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  مسافر:  كتاب عنوان

  سهراب سپهري : سندهينو

  1345 :سال انتشار

  

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

www.Asheghoone.com  
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  مسافر

  

  اياشي  حضور خسته انيم، دم غروب 

  .دي ديم حجم وقت را ينگاه منتظر

  نوبري  وهي چند مياهويه،  زي مي روو

  . بودي سمت مبهم ادراك مرگ جاربه

   فرش فراغتيرو، باد  ، باغچه را يو بو

  . كردي ميصاف زندگي  هي حاشنثار

  سطح روشن گل را ،ذهن  ،و مثل بادبزن 

  گرفته بود به دست

  . زد خود راي باد مو

  

  

  مسافر از اتوبوس

  : شدادهيپ

  !)يزيمچه آسمان ت( 

   غربت او را بردابانيو امتداد خ

  

  

  . بودغروب

  . آمدي به گوش ماهاني هوش گيصدا

   آمده بودمسافر

   كنار چمني راحتي صندليو رو

   :نشسته بود

  ، گرفتهدلم« 

  . گرفته استبيدلم عج

   كردمي فكر مزي چكيتمام راه به 

  . برديو رنگ دامنه ها هوش از سرم م

  .ها گم بودخطوط جاده در اندوه دشت 

   !يبي عجي دره هاچه
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   ، هستادت ي،و اسب 

   بودديسپ

  . كرديزار را چرا م سكوت سبز چمن ، يپاكي و مثل واژه 

  . سر راهي هاهي قرنيغربت رنگ، و بعد 

  تونل ها،  بعد و

   ،دلم گرفته

  . گرفته استبيدلم عج

  ،زي چچيو ه

  ،وش شود خامينارنج مي  شاخه يكه رو،  خوشبو قي دقاني انه

  ، گل شب بوستني دو برگ اانيكه در سكوت م،  ي صداقت حرفنينه ا

   اطرافي مرا از هجوم خالزي چچيه،  نه

  . رهاندينم

  كنم يو فكر م

   ترنم موزون حزن تا به ابدنيكه ا

  » خواهد شددهيشن

  

  

  : افتادزي مي مرد مسافر به رونگاه

  !ي قشنگيها بيچه س« 

  ». استيي تنها ي نشئهاتيح

  :دي پرسبانزيو م

   چه ؟يعني قشنگ

  اشكالي  عاشقانه ري تعبيعني قشنگـ 

  تنها عشق،  عشق و

  . كند مانوسي مبي سكي ي به گرمراو ت

  تنها عشق،  عشق و

  ، ها برديمرا به وسعت اندوه زندگ

  . پرنده شدنكي رساند به امكان مرا

   اندوه ؟ي نوشدارووـ 

  . نوشني دهد اي مري خالص اكسي صداـ
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  .شب شده بود،   حالو

  .چراغ روشن بود

  . خوردندي ميو چا

  

  

  .ييمثل آنكه تنها، چرا گرفته دلت ـ 

  !چه قدر هم تنهاـ 

   كنمي ماليخـ 

  .يدچار آن رگ پنهان رنگ ها هست

  يعني دچارـ 

  .عاشق  ـ

   فكر كن كه چه تنهاستوـ 

  . باشدكراني بياي دريدچار آب،  كوچك ياگر كه ماه

  !يچه فكر نازك غمناك

  . استاهينگاه گي  دهي غم تبسم پوشوـ 

  .استي به رد وحدت اشيمحوي و غم اشاره 

   كه عاشق نورنداهاني به حال گخوشاـ 

  .آنهاستي  شانه ي دست منبسط نور روو

  ،ستيوصل ممكن ن،  نهـ 

  . هستي فاصله اشهي هم

   استي آب بالش خوبي چه منحناگر

  ،لوفري و ترد نزي خواب دل آويبرا

  . هستياصله ا فشهيهم

   بوددي بادچار

   دو حرفاني مرتيحي وگرنه زمزمه 

  .حرام خواهد شد

  و عشق

  .استي اهتزاز خلوت اشي به روشنسفر
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  و عشق

  . فاصله هاستيصدا

   كه يي فاصله هايصدا

  .غرق ابهامند    ـ

   ،نهـ 

  زندي كه مثل نقره تميي فاصله هايصدا

   شوند كدري مچي هكي دنيو با شن

  .هاست عاشق تنشهيهم

  . هاستهيو دست عاشق در دست ترد ثان

  . روند آن طرف روزي ها مهي او و ثانو

  . خوابندي نور مي ها روهي او و ثانو

   كتاب جهان راني ها بهترهي او و ثانو

  . بخشندي آب مبه

   داننديو خوب م

   هرگزي ماهچيكه ه

  .رودخانه را نگشودي  گره كي و هزار

   اشراقيميبا زورق قد،  شب ها مهيو ن

   گردندي روانه متي هدايدر آب ها

  . رانندي مشي اعجاب پي تا تجلو

   حرف تو آدم رايهواـ 

  اتي حكاي دهد از كوچه باغ هاي معبور

   لحنني در عروق چنو

  !يمحزوني  خون تازه چه

  

