
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 .باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 

          

                                                                                                               ۲۰/۰۵/۲۰۲۱        فاروق  حفیظی 
  

 

شعری که باعث شد اسم بانو سیمین بهبهانی از لیست شاعران 
 ...معاصر ایران حذف شود

 شدم گمراه و سرگردان 
   میان این همه ادیان
 میان این تعصب ها 

 !میان جنگ مذهب ها
 یکی افکار زرتشتی 
   یکی افکار بودایی 

 یکی پیغمبرش مانی 
 یکی دینش مسلمانی 

 یکی در فکر تورات است 
 !یکی هم هست نصرانی 

 هزاران دین و مذهب هست 
 ... در این دنیای انسانی 

 خدا
  ...یکی

 ...ولی... اما 
 .... هزاران فکر روحانی 

 رها کردیم خالق را
 !گرفتاران ادیانیم 

 !تعصب چیست در مذهب؟
 !مگر نه این که انسانیم؟ 
 ...اگر روح خدا در ماست 

 .... دا گر مفرد و تنهاست خ
 !ستیز پس برای چیست؟ 

 ...برای خود پرستی هاست 
 من از عقرب نمی ترسم 

 ولی از نیش می ترسم 
 از آن گرگی که می پوشد 

 لباس میش می ترسم 
 از آن جشنی که اعضای تنم دارند،
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   خوشحالم
 ترسم ولی، از اختالِف مغز و دل با ریش می 

 هراسم، جنگ بیِن شعله و کبریت و هیزم نیست 
 ترسم من از سوزاندِن اندیشه در آتیش می 

 تنم آزاد؛ اما، اعتقادم سست بنیاد است 
 !!..ترسممن از شالِق افکار تهی بر خویش می 

 کالم آخر این شعر یک جمله و دیگر هیچ 
 !!!........یش و هم از خویش میترسمکه هم از نیش و میش و ر 

 «سیمین بهبهانی»
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