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من هم آدمم

قاب

این منم
با کرمی سمج در چشم 
این هم خانواده من ست

مادرم که خمیرش َور آمده 
چایش دم

 با برادرم در بغل 
به رخت چرک ها لبخند می زند

سالم خواهر 
چه ناشیانه می خندى 

خواهر!؟
بس کن 
با تو ام 

جلوى خنده ى بابا را بگیر
بگو مثِل قبل
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مصطفا صمدی

قبِل قرص هایش عصبی شود 
بگو که رادیو را من شکسته ام

بگو که فحش دهد 
داد بزند 

از خانه بیرونم کند
خواهر!؟ خواهر جان! بگو نخندد

این منم
این دیوار

خدا
محمد 
موسی

یکی بیاید این قاب را
بیرون کند از سرم
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من هم آدمم

جهان

 

جهان می تواند نابرابرى کند  
ُغصه اى را به سومالی گره بزند 

موشکی را به فلسطین  
می تواند  

زیر جهنم مرگِی برمه دستخط بگذارد  
بگذارد شویی در بُرج العرب  

یا فنجانی چاى سبز  
روى میز میلیونرى در دل اقیانوس  

جهان مانکنی ست در شانزه لیزه  
ُگرگی ست در وال استریت  

زنی ست در کابل  
که روسرى اش در باد می سوزد  

جهان می تواند نابرابرى کند  
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مصطفا صمدی

می تواند جهان  
تو هم می توانی  

می توانی به جان جهان  
جهاِن این شعر بیفتی  
که ُفرم خوبی ندارد  

و مثل من که سال هاست  
ُفرم خوبی ندارم  

دست و دلش می لرزد
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من هم آدمم

هر چیز نهایتی دارد

هر چیز نهایتی دارد
نهایت قلک هاى پنج ده سالگی 

تفنگی ست
که آب می خورد از خشاب

نهایت جنگ حتی
حماقتی ست در لباس کابل

دینامینی الِى پاى بودا
و تفنگی ست بر پیشانی غزنی

که سرش نمی شود 
با شقیقه بازى کند

یا کودک

هرگز به سیب
 در دست دخترى
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مصطفا صمدی

فکر کرده اى آیا!؟
نارنجکی ست 

که آن هم نهایتی دارد
مثل همان قلک

همان تفنگ
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من هم آدمم

من هم آدمم

براى ده سالگی م
بیست سالگی 

حتی سی 
که پا نگذاشته هنوز

متاسفم 
متاسفم پاهایم نمی رسید

که توپ را از زمین خودى دور کنم
می توانستم فقط دریبل بخورم

از پوچک ها سوت بسازم
و باخت را ببرم

متاسفم پسر شجاعی نبوده ام 
که از گونه هاى سمیه سیبی بدزدم

انگشت، زیر اشک هاى آمنه بگذارم
و از محمــد، کــه پاهــاى ســر بــه فلــک کشــیده ى قشــنگی داشــت 
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مصطفا صمدی

در مســجد
 کفش هاى نایلونی ام را دریغ نکنم

متاسفم براى محمد، آمنه، سمیه
و متاسفم براى تو

دوست دختر خوشگلم
که بی مهابا ولم کردى

ولت کردم
و هر دو ول شدیم

 که شکست هاى زیادى بخوریم
در مدرسه، دانشگاه، حتی محل کار 

که کارگران زیادى متاسف اند
دهان هاى زیادى

و دست هاى زیادى
که دراز شده اند

تا دست درازى نکنند
و از قرص نان ماهی بدزدند 
قرص تر از شب هاى چهارده

زیباتر       خوشمزه تر 

8



من هم آدمم

براى تمام جنگ هائی که نرفته ام
تیرهائی که نخوردم

براى زندگی که مجبورم کرد خودم نباشم
براى ده سالگی

 بیست سالگی     
براى متاسفم، متاسفم
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مصطفا صمدی

تق تق

تق تق تق 
صداى در نیست

موسیقی آشپزخانه ست
که کفگیرش به ته دیگ

تق تق تق
صداى کفگیر نیست

صداى در  است
و مردى با حکِم تخلیه

با ُکلت و شلوار
در رژه پشت در 

تق تق تق
صداى در نیست

کفگیر نیست
صداى کفش هاى مردى ست
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من هم آدمم

