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  حجم سبز:  كتاب عنوان

  سهراب سپهري : سندهينو

   1346 :سال انتشار

  

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

  

  . بودي سرشارشب

  . رفتيمتا فراتر ،  صنوبرها ي از پارود

  . بوددايكه خدا پ، و چنان روشن كوه ،  مهتاب اندود دره

  

  .ما،  ها يدر بلند

  .و نگاه از همه شب نازك تر، سطح ها شسته ، دورها گم 

   به منداد ي را مياميسبز پي ساقه ،  تيدست ها

   خوردي آهسته ترك متيها با نفس، انس ي  نهي سفالو

  . به سنگختي ريو تپش هامان م

  شن تابستان در رگ ها،  نيري دياب شراز

  . رفتارتيرو،  لعاب مهتاب و

  خاكي و برازنده ، تورها ،  شگرف تو

  

  .وستي پي خنك كوهستان ميبه هوا،  اتي سبز حفرصت

  . گشتي ها بر مهيسا

   ،ميدر سر راه نس، و هنوز 

   ، خوردي كه تكان ميي هاپونه

  .ختي ري كه به هم ميي هابهذج
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  آب من گل ي  روشن

  

  .ستي نيابر

  .ستي نيباد

  : لب حوضنمي نشيم

  آب، گل ، من ،  يروشن،  ها ي ماهگردش

  .ستيزي  خوشه يپاك

  

  .ندي چي محانيمادرم ر

  . تريي هاياطلس،  ابر ي بيآسمان،  ري و پنحانينان و ر

  .اطي حيها  گليال:  كي نزديرستگار

  

  !زدي ريچه نوازش ها م، مس ي  در كاسه نور

  . آردي مني زميصبح را رو،  بلند وارير د از سنردبان

  .زي پنهان هر چيپشت لبخند

  .داستيچهره من پ، كه از آن ،  زمان واري دارد ديروزن

  . دانميكه نم،  هست ييزهايچ

  . را بكنم خواهم مرديسبزه ا،  دانم يم

  .من پر از بال و پرم،  روم باال تا اوج يم

  .ممن پر از فانوس،  در ظلمت نمي بيراه م

  من پر از نورم و شن

  .و درخت  پر از دارو

  .از موج، از رود ، از پل ، پرم از راه 

  : در آبيبرگي  هيپرم از سا

  .چه درونم تنهاست
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   در راهياميو پ

  

   يروز

  . خواهم آوردياميو پ، خواهم آمد 

  .ختينور خواهم ر،  رگ ها در

  .دي سرخ خورشبيس،   آوردمبيس!  سبدهاتان پر خوابيا:  صدا خواهم در داد و

  

  . به گدا خواهم دادياسيگل ،  آمد خواهم

  .دي خواهم بخشگري ديگوشوار،  را ي جذاميباي ززن

  !چه تماشا دارد باغ: كور را خواهم گفتم 

   شبنم،شبنم، شبنميآ: جار خواهم زد،كوچه ها را خواهم گشت، خواهم شديدوره گرد

  . خواهم دادشيكهكشان،  است يكيشب تار،  را يراست:  خواهد گفت يرهگذار

  .ختيدب كبر را بر گردن او خواهم آو،  پاست ي بي پل دختركيرو

  .ديخواهم برچها از لب ،  چه دشنام هر

  .از جا خواهم بركند،  واريهر چه د

  ! آمد بارش لبخنديكاروان:  را خواهم گفت رهزنان

  .پاره خواهم كرد،  را ابر

شاخه ،  ها را با آب هيسا، دل ها را با عشق ،ديورشچشمان را با خ، من گره خواهم زد 

  .ها را با باد

  .زنجره هاي خواب كودك را با زمزمه ،  وستي به هم خواهم پو

  .به هوا خواهم برد، بادبادك ها 

  .آب خواهم داد، گلدان ها 

  

  .ختيعلف سبز نوازش خواهم ر ، گاوان ،  اسبانشيپ،  آمد خواهم

  . را خواهم آوردسطل شبنم،  تشنه يانيماد

  . را خواهم زدشيمن مگس ها،  در راه ي فرتوتخر

  

  . خواهم كاشتيخكيم،  يواري آمد سر هر دخواهم

  . خواهم خوانديشعر،  ي هر پنجره ايپا

  . خواهم داديكاج،  را ي كالغهر
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  ! دارد غوكيچه شكوه: مار را خواهم گفت 

