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  شرق اندوه:  كتاب عنوان

  سهراب سپهري : سندهينو

   1340 :سال انتشار

  

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

www.Asheghoone.com  
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  روانه

  

  چه گذشت ؟

   پر زديزنبورـ 

  ... ي ر پهنهـ د

  .ي گليايجو، آن سو ،  سو ني ا.وهمـ 

  ...خواب نوشابه آني  در پهنه ي ساقه گليب،  يآر،  ي گليايجوـ 

  .ستد ي برگيب،  چشم يداري ب: اندوه نگاه.اندوهـ 

  . در باغي سفر، كني مي سبد.ينـ 

  .ي تهنابي ت:و ره آوردم،  اري آمده ام بسبازـ 

  .گري ديو به باغ،  دوست ي ا،گري ديسفرـ 

  .بدرودـ 

  . هراسيروي و به همراهت ن،بدرودـ 
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  هال

  

   ؟ي چه ايتنها به تماشا

  .نوري  روزه كيگل ،  باال

  . باديكي تار ،نييپا

  .ستيخدا روشن ني  چهيو در،  ختيشب از شاخه نخواهد ر، ي مپاهودهيب

  .دي شبنم ستارگان خواهد پر ، برگ سپهراز

  . غمكچيو پ،  ستون نگاه . و هراس بزرگ ، مانديتو خواه

  .ي مپاهودهيب

  . را شب كردمنيز،  ي كه وهم گل،زيبرخ

  . خود نهادي در پي اندوهاريش،  يكه گردش ماه،  شو يراه

  ...ييو خدا،  هست ييو خدا،  ستي نيي و خدا ،چه جهان غمناك است:  را بشنو زنجره

  .ني در خواب دگر ببييبايزي و چهره ، رو  و بيبه بو،  گاه است يب
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  پادمه

  

  . بوداي روي خاموش ، در جنگل.ديي رويم

  . ها بر جا بودشبنم

   بود ؟ايآ... و خدا در هر ، چشم تماشاتر ، چشم تماشا باز ،  باز درها

  .بام نگه باال بود:  در هر مشت يديخورش

  . بودبايز:  ما بود ي بدنيي گل وا بود ؟ بو.ديي بويم

  .تنها بود،  ييتنها

  . بوددايپ،  داي پنا

  .آنجا بود، آنجا »  او« 
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  چند

  

  !صد پرتو من در آب:  من و دگر من ها يا،  دييپنجره بگشا،  دييآ  ،نجاستيا

  .مرگي جاده ، من ي  شهياند، تابنده نگر بر لرزش برگ ،  مهتاب

  .به خدا درهاست، به بهشت ،  لوفرهاستيآنجا ن

  .پرواز روان،  هوش يخاموش،  واني انجايا

   ؟مي نشدايآ  ، وهم و درختيا،  سنگ و نگاه يا. ميدر باغ زمان تنها نشد

  .يي» توـ شاخه « تو ، ام » من ـ صخره «  من

  .خاك است و من و پندار،  ي بام گلنيا،  يآر،  ي بام گلنيا

   ؟ديافسانه دم ؟ پروانه گذشت ؟ دود سبكنيا، رنگ ي  لكه نيو چه بود ا

  ،  افسانه نبود .من بودم و تو، د پروانه نبو، ك  دود سبنيا، رنگ ي  لكه نيا،  ين

  .ما بود و شما
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  ييها

  

  .يي تماشاانيپا،  ييايدر،  يي هاشيروي سرچشمه 

  . شدگريد، باغ جهان تر شد : يديتو تراو

  . هستيخاموش:  شاخه شكست كي،  پر زد يمرغ،  سر زد يصبح

  . در آبي لرزش برگ، در خوابيتابش آب:  دمي ديخواب، د  بوخوابم بر

   ؟ستي چ ها ؟ انبوه زمانستيآنها چ،  چه نهاي ا. برگييبايآن سو ز،  مرگ يكي سو تارنيا

  . دارداي وحشت در، گذردي آن م. ترس تماشا دارد ،  شكفدي منيا

  .چمي پي اندوه تو م ي بر نرده.ي خوابچكيپ : چمي من ه.ي تابيم،  يپرتو محراب

  !ي هم آهنگيايدر،  ي رنگيب،  ي موجيب،  ي آغازي بيايرو،  ي پروازيكيتار
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  يشكپور

