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  سهراب سپهري : سندهينو

  ) براي چاپ آماده بود1337اشعار اين كتاب در سال  (1340 :سال انتشار

  

     نما آمده ايم تا از دل خستگي هامان بگوييم و از دلشكستگي هاما

www.Asheghoone.com  
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  پود تار و يب

  

   لحظه هايداريب در

  دي كنار نهر خروشان لغزكرميپ

   روشن فرود آمديمرغ

  دي و پردي مرا برچجي لبخند گو

   شدداي پيابر

  دي بخار سرشكم را در شتاب شفافش نوشو

   سر كرداني پاي برهنه و بيمينس

  و خطوط چهره ام را آشفت و گذشت

   تابانيدرخت

  دي بلعاهشي سشهي را در ركرميپ

  دي سر رسي طوفان

   را ربودمي جاپاو

  

   نهر خروشان خم شدي به روينگاه

   شكستيريتصو

  ختي از هم گسياليخ
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  نيطن

  

   ، لرزانمي شط وحشت برگيبه رو

  زياوي ات را بشهير

   از صدا ها گذشتممن

   را رها كردميروشن

   از دستم افتاددي كليايرو

  دمي راه زمان دراز كشكنار

  

  

  دنديرز لمي رگ هاي ها در سردستاره

  

  دي تپخاك

   زدي موجهوا

   :دندي ها رادر چشمانم شناي روزشيعلف ها ر

   ،يديي رومي دو دوست تمناانيم

  يديدر من تراو

   :دمي اندامت را شنكيآهنگ تار

  ي و نه روشنمي صدانه« 

   تو هستمي تنهانيطن

   » تويكي تارني طن

   : يدي را شنسكوتم

   ، خودم برخواهم خاستي از رويميبسان نس« 

   ، درها را خواهم گشود

   »دي خواهم وزدانيدر شب جاو

  

  

   :ي را گشودچشمانت

   در من فرود آمدشب
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  شا سوسا

  

   خاكيكنار مشت

  نشسته ام،  تنها  ، دوردست خودمدر

  نوسان خاك ها شد

  ختي و فرو ردي انشگتانم لغزانيو خاك ها از م

   !ي شده اچي ههيشب   

   خاك بسپاري ات را به سردچهره

   خودم را گم كرده اموجا

  دش احساسم گشوده ي كه به روين پنجره ايو از ا،  لحظه بعد از ،  ترسميم

   !ايبرگ اقاق:  دستم افتاد ي فراموشي رويبرگ

   كندي چهره مادرم نوسان مي كه رويي الالي بو ، دهدي گمشده مي ترانه ايبو

   پنجرهاز

   كنمي ام تماشا مي كودكواري را به دغروب

   بودهودهي ب ، بودههوديب

  ختي باغ سبز فرو ري درهاي رو ،واري دنيا

   آوار رفتني اري روشن قصه ها زچهي ها و دري بازيي طالريزنج

  :داستي من پياهي طرف سآن

  ي غمهيشب،  ام ستادهي اي كاهگلي بام گنبديرو

   امختهيو نگاهم را در بخار غروب ر

   نشست ، تنها ،ي پله ها غمني ايرو

   سرگردان بودي ها انتظارزيل دهنيدرا

   خاموش شدي سبز سفاليكه ها شبني اي رونيريد) من ( 

   تماشا كردنيري شي را در ترسدي گرفتن خورش ،اي درخت اقاقنيآفتاب اـ  هيدر سا

   سوزديدر پنجره م،  ديخورش

  ها شد  برگزيپنجره لبر

  دمي لغزي برگبا

  ستي رشته ها با من نونديپ

   نوشمي خودم را ميمن هوا

   نشسته ام ، تنها ، در دوردست خودمو
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   كندي و رو مريها را ز انگشتم خاك

   برديخوابش م،  لغزد يم ،  پاشدي ها را به هم مريو تصو

  برگ ها،  شاخه ها  : سبزيري تصو ، كشدي ميريتصو

   كنمي روشن پرواز مي باغ هايرو

   شودي علف ها مزيچشمانم لبر

  زدي آمي م با شاخ و برگ هامي تپش هاو

   پرميم،  پرم يم

   دور افتادهي دشتيرو

   افتمي به خاك ميداريو من در نفرت ب،  سوزاند ي را مميها  بال ،آفتاب

   رودي راه مميها  خاكستر بالي رويكس

  : شدمهي شد من سادهي ام كشيشاني پي رويدست

   ؟ي تو هست »شاسوسا« 

  :ي كردريد

  را داشتمو انتظار ت،   آفتابني اگيري تا خ ،ي كودكيياز الال

  در آفتاب مرمرها ، در سحر رودخانه،  زدم تيكه ها صدادر شب سبز شب

  ! » شاسوسا«  :  زنمي متي صدايكي عطش تارني اودر

   را شب كني دشت آفتابنيا

   خودم خاموش شوميو در جاپا،  كنم دايراه گمشده را پ،  من تا

   ! و برهنهاهي وزش س »شاسوسا« 

  ري را فراگ اميخاك زندگ

   از سكوت بودشيها لب

  دي سو لغزچيانگشتش به ه

   و غبارش را باد برد ،دي طرح چهره اش از هم پاش ،ناگهان

  ام  اشك آلود به راه افتادهي علف هايرو

   علف ها گم كرده امني ااني را ميخواب

  هاست  جست و جويهودگي پر از بميها دست

  ه زد دشت ها پرسنيا در،  تنها نيري د )من( 

   كه مرديهنگام

   انگشتانش بوداني ماي اقاقيو بو، كه ها  شبيايرو

   به راه افتاده امي غميرو
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  :داستي من پياهي س ،كمي نزدي شببه