  . خواهم داديآشت

  .آشنا خواهم كرد

  . خواهم رفتراه

  .ور خواهم خوردن

  .دوست خواهم داشت
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  ساده رنگ

  

   ، تريآب، آسمان 

  . تريآب، آب 

  .رعنا سر حوض،  وانمي درامن

  

  . رعنادي شويرخت م

  .زدي ري ها مبرگ

  . استيري موسم دلگ : گفت ي ميمادرم صبح

  . زد با پوستديگاز با ،  استيبي سيزندگان: من به او گفتم 

  

  . خوانديم،  بافد ير متو،  در پنجره اش هيزن همسا

  زي نيگاه،  خوانم يم» ودا « من 

  .يابر ، يمرغ ، ي سنگزمي ريطرح م

  

  .كدستي يآفتاب

  .سارها آمده اند

  . شده اندداي الدن ها پتازه

  :مي گويبه دل م،  كنم دانه يم،  را ي انارمن

  . بودداي دلشان پيدانه ها،  مردم ني بود اخوب

  .زمي ريشك ما:  پرد در چشمم آب انار يم

  . خندديمادرم م

  .رعنا هم
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  آب

  :ميآب را گل نكن

  . خورد آبي ميكفتر،  فرودست انگار در

  .دي شوي پر مي ارهيس،  دور ي شهي كه در باي

  . گرددي پر ميكوزه ا،  ي در آباداي

  

  :مي را گل نكنآب

  .ي اندوه دلديتا فروشو،  يداري سپي رود پايم،  آب روان ني اديشا

  . فرو برده در آبدهينان خشك،  دي شايشي درودست

  

   ، آمده لب رودييباي ززن

  :مي را گل نكنآب

  . دوبرابر شده استباي زيرو

  

  ! آبني گوارا اچه

  ! رودني زالل اچه

  ! دارندييچه صفا،  باال دست مردم

  ! بادرافشانيگاوهاشان ش، چشمه هاشان جوشان 

   ، دهشاندمي ندمن

  . خداستي چپرهاشان جا پاي گمان پايب

  . كالمي كند روشن پهنايم، ماهتاب آنجا 

  . ها كوتاه استنهيچ،  گمان در ده باال دست يب

  . استي چه گلقيكه شقا،  دانند يمردمش م

  . استيآب،  ي گمان آنجا آبيب

  .اهل ده باخبرند،  شكفد ي ميغنچه ا

  ! باشددي باي دهچه

  ! باديقيكوچه باغش پر موس

  . فهمنديآب را م، مردمان سر رود 

  زيما ن،  نكردنش گل

  .ميآب را گل نكن
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  درگلستانه

  

  ! چه فراخييدشت ها

  ! چه بلنديي هاكوه

  ! آمدي مي علفيدر گلستانه چه بو

  : گشتمي ميزي چيپ،  ي آبادني درامن

  ،دي شاي خوابيپ

  .يلبخند ، يگير ، ي نوريپ

  

   هايزيپشت تبر

  . زدي مميكه صدا،  بود يغفلت پاك

  

  :گوش دادم،  آمد يباد م،  ماندم ي زاري نيپا

   زد ؟يحرف م،  با من ي كسچه

  دي لغزيسوسمار

  .راه افتادم

   ،  سر راهي زارونجهي

   گل رنگيبوته ها ، اري خزيبعد جال

  . خاكيو فراموش

  

  ي آبلب

  :پاها در آب، و نشستم ،  ها را كندم وهيگ

   چه سبزم امروزمن« 

  ! استاريو چه اندازه تنم هوش

  .سر رسد از پس كوه ، يدوه اننكند

   پشت درختان است ؟يچه كس

  . در كردي چرد گاويم،  چيه

  . تابستان استظهر

  . استيكه چه تابستان،  دانند ي ها مهيسا

   ، لكي بيي هاهيسا
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   ، روشن و پاكيگوشه ا

  .نجاستي اي بازيجا!   احساسكودكان

  :ستي ني خاليزندگ

  . هستمانيا،  هست بيس،  هست يمهربان

   يرآ

  . كرددي باي هست زندگقيتا شقا

  

  مثل خواب دم صبح، نور ي  شهي بكيمثل ،  است يزي دل من چدر

   خواهديكه دلم م،  تابم ي چنان بو

  .بروم تا سر كوه،  تاته دشت بدوم

  ». خوانديكه مرا م،  است يي آوادورها
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  غربت

  