  

  . افتادني به زميبي س. افتادني چي آببر

  . خوانده زنجر. مانديامگ

  .دندي برچ ، بودي بزم.دندي خند:ي اهمهمه

  . ما رفتيب،  رهرو تنها رفت ني ا. باال رفتي از چشميخواب

  . من آبم: كوزه شكست.من تابم،  چميمن پ: رشته گسست 

  پروازش تا من كو ؟، با من كو ؟ آن زنبور  وندشيپاين سنگ ، 

   كو ؟اي در،ها كو ؟ موج آمد لب،  لبخند ني كجا ؟ انهيي، آ داي پينقش

  .آمد» او «   ،آمد» او «   ،من رفتم، هو آمد ، آمد هاي  ، از هر سو.بو آمد،  مي بويم
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  نه به سنگ

  

  .مي روي تو ميدر خواب تماشا،  زمان يدر جو

  .مي شوي شبنم افشان تو مبا،  روان يمايس

  .ميآن سو ،  سو نه نيا.  تر شده اميبه نگاه،  دمي چشم نو. ؟ پرپر شده امميپرها

  .مي جوي را ميزيچ،  نمي بي را ميزيچ،  نگاه ي در آن سوو

  .مي گوي با نقش تو ميراز،  شكنم ي ميسنگ

  مي پويم:  من بادم .مي پايم: من كوهم ،  رفت ي ابر.من زنده به اندوهم: نوشم باد ،  افتاد برگ

  .مي بويم،  ميآ يم،  دي چو برويافسوس، در دشت دگر 
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  و

  

  .مي خوابكيي ما غنچه ،  يآر

   ؟مي شكفي مايآخواب ؟ ي  غنچهـ 

  . جنبش برگيب،  ي روزكيـ 

   ؟نجاياـ 

  .مرگي در دره ،  ينـ 

  .ييتنها،  يكيتارـ 

  .ييبايخلوت ز،  ينـ 

  ؟دي بوي ما را ميچه كس،  ديآ ي مي تماشا چه كسبهـ 

  ...ـ 

  ؟... پرپر ي به بادوـ 

  ...ـ 

   ؟گري دي فرودوـ 

  ...ـ 
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  نا

  

  .اندوه خدا آورد، دربگشا ، باد آمد 

  .آورد» نا « مژده ز ،  آمد كيپ، افشان گل ، خانه بروب 

  . آورداي سيها گل،  زي نانياز دشت خدا، آب آمد ، آب آمد 

  . رابر لب ما آوردطانيش يخنده ، او آمد ،  خفته ما

  مرگ آمد

  ، مارا بردرتيح

  .ترس شما آورد

  . از باغ طال آورد ، طالبيس، صبح آمد ،  ي خاكدر
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  پا راه

  

  .اندوه، اندوه :  باغ نياي  وهي م.و نه كوه،  يي پاينه تو م

  . توييبو، افتد گل .  توييتشنه سبو، گو بترواد غم 

  .خوابش كن، قصه بخوان ، آن كودك ترس ، ن  كرابشيس، آبش ده ،  شوق چكي پنيا

  .بشود،  چشم خدا تر شد .بشود، پرپر شد . نياز ساقه بچ، هوش ي  الله نيا

  .تنهاتر، تنهاتر ني ،  .و خدا از تو نه باالتر

  .نيپنهان ب،  نه دايپ،  ني بكساني ها يپست، باالها 

  .ست هيآوازي  رشته  ،ستي كس ن. هستي پروازتي، آ ستي نيبال

  .در زد رفت،  بود يراز : ييپول ش. پر زد رفتيياي رو:يپژواك

  .آبشخور ما كردند : يي تنها.در آخور ما كردند،  بود يكاه : شهياند

  .ميافتاده تر،  هي ساني ا.ميما ساده تر،  آب روان نيا

  . در بگشا ، مرگ آمد. تر بگشادهيد، و نه من ،  يي پاينه تو م
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   همطانيش