  

   روشن بوداطيح

   آمدي باد مو

  . داشت در سكوت دو مرداني خون شب جرو
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  . استي خلوت پاكاتاق« 

  ! دارديچه ابعاد ساده ا،  فكر يراب

   گرفته استبيدلم عج

  ». خواب ندارماليخ

   پنجره رفتكنار

  ي نرم پارچه اي صندلي روو

  :نشست

  . در سفرمهنوز« 

   كنمي ماليخ

   استيقي جهان قايها در آب

  هزارها سال است ـ قيمسافر قا ـو من 

   كهن رايانوردهايدري سرود زنده 

   خوانمي م فصولي گوش روزنه هابه

  . رانمي مشيو پ

   برد ؟ي سفر به كجا ممرا

  ناتمام خواهد ماند ،كجا نشان قدم 

   نرم فراغتيو بند كفش به انگشت ها

   خواهد شد ؟گشوده

   فرشكيو پهن كردن ،  دني رسي جاكجاست

   نشستنالي خي بو

  و گوش دادن به

   مجاور ؟ري شري ظرف زكي شستن يصدا

  

   در كدام بهار و

   كرديهدرنگ خوا

  و سطح روح پر از برگ سبز خواهد شد ؟

  

  

   خورددي باشراب

  ، رفتدي راه باهي ساكي ي  رويو در جوان
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  .نيهم

  

  

   ؟اتي سمت حكجاست

   هدهد ؟كي به رسم ي از كدام طرف ممن

   حرف در تمام سفرنيكه هم،  گوش كن و

  زد يخواب را به هم مي  پنجره شهيهم

   خواند ؟ي م گوش توري راه زي در همه زي چچه

  درست فكر كن

   ترنم مرموز؟نيپنهان اي كجاست هسته 

  ، فشرديرا مو  پلك تزيچه چ

   ؟يزي وزن گرم دل انگچه

  : دراز نبودسفر

  . كردي چلچله از حجم وقت كم معبور

   هايروانيباد و شي و در مصاحبه 

  . گشتياشاره ها به سر آغاز هوش برم

   كه از ارتفاع تابستانقهي آن دقدر

  ،ي كرديخروشان نگاه م) جاجرود (  به

  چه اتفاق افتاد

  را سار ها درو كردند ؟و  خواب سبز تكه

  .فصل درو بود ، فصل و

   سروكيي  شاخه ي سار روكيو با نشستن 

  كتاب فصل ورق خورد

  : بودني سطر اول او

  . ست )حوا(  يقهي دقكي نيغفلت رنگ،  اتيح

  

  

  :ي كردي منگاه

   بودانيد در جرذهن با  گاو و چمنانيم
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   پوست فصلي شاتوت رويادگاري به

  ،ي كردينگاه م

   شبدرهااني مييحضور سبز قبا

  .خراش صورت احساس را مرمت كرد

  

  

  . صورت احساسي است روي خراششهي همنببي

  ، خوابياريانگار هوش،  يزي چشهيهم

   رسد از پشتي قدم مرگ مي نرمبه

   گذارديما دست مي  شانه يو رو

   روشن او رايرت انگشتهاو ما حرا

  يي سم گوارابسان

  .مي كشي حادثه سر مكنار

  ، هستادتي»  زيون« 

   آرام؟ ي ترعهي روو

  نيزنگدار آب و زمي  آن مجادله در

   شدي مدهيكه وقت از پس منشور د

  : داديذهن ترا تكان،  قيتكان قا

  . تماشاستري در مسوستهي عادت پغبار

  ت رفدي با نفس تازه راه باشهيهم

   كرددي فوت باو

  . مرگييكه پاك پاك شود صورت طال

  

  

   سنگ رنوس؟كجاست

  ميآ ي درخت مكي از مجاورت من

  غربت ي  سادهي پوست آن دست هاي روكه

  : گذاشته بوداثر

  »ي ز دلتنگي نوشتم خطادگاريبه « 
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  ديشراب را بده

  : كرددي باشتاب

  ميآ ي حماسه مكي در احتيمن از س

  و مثل آب

  سهراب و نوشدارو راي  تمام قصه

  .روانم

  

  

   ام بردي مرا به در باغ چند سالگسفر

   تاستادميو ا

  ،رديدلم قرار بگ

   آمدي پرپريصدا

  و در كه باز شد

  . به خاك افتادمقتي از هجوم حقمن

  

  