که بر پوست سرت خزیده 
بر مغز استخوانت

و هی می خزد
هی زخم می زند

تق تق تق
صداى در است

صداى کفگیر
صداى کفش هاى ...
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مصطفا صمدی

تو 

می خواستم بگویم ماه
تو پیدا شدى 

می خواستم بگویم دریا 
تو پیدا

می خواستم بگویم وطن 
تو

تو آمدى که ماه سیبی دهد
مثل گونه هات 

به ساحل بریزد دریا 
از شوق ات 

و مصداق پیدا کند وطن 
در آغوشت 
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من هم آدمم

تو پیدا شدى 
که گم شوم 

 بین این همه تو 
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مصطفا صمدی

جامعه

از زنی که بوى قرمه

از مردى که تار سبیلش

اینگونه بدنیا آمد

این گونه پا سفت

و این گونه ست که زهرا در دلش رخت

در سرش سنگ

و ُگل محمد

که دینامیتی عمل نکرده ست

خوشبخت شده با انفجار

زنی که بوى قرمه
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من هم آدمم

مردى که تار سبیلش
و دخترى که...

تو عاشق کدام شان بودى گل  محمد
که زندگی نکردى
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مصطفا صمدی

داربست

 سر نیست آن چه باال نگه داشته اى

بادکنکی ست بر داربست
دهن نیست، آن چه بازش می کنی

سوراخی ست که سوراخ شده
مشت نیست آن چه گره کرده اى

سنگی ست که باید به سرت بخورد
که پائین بیاندازى اش
ِگل بگیرى دهانت را

نه، تو مال این حرف ها نیستی
تفنگ ات را بردار 

به خیابان بریز
بگذار که حرف بزند

دلش را خالی کند
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من هم آدمم

تناقِض طبیعی

ارتفاعات همیشه وسوسه انگیز ست
سقوط از بدبینی من نیست

از بدبینی من نیست
که معتادى 

تنهاتر از فیلسوف
تزریِق معنا می کند به خود

انسان
بی آنکه زورش به مورچه اى برسد  

له می شود زیِر پا
و ُمال عمر 

آرى ُمال عمر 
بی آنکه تشبیهی به دزد دریایی داشته باشم

در سرزمینی کوهستانی لنگر انداخته ست
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مصطفا صمدی

نه دوست من
از بدبینی من نیست 

ناف جهان را با بدبختی بریده اند
و این که پول در عربستان 

همزماِن فقرست در افغانستان 
تناقضی ست در عین تفاهم

که آب از آبش تکان نمی خورد
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من هم آدمم

ارکسترا

هر چیز اقتضاى خودش را دارد
تیر براى رهاشدن از چله

تفنگ، مقام گیتارست در موسیقی
و طالب در همین راستا

رهبر ارکسترى ست 
که پشت کرده به مردم 

می خواهد دنیا را به وجد آورد
رنجرهاى سبز هم آمده اند

که بترسند بچه ها
و بفرستد پیرمردى

فحش هاى رکیک به کاِخ ریاست جمهورى
هر چیز اقتضاى خودش را دارد

مثلن چاقو فقط براى پوست  کندن میوه نیست
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مصطفا صمدی

می توانی بنشانی اش در سینه ام
عمیق تر 
کارى تر

دوستانه تر
که اقتضاى تو این است
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من هم آدمم

فقر

آن باال 
ابرى سمج روى شهر

که خیال رفتن ش نیست
این پایین 

با بوى غلیظی از َچرس 
زیر پلی سگ نخواب

می گیرد روسپی      زنی از خاطرش
مثل جبر براى مردى 

که دو پا می خواهد
تا حافظه هیچ ویلچرى 

نرسد به زمینگیرى اش

بدهکارست به همه
زندگی این زیر
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مصطفا صمدی

می فروشد زن 
باز بوى تن 

مرد دو پاى ویلچرى اش 
و باران 

 آرزو دارد این پل...

خراب شد
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من هم آدمم

تا...