  

  . رفتي خدا مي ما سوييتنها، از كوچه برون ، در از خانه ب

  . رفتي رها مشهياند:  نگران طانيش، گل ها وا ، درختان سبز ، در جاده 

  .و سراب،  ابانيو ب، خار آمد 

  .خواب، كوه آمد و 

   رفت ؟ي به هوا ميمرغ : يآواز پر

  . رفتي ماي گشياز پ،  بود ياهي همزاد گينـ 

  . شد و روزيشب م

  . رفتيم  ماييتنها:  نگران طانيش ، ييجا
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  شورم را

  

   زني راه فنا م ، زنيم»  ال «ه ي  بر تارم زخم.بنوازم،  رميبرگ.  آوازميبند: من سازم 

  .نابودم،  لغزم يم،  چمي پيم: من دودم 

  .ودرآ،  گل كن تو مرا .ميفانوس تمنا:  سوزم يم،  سوزم يم

  . بودمي خبري در ب. بودمي و پرويد ،  آمدي و پروي د.م بودي برهياز روشن و از سا،  شدم نهييآ

   : خـواب  نميـ  ب يمـ ،  و زبـر پوشـم اوسـتا        ،  بستر من تورات    ،   ليبالش من انج  ،   سرم   ي باال قرآن

  . آبلوفري در نييبودا

  ، دارمي دسته گل.دميمن چ،  رست شياي نيها  جا گلهر

  .من در پست، او باال : محراب تو دور از دست 

  .گل خوردم،دميگل چ»كجا« شدم در كوه توشه يب،  بردم يم»  ايب«  ؟ باد ين، نم خوشبو سخ

  .آبم زن، خود آبم زن ي از چشمه ،  دارم يدر رگ ها همهمه ا

  . كنبايشورم را ز  قطره گوارا كن كيو به من 

 »من« هم موج،  بر يم»  چرا  « هم دود. روبي صدا ميپا جا،  سخن بشكن يدرها،  زيباد انگ

  . بريم» شما « و » ما « و 

  .گل بنشان،  در چشمم گل بنشان اي رونيز،  پل بنشان يرنگيبي  شبنم تا الله ز
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Boodhi  
  

  .درها وا شده بود،  بود يآن

  . شده بوددايباغ فنا پ،  نه يشاخ،  نه يبرگ

  . شده بوداي گوي خاموش.آن خاموش،  خاموش نيا،  مكان خاموش مرغان

  . همپا شده بوديگرگ،  يشيبا م:  پهنه چه بود آن

   پرده مگر تا شده بود ؟.نقش ندا كم رنگ،  صدا كم رنگ نقش

  . ما شده بوديما ب، او رفته ، من رفته 

  . تنها شده بودييبايز

   ،ايدر،  يهر رود

  .بودا شده بود،  ي بودهر
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  گزار

  

  .تر دردستمي كوزه ، خواب ي باز آمدم از چشمه 

  ،تر بشكستمي  كوزه .شد ي وا موفرلي ن. خوانندي ميمرغان

   بستمدر

  . تو بنشستمي تماشاوانيو در ا
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  لب آب

  

  . زمزمه داشتطانيش، لب رود ،  شبيد

  .شب بود و چراغك بود

  .تنها ، تك بود،  طانيش

  . پرپريشب تر، گلها: باران زده بود، باد آمده بود 

  . نه براهييبو

  ناگاه

  . لب آبانطيش:  بنمود ينقش غم، رود ي  نهييآ

  . در خوابايخاك س

  . بردي مي، راز  رفتي ميباد.  مردي ميزمزمه ا
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  يهنگام