   ، استي سر آباديماه باال

  . در خوابي آباداهل

  .مي بويخشت غربت را م،  ي مهتابني ايرو

  ، چراغش روشنهي همساباغ

  من چراغم خاموش

  . آب يبه لب كوزه،  اري به بشقاب خدهيماه تاب

  

  . خوانندي ها مغوك

  .ي حق هم گاهمرغ

  

  .سنجد ها، پشت افراها :  من است كي نزدكوه

  .داستي پابانيوب

  .ستي ندايگلچه ها پ،  ستي نداي ها پسنگ

  .داستيمثل آواز خدا پ،  آب ييمثل تنها،  از دور يي هاهيسا

  

  . باشددي شب بامهين

  .دو وجب باالتر از بام:  كبر آن است دب

  . بوديروز آب،  ستي نيآسمان آب

  

  . بخرميسي من باشد فردا بروم باغ حسن گوجه و قادي

   ، از بزها بردارميطرح،  من باشد فردا لب سلخ ادي

  .آب هاشان در هيو سا،  از جارو ها يطرح

  .زود از آب درآرم،  افتد در آب يهر چه پروانه كه م،  من باشد ادي

  . بر بخوردنيكه به قانون زم،  نكنم ي من باشد كارادي

  .ميحوله ام را هم با چوبه بشو،  ي من باشد فردا لب جوادي

  . باشد تنها هستمادمني

  . استيي سر تنهايماه باال



  

   11                                                                                                                        1346 - سهراب سپهري  -   حجم سبز

com.Asheghoone.www  

   هاي ماهغاميپ

  

  رفته بودم سر حوض

   ، خود را در آبييعكس تنها،  دي شانميبب تا

  . درحوض نبودآب

  : گفتندي مانيماه

  ».ستي درختان نري تقصچيه« 

  ، تابستان بود يظهر دم كرده

   نشستهيلب پاشو، پسر روشن آب 

  .آمد او را به هوا برد كه برد،  ديو عقاب خورش

  

  

  . آبژني به اكسمي درك راه نبردبه

  .ت از پولك ما رفت كه رفبرق

  ، آن نور درشتيول

   قرمز در آبخكي آن معكس

  ، زدي تغافل مي هانيپشت چ،  آمد دل او ي اگر باد مكه

  . ما بودچشم

  . بود به اقرار بهشتيروزن

  

  

  همت كن،  يدي اگر در تپش باغ خدا را دتو

  . آب استيحوضشان ب،  ها ي بگو ماهو

  

  . رفت به سر وقت چناري مباد

  .تم رفي به سر وقت خدا ممن
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  ينشان

  براي ابوالقاسم سعيدي

  . سوارديدر فلق بود كه پرس» دوست كجاست ؟ ي  خانه« 

  . كرديآسمان مكث

  دي شن ها بخشيكي كه به لب داشت به تارينوري  شاخه رهگذر

  : و گفت يداري به انگشت نشان داد سپو

  

  ، به درختدهينرس« 

   است كه از خواب خدا سبزتر استي باغكوچه

  . استي صداقت آبي پرهايق به اندازه  در آن عشو

  ، آرديسر بدر م،  تا ته آن كوچه كه از پشت بلوغ ي رويم

  ،يچي پي مييپس به سمت گل تنها

  ، قدم مانده به گلدو

  ي ماني مني زمري اساطديجاوي  فواره يپا

  .ردي گي شفاف فرا ميرا ترسو  تو

  :ي شنوي ميخش خش،  فضا الي ستيمي صمدر

  يني بي ميكودك

  نوري جوجه بردارد از النه ،  باال ي از كاج بلندرفته

  ي پرسيو از او م

  » دوست كجاست؟خانه
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   در لحظهيواحه ا

  

  ،دييآ ي سراغ من اگر مبه

  .چستانمي هپشت

  . استيي جاچستاني هپشت

   استييپر قاصدها،  هوا ي رگ هاچستاني هپشت

  .خاكي  بوته نيدورتري از گل واشده ،  آرند يكه خبر م

   است كه صبحيفي سم اسبان سواران ظريها نقش، ها هم   شنيرو

  . رفتندقيمعراج شقاي  سرتپه به

  :چتر خواهش باز است،  چستانيپشت ه

  ، بدودي در بن برگي عطشميتا نس

  .ديآ ي باران به صدا مزنگ

   تنهاستنجاي اآدم

  . استي جارتي تا ابدي نارونهيسا،  يي تنهاني در او

  

  