در دو سوى میدان 
پرنده اى اگر پرید

جنگ ندارد با کسی 
آن پاى مانده هم

اشتباهی الى چرخ تا...
تاریخ دروغ می گوید 

احمدشاه باباى من ست
قهرمان تو

حتی اگر فرض کنیم
تو عاشق تپه هاى جنوبی

من دختران شمال
آن تفنگ هم که بر شانه ات نشسته

خسته      ست
هر چه بیاید سرش
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مصطفا صمدی

جیک نمی زند دیگر
حتی نمی داند 

ج َلد کدام بام شود      
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من هم آدمم

بُغض

هرچه نزدیک تر می شوم
دورترم می کند

خسته نیستم اما
بی آن که بخواهم براى در جمع بودنم  تکلیف کنم 

خالصانه تنهام 
پرنده اى جدا شده از درخت

و سرى بی سرزمین
که تکیه داده ست به تن       تنه درخت

هوا گرفته ست 
دنیا گرفته ست 

و با آن که دلم گرفته ست 
می خواهم دچار دروغ شوم 

و از دلی که گرفته ست 
بگیرم دست  

تا نلرزد شاخه هاى درختی
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مصطفا صمدی

 که سال هاست دست و دلش می لرزد 
و مثل مادرى شور می زند دلش 

تا سرباز نزند پسر     
شبیه پدر

که سرباز کرده زخم هاش 
کسی هم نیست مرهم بگذارد 

روى زخِم کبوتر 
که بالش گرفته ست
حالش گرفته ست 

و با آن که حق به جانب ست 
نبوده حق به جانبش ولی

دارم قرار تازه ام را مرور می کنم 
تا فرار نکند بغض        سوى مادرم 

که پناهنده ست به تنهایی
به زخم هاش 

و دلی
که هنوز شور می زند 
براى سرباز      پدر 

و پرنده که دیگرکالغ شد
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من هم آدمم

دلِدقی

اوضاع م خراب ست 

دلم تنگ 

پیش از آن که سوراخی در دلم پیدا

می خواهم در تو اتراق

و قنارى شوم در جزایرت 

که پنهان ست

دو پشتون چشم از قندهار

و انار

 که پشت هندوُکش ات 

تیز کرده ام دندان

که اگر نمی برد خواب 

صبر براى چه؟
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مصطفا صمدی

دلم تنگ 
اوضاع م خراب 

و یک شهر طالبم براى تو
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من هم آدمم

ساحل

تَنگ است تُنگ 
و دریا که در خانه ریخت

روى میزى نشست خوشمزه
که اشک بریزد آکواریوم 

روى دست ها
این قالب هاى طوالنی

و دندان ها
که تیز شده اند مثل نهنگ

وقتی که می افتد به جاِن ساحل
تا خودکشی کند کلمه

مأمن هیچ کسی نیست در
یا

که جز هالک نمی کند
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مصطفا صمدی

غرق می شویم
ماهی در آب     
و ما در خشکی

پس نهنگ
این تالش ستودنی

به ساحل می زند براى چی؟
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من هم آدمم

بیُت الخال/ف
 

تکانم نمی دهد غروب
به درد نمی خورد ماه

روشن نمی کند هیچ پنجره اى
تکلیف اتاقم را 

می وزد باد   
و خاکی بلند نمی شود از خیابان

 که مال من ست 
بوده است

 و دیگر نیست
که مادرى کند برام

 در شهرى که گیر کرده دست هام
بریزد درى

باز شود پنجره اى
مثل یک دو هجا فحش
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مصطفا صمدی

یا قند/هارى در دلم 
 مثل هواى برلین 

که بلد نیست خوب باشد

دنبال خودم هنوز بی چاره ام
 مادرى باید کنم براى کلمات 

براى خودم 
و شهرى که مال من نیست 

نبوده است
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من هم آدمم

همبازی

در امتداد درختان 
زیر آفتابی میخ

صدایی داد: بستنی بستنی 
راه می رود پاهایی 

که خوش بحالش نیست
و دست هایی که خسته اند

تا دلت بخواهد قاصر
دانه به دانه تکثیر می شود

ذره ذره آب 
و در شهرى که آرزویش نیست

به طرز فجیعی نابود

هی می دود از خودش
می خورد به در      پدر
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مصطفا صمدی

که جا خوش کرده در نبود         نابود
و مادر که بوس هاش 

کابوس هاش
هوار شده بر سر

مثل خواهر
که مطمئنم

هی داد می زند ته کوچه
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من هم آدمم

زن/هار

 مثل حاال 

جا خوش کرده در همیشه
انگشت می گذارد آسمان    

تا دوقلو شود ُکره
کابل ولی تنهاست   

تا بگیرد یکی دست هاش 
و ُمالعمر

مردى ست که عمرن  
همه را به یک چشم       می گذارد فرق
زن/هار      بند از رو سرى ات باز کنی! 