  

  .افراها، به حناها ،  ديچيبه چپرها پ،  وار چكيپ،  يكيارت

  .در كف داس، ما در كشت ، و هنوز 

  .فردا شد، شب از گرد چپرها وا شد ي تا رشته ،  مي ماندما

  .روز آمد و رفت

  .افراها به حناها ،  ديچيبه چپر ها پ،  وار چكيپ،  يكيتار

  . نهدني رسادي،  نه دنيدر خور چ،  خوشه كشت كي، و هنوز 

  و هزاران بار، و هزاران روز 

  .افراها، به حناها ،  ديچيبه چپر ها پ،  وار چكيپ،  يكيتار

  .دي چيمرغ،  دي خوشه رسكي، ما در خواب ،  ي شبانيپا

  .اميرزان پلي ساقه :  ما يداريش برآواز پ
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  تا

  

  . بشكنهيوهم س،  بند نگه بشكن .باال رو، باالرو 

  . گذرديباد دگر م،  شنوم ي دگر ميبو، آمده ام ،  ام آمدهـ 

  .دگر ديخورش،  دگر دي سرم بيرو

  ،يشهر تون،  ي تونشهرـ 

  .دي دوهيسا،  تو ي از پ.ديقطره چك:  زنگ زمان ي شنويم

  .گرهايدي  دره،  فراتر ها يشهر تو در كو

  . شنوم آواز درختيم، سخت ي  لغزد صخره يم، آمده ام ، آمده ام ـ 

   ،يشهر تون،  يشهر تونـ 

  خواب ؟ي  تشنه نيخسته چرا بال عقاب ؟ و زم

   ؟دنيي را بويرمز،  دنييرو،  دنييو چرا رو

  .گريسنگش د،  خاكش .گري تو رنگش دشهر

  .جن ها هر سو بگذر، ر بسته نه دروازه نه د، آمده ام ، آمده ام ـ 

  . ز پرستيو نه نام،  نگران ي و نه چشم. هر افسانه كه هستانيو خدا

  ،يشهر تون،  ي تونشهرـ 

  .يي دانايتلخها بر لب ،  ييبايزي  ها كاسه دركف

  . دگري بر با پايره م،  دگر يشهر تو در جا

  . شكفنديپنجره ها م، آمده ام ، آمده ام ـ 

  .يي هويب،  يي هايب،  ييسو يكوچه فرو رفته به ب

   ،يشهر تون،  يشهر تونـ 

  .ي ها در دود فراموشمايس،  يدر وزش خاموش

  .گام دگر،  يخسته نه ا، را نام دگر و شهر ت

  .درها رهگذر باد عدم، آمده ام ، آمده ام ـ 

  . زمانيرو،  ني زميرو»  كي« ي  هيسا.  بشكسته ييجام دو، خانه ز خود وارسته 

  . و نه آنني اي تونشهرـ 

  . نشوددايپ،  تو گم تا نشود شهر
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  تنها باد

  

  :و صدا كردم،  شدم هيسا

  ؟»او « ي دره ، » نه من «  ها ؟ كو اوج دنيد،  ها دنيكو مرز پر

  .لب بسته بپو:  ندا آمد و

  .پر شد جام شگفت، تنها بود ،  رفت يمرغ

  ! تنها بادييتنها، بر تو گوارا باد : و ندا آمد 

  .دي چيم» او « ،  دي چيم» او « در كوه سحر دستم 

  .دي از خورشي و هجوم:و ندا آمد

  .باتريز،  تنهاتر ييايدن،  در هر گام . صخره شدم باالاز

  !باالتر، باالتر : و ندا آمد 

   خوانند ؟ي جنگل ها م : از ره دور يآواز

  .نديآ يخلوت ها م: و ندا آمد 

   ز هراسياريش و

  ! شدبايپهنه چه ز،  شد دايپ، ود  بيادي: و ندا آمد 

   مدرها ه،  ديآمد پرده ز هم وا با» او « 

  .پرها هم: و ندا آمد 
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  تراو

  