  دييآ يم سراغ من اگربه

  مبادا كه ترك بردارد،  ديياينرم و آهسته ب

  . منيي نازك تنهاينيچ
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  اهايپشت در

  

   ، خواهم ساختيقيقا

  . انداخت به آبخواهم

  بي خاك غرني خواهم شد از ادور

  عشقي  شهيب  كه درستي ني كسچيكه در آن ه

  . كندداري را بقهرمانان

  

  

  ي از تور تهقيقا

  ،دي مرواري دل از آرزوو

  .مچنان خواهم راند ه

   ها دل خواهم بستي به آبنه

   آرندي كه سر از آب بدر ميانيپرـ  اي به درنه

  راني گي ماهيي در آن تابش تنهاو

  .سوهاشاني فشانند فسون از سر گيم

  

  

  .همچنان خواهم راند

  د: خواهم خوانهمچنان

  .دور،  شد ديدور با« 

  . نداشتري آن شهر اساطمرد

  .انگور نبودي  خوشه كي ي آن شهر به سرشارزن

  . ها را تكرار نكردي سرخوش، يتاالري  نهيي آچيه

  . را ننموديمشعل،  ي حتيبآ چاله

  .دور،  شد ديدور با

  ،شب سرودش را خواند

  ». پنجره هاستنوبت
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  . خواهم خواندهمچنان

  . خواهم راندهمچنان

  

  

   استي ها شهراي درپشت

  .ت باز اسيها رو به تجل كه در آن پنجره

  . نگرندي ميهوش بشري كه به فواره ،  است يي كبوترهاي ها جابام

  . استيشاخه معرفت، شهر ي  هر كودك ده ساله دست

   نگرندي چنان منهي چكي شهر به مردم

  .في خواب لطكيبه ،  شعله كي به كه

  

   شنوديرا مو  احساس تيقيموس،  خاك

  . در بادديآ ي مري پر مرغان اساطي صداو

  

  

   استي شهراهاي درپشت

  . استزانيچشمان سحرخي  به اندازه ديكه در آن وسعت خورش

  . انديشاعران وارث آب و خرد و روشن

  

  ! استي ها شهراي درپشت

  . ساختدي بايقيقا
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   دوستهيتپش سا

  

  . بودي راههي سواد قرتا

  ،يبومي  ماه زنده ري ما پر از تفسي هاچشم

  . هامانني درون آستشب

  

  

  . خشكيكند آباني از ممي گذشتيم

  ،از كالم سبزه زاران گوش ها سرشار

  . دوريكوله بار از انعكاس شهرها

  .ي پا جارري در زنيمنطق زبر زم

  

  

  . شدي ما طعم فراغت جابجا ميها  دندانريز

  .كند ي مني از زميمي پوش ما كه ازجنس نبوت بود ما را با نسيپا

  

  . بردي ما به دوش خود بهار جاودان مبدست چو

  . فكري داشت در هر انحناي از ما آسمانكي ره

  . خواندي بال مجذوب سحر مكي تكان دست ما با جنبش هر

  . دادي مي كودكي صبح هاكي جكي جي ما صداي هابيج

   و راه مامي گروه عاشقان بودما

   آشنا با فقري هاهي كنار قراز

  . رفتي مكراني بي صفاتا

  

  

  :شد خودبخود سرها همه خم يري فراز آبگبر

   شد شبي مري ما تبخي صورت هايرو

  . آمد به گوش دوستي دوست مي صداو
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  داري ديصدا

  

  . بوديصبحگاه،  داني سبد رفتم به مبا

  . خواندندي ها آواز موهيم

  . خواندندي ها در آفتاب آواز موهيم

  .دي دي كمال پوست ها خواب سطوح جاودان مي رويزندگ، در طبق ها 

  . روشن بودوهيهر مي  هي باغ ها درسااضطراب

  . كردي تابش به ها شنا ماني مي مجهولگاه

  . دادي گسترش ماني پارسني رنگ خود را تا زمي انارهر

  ،افسوس،  اني هم شهرشيبن

  . بودي رونق نارنج ها خط مماسطي محبر

  

  :ديمادر پرس،  به خانه بازگشنم من

   ؟چي هيدي خرداني از موهيم

   سبد جا داد ؟ني اانيد م شيم را كجا تي نهاي بي هاوهيمـ 

  . انار خوب منكي بخر دانيگفتم از مـ 

   راي كردم انارامتحانـ 

  . سبد سر رفتنيانبساطش از كنار ا

  ...ك ظهراآخر خور،  چه شد بهـ 

  ...ـ 

  . رفتي مي به تا دوردست زندگري ها تصونهييآ از ظهر
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   خوبييشب تنها