   فانوس گرفته ام »آن روزها«  شب در

  ستادهي فانوس اي در روشنايدرخت اقاق

   شده انديي الالهيشب،  اند دهي خوابشيها برگ

   شنومي را ممادرم

  ختهيبا پنجره آم،  ديشخور

  هاست  مادرم به آهنگ جنبش برگزمزمه

   كندي نوسان مي اگهواره

   تراشندي مي ابهيكت،  واري دني اپشت

   ؟ي شنويم

   در آمد و رفتم ،پوچي  دو لحظه انيم

  : خاك باز كردمي به سردي درانگار

  دي ام تابيگورستان به زندگ

  دندي پالسهاي سيها  سنگني ايرو،  ام ي كودكي هايباز

   غمتيابد:  شنوم يسنگ ها را م

   استهودهيتظار چه بنا، كنار قبر 

  : بوددهيي روياهي مرمر سيرو»  شاسوسا« 

   ! منكي تارهي شب »شاسوسا« 

   آفتاب آلوده امبه

  زيشب اندامت را در من ر،  كي تاركيتار، كم كن يتار

   شودي ام در تو خاموش ميراه زندگ:  نيدستم را بب

  :يكي به تاري سفر ،يدر ته يراه

   ؟ي شنوي زنگ قافله را ميصدا

   كابوس همسفر شده امي مشتبا

   گذردي ميكيكنون از مرز تاراو ،  ديبه آفتاب رس،  از شب آغاز شد راه

   كم ژرفا گذشتي از رودقافله

  ختي موج ها ري دم رودهيسپ

  : خنددي در آب نقره گون به مرگ ميچهره ا

  ! » ساشاسو« ! »  شاسوسا« 

   كشنديقبر ها نفس م،  ها ريدر مه تصو
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  زدي ري به خاك م » شاسوسا «لبخند

  !ي ابهي كت: دهدي را نشان مي گمشده اي انگشتش جاو

   كندي نوسان مسنگ

   در شاخه هاستتيدب ا: شكفدي مادرم ميي در الالاي اقاقيگل ها

   خاكي مشتكنار

  ام در دوردست خودم تنها نشسته

   لغزنديم م احساسيبرگها رو
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  نهيآي گل

  

   باردي مهتاب مشبنم

  لوفري نيها  گلي سرشار از بخار آبدشت

   طرحي بي انهييآ خاك ي درخشد رويم

   دستي لغزد ز روي ممرز

   ام در خواب ؟دهي كجا لغزمن

  نهآيي سرگردان نگاهم در شب آرام مانده

   مردابني افتد در اي نميري تصوبرگ

   دوري در بخار دره هاشي صداچدي پيم،  دشت يخدا،  او

  ! بادي هاشانيمو پر

  ديفشاني خواب از تن بگرد

   ، دشتبي مانده در نشكي تاري ادانه

  دي نهان سازنهي را در خاك ادانه

   باد از تن بدر آورده تور خوابي هاشاني پرمو

   كارندي منهييآ نم ي را در خاك ترد و بدانه

  :يسبز خاموش را به جام شي صدازدي ريم،  دشت ي خدا ،او

   ،كيتاري  سوزد كنون دانه ي عطش مدر

  رابي از اشك گرم چشمتان سدي كننهييآخاك 

  مي سي چشمه با سر پنجه هاانيحور

   خوابود ددهي از بلور دندي زدايم

   باردي چشمه ماني چشم حورابر

   لرزديتار و پود خاك م

  ياري سرد هوشمي وزد بر من نسيم

   !لوفري دشت ني خدايا

  ؟يداري بي درها ي نقرهديكو كل

  :لغزد ي چشمه ماني حوري شب صدابي نشدر

   ،ي افسون نهاده پاني در ايا

   !ري ها را كرده سرشار از مه تصوچشم

   روزني بيباز كن درها
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  رندي مست جان گيتا نهفته پرده ها در رقص عطر

   از نگاهم نقش جادو رادييشو!  چشمه انيحورـ 

   ! بادشانيمو پر

  ديزي من فرو ريم را از شاخه ها وهي هابرگ

   : هم آواها شاني و مو پرانيحور

   عطر آلودي ز روزن هااو

   ، همرنگي گلندي بي دور مي خاك لحظه هايرو

   سوزد نگاهش راي مكي تاريلذت

   !لوفري دشت ني خدايا

  اي رو ي تاب را از جادهي رهرو ببازگردان

   فسون در چشمه سار خواب ؟زدي ري مستيكـ 

   شب مه آلود استيها دست

   رود باالي مي چو موجنهيآي ي از روي اشعله

  ؟يياي طرح و روي آتش تن بني استيك

   !لوفري دشت ني خدايا

  ييباي در من تاب زستين

  : غبار ماهري چشمه در زانيحور

   ! تماشا برده تاب تويا

   خواب تواني عر يزد جوانه شاخه

   شب شفافدر

   استيي جام تنهاني طناو

   استييبايش رنج و ز و پو تار

   : صدا آرامچدي پي دور ميار دره هابخدر 

   استيي جام تنهاني طناو

   استييبايتار و پودش رنج و ز

  : رود همراه رود رنگي گرم نگاهم مرشته

  ، بودمي كودكمي باران قصر س ـ درون نورمن

   برديم ي گلاهاي رويجو

  ييباي مست زدمي دويم،  آب شتابان همره

  يداريم در مرز ب اپنجه
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   رفتي فرو ميدي نومكيدر مه تار

