارم بانو 
  خلق، نابكارم بانو  ي هبر گفت

  ام كه خواب آشفته كنم من آمده
  تلخ روزگارم بانو ي همن قهو



غفران بدخشاني/   103

]78[  

كاريدمعمري به رهت چراغ مي
كاريدمار نكرد، باغ ميچون ك

با باغ نيامدي و دل كردم فرش
كاريدميعني چمني ز داغ مي

تو باز نيامدي و من در پيِ تو
كاريدمسر تا قدمم، سراغ مي

رفتم خبرت ز باد گيرم بانو
كاريدمجان را همه تن دماغ مي



غفران بدخشاني/   104

]79[  

با يك نگه در شيب و فراز بدنت
ا فهميدموجود ر ي همن فلسف

ات كرد هبوطدستم چو به روي سينه
راز دل هست و بود را، فهميدم
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]80[  

شوم، نشدگفتم كه شهريار تنت مي
شوم، نشدچون پوست زير پيرهنت مي

كُن گفتم اگر چه كهنه و تكرار و خسته
شوم، نشدنت ميكَشاه و قيس و كوهگل

پريقول و قرار و وعده و پيمان و دل
شوم، نشدسخنت ميادي كه باز همد

گفتي بريز، جان ز تنم قطره شد، چكيد
شوم، نشدگفتم به جانب دهنت مي
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]81[  

يكي مرا ببرد فرش روي جاده كند
غمي بياورد و بر تنم پياده كند
باغم ي همن آن درخت پر از سيب گوش

زندم هر كه استفاده كندبه سنگ مي



غفران بدخشاني/   107 

]82[  
  
  

  خندند مكر و ريا مييجا همه ب اين
  خندند نادار و گرسنه و گدا مي

  گر سنگ ز آسمان ببارد، اين خلق
  خندند  بر كرده و تقديرِ خدا مي

  
  