  .دميپاش» نگر « آب ، خاك زمان رفتم ،  دميكه كران را بر چ، درآ 

  .بنشستم، نگه بنشاندم » صد برگ « ، چشم ي  نهيدر سفال

  . رشته گسستم.امه نهادمج. تا سرشار تو من باشم و من ،  شكستم نهييآ

  .دنديخواب، دادمشان » چرا « خواب ،  دندي خندانيبايز

  .و نشست، اندوهش دادم ،  جست ي ميغوك

  . به سبد كردميشور،  شهي از هر ب.هر سبزه لگد كردم، در كشت گمان 

  .سردادم» درآ « آواز ، به روان پر دادم ،  روينبه صدا ،  آمد ي تو ميبو

  .دميو شن،  دمياز بام صدا لغز، چكه شدم ،  چدي پي تو مپژواك

  .دميو دو،  دمي ترادچي هكي

  .دميو دم،  دمي تو نوشيآب تجل
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  ديو

  

  .آيد يهمهمه شان م،  ها ين

  .ديآ يزمزمه شان م، مرغان 

   و نگه كمدرباز

  . دشتيي سوي رفته به بيامي پو

  ، صنوبرهاري زيگاو

   چپرهاي روتيابد

  زاني آوي وهمياز بن هر برگ

  ،ي نيو كالم

  .ي نينام

  .يرنگيبي جاده ،  نييپا

  .ي هم آهنگديخورش،  باال
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  و فتادم،  دمي و دو ،و شكستم

  

  . تو وا كردمي هاني به طندرها

  . ز نگاهيپر كردم هست،  افكندم ييهر تكه را جا

  .رفتم به نماز،  دمي لجن ديلبخند تو بر روي پاره ،  يبر لب مرداب

  . به جهاندميپاش،  دميبرچ،  تو پنهان بود ادي،  يدر بن خار

  .و به خود گستردن،  دنيي درختان زدم آهنگ ز خود رومي سبر

  .رازي افشاندم دانه ،  شياي دست نكي شب دمياريو ش

  .بي فرزيو شكستم آو

  .هوشي هسته  تا، مرگ ي  تاچهره دمي و دو.چيه  تادميو دو

  .دمي لرز ، تر شد انگشتم توداري از شبنم د.دردي و فتادم بر صخره 

  . همره او رفتميگام،  ي رفت از دامنه اي ميوزش

  .و رها بودم، خود رفتم  زو، خوردم ،  دمي ديديتكه خورش،  يكي تارته
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  شياين