   ! شده در بستر پندار من پرپرتي تپش هايا

  مي رفتي در كجا سرگشته م ، از همدور

   ، آهنگيدو شط وحش،  ما

   ، اندوه يدو مرغ شاخه،  ما

  دو موج سركش همرنگ ؟، ما 

  : باد از دوردست دشتي پرشان هامو

   اويجه ها به گرد پنچدي پي نقش ميتارها

   !ياري سرد هوشمي نسيا

  دور كن موج نگاهش را

  يداري بنيروزن رنگ  كناراز

  : خوانندي چشمه ماني ته شب حوردر

   شب را ي شكافد صخرهي ميي روشناي هاشهير

  ديخورشي  گردونه ي چرخ وحشريز

  نهيآي تاب ي بكري گر پبشكند

   ،لوفري پرد از دشت ني مي چو عطراو

  نهآي طرح يگل ب،  او

  اي شكوه شبنم رو ،او

   راي تندباداي نهال شعله گوندي بي مخوابـ 

   مرمر ؟ ي لغزاند امشب دود را بر چهرهي  ستيك

  ،لوفري دشت نيخدا،  او

  :شي آوازي لبركند يجام شب را م

   از چشمدي را پنهان كننهييآ برگ ريز

   بادي هاشاني پرمو

  گبا هزاران دامن پر بر

  ،دهيوردن  دشت ها را دركرانيب

  :ي رسد آهنگشان از مرز خاموشيم

  يكي در تاالب تارندي روي نور مي هاساقه

   بازد شب جادوي مرنگ

  ي در دود فراموشنهييآگم شده 
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   رود باال ز خاكستري مي گرد ،دي خورش ي پس گردونهدر

  زدي آمي ها مشاني و مو پراني حوري صداو

   :لوفري ني گلهاي غبار آببا

  يداري بي شد درهاباز

  ديوحشت فرو لغزي  درها لحظه يپا

   در مرز شب جادو گسست از همدي ترد يهيسا

  دي بخار نور را نوشاي روروزن
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  همراه

  

   رفتميها م  شبي چراغيتنها در ب

   شده بودي مشعل ها تهادي از ميها دست

   رفته بوديكي به تارمي ستاره ها يهمه

   فشرديخشك تپش ها را مي  من ساقه مشت

   پر بودوندهاي پزشي رنيم از طن الحظه

   ؟ تنهاي شنوي رفتم مي متنها

   به راه افتاده بودمي باغ زمرد كودكي از شادابمن

   ،دندي كشي را ممي ها انتظار تصورنهييآ

   جستندي عبور غمناك مرا مدرها

   خودم فرو افتمانيپا  رفتم تا دريم،  رفتم يو من م

  يوستيبه من پ،  يكي دو تارانيم،  لحظه ها  يراههيتو از ب،  ناگهان

  ختي اندامت درآمي با طرح دوزخمي نفس هايصدا

  ميها همه تپش!  وستهيبه شب پي چهره ،  از آن تو باد ميها  تپشهمه

   سرد ستاره ها گذشته امزي از برگرمن

  مي شعله گمشده را برباكرتي پياني عصي در خط هاتا

  دمي را به سراسر شب كشدستم

  دي انگشتانم تراويداري دربشياي ن ي زمزمه

  ،فشردم فضا راي خوشه 

  دي درونم درخشيكي ستاره در تاري هاقطره

   سرانجامو

   ترا گم كردمشيايدر آهنگ مه آلود ن

  

  

   هاستاباني بي ما سرگردانانيم

   آتش هاستيفراموش،  غربت ها ي بستر خاك ، شب هاي چراغيب

  جست و جو هاست»  شب كيهزار و «  ما انيم
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  برتر آن

  

  ديشب رسي به كنار تپه 

  فضا را شكستي  نهيآي شي روشن پانيبا طن

   باال بردمي اندوهيكي درتاردستم

  ، رانشان دادميي تنهاي كهكشان تهو

   نگاهش مرده بودشهاب

   هاراههيو تابش ب

   ، سكوت راگستاني ركرانيو ب

  و او 

   بودي اش خاموشكرهيپ

  دي بر ما وزي اندوهييالال

  ختيسبز علف ها آمي  نگاهش با زمزمه اهيتراوش س

   ناگاه و

  دي پريلبخندي  جرقه شياز آتش لبها

  ختيتپه شب فرو ر،  ته چشمانش در

   ، منو

   صدا بودميفراموش، در شكوه تماشا 
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   به رنگيروزنه ا

  

  ! ، برگ نگاه  مندي شب ترددر

   كجا ؟ي با موج خاموشي رويم

  : خورده آب ياري ام از هوششهير

   كجاي، خاك فراموش امن كج

  

   بود از سبزه زار رنگ هادور

  زورق بستر فراز موج خواب

  : كردزي را لبرنهييآ ييپرتو

  طرح من آلوده شد با آفتاب

  

  : خم شد فراز شط نورياندوه

   مراندي بيچشم من در آب م

   و رفتديلغز  به رهيترسي  هيسا

   مراندي بي خواب ميباريجو

  

  ه رفتم به راي لغزشميدر نس

   بردادي من از ي نقش پاراه

  :افتي من به لبها ره نسرگذشت

   را باد برديارده  باد آوگير
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  كي نزديا

  

  دي چوهي دستم م ، باغ هانيدر نهفته تر

  از سر انگشتم پروا مكن!  كينزدي شاخه ،  نكيو ا

   استييعطش آشنا،  ستي نشي انگشتانم شور رباي تابيب

   درخشان تر !وهي مدرخشش

  دي دستم پوسي در فراموشدنيچي وسوسه 

   آبنيدورتر

   خود را به راهم فشاندزشير

   سنگني ترپنهان

  ختي رمي اش رابه پاهيسا

  !كينزدي شاخه ،  من و

   ، به در رفتمهياز سا، از آب گذشتم 

  شكستم ـ آشيان عقاب غيغرورم را بر ست،  رفتم

   تو مانده اميبه پا،  ي فروتنيدگي در خم ،نكيو ا

  !كي نزد يشاخه، خم شو 
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  غبار لبخند

  

   آفتاب از بوته هادي تراويم

   نم زدهي در دشت هادمشيد

  ، باداري  ،مست اندوه تماشا

  گونه اش شبنم زده،  افشان شيمو

  

