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هو المتعال

»كه نماند مرز، كه نماند نام ...«

اگر چشمت كنم چش��مان شورم شكرين از توست

اگر دس��تي اس��ت ما را آستان و آس��تين از توست

كدامين رو به س��ويت نيست اي سو هم جهت با تو

 كه تو س��مت وجودي تو، يسار از تو يمين از توست

س��هراب، سهراب چشم هاي چه كسي بود كه هميشه در سفر، زندگي گذراند؟ 
و مصداق »و اِّني مهاجر الي ربي« براي او نيز محقق شد. »مقام تماشا« برايش 

چه خيري به ارمغان آورده بود كه زاللي درونش به شعرش نيز سرايت كرد؟
چرا ديگرگون مي زيس��ت و ش��عر و عش��ق را در معجون واژه ه��ا به ديگران 
هب��ه مي كرد؟ چرا وقت��ي قيل و قال هاي بيرون، حريم درونش را دس��تخوش 
مخاطرات��ي مي كرد »نزديكي س��حر« او را رهنمون آرامش دوباره اي مي نمود؟ 
شايد چون »در سفر وقتي به باغ چند سالگي اش رفت تا قرار بگيرد،  صداي پِر 
پري  كه آمد و در باز ش��د از هجوم حقيقت بود كه به خاك افتاده بود«1و اين 

هجوم حقيقت به او هم شور داد هم شعور.
او كه از »مصاحبت آفتاب« مي آمد،  به دنبال سايه مي گشت تا در خنكاي آن، 

باز هم از »آفتاب بگويد« چرا كه باور داشت:

چ��و غ��ام آفتاب��م هم��ه ز آفت��اب گوي��م

نه شبم نه شب پرستم كه حديث خواب گويم

1. هشت كتاب، سهراب سپهري، كتابخانه طهوري، ص 315
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س��هراب رهايي از مظاهر را نديدن آنها معن��ا نمي كرد بلكه در عبور آگاهانه 
از ميان آنها و به فراس��وي آنها نگريستن معنا مي نمود. هم او مي گفت: »وسيع 
باش و تنها و س��ر به زير و س��خت«1. ب��راي او مظهر مظاه��ر و صورت اصلي 
صورت ها، بي صورتي بود و اين بي صورتي را به چشم سر نمي ديد بلكه به چشم 
دل نظاره مي كرد. او اقاليم سه گانة خشم و خواهش و غفلت را در نور ديده بود 

و اخاق و مراقبه و رهايي را در مملكت وجود خويش جاي داده بود.
»جن��گل انبوه دگرگونِي« او در ميان »آتش همرنگي« نه تنها نمي س��وخت 
بلكه گلس��تاني را به او عرضه مي كرد كه مملو از نور و تابش بود، همان نوري 

كه توهمات را مي زدود و خودآگاهي را شكوفا مي كرد. 
آن »ديگ��ر جايي« ك��ه محدودة بيروني دنياي او را تش��كيل مي داد از رنگ 
و واژه و تصوير و بلوغ و معصوميت سرش��ار بود آنچنان كه چش��م در چشم او 
ش��دن آرزويي بود براي بس��ياري كه در پي هم نفسي با او بودند. شنيدن »آواز 
پر جبرئيِل« س��هروردي برايش غريب نبود و ش��هود عيان »درخش��ش ميوه« 
در »ش��اخه نزدي��ك نهفته ترين باغ ها« برايش آش��نا، در وجودش وقفه نبود و 
ع��دم پذيرش و گاهي طعن ديگران، اضطرابي در حركتش بپا نمي كرد چرا كه 
چشم انداز وجودِي زندگيش را به سوي كهكشاني كشانده بود كه مي شد در آن 

كهكشان »دب اكبر را به گردن دختركي بي پا آويخت«... .
»آس��مان از آن او بود« چرا كه جهاني گشتن را در انسان بودن و انسان بودن 
را در گسس��تن از زندان جهل مي دانست. تملك آزادانة هستي، آرامش را به او 
عرضه مي كرد كه مي شد در حال و هواي آن آرامش، سبدي به دست گرفت و 
صبح گاه به ميدان رفت و آواز ميوه هاي بينهايت را خوب ش��نيد تا »هزار رنگ 

خود را تا زمين پارسايان« گسترش بدهد... .
س��هراب در خاط��رات روزم��ره اش در هفتم ارديبهش��ت يكي از س��ال هاي 
زندگيش مي نويس��د: »ديروز چيزي نقاش��ي كردم به نام آواز هنري پرنده. اين 
روزها تم پرنده ارگانيس��م مرا در اختي��ار دارد. مفصل هاي من آمادگي پرواز را 

1. همان، ص 319
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اندازه مي گيرند. پرنده، تنها وجودي كه مرا حس��ود مي كند. در پرنده تيزي و 
ش��ّدت حيات محشر مي كند. اين روزها كه تش��نة فرم ساده و رنگ هستم به 
مساحت يك قناري بيشتر فكر مي كنم.«1 اين چه حسي است كه مرموزانه او را 
در حس��رت پرواز فرو مي برد و در زيستن با فرم و رنگ اينچنين به مفصل هاي 
تن و جان س��هراب خاصيت پرندگي مي بخش��د؟ اين حس روشن بيني ناظر به 