  

  . خواند ي مرغ جهان منيدورتر،  كن گوش

  .و باز،  كدستيو ،  است سي سلشب

   هايشمعدان

  . شنونديماه را م ، فصلي  شاخه ني صدا دار ترو

  

  ، جلو ساختمانپلكان

   فانوس به دست در

  ،ميو در اسراف نس

  

  . تو راي زند از دور قدمهايجاده صدا م،  كن گوش

  .ستي نيكي تارنتي تو زچشم

  .ايو ب، كفش به پا كن ،  را بتكان پلكها

  كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد،  يي تا جااي بو

   با توندي بنشي كلوخي زمان روو

  .آواز به خود جذب كنندي  قطعه كيمثل ،  شب اندام تو را ريو مزام

  : است در آن جا كه تو را خواهد گفتييپارسا

  .عشق تر استي  است كه از حادثه ي به نگاهدني رسزي چنيبهتر
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  سوره تماشا

  

  سوگندبه تماشا 

  و به آغاز كالم

  و به پرواز كبوتر از ذهن

  . در قفس استيواژه ا

  

  . تكه چمن روشن بودكيمثل ،  ميها حرف

  :من به آنان گفتم

   لب درگاه شماستيآفتاب

  . تابدي به رفتار شما مديي اگر در بگشاكه

  

  : به آنان گفتمو

  ستي كوهستان نشيسنگ آرا

  .م كلنگ به انداستي نيوريز،  كه فلز يهمچنان

   استييداي گوهر ناپني كف دست زمدر

   شدندرهيكه رسوالن همه از تابش آن خ

  .دي گوهر باشيپ

  .ديلحظه ها را به چراگاه رسالت ببر

  

   بشارت دادمكي قدم پيبه صدا، و من آنان را 

  . رنگشيو به افزا،  روز يكيو به نزد

  . درشتي سخن هانيپشت پرچ،  گل سرخ نيبه طن

  

  :فتم به آنان گو

  ي باغديچوب ببن يهر كه در حافظه 

  . خواهدمانديشور ابدي  شهي در وزش بصورتش

  هر كه با مرغ هوا دوست شود

  . خواب جهان خواهد بودنيتر خوابش آرام
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  ندي نور از سر انگشت زمان برچآنكه

  .پنجره ها را با آهي  گره دي گشايم

  

  .مي بوديدي بريز

  :گفتم،  دمي سرم چيباالي  از شاخه يبرگ

   ؟دي خواهي مني بهتر از ايتي، آ ديباز كن  راچشم

  : گفتنديم م ه كه بهدمي شنيم

  !سحر،  داندي مسحر

  

  دندي دي هر كوه رسولسر

  . انكار به دوش آوردندابر

  مي را نازل كردباد

  . كاله از سرشان برداردتا

  ، بودي هاشان پر داوودخانه

  .ميبست  راچشمشان

  .هوشي رشاخه  به سمي را نرسانددستشان

  .مي را پر عادت كردبشانيج

  .مي ها آشفتنهيآ سفر ي را به صداخوابشان
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   زمزمهيپرها

  

  . آب شودنيمانده تا برف زم

  .چتري  وارونه لوفري همه نني تا بسته شود امانده

  . است درختناتمام

   شنا كردن كاغذ در بادي برف است تمناريز

   فروغ تر چشم حشراتو

  .اتيك از افق درك حو طلوع سر غو

  

  .دي ما پرشود از صحبت سنبوسه و عيني تا سمانده

   دارديني ساقه طنكي شي كه نه افزايي هوادر

  برفي  رسد از روزن منظومه ي ميو نه آواز پر

  .زمزمه امي  تشنه

  . اسفند صدا بردارديانيهذي  نهي تا مرغ سرچمانده

   بكنمدي چه باپس

   سالچه چهي موسم بنيمن كه در لخت تر

  زمزمه ام ؟ي تشنه 

  

  زمي آن است كه برخبهتر

  رنگ را بردارم

  . بكشميمرغي  خود نقشه يي تنهايرو
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  ورق روشن وقت

  

  . خوردي درتكان مي هاشهي شيياز هجوم روشنا

  .آفتاب آمد، صبح شد 

  .زي سبزه زار مي رومي را خورديچا

  

  