زنهار        مردمان شهر 
زنهار        هزاره دارد بلند...          شد 

درست!  هر چه می گوئی قبول
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مصطفا صمدی

حال من ولی 
دیگر از نمی دانم سر است 

از گذشت، گذشته ام       گذشته ترم
و آینده مثل سطر قبلی     بعدن نمی آید

 که دوباره 20ساله شوم 

باید دلی براى خودم  دست وپا 
که بیشتر بروم از پیش  

و زندگی کنم
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من هم آدمم

 سیاَسر

دست می کشد روى پنجره 
آفتاب ندیده در حبس خانه گی

و سهمش از آسمان         پارچه اى
که مهتاب را می کند لکه گیرى 

و پرده پرده دست می کشد روى چین 
چین هایی از قبیل خودش 

قبیله 
و همین قبلی 

که بعد شد مادرش
مادر من ست      توست 

و خواهرى که حیف
خوشبختی اگر پا داشت 

سرى می زد به آمدن  
دستی می کشید بر آینه 

بر چین هاش
که افتاده روى پنجره
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مصطفا صمدی

اتاق

آبستن نیست هیچ اتفاقی در من
که رخت برکنم 
و بشویم دست

از خانه که به جانم افتاده 
و آرام بگیرم در سفر

تا خراب نشود سرم         تنهایی
که هم اتاقی من ست

روبروى شعر
ردیف می کند شام

می پزد فیلم
 تعارف می کند سیگار 

و با آن که لب نمی زنم به مشروب 
مثل مادر که به دارو             می خورم                       

می خورم که بیافتم به خواب
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من هم آدمم

و قطارى که نمی برد مرا          ببرد
تا بشویم دست از خانه

از خراب 
و هم اتاقی 

که دست شسته از من
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مصطفا صمدی

مدادسالگی

ناشاد 
مثل شادى شب از لُختی 

به دنیا  نرسید روزش 
قربانی این تناقض شد
در هفت سالگی هفتاد 

هشت، هشتاد 
در نُه

پدر افتاد از دستش 
نیمه کاره ماند مادر  

و مداد حتی
پا نداشت دیگر 
تا بِکشد دستی

روى سرش         برادر
که افتاده دخترش 
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من هم آدمم

در هفت       هشت
نُه سالگی

افتاده و هی می برد دست
در پدر         مادر 
 و مدادساله گی اش 
که فرو رفته در نقش

نقاشی
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مصطفا صمدی

مرگ

هیچ چیز اتفاقی نیست
می افتد

مثل دستی 
که اگر بستنی نمی خواست 

نمی افتاد
پا داشت هنوز

شوت می زد ته کوچه 
گلی می شد

و جاى خوشحالی
 اینهمه پا نمی رفت هوا

که هوار بکشد مادر 
و بیافتد مرگ 

این اتفاق حرامزاده 
که اتفاقی نیست
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من هم آدمم

Weekend

دستش را گرفت 
ُزل ریخت در چشم 

پیش از آن که دیر بیاید
گذاشت بین لبانش 

تا نیُفتد از دهن 
دست برد دور کمر باریکی

که موهایش شراب می ریخت

one more گارسون
این انحناى نرم گرفتنی ست

تا می توانی بریز 
لذید را می شود مگر نخورد!؟

از زنی که افتاده روبرو
پاچه گرفته از خواب 
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مصطفا صمدی

که عاشق ترم کند
مثل هر/بار که رفتم 

و تنها تر به خانه برگشتم
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من هم آدمم

درخت

وقتی از درخت درى 
و از گذشته گودالی مانده 

از زندگی چه انتظار؟
که روى نعش باغ

نمی دانم بکارد یا ببخشید

ببخشید!؟
پاى آن همه شکوفه 

عکس کی افتاده بود 
که ماه شکست
پرنده گریخت 

و سیب 
دسته گلی که به آب داد تبر
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مصطفا صمدی