   ـ به دشتي لبخند ـميدي دي االله

  ختهي در آب روشن رييپرتو

  :ختي باد راريش او صدا را در

   »ختهي خاك آمي اش با بوجلوه« 

  

  : تابان بود و او موج صدا ،رود

   » شد چشمان ما در رود وهمرهيخ« 

  : خواندكياو تار،  روشن بود پرده

   »طرح ها دردست دارد دود وهم« 

  

  : گفت ، افتادكرشي بر پمن  چشم

   » اوكي نزديآفت پژمردگ« 

  نور، آهنگ ،  تپش يايدر: دشت 

   اوكي تار ي  خندهزدي  مهيسا
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  فراتر

  !اني عص همزاد ،ي تازيم

  ،ي شكار ستاره ها رهسپاربه

   و كمان سرشارريدستانت از درخشش ت

  هستم   كه مننجايا

  ،زدي آويمكهكشان ي خوشه ، آسمان 

   آرزومند ؟يكو چشم

  

  ي كني مدي سپيها گل،  گون روزهي ف يدر بركه،  يفتگي ترس و شبا

  ! تابي بنيگلچ،  ي نگري مياهيبه مار س،  هر آن و

   ـمي گويانه نمافسـ  نجايو ا

   گل ارمغان آورد ي نوشابه ، مارشين

  

   ، زندي ات را جادو ميداريب

  دي رباي ميويدي را پنجه و  باغ تبيس

   ـ پردازميقصه نمـ  و

   ، شودي بارورم خم م ي شاخه ـ باغستان مندر

   دهدي دست ها پاسخ ميازي نيب

   رمدي مييبه صدا،  كشد يتو آهو سر مي  شهيدر ب

  

  ستي نام و نشان نياز درندگ،  من  جنگلدر

  ي شنويم»  و شر ري خ« ي قصه،  ارتيآفتاب دـ  هي سادر

   شنوميمن شكفتن ها را م

   گذردي زمان مي از آن سوباري جوو

  

  يتو در راه

  ام دهيمن رس

  

  !رهرو نازك دل،  در چشمانت نشست ياندوه

   برگكي لرزش :ستي ني ما راه درازانيم
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  شكست كرانه

  

   افسانه شدي پژمردگ ، سنگ و آفتابني اانيم

  ختي رتي در ابدينقش، درخت 

   نوازدي خار را مني برنده ترانگشتانم

   زندي به پرتو شوكران لبخند ملبانم

  خت؟ي ري ناشناس به دامنت مي اهيهد،  يزش كه هر وي تو بودنياـ 

   استيتي ابدهيهد  هرنكي اوـ 

   ؟يدي چشمه كشنيفته تر كه طرح عطش را بر سنگ نهي تو بودنياـ 

   شكندينقش عطش درخود م،  كينزدي  چشمه نكي اوـ 

   هراسدي نهال از طوفان ميگفتـ 

  ! نهاالننيرسته تر  نو ،دي ببالنكيو اـ 

  كه تهاجم بر باد رفت

   رقصندي ماران مني تراهيسـ 

  !كرهاي پنيباتريز،  ديو برهنه شوـ 

   نوازش شددني گزكه
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  گري دياريد

  

  ستي نيساقه گرانبار هراس، ظه و خاك  لحانيم

  مي اوستهيها پ  گلتيما ابد، همراه 

  : و ستاره سپارگي چشمانت را به رتابش

  ستي تماشا ناري در شي رمزتراوش

   ترس ي خاك رس نشانهني در انه

  و نه بر الجورد باال نقش شگفت

   پرنده فرو شوي صدادر

   كندي نمهيرا ساو  تيماي سياضطراب بال و پر

  در پرواز عقاب

   افتدي ورطه نمريتصو

   گذردي چشم و تماشا نماني مي خارياهيس

  :و فراتر

  دي خوشه و خورشانيم

  دي داس از هم دربينه

   لبخند و لبانيم

  خنجر زمان در هم شكست
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  كو قطره وهم

  

  :سر برداشتم

   پرزدالمي در خيزنبور

   خوابم را شكافت ؟ي جنبش ابراي

  كا سهمنيداريدر ب

  گي ركي يبه شكوه لب بستگ،  دمينوسان شنـ  ايدر يآهنگ

  و از كنار زمان برخاستم

   بزرگهنگام

   نشانده بودي لبانم خاموشبر

  : گشوددهدي ي چمن ها خزنده اديدر خورش

  دي بركه را نوشيكرانيچشمانش ب

  دي كشني پروازش را به زم يهيسا،  يباز

   بوداي در بارش آفتاب به روي كبوترو

  ! چشم انداز بزرگ ،م جوالنگاه تو بادچشماني  پهنه

   وهم ؟ يكو قطره،  زيانگ  جوش شگفتني ادر

   پرواز را گم كرده اند يهيسا،  ها بال

   كشدي زنبور را انتظار مينيسنگ،  گلبرگ

  ، كشمي طراوت خاك دست مبه

  ندي نشي بر انگشتانم نمي چندشينمناك

  ، شومي مكي آب روان نزدبه

   كنديا زمزمه م دو كرانه رييداينا پ

   شكفته اندمهي ها چون انار ترك خورده نرمز

  ! زود آشنا ينورسته،  ابي شور مرا در يجوانه

   زندي پر مي تو زنبوركرانيدر ب! شفاف ي  لحظه يا،  درود
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  ميي آرامش ما مابانيسا

  