  .نرده ها تر شد، ساعت نه ابر آمد 

  . الدن ها نهان بودندري كوچك من زي هالحظه

  . عروسك پشت باران بودكي

  

  .ابرها رفتند

  . پروازكي،  گنجشك كي،  صاف ي هواكي

  دشمنان من كجا هستند ؟

  : كردمي مفكر

  . ها شقاوت آب خواهد شدي حضور شمعداندر

  

  

  . آب منواني از آسمان افتاد در ليقسمت:  گشودم در

  . را با آسمان خوردمآب

  .دندي دي نقره ميها ن خواب كوچك مي هالحظه

  . وقتدي سقف ناپدري كتابم را گشودم زمن

  

  

   آمدمروزين

  . كردي نان از آفتاب سفره تا ادراك جسم گل سفر ميبو

  .مرتع ادراك خرم بود

  

  : بودن شناور شدي فطري من در رنگ هادست

  . كندمي پوست ميپرتقال
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  . بودداي پنهييآ در شهر

   من كجا هستند ؟دوستان

  ! باديهاشان پرتقالروز

  

  

   شبي تا بخواهشهي شپشت

  ، بود از برخورد انگشتان من با اوجيني من طندراتاق

  . آمدي ماسي كاهش مقيدر اتاق من صدا

  .كردند ي كوچك من تا ستاره فكر ميها لحظه

  : كردي را بنا مييزهاي چميها  چشمي روخواب

  ... دوستي پايجا،  ترنم يها شن،  باز ي فضاكي
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  يابآفت

  

   ؟ندي شوي چه مييمگر در نهر تنها،  ديآ ي آب ميصدا

  . لحظه ها پاك استلباس

   ماهي آفتاب هشتم دانيم

  . وقتيچكه ها،  تماشا ينخ ها،  برف نيطن

  . استخوان روزيرو،  آجرهاست ي روطراوت

   ؟ميخواهي مچه

  . ماستي فصل گرد واژه هابخار

  .فكر استي  گلخانه دهان

  

  

  .نندي بيدر كوچه هاشان خواب مرا و  تييسفرها

  .ندي گوي مكي به هم تبري دور مرغانيها هي در قرراو ت

  

  

   دانندي مردم نمچرا

  ،ستي نيكه الدن اتفاق

   است ؟روزي شط ديها  دانند در چشمان دم جنبانك امروز برق آبينم

   دانندي مردم نمچرا

   ناممكن هوا سرد است؟يها  در گلكه
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  ستيجنبش واژه ز

  

  .، برف كاجستانپشت 

  . دسته كالغكي ، برف

  . غربتيعني جاده

  . به خوابلي ميو كم، ، مسافر   ، آوازباد

  .اطي و ح، دني و رس، چكي پشاخ

  

  .سيخي  شهي شني، و ا  و دلتنگ، من

  . و فضا، سمي نويم

  . گنجشكني و چند، واري و دو د، سمي نويم

  

  . نفر دلتنگ استكي

  . بافدي نفر مكي

  .شمرد ي نفر مكي

  . خواندي نفر مكي

  

  .دي سار پركي: يعني يزندگ

   ؟ي چه دلتنگ شداز

  ،دي خورشنيمثال ا : ستي ها كم نيدلخوش

  ، پس فرداكودك

  . آن هفتهكفتر

  

   مردشبي نفر دكي

  نان گندم خوب است، و هنوز 

   نوشندي اسب ها م، نيي پازدي ريآب م، و هنوز 

  

  ،اني ها در جرقطره

   بردوش سكوتبرف

  .اسي ستون فقرات گل يمان رو زو
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  از سبز به سبز

  

  يكي تارنيا من در

  روشن هستمي  بره كي فكر

  . ام را بچردي علف خستگدياي بكه

  

  يكي تارنيا  درمن

   رامي تر بازوهاامتداد

  نمي بي مي بارانريز

  . بشر را تركردني نخستيكه دعاها

  

  يكي تارني در امن

   ،مي قديها درگشودم به چمن

  .مي تماشا كردري اساطواريكه به د،  يي هايي طالبه

  

  يكي تارني در امن

  دمي ها را دشهير

  . كردمينورس مرگ آب را معني  بته ي براو
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   آغازيندا

  