عکس

مثل برگ که از شانه هاى درخت 
بهار افتاده از پشت پلک هام

گرفته ام عصا
که باد نکند دست توى جیبم

و گذشته را بزنم به نیل
که از کجا مانده ام من!؟

باز نشسته ام ته پارک 
میخکوبم کرده ست

کفش هایی
که راه می رود بر عکس

کاش پاى رفتن ات را می زد
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من هم آدمم

پیک

داشتم چاى صبح را در گلو می چکاندم 
که در زد 

بی آن که تنم را پیرهن کنم 
وارد شد

 کمر باریکی بغل  کردنی 
افتاده روى میزى به این خوشگلی

که قبلن اگر بود 
قطعن تو بودى

و من شبیه حال       فعلن نمی شدم
که کم بیاورد این پیک خوردنی

تو صاحبخانه ى این دل در بدرى 
درى بزن 

درآ
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مصطفا صمدی

زن

کسی نیست که آدم را تمام
و از زیبایی که افتاده در خانه

بگیرد دستی
که به دردش بخورد

بلندش کند
تا کم نیاورد پیش غم 

و خم بر ابرویش اگر افتاد  
زیباترش کند

پلک بزند 
هی پلک روبروى آینه

لب هاش غنچه غنچه گل بدهد 
بخندد 

موهاش را باز و بسته کند
باز بخندد
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من هم آدمم

مثل آفتاب دور بزند 
هی دور

روشن کند با چشم هاش خانه  را 
که دورم کرد  

تا قطار هاى زیادى مرا ببرد
کوه هاى زیادى عبور

دریاهاى زیادى به خانه ام بریزند
 در من شنا کرده  

غرق شوند
غرقم کنند

و با یارهاى زیادى
در بارهاى زیادى        زیاد باشم

 حتی زیادى

هیچکس اما زیرا نبود
پذیرا نبود

که تنهایی ام را بدزدد
و در هوایی که ناخوش ست 
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مصطفا صمدی

پلک هاى مرا از تخت بلند کند
جز تو که زیرا نیستی

و در خانه اى که باد کرده کنج دلت 
بدبخت تر از عروسی 
که پوشیده باشد سیاه

آنقدر خوشی 
که واقعن ناخوشی
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من هم آدمم

عکس یادگاری

جهان آهوى خوش و خالی ست
همه را وادار می کند که بگویند

عده اى از جناح چپ
عده اى از چپ هاى بی جناح

عده اى از سوسیال آنارشیسم خیالی
که داغی ست بر پیشانی بشر

عده اى هم از سوسیال کمونیست
که هنوز مارکس شیرشان می دهد

در چین/ کوبا
و روسیه که پا سفت کرده در پوتین

و هستند عده اى به بهانه نظم جهانی
با مدیا، این مخدر غول پیکر

رئیس جمهور به خورد جهان می دهند
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مصطفا صمدی

تا عراق غرق شود در بین النهرین
کابل مردمان ش را باال بیاورد

که کاپیتالیسم
این برند پر فروش در بورس نفس بکشد

و نــاوگان زیادتــرى بــا پرچم هــاى دموکراســی در آب هــاى خلیــج 
شــنا کنــد
و اعراب 

اعراب نفت خور
که جز براى پول سبیل چرب نمی کنند

با لوله هاى نفت
هم چنان که خون زمین را می مکند
مصادره می کنند لوله هاى تفنگ را

که صادر کنند از پاى تخت
بن الدنی به افغانستان    به یمن

و بلولند با بلوندهاى بیشترى در تخت

آخ که چقدر دموکراسی خوب است
چقدر صلح زیباست

چقدر دلم می خواهد 
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من هم آدمم

در سازمان ملل عکس یادگارى بگیرم
و چقدر دلم می خواهد

حق با دوست دخترم می بود
با عاشقانه هاش     گریه هاش

و انگشت هاى استوانه اى ش
که دیر یا زود ارتکابی فجیع را به آغوش خواهد  کشید

نه، جهان مأمنی براى عاشقانه هاى تو نیست
افغانستانی ست پیر
اعرابی نفت خور

افریقائی گرسنه
و گربه اى ست که حیایش را از دست داده

همه را وادار می کند که بگویند
من هم که می خواستم شعر بنویسم
به چنین گزار روزنامه اى دچار شدم
که هنوز باید لُنگ بیاندازد پیش شعر
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مصطفا صمدی