   چهره ها پژمرديتازگ،  ي دوگانگي هوادر

  ميروشن بروـ  هي از سادييايب

  مييآ در برگ فرود ميستي لب شبنم بابر

  مي برويمسافر كهن را از پ،  ميدي دييو اگر جا پا

  مي نوشابه جادو سر كش ، آن روزگارانوانيا  در ،ميو نهراس،  ميبرگرد

  مي چهره خود گم كن ،ميي ترانه ببوي بوشب

  ميي در به نوازش خطر بگشا ،مي روزن آن سوها بنگراز

  مي دلهره پرپر كنيخود رو

  نه به دامان پناه،  زينه به بند گر،  ميزياوين

  نه به سمت مبهم دور،  كي روشن نزدي نه به سو ،مينشتاب

  ميپس به چشمه رو،  مي را بنشانعطش

  مي اشاره كنديو به خورش،  ميدشمن را بشناس،  صبح دم

  ميدر را نشكنپس نماز ما،  چي در برابر هميخم شد،  چي در برابر هميماند

  :مين و دعا ك: ميزيبرخ

  ! بادي عطر خاموشاري ما شلب

  مي كنيدور،  است ي دردي ما شب بكينزد

  ميبركن،  است ي شوريبي  شهيكنار ما ر

  ميي آمرداب را ب ه تپش در،  ميا در لجن نه، پ ميو نلرز

  مي زار همهمه را خاكستر كني ن، مي را بشوآتش

  مييآ را نوسان اي در ، مي را بشوقطره

  ميو جاودان بوز ، مي بوز ،مي نسني او

  مي شوخم نايو ب،  مي خم شو ، خزندهنيو ا

  مييآ پروا فرود ي و بمييآفرود ،  گودال ني او

  مييما،  آرامش ما باني سا ،مي زنمهي خود خبر

  ميوزنده اي ما صخره ،  مي صخره اوزش ما

  ميما گام شبانه ا،  مي شب گامما

  ميو چشم به راه پرنده ا،  ميپرواز

  مييو در انتظار سبو ، ميتراوش آب
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  دي پوسيدگي از رسديو ترد،  دندي را نارس چايرو،  گاه ي بيني چوهيدر م

  مي از شوره زار خوب و بد برودييايب

  ميپاسخ ده  درخت را ، به درخت:مي روان باشنهييآ باري جوچون

  ميهر لحظه رها ساز،  مينيافري دو كران خود را هر لحظه بو

  مي را زمزمه كنيكراني و بميبرو،  ميبرو
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   رازنيپرچ

  

 پلك يني سنگانيمسافر م،  انجام ي از من تا بيرهگذر راه،  گام  يبرده،  ي رفتراههيب

   ! سحريو جو

  .دي درخشي ميهولي  نهي بر زم ، شاخسار زمرد تنها نبود ! كودكي ا ،تو  باغ ناتمامدر

همرنـگ   احل نـا  بازوانـت دو سـ    ،   ي رفتـ  يوحشت مـ  ي  به چشمه   ،   يي الال  ي  دامنه در

   و نوازش بودريشمش

   راستينه ز،  ي استهي را زيناشناس، نه لبخند را ،  يا دهي را خندبيفر

بـه بـالش    ،   ي درخـت نهـاد    كي ابانيسر به ب  ،   يختياز خود گر  ،   و آن لحظه      ،  آن روز  و

   وهمكي

 از يدرگـذر ،   نـه يآي سـكت    ريـ  از من تا گوشه گ     يدر راه ،   آن هنگام     ، ي چه بود  ي پ در

   ؟دني تا اضطراب رسوهيم

  يستيگر، يدر شب گل تنها ماند،  يگل را شب كرد،  يعطر را بر گل گستردي  ورطه

   ،يبهار غم را آب دادـ  شهيهم

باغبان هـول  ،  ي زدخونيبر تب شكوفه شب،  ي فضا روشن كردياهي را در س   شهي ر اديفر

   !زيانگ

  ي خوشه شك پرورد ،اتري گوني چه از او

  ي افشاندزي بستر بذر گرنيدر زم،  شب رهي تآن،  آن شب و

   به اوجيروزنه ا،  به فرود يدر،  سفر بود انيپا،  آغاز سفر بود ني بالو

   هر رفت ،در هر آمد، بر هر جهش ،  خبر يب) من ( ،  يستيگر

   خواست؟ي باال چه ميلياز گود ن، در شب صخره ها ،  كودك تو  )من(  يوا

  نوري گرفته ، راز ي ربوده ، انتظار  ي پهنه،  شده بود رتيچشم انداز ح

  

  يبود) من (  ني تو تنها ترو

  يبود) من (  ني تركيو تو نزد

 هـا   ايـ  دن يرگـ ي بـر خ   يپنجـره ا  ،   يسـحرگاه ) مـن   (  يا،   يبود) من  (  ني تو رساتر  و

  زيسرانگ
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  اهي گيآوا

  

  ختميو به گرداب آفتاب ر،  سر چشمه گرفتم شهي شب راز

   ام را به سنگ گشودمچهيدر:   پروا بودم يب

  ستمي چنبش را زكامغ

  : ام روشن نكرديروشن، فت ا ام شب را نشكياريهوش

  !شبتاب دوردست،  ستميرا زو  تمن

  شب را بر رفتارم بلغزاند،  نور زشيتا ر،  كردم رها

  من خوابگرد راه تماشا بودم:  ام سر بسته ماند يداريب

   كردهيوبر وحشت هدو مرا ن،  از باغ آمد ي كسشهيو هم

  ديراز از دستش لغزي و كنار من خوشه ،  از راهم گذشت يني خوشه چشهيو هم

  آفتابي من ماندم و همهمه ،  بزرگ كي من ماندم و تارشهيهم و

  : نور آمده اميكيسرشار از تار، و از سفر آفتاب 

   تر شده امهيسا

   امستادهي اي وار بر لب روشنهيو سا

   شودي مداري بنيزم،  شكفد يد ملبخن،  شكافد ي مشب

   تراودي از سفال آسمان مصبح

   شوديمن بر پرتگاه زمان خم مي  شهياندي  شبانه  ي شاخهو
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  كي تاروهيم

  

   نوردي نوشي باران خورده مباغ

  :دي تر دوي در سبزه هايلرزش

   ،درونش تابنك، او به باغ آمد 

  دي و بم ها ناپدري اش در زهيسا

  