  يديهر قطره شود خورش، تا ز سر انگشتانت صد قطره چكد ،  افشان يدست

  .شب ما را باكند روزن روزن، باشد كه به صد سوزن نور 

  . رنگي بشيايو ن،  تاب ي بما

  بنشان بر لب ما،  كن ي مهرت لبخنداز

  . تودنيوشي ند  در خورزدي خي كه سرودباشد

  .مييپنهان تماشاي  هسته ما

  كه ببارد بر سر ما، بفرست ،  كن ي ابريز تجل

  .ميوندي تو پدي و به خورشميباشد كه ببال،  مي بشكافيباشد كه به شور

  .ين جنگل انبوه دگرگوما

  و بزن بر تن ما،  كن يشالق: چيبر هم پ، برهم تاب ،  ري صد اخگر برگي آتش همرنگاز

  . بدر آرد سريكرنگيجنگل ، در ما ، باشد كه ز خاكستر ما 

  . النه گرفتيخواب،  مي بسپردچشمان

  ماي نم زن بر چهره 

  .و فرو افتد،  از تابش تو رابيو شود س، باشد كه شكوفا گردد زنبق چشم 

  . ره گم كرديينايب

  و گره زن نگه ما و خودت با هم،  كن ياري

  .همه تو، تراود در ما   كهباشد

  ييسودا،  يهر تار از ما درد : مي چنگما

  ما را بنواز،  راي كن از آرامش نامزخمه

  .يخاموش» نت «  از واال ميكنده شو، آ مي گرديباشد كه ته

  . از هر نقشميديترس،  مي شدنهييآ

  .ر ما بفكنخود را د

  . در ماندي ننشيو دگر نقش،  ما را ي هستردي كه فراگباشد

  .هر سو نام،  سو مرز هر

   زمان و مكانديگذران از مروار،  ي شكليرشته كن از ب

  .نام، كه نماند باشد كه نماند مرز ،  زي همه چوندديباشد كه به هم پ

  . خسته استييپرتنها!  دور از دست يا

  ن بوزايشور، كه گاه 

  . در تو شود خاموشدني پراري كه شباشد
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  نيبه زم

  

  .بن غم تا بهشت  ازدي كه دوي و چه لرز.مني اهردي كه شني و چه پژواك.افتاد

  . لب حوضيو كالغ،  شي درخومن

  . زمزمه سازيكيو ،  يخاموش

  .نوري تبر نقره ،  يكيتاري تنه 

  .ستيگردش ز، ها ي تباهيبو،  گاه خطا ي بيي گواراو

   ها؟ي بعد پريبي  نهيچ،  ني زميكو بو،  كرهاي پيكو سخت:  و جدا ماندم .يياناشب د

  ! باداباني بگيمن ري  نهيبر س،  ختي ري خون.اني پايپنجره ام رفته به ب،  باد نكيا

آن هم بت ،  شهي هم گل اندني ا.دي و وزديهمواره وز،  اطيو زمان ها بر كاج ح،  گفت يزيچ

  .دوست

  . خورده استتيكه دهانش ابد، آنهم غوك ،  ديآ ي لجن ميكه اگر بو،  ين

  . زمانيبايروزن ز: يآر،  دگر داريد

  .رايغم نام:  به من رهيخ،  نشست نهييآ لب ي هست.ختي آمنيدستم به زم،  ديترس



  

   25                                                                                                                1340 - سهراب سپهري  -  شزق انده

com.Asheghoone.www  

  و چه تنها

  

  . به نمازياهيو گ، آواز تو در كوه سحر !  درخور اوج يا

  .دوستي  تا صخره پل زدم از خود، غم ها را گل كردم 

  .ي راز ازلدنيو تراو،  يكيتاري  نهيو سفال،  هستم من

  . دوستزشي كه پر از ريو روان،  كه به فكر يو چنار،  كه خنك ييو هوا،  بر سنگ سر

  !و چه تنها من،  ستيزي  بوته بايو چه ز،  چه بلند شيايابر ن، خوابم چه سبك 

  . كبوترها لب آبو،  اديي و سرانگشتم در چشمه ،  من تنها

  .بادي  در پنجه يو شكوه، مرگ ي  بر سبزه يهم تن زنبور، موج ي  خنده هم

  ! كاج و من و ترسيباغ هم آهنگي  روزنه يا، من از تو پرم 

  !امي خاموش پلوفري جاده به نيا،  در به فراز يا، است   منهنگام
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  چيتا گل ه

  

  !هايو تماشا چه س،  و درختان چه بلند  ،مي رفتيم

  .چي بود از ما تا گل هيراه

  .ستيمرغان لب ز،  سر كوه يابر،  در دامنه ها يمرگ

  ».ريكو  بهييوصدا،  به كران يو نگاه،  بودم به برون ي تو دريب«  :مي خوانديم

  .دي باريو زمان بر سر ما م،  دي ترسيخاك از ما م،  مي رفتيم

  .دند افشانييو نهان آوا،  از خواب ديورطه پر : دميخند

  . رشته نگاهكيو افق ،  نگران ابانيو ب،  خاموش ما

  . ها پرخوابنيو زم،  ييمن دستم پر تنها،  پر دور تتو چشم، بنشستم 

  .دي چي گل مي در خوابيدست : ندي گوي م.دميخواب