   ، كومي هاكفش

  سهراب ؟:  بود صدا زد ي كسچه

  . بود صدا مثل هوا با تن برگآشنا

  . در خواب استمادرم

  .رمردم شهي  همه ديو منوچهر و پروانه و شا

   گذردي ها مهي سر ثاني از روهي مرثكي ي خرداد به آرامشب

  . روبديسبز پتو خواب مرا مي  هي خنك از حاشيمينس و

  :ديآ ي هجرت ميبو

  .بالش من پر آواز پر چلچله ها ست

  

   خواهد شدصبح

  آبي  كاسه ني به او

  .آسمان هجرت خواهد كرد

  

  . امشب برومديبا

  

   صحبت كردمهي ناحنيدم ا پنجره با مرنيمن كه از بازتر

  .دمي از جنس زمان نشنيحرف

  . نبودرهي خنيعاشقانه به زم،  ي چشمچيه

  . باغچه مجذوب نشدكي دني از ديكس

  . نگرفتي مزرعه جدكي را سر ي كس زاغچه اچيه

  رديگ ي ابر دلم مكيي  به اندازه من

  ي حورنمي بي از پنجره ميوقت

   ـهي بالغ همسادخترـ 

  ني زمي نارون رونيتر ابي كميپا

  . خواندي مفقه

  

  



  

   28                                                                                                                        1346 - سهراب سپهري  -   حجم سبز

com.Asheghoone.www  

   پر اوجييلحظه ها،  هم هست ييزهايچ

  دمي را دي شاعره امثال( 

   فضا بود كه در چشمانشيآنچنان محو تماشا

  . تخم گذاشتآسمان

   از شب هايو شب

  دي از من پرسيمرد

  )چند ساعت راه است ؟،  طلوع انگور تا

  . امشب برومديبا

  

   راي امشب چمدانديبا

  بردارم،  من جا دارد يي تنهاراهنيپي  اندازه كه به

   برومي به سمتو

  ،داستي پيكه درختان حماس

  . خواندي واژه كه همواره مرا مي به آن وسعت برو

  !سهراب:  نفر باز صدا زد كي

   كو؟مي هاكفش
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  به باغ همسفران

  

  .صدا كن مرا

  . تو خوب استيصدا

   استيبي عجاهيآن گي  نهي تو سبزيصدا

  .دي روي حزن متيمي صميانتهاكه در 

  

  

   عصر خاموشني ابعاد ادر

  . كوچه تنهاترمكي درمتن ادراك فيمن از طعم تصن

  . من بزرگ استيي چه اندازه تنهامي بگوتي تابراايب

  . كردي نميني بشيرا پو  حجم تخوني من شبيي تنهاو

  . استني عشق اتيو خاص

  

  

   ،ستي نيكس

  آن وقت،  مي را بدزدي زندگايب

  .مي قسمت كنداري دو دانيم

  .مي بفهميزي با هم از حالت سنگ چايب

  .ميني را ببزهاي زودتر چايب

  ساعت حوضي  فواره در صفحه يك هاعقرب،  نيبب

  . كنندي بدل مي را به گردزمان

  . امي واژه در سطر خاموشكي آب شو مثل ايب

  . عشق راي ذوب كن در كف دست من جرم نورانايب

  

  مرا گرم كن

   كاشان هوا ابر شداباني بار هم در بكي و( 

   گرفتي باران تندو

  ، سنگكيآن وقت در پشت ، و سردم شد 

  .) مرا گرم كردقي شقااجاق
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   هستندكي كه تاريي كوچه هاني ادر

  . ترسمي متي و كبرديمن از حاصل ضرب ترد

  . ترسمي قرن ميماني از سطح سمن

  . استلي چراگاه جرثقاشاني كه خاك سيي تا نترسم من از شهرهاايب

  . عصر معراج پوالدني در اي هبوط گالبي در به روكي باز كن مثل مرا

  . شاخه دور از شب اصطكاك فلزاتكي ري خواب كن زمرا

  .صدا كن مرا،  كاشف معدن صبح آمد اگر

  . خواهم شدداريب،  تو ي از پشت انگشت هاياسيدر طلوع گل ، و من 

  و آن وقت

  .و افتاد،  كه من خواب بودم ييها  كن از بمبتيحكا

  .و تر شد،  كه من خواب بودم يي كن از گونه هاتيحكا

  .دندي پراي دري از روي چند مرغاببگو

  . كودك گذر داشتياي روي كه چرخ زره پوش از روي و دارري آن گدر

  . بستيشي چه احساس آساي نخ زرد آواز خود را به پايقنار

  .ز راه وارد شد اي در بنادر چه اجناس معصومبگو

  . بردي باروت پي مثبت بويقي به موسي علمچه

  .دي از طعم مجهول نان در مذاق رسالت تراوي ادراكچه

  