  ،ه راهش مست بار شد بيشاخه خم م

  او فراتر از جهان برگ و بر

  ، سبزيسرشار از تراوش ها، باغ 

  سرشار تر، درونش سبزتر ، او 

  

   جان گرفتيدر سر راهش درخت

   اش همزاد همرنگ هراسوهيم

  : افتاد در پنهان اوييپرتو

   ناشناسي بود آن را به خوابدهيد

  

   از خود دور شددني جنون چدر

   از درختديترس،  ديدست او لرز

  : كندشهي ترس را از ردنيشور چ

   از درختدي را چوهيم، دست آمد 
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  يشب هم آهنگ

  

  . كشدي جنگل نفس م. تپدي شب م. لرزنديلب ها م

   مرا در شب بازوانت سفر ده ،ي چه داريپروا

   كندي دوردست را پر پر مقيو باد شقا،  فشارم ي شبانه ات را مانگشتان

   دوندي چشمانت ميسيتارگان درخ س:ي نگري سقف جنگل مبه

   جنگل نارساستيو نمناك،  چشمان تو ناتمام است اشك يب

  دي گشاي ميكيگره تار،  يي گشاي را مدستانت

   لرزديرمز مي رشته ،  ي زني ملبخند

   كندي مراني چهره ات حييرسا،  ي نگريم

  مي برويوستگيپي  با جاده ايب

  مي شوي آفتاب. است بازتي ابد ي دروازه. درخوابندخزندگان

   فرود آمدييناشكه مهتاب آ، مي را بسپارچشمان

  بهنگام است  كه صدا نا ،ميلبان را گم كن

   گذردي در ما مدنييكه شكوه رو،  مي شودهيدر خواب درختان نوش

   افتدي جنگل از تپش م. مانديكد ما شب ر. شكندي مباد

   رودي متي ابديبه سو اهانيگي  رهي و ش ،مي شنوي را مي اشك هم آهنگجوشش
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  دروگران پگاه

  

  :مي گشاي جهان ميپنجره را به پهنا

  . درخت گرانبار شب است. استي تهجاده

  ستي نوسان ن ،يستيتو ن: آب از رفتن خسته است ،  لرزد ينم

   استي گردابدنيو تپ،  يستيتو ن

  و دره ها ناخواناست،  ستي ناي رودها گوويو غر،  يستيتو ن

   پردي ميراز از هست،  زدي خياز چهره ها بر م شب   :يي آيم

   كشنديجوشش چشمه م،  شود ي مكيچمن تار : يرو يم

  چدي پيابهام به علف م:  ي بندي را مچشمانت

   شودي مداريو آب ب،  وزد ي تو ميمايس

   كشدي نفس منهييو آ،  ي گذريم

  ستي و چشم به راه تو ن ، گشتي تو باز نخواه. استي تهجاده

   انددهي داي را به رومي خوشه هايدگي رس: رسندي روبرو سر م يدروگران از جاده ، پگاه
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  راه واره

  

   استدهي پوشي تهيها  كنار از صدفايدر

   رفته اندگري ديبه كرانه ها،  دي مروارندگانيجو

   جست و جو بر ماسه ها نقش استيپوچ

   آب از نفس افتاده است. مدهوشندانيپرـ  اي در.ستيصدا ن

   ـ از منديبشنوـ  و امشب .من در راه استي  هلحظ

   را به خاك ارمغان خواهد كرديآب اسطوره ا،  امشب

   انتظار بدر خواهد آمديرگي از تي سر ،امشب

  ختي به فراتر ها خواهد ريلبخند،  امشب

  شب آب ها را خواهد شكافت،  تابان يزورق،  صدا چي هيب

   آمد من افتاده است اش بر ر فت وهي كه سا ، ران توانازورق

   ، كندي چشمانش گام مرا روشن مكه

   ، شكندي مرا مدي دستانش تردكه

  دي هراس من خواهد رسياز آن سو،  پاروزنان

   خواهم شتافتشبازشيبه پ،  انيگر

   بزرگ را در كف من خواهد نهادديمروار،  يكرنگي پرتو در
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   هاهيگردش سا

  

   گسترديم  اش راي كهن سر زندگريانج

   زندي باران را صدا منيزم

  اردي شي آب را مي ماهگردش

   شودي و نگاه من كم م. چرخدي چلچله مگذرد ي مباد

   رنجيري و من زنج، آب استيري زنجيماه

   استيدني لبخندت پالس ،ي خاك شدننگاهت

  يتا بت من شو،  را بر تو فرو افكنده ام هيسا

   شوميتنها م،  رسم يمبه تو :  شنوم ي ماباني بيبو،  ميآ ي تو مكينزد

  ام تر شده تنها  توكنار

   من گسترده استيزندگ، از تو تا اوج تو 

  يتو گسترده ا، از من تا من 

  وستميبه راز پرستش پ،  تو بر خوردم با

  دميبه جلوه رنج رس، از تو براه افتادم 

  ! شفافي اهمه نيو با ا

  ! شگرفيا  همهني ابا

  ستي از تو بدر نيمرا راه

  راو  زند من تياران را صدا م بنيزم

   كنميتا زمان را زندان،  سازم ي دستانم ميري را زنجكرتيپ

   بردي تالشم را مو خاكستر،  دود ي مباد

   شودي لحظه من پر م : جهدي فواره م.اردي شي آب را مي گردش ماه. چرخدي مچلچله
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  برتر از پرواز

  