صوریه

پوشیده ست درست
طورى که بر سرش گذاشتند کاله 

بسمت سیاه
ُسر می خورد روى سفید

و از سرما سوز تر
با کالغی برلب

به فاک نیک می گیرد امسال را 

چقدر خسته ست 
سر/باز می بارد سرش

سازگار نیست دستی که سازمان دهد به سرش
بشارت دهد به برش 

و سوسو بزند براى کردن یک غلط
کنار سردى این شومینه
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من هم آدمم

صور دارد به سوریه می رسد
که ایران رو/سیه تر از پوتین 

سوراخ دعا را سرچ کند
و نیرو بفرستد به خدا 

که خسته ست
برداشته سیاست

سرش با کاله
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مصطفا صمدی

قربانی

هنوز قربانی همان گلوله ام
که به شهرم زخم زد

پدرم 
و سرم بلندتر از درختی

که یک گوشه افتاده باشد غریب  
هر چه قد کشید

بد کشید
تا کالشینکوف    این جهاز مادران

دلبرى کند هنوز
روى دست هایی که شلیک می کردند
شبیه نقل ونبات گلوله می خوردند 

و کِل می زدند
کوچه تنگه، بله، عروس قشنگه، بله

دست به زلفاش     نزنید!
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من هم آدمم

آبستِن تنهایی ست
زلف هاى بلندى

 که بخت کوتاهش کرد

هر چه مرگ تعارف می کند
نمی میرد کسی

مثل طالبی
که جیک جیک اش تمام نه

تا آدمی شود براى دخترش ته کوچه
پسرى که افتاده الى دین
تا سایه اى شود براى مادر

مادرى که شوهرى نداشت بر سر         ندارد
تا زن که زندگی ست
تنها جمعه گی نکند

زیر پلنگی که افتاده روش
دست برده در بند بندش

تا جدا کند سینه هاش
که میخ شده اند در کابل

57



مصطفا صمدی

و خیره اند به آسمان
که دست اگر براى گرفتن بود

باید می گرفت کسی

نگرفت!

دو کشته      کم و زیادش فرقی نمی کند
تو هم شهید می شوى
و آن که سینه  سوخته

سوخته می شود سینه اش
بهشت می رود

با همان حورى هماغوشی می کند
که در قندهار

قند در دل آب می کرد
در هرات لب نداشت که بگوید دوستت دارم

و در کابل 
روسرى اش در باد سوخت

اهلل اکبر شد            سوخت
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من هم آدمم

تشییع شد جنازه و تابوت سوخت روى دست
روى دست هایی که سنگ کم آوردند

تا بزنند به سار، ساره
و سارا که از دارِ دنیا           فقط دار داشت

نه دارا
نه دارائی که در مشهد

کمتر از کافی بود      تا حرف بزند
در یونان بیشتر

و مکدونالد که بیست سالگی اش را خورد
حتی نفهمید 

دلش اگر گرفت 
سرش را کجاى بالش بگذارد

تا مادرى کند براش
و فراموش

چطور در ده به آب زد
تا بیست نرسید

و سی ساِل آزگار 
مثل پدر با  سایه جنگید        همسایه جنگید
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مصطفا صمدی

سهمش اما      گلوله اى بود
که اول این شعر شلیک شد

شلیک کرد
و شهر مثل کاغذ هوایی از پشت بام افتاد

و من در رفتم از امان خودم

هر کجا بروم
تلو تلو می خورد دور سرم

بیابانی وسط شهر
و درختی

که شاخه هاش دینامیت هاى بالقوه اند
حال انفجار دارند

در سرم
زیر بالشم
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خانه ی شعر جوان منتشر کرده است:

1- شاخه ای به حرمت درخت »عاصم اسفزاری«

2- با شعر هایم قایقی بساز »احمد بهراد«

3- بین دوری و دوزخ »مصطفا صمدی«

4- قطره ای مانده به دریا شدنم »حمیده میرزاد«

5- آب و آیینه »بلقیس پرنیان«

6- از حاشیه به متن »خوشبین هروی«

7- دهکده در تانک »احمد بهراد«