  ، » ريمزام« آسمان   ريدر ز،  گريو بار د

   »بابل« ي  آن سفر كه لب رودخانه در

   ، هوش آمدمبه

  ط خاموش بود بربينوا

   آمدي مهي گريصدا،  خوب گوش كه دادم و

   تابي چند بربط بو

  . خوردندي تاب مدي تر بي شاخه هابه

  

  

  يحي سفر راهبان پاك مسري درمسو

   »ي نبيايارم« خاموش ي  سمت پرده به

  . كردندي ماشاره
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  و من بلند بلند

  . خواندميم» كتاب جامعه « 

  ي چند زارع لبنانو

  ي سدر كهن سالريكه ز

  نشسته بودند

   رادر ذهن شي درختان خومركبات

  . كردنديشماره م

  

  

  ي راه سفر كودكان كور عراقكنار

   »يلوح حموراب«  خط به

  . كردندينگاه م

  

  

   جهان را ي سفر روزنامه هاري در مسو

  . كردميمرور م

  

  

  . بودالني پر از سسفر

   از تالطم صنعت تمام سطح سفرو

  اهي بود و سگرفته

  . دادي روغن ميو بو

  ، مشروبي خالي هاشهي خاك سفر شي روو

   مجالي هاهيو سا،  زهي غريارهايش

  .كنار هم بودند

  ني مسلولياز سرا،  راه سفر انيم

  . آمدي سرفه ميصدا

   شهري فاحشه در آسمان آبزنان

  ها را» جت «  روشن اريش

   كردندي منگاه



  

   11                                                                                                                        1345 - سهراب سپهري - مسافر

com.Asheghoone.www  

  ، پر پرچه ها روان بودنديو كودكان پ

   خواندندي سرود ماباني خيورهاسپ

   شاعران بزرگو

  . بردندي مهاجر نماز مي برگ هابه

   آدم و آهناني از م ، راه دور سفرو

  ،رفت ي مي سمت جوهر پنهان زندگبه

  ،وستي پي آب مي جوكي غربت تربه

  ، فلسكي برق ساكت به

  ، لحنكي ييبه آشنا

  . رنگكي يكرانيبه ب

  

  

  . برديي استواي هانيسفر مرا به زم

  سبز تنومند»  انيبان« آن ي  هي ساريو ز

   هستادميچه خوب 

  : ذهن وارد شدالقيي كه به يعبارت

  .و سخت،  ريو سر به ز، و تنها ،  باش عيوس

  

  

  ،ميآ ي از مصاحبت آفتاب ممن

   ؟هي ساكجاست

  

  

   انشعاب بهار استجيگ  هنوز قدميول

  دي آي از دست باد مدني چي بوو

  بار حالت نارنجو حس المسه پشت غ

  . استيهوشي حال ببه

   داندي چه مي كس ،ني كشاكش رنگنيدر ا

  .فصل استي كه سنگ عزلت من در كدام نقطه 

   شمار خودش رايابعاد ب،  جنگل هنوز
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  . شناسدينم

  هنوز برگ

  . حرف اول باد استسوار

  دي گوي به آب ميزي انسان چهنوز

   استي مجادله جاركي ي چمن جوري در ضمو

   مدار درخت درو

  . زاد استيحضور مبهم رفتار آدم،  بال كبوتر نيطن

  

  

  .ديآ ي همهمه ميصدا

  . جهانمي بادهاي من مخاطب تنهاو

   جهان رمز پاك محو شدن رايو رودها

   ، آموزندي من مبه

  . به منفقط

   گنگم ي درهي من مفسر گنجشك هاو

  عرفان نشان تبت راي و گوشواره 

   بنارس دخترانني آذي گوش بيبرا

  .شرح داده ام» سرنات « ي  جاده كنار

  ها» ودا «  سرود صبح ي دوش من بگذار ابه

  تمام وزن طراوت را

  كه من

  . گفتارميدچار گرم

  ني خاك فلسطتي تمام درختان زيو ا

  ،ديخود را به من خطاب كني  هي ساوفور

  ديآ يم» طور «  اطراف احتيكه از س،  مسافر تنها ني ابه

  .درتب و تاب است»  ميتكل«  ازحرارت و

  

  

  محو خواهد شد،  روز كي،  مكالمه يول

  و شاهراه هوا را
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   انتشار حواسي شاهپرك هاشكوه

  . خواهد كردديسپ

  

  

  ! غم موزون چه شعر ها كه سرودندني ايبرا

  

  