   استزي باغ ها سرانگيباز قفس بر تازگي  چهيدر

  بال از جنبش رسته است،  ماا

   استهودهيچمن ها بي  وسوسه

   بال و پر استيفراموش،  پرنده و پرواز انيم

  : استيينايبي  چشم پرنده قطره در

   غمناك استي دگرگون.. افتدي فرو موهي م. رودي به باال مساقه

  ي آلودگ ، رفتن. استيآلودگ،  نوسان . استي آلودگ ،نور

  پرش تنها مانده است در خواب بال و پرنده

   راندي ها را موهي پرتو مچشمانش

   گرفته استيشي و بم شاخه ها پريسرودش بر ز

   لرزاندي اش قفس را ميسرشار

   تاب استي قفس بچهيدر:  شكند ي هوا را ممينس
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  شياين

  

  مينوشت دشت طال را در،  ميمودي را پنور

  مي فكنددهيو پالس،  ميدي را چافسانه

  مي كرديدرنگ. ما را نواخت،  بار هي سايابزار آفتكنار شن

  ميدي را سر براهايرو،  لب رود پهناور رمز بر

  مي فرو بستدهيو ما د،  دي رسيابر

  مي برآمدغيو به ست  ، ميديزهره را د،  شكافت ظلمت

  دي فرو دشيايو ما را در ن،  فرود آمد يآذرخش

  ميستي خندان گر.ميستيگر، لرزان 

  مي بوديز در همدلا:  فرو كوفت يرگبار

  ميدر خور آسمان ها شد،  مي آسمان سودي سر به آب ، رفتياهيس

  مي فشاندي تهي لبخند را به فراخنا.مي را به دره رها كردهيسا

  ميشد» ما « ، وما ،  وستي ما به هم پسكوت

  دي ما تا دشت طال دامن كشييتنها

  ديآفتاب از چهره ما ترس

  ميو خنده زد،  ميافتيدر

  ميو سوخت مينهفت

  تنهاتر، هر چه بهم تر 

  :ميشد   جداغي ستاز

  و بنده شدم، من به خاك آمدم 

  يو خدا شد،  ي باال رفتتو
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  يآ كينزد

  

  نجاستي ايرگيكه خرمن ت، و بتاب ،  را بر افكن بام

  اهي بار سنياي كه منم هسته ،  كن مهيوهم را دو ن، درها را بشكن ،  بشتاب

   استهديكه رس،  نياندوه مرا بچ

   بسته استين آشتزورو،  مي را رنجانده اشيكه خو،  است يريد

  كه جدا مانده ام، برتر من رسان ي  بدان سو بر به صخره مرا

   سر دادمهيو گر،  آرامش گم كردم نينگ،  ي بردمي ها»ناب« ي به سرچشمه 

  خوابستان ؟ي و باد دور از همهمه ي  شعله اني كو ميچادر، راهم ي فرسوده 

  كه آبشخور جاندار من است، مبادا ترس آشفته شود  و

   من استيبايي زكه بلند آسمانه ،  زدير و مبادا غم فرو

   كندي فراموشي پرنده هوا ،گل رنگ بازد،  زدي بپا خيتا هست،  بزن صدا

  شور عدم در من گرفت،  دميترا د.  زمان جستم ياز تنگنا،  دميرا دو ت

  رابمي زنبق س ،كنار تو . مرگمييكه سودا،  شيندي بو

   استزي ترس انگيهست، دوست من 

   نامم ي از خزهدهيكه پوش،  يمرا در خود بسا،  زيمن ري  صخره به

  خواب اندود مرا خوش استي  تو چهره يكه تر،  يبرو

  ميآسمان ها شوي بمان تا شنوده ،  چشم و ستاره فرو نشست يغوغا

  ازم شو آغيمحراب ب،  اگني مرا بيي خدايب،بدرآ 

  شوم) من ( تا من سراسر ،  يآ كينزد
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...  

  

   فرو بودهي پهنه به سا : شكست ي زدگايرو

   شديزمان پر پر م

   نشستي به چشم تو ميعطر،  نيري باغ داز

  دي باري همدهي شبنم سپ.مي مكان بودكنار

  غم برآمدمي و از چشمه ،  ستميباران گرـ  هي در سا.فضا شكستي  كاسه

   شده بودگري جهان د.فته بود روانم رشيآال

   لرزاندميو آن سو را به درود،  دمي لرزيدر شاد

  شدمآتش گرداب :  ها در من گرفت هي آتش سا. روان بودهي درسالبخند

   نبودشهي اند: خوش بوديفرجام

  دمي كن دشهي را رديخورش

   فرو بسته ستودميبا لب،  نيري شيدر تب، و دروگر نور را 
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  داب گري ايموج نوازش

  

  !ي فراموشني طنيا،  مرا پر كن كوهساران

  ! و بردچديفرو پ كه هست مراـ  خروشان كيآب تارـ  ييباي به زنينفر

   استي اندامت گرداب.ي هستبايتو ناگهان ز

   مرا گرفتمي تو اقلموج

   بردميسمان ها را پ، آ افتمي راو ت

  شاخه ها را خواندم،  درها را گشودم افتمي راو ت

  ! نلرزدتيكه به آهنگ وزش ها، د آن برگ  باافتاده

   درهم شدايرو:  دي تو لرزمژگان

  گل بگردش آمدي  رهي ش  :يديتپ

  دي از جا جهيجو، جهان سر بر داشت  : ي شدداريب

   جاده غرق نوا شدميس : يبراه افتاد

  ي دگرگون يدر كف تست رشته

  يا فضا را گرفته : هودهيو چه ب،  زمي گري مييباي زمي باز

  استيمي كي و فراموش ، كندي جهان را پر غم مادتي

   ! تابانيا،  بزرگ يا،  غم گداختم در

  ! خاكگريدي ستاره ،  زي را در هم رستيشب ز،  بر زن سر

  !دي برون از ديا،  ي اجلوه

  يموج نوازش!  دوست ي ا ، ترسمي تو مكراني باز
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   در آفتابي اراهه يب

  