  

  گرم» استوا «  از تابش يمانيمثل ا،  آن وقت من و

  .دي باغ خواهم نشانكيرا در سر آغاز و ت
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  دوست

  

  بزرگ بود

   امروز بوديو از اهال

  اشت باز نسبت ديو باتمام افق ها

  .دي فهمي را چه خوب منيو لحن آب و زم

  

  . بودتي واقعشاني به شكل حزن پرصداش

   نبض عناصر را ريو پلك هاش مس

  .به ما نشان داد

  و دست هاش

   صاف سخاوت رايهوا

   زدورق

   راي مهربانو

   سمت ما كوچاند به

  

  به شكل خلوت خود بود

   وقت خودش راي انحناني عاشقانه ترو

  . كردري تفسنهيآ يبرا

  .باران پر از طراوت تكرار بودي  وهيو او به ش

   او به سبك درختو

  . شدي نور منتشر متي عافانيم

  . كردي باد را صدا مي كودكشهيهم

  صحبت راي  رشته شهيهم

  . زدي چفت آب گره مبه

   شبكي،  ما يبرا

   سبز محبت راسجود

   ادا كردحي صرچنان

  ميديسطح خاك دست كشي  ما به عاطفه كه

  .مي سطل آب تازه شدكيي  لهجه كي مثل و
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  ميدي بارها دو

   با چه قدر سبدكه

  . بشارت رفتي خوشه كي دني چيبرا

  

  

   نشديول

  ندي وضوح كبوتران بنشيكه روبرو

  چيو رفت تا لب ه

  دينورها دراز كشي و پشت حوصله 

   فكر نكردچي هو

   تلفظ درهايشاني پرانيكه ما م

  بي سكي خوردن يبرا

  .ميها ماندقدر تنچ
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  شهيهم

  

  عصر

  چند عدد سار

  .كاجي  شدند ازمدار حافظه دور

  . درخت به جا ماندي جسمانيكين

  .ختيمن ري  شانه ي اشراق روعفت

  

  

  !موعودي  زن شبانه يا،  بزن حرف

   بادي عاطفي شاخه هاني همريز

  . ام رابه دست من بسپاريكودك

  اهي سهاي شهي همني وسط ادر

  !امل خوشرنگخواهر تك،  بزن حرف

  . هوشمتيكن از مالا پرخون مر

   نفس عشقي زبري مرا رونبض

  . كنفاش

   محضي هاني زميرو

  .ري باغ اساطي برو تا صفاراه

  فرصت تاللو انگوري در لبه 

  !ي تكلم بدويحور،  بزن حرف

   مرا در مصب دور عبارتحزن

  . كنصاف

   شور كسالتيماسه هاي  همه در

  .آب را رواج بدهي  حنجره

  

  بعد

   پلك رانيري ششبيد

   تموج ادراكي بي چمن هايرو

  . كنپهن
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   صبحسيتا نبض خ

  

  ! استي سطح ها چه شكوهثاريدر ا،  آه

  ! عزلتفي سرطان شريا

  ! تو بادي من ارزانسطح

  

  

  

   نفر آمدكي

   عضالت بهشتتا

  . مرا امتداد داددست

   نفر آمد كه نور صبح مذاهبكي

  . بودرهنشي پيوسط دگمه ها در

  يمي قديها هيآعلف خشك  از

  . بافتي مپنجره

  . فكر جوان بوديروزهاي پرمثل

   شط هاي اش از صفات آبحنجره

  . شده بودپر

  . مرا برديها  نفر آمد كتابكي

  .ديها كش  از تناسب گلي سرم سقفيرو

  . كردعي مكرر وسي هاچهي مرا با درعصر

  . باران نهادتي معنوري مرا ززيم

  .مينشست،  بعد

  ، مشجري هاقهي از دقمي زدحرف

  . گذشتيدر وسط آب م،  شان ي كه زندگاني كلماتاز

   مناسبي ابرهاري ما زفرصت

   كبوتر ناگاهكي جي تن گمثل

  . داشتي خوشحجم
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  وهي شب بود از تالطم منصفه

  . شدبي درختان عجطرح

  .مرطوب خواب ما به هدر رفتي رشته 

  بعد

  .د كريدست در آغاز جسم آب تن

   نارون باغسي خيشادر اح،  بعد

  . شدصبح

  

  

  

    