  . درختري زستادهي اي هنوز كسيول

   شهر ي است پشت بارهي هنوز سواريول

  هيكه وزن خواب خوش فتح قادس

  . دوش پلك تر اوستبه

   مغول هابي شكياسبان بي  ههي شهنوز

  .نجهي شود از خلوت مزارع ي مبلند

   » هيجاده ادو« كنار  ، يزدي تاجر هنوز

  . رود از هوشيهند مي  امتعه ي بوبه

  :ي شنويهنوز م، » هامون « ي  در كرانه و

  . را فرا گرفتني تمام زمي بدـ 

  ، سال گذشتهزارـ 

  امدي به گوش ني كردني آب تنيصداـ 

  .فتادي در آب ني ازهي دوشكريو عكس پ

  

  

   »جمنا«  ساحل يرو،  راه سفر مهي نو

  نشسته بودم

  را در آب» تاج محل « و عكس 

  : كردمينگاه م

  يريكسا ي لحظه هايدوام مرمر

  . در مرگي حجم زندگيشرفتگي پو

  دوبال بزرگ ، نيبب

  .روح آب در سفرندي  هي سمت حاشبه
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  . است در مجاورت دستيبي عجيها جرقه

  و ظلمت ادراك را چراغان كن،  ايب

  : اشاره بس استكي كه

   استيآرامي ضربه  ، اتيح

   »مگار«  تخته سنگ به

  

  

   »باغ نشاط«  يها  سفر مرغري در مسو

  ، تجربه را از نگاه من شستندغبار

  . سرو را نشان دادندكي من سالمت به

  ، من عبادت احساس راو

  ، حالي روشن پاسبه

  .و گرم زمزمه كردم، نشستم » تال «  كنار

  

  

  

   كرددي باعبور

   شددي دور بايو هم نورد افق ها

  . زددي بامهي حرف خكيو گاه در رگ 

   كرددي باعبور

  . خورددي شاخه توت باكيو گاه از سر 

  

   كردميمن از كنار تغزل عبور م

   موسم بركت بودو

  . شدي من ارقام شن لگد ميرپايو ز

  ،دي شنيزن

  .نگاه كرد به فصل،  پنجره آمد كنار

   خودش بودي ابتدادر

   راقي او شبنم دقايودست بدو

  ديچ ي از تن احساس مرگ برميبه نرم
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  .ستادمي امن

  و آفتاب تغزل بلند بود

   خواب ها بودمريو من مواظب تبخ

   رابه تن ذهنبي عجياهي گي ضربه هاو

  : كردميشماره م

  مي كردي ماليخ

  .مي هستهي حاشبدون

  مي كردي ماليخ

  باسي تشنج ريري متن اساطانيم

  ميشناور

  . ماستيحضور هست،  غفلت هيو چند ثان

  

  

  مي ها بوداهي گري خطيدر ابتدا

  : به من افتادي چشم زنكه

   كردم باداليخ،  تو آمد ي پايصدا

  .يمي قدي پرده هاي كند از روي معبور

  اي اشيرا در حوالو  تي پايصدا

  .بودم دهيشن

  كجاست جشن خطوط ؟ـ 

  به انتشار تن من ،نگاه كن به تموج ـ 

   رسم به سطح بزرگ ؟يمن از كدام طرف مـ 

  واني امتداد مرا تا مساحت تر لوـ 

   از سطوح عطش كنپر

   ظرفكيشكستن ي  به اندازه اتي حكجاـ 

   خواهد شدقيدق

   راركي راز رشد پنو

  حرارت دهن اسب ذوب خواهد كرد ؟

  ، روزكي،  دست ها يبايتركم زو در ـ 

  .ميدي خوشه رابه گوش شنكي دني چيصدا
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   بودنيو در كدام زمـ 

  مي نشستچي هي روكه

   ؟مي دست و رو شستبي سكي در حرارت و

  . خاستي محال از وجود برميجرقه هاـ 

   خواهد شدفي هراس تماشا لطكجاـ 

   پرنده به مرگ ؟كي از راه دتري ناپدو

  داري سپريمس ،سم ها جي  در مكالمه وـ 

  !چه قدر روشن بود

   برد به باغ فواصل ؟يكدام راه مرا مـ 

  

  

  . كرددي باعبور

  . كردديعبور با،  ديآ ي باد ميصدا

  ! هموارهي بادهايا، و من مسافرم 

  .دي برگ ها ببرليمرابه وسعت تشك

  .دي شور آب ها برسانيمرا به كودك

   مرا تا تكامل تن انگوري كفش هاو

  دي خضوع كنييباي تحرك زپر از

   مرا تا كبوتران مكرري هاقهيدق

  .دي اوج دهزهي غردي آسمان سپدر

   اتفاق وجود مرا كنار درختو

  .پاكي  ارتباط گمشده كي به دي كنبدل

  ييو در تنفس تنها

  .دي شعور مرا به هم بزني هاچهيدر

   دنبال بادبادك آن روزدمي كنروان

  دي ببريمرا به خلوت ابعاد زندگ

   راميمال»  چيه« حضور 

  .دي من نشان بدهبه
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