  دست پارو زن ما را بسته است، خواب  در يگلي خنده ! ما ي  كرانه يا

   ؟ميبا هجوم گل ها چه كن،  ميدي خورشي بي صبحي پدر

  ؟مي روزن ها چه كنخونيبا شب،  مينابي  شبانه يايجو

  ديباال نرسي  وهيدست ما به م،  باغ يآن سو

   گشودنهييآ به چهيو در،  ميديوز

  و شبستان ما را نشناخت،  ميبه درون شد

   نهادنيبه زم) او ( نقش ) ما ( ي و چهره،  مي خاك افتادبه

  ماستي كنده ، آ محراب يكيتار

   از ماوانيا،  از ما واريد،  زي از ما لبرسقف

   غميخاموش،  سنگ يتا سرد،  لبخند از

  بيباران فرـ شكوفه :  مي نسنيتا،  ما ياز كودك

  گرداب شكفتن است،  ما و گلبرگ انيكه م،  ميبرگرد

   رسدي ما نم ي برون به صخرهموج

   زندي سر مي از شب هستيهمدرد ي  و ستاره ،مي جدا افتاده اما

   از درها خواهد گذشت؟يادي،  ما ي در پايآو ،  مي روي مما

   ها خواهد نشست ؟هيدر سا،  ما ي بر جاي غمايو ا،  مي گذري مما

  افكندگل برتر را در سبد ما ،  نيآخري ساقه ،  يي جاديشا،  يني  هي از ساميبرو
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  اهوي در هيخواب

  

   رانيي سبز پاياهويو ه،  شمي اندي بلند را ميآب

   زار آمده اميبه ن،  شيخوي  هيترسان از سا

   روديو خنجر برگ ها به روان فرو م،  ترساند يم باال يته

  تا مرا از من بر كند ؟،  كو يدشمن

   !تپش كور : ستي به زنينفر

  !نيفر ن. بوديخونيو شب،  بودن گشتم دچار

  ! موهوميي ندانم چه خدايا،  نيچ مرا بريهست

   را شكافتنمرمر بس ت، من ي  زهين

  دي درنهي غم را نتواند سنيكه ا،  چه سود و

  !نيريشي  دلهره :ستي به زنينفر

   شكنمي را تن م ـ خطري هاراههي باريـ  ام زهين

  دي ساي ها به هم مي ن.چدي پي حادثه ميدر ته،  شكست يصدا

  : كشافديبز م سترنم

  ندي نشيبه چشمانم م،  گوارا يچون خواب،  ي زننگاه

   فكندي سالح مرا از پا مي بترس

   شوميآتش مـ  دار كهن زهينـ  من

   افشانديشبنم نوازش مـ  بايشمن زـ داو 

  ردي گيدستم را م

  مي گذريمـ دو مردم روزگاران كهن ـ  ما و

  مي دهيروان را نوسان مي گهواره ،   سبزشانييو به الال،  ميي ساي ها تن مي نبه

  دي آرايخلوت ما را م،  بلند يآب
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  تارا

  

  دمي كنار بركه رس ،از تارم فرود آمدم

ي  هي گسـست آب از سـا      يعطـر ي   رشـته    . افتـاد  انيـ  ماه يـي  در خـواب طال    يستاره ا 

   پر شديافسوس

   ها دادي غم را به لرزش نيموج

  دمي رسنهييآبه ، دم به تارم برآم،  دمي ها چيغم را از لرزش ن

   شكستنهييآخواب :  رها شد نهييآ از دستم در غم

  ستمي گرايگو،  نهييآ بركه و انيم،  تارم فرود آمدم از
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  در سفر آن سو ها

  

   مسافر سرشاراديو باغ از ،  است ي تهوانيا

  :يسر بر گرفته ا،  آفتاب  يدردره

  درآمده است  فكن از پاهي ساديب،  بالش تو كنار

  ي دورقي شقايتو از آن سو،  يدور

   كه گذر كند ؟يلبخندي  هيكو سا،  بوته ها يرگي خدر

   ؟ديآ كه درون يميكو نس،  شهياف اندشكاز 

   لغزديتو مي بر گونه ، رود ي  زهيسنگر

  دي ربايرا مو  تيمايس،  جنگل دور شبنم

   تنها ژرف استنيو ا،  از تو ربوده اند راو ت

  ي شوي سرگردان ميزمزمه اي  راههيو در ب،  يي گريم
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   هاماي همه سيا

  

  ستي نيما آوازي دركوچه ،  ي ما زمزمه ايدرسرا

  ما را ربوده استي گلدان پنجره ،  شب

   استدهيدروحشت نوسان خشك،  ما  يپرده

   دهدي ابهام جان را پهنا مي لبخند ! همه لب هاي ا ،نجايا

   مرده استيهست ما و شب انيم،  راه مهي در ن ، فانوس ماپرتو

   استدهي فرو بلعشهي اندچكيپ،  ما را ي مهتابيستون ها

  ما بدر برده استي ما را از آستانه ،  يو آنجا نرده ا،  يمي نقش گلنجايا

  ؟ختيما نري  به تاالر نهفته يبيكه عطر فر،مي در نگشوديبر چه باغ! اراني همه هوشيا

  ؟ برمانفشانديه شبنم اندوهك،  ميدي ندويا بر چه سبزه!   هاي همه كودكيا

  ميدي از فسانه به خورشيراهي  آلوده غبار

   پروانه نشان خواهد گرفت ؟ياز سباكبال، در كجا شهپر ما !  همه خستگان يا

  زهره از چاه افق برآمدي  ستاره

  دي گري بر پرتگاه وزش ها ميكودك،  ما يمهتابي كنار نرده 

   ؟دي خواهد چكي مهتابگرياشك ما در مرز د،  ايآ ياريدر چه د

  گري ديديخورش،  گري ديديدر خورش،  ها هي همه همسايا
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  محراب

  

  يمي بود نسيته

  ي بود و ستاره اياهيس

  ي بود و زمزمه ايهست

  يشياي بود و نلب

  :يي ) تو( بود و )  من( 

  ي و محرابنماز