فطرت و طبيعت است كه هميشه در سهراب موج مي زند. 
امروزه روز كه ترس و التهاِب زيس��تن در عمق شلوغي شهر، نفسمان را بند 
مي آورد و در آس��مان خراش ها به همه چيز فكر مي كنيم جز خراشيدن آسمان 
و دوران مدرنيت��ه با ش��ور و حرارت كاذِب خود تاش مي كند دلهره ناش��ي از 
خودكاوي و آزادي انس��ان هاي مدرن را درمان كند، حقا كه واقع نگارِي رنگ و 
كلمه آنهم از خال اين همه ش��عر دل انگيِز س��هراب، فرصت مغتنمي است كه 
بايد آنرا قدر ش��ناخت. به نظر من س��هراب واژه ها را به ضرورت بكار مي گيرد 
ت��ا حيط��ة بي كامي را معنا ده��د و اينهمه از حس و رنگ ماي��ه مي گذارد تا 
بي رنگي را به تصوير بكشد. او در پي مشرق جان است و اين جست و جوگري 
را، هم س��اده و روان مي نويس��د و هم آن را زندگي مي كند. براي او راه رسيدن 
به واقعيت زندگي،  تنها به عقل و برهان نيست بلكه به عشق و عرفان راهوارتر 
مي ت��وان آنرا يافت. او به تنوع و تفاوِت بودِن آدمي ارج مي نهد و به اين تنوع و 
تفاوت عشق مي ورزد و هرگاه در كنارش نرم و آهسته به مشهد اردهال مي روي 

و دغدغه اش را باز مي شنوي كه به تو مي گويد:

بگ��و چكار كنم ب��ا دلي كه خ��ون دارد

دلي كه هر چه بخواهد دلت جنون دارد
فكر مي كنم سهراب آنقدر به فرهنگ ايراني - اسامي ما عاقمند بوده است 
و در عمر كيفي اش به آن خدمت كرده اس��ت كه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 
كشور حداقل كتابي در باب انديشه ها و اشعارش به چاپ برساند. دوست پرتوان 

1. هنوز در سفرم، پريدخت سپهري، نشر و پژوهش فرزان روز، ص 27
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و فاضلم جناب دكتر ش��الويي كه در مديري��ت فرهنگي اش هيچ گاه از حس و 
تفكر دور نبوده از زاويه اي خاص به انديش��ه و ش��عر س��هراب نگريس��ته كه از 
اين زاويه ديدن س��هراب نيز لطف خاص خود را دارد چرا كه با مداّقه در ش��عر 

سهراب بصيرِت فراسوي شعر او نيز رخ مي دهد.
»آيينه شديم، ترسيديم از هر نقش

خود را در ما بفكن
باشد كه فراگيرد هستي ما را، و دگر نقشي ننشيند در ما

هر سو مرز، هر سو نام
رشته كن از بي شكلي، گذران از مرواريد زمان و مكان

باشد كه بهم پيوندد همه چيز، باشد كه نماند 
مرز، كه نماند نام

اي دور از دست! پر تنهايي خسته است
گه گاه شوري بوزان«1

                                                                                 محمدجواد ادبي

رئيس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور

                                                                           خرداد 1391

1. هشت كتاب، سهراب سپهري، كتابخانه طهوري، ص 260
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"به نام خداوند جان و خرد"

مقدمه:
س��الها بود كه آثار نقاشي سهراب س��پهري نظر مرا به خود جلب كرده بود. 
طبيعت گرايي، احساس مندي، شكس��تن ديوار واژه ها و تركيبات و بنيادنهادن 
رس��مي نو در شعر معاصر همه و همه انديش��ه مرا به او متمايل مي كرد. چون 
نقاش نبودم طبعًا نمي توانستم در اين زمينه اظهار نظر اصولي داشته باشم. اما 
با دنياي ش��عر و شاعري از سال ها قبل آشنا بودم و مطالعاتي جسته و گريخته 

داشتم. اين بود كه شعرهاي سهراب را به كرات مرور كردم.
گاهي شيفته زيبايي هاي آن مي شدم؛ به گونه اي كه موج مفاهيم مرا در اوج 
قرار مي داد. دوس��تي س��هراب از طريق آثارش مرا واداشت تا آنچه از مطالعات 
خود دريافت كرده ام براي دوستداران سهراب بازگويم؛ تا اگر دوستي پرسيد به 
قول مولوي: »يك ش��اخةگل كو اگر آن باغ بديديد؟« نوش��تاری را به او تقديم 
كنم. در اين كتاب س��عي ش��ده است تا شعر س��هراب مورد نقد و بررسي قرار 
گيرد. البته ش��يوه هاي كار همان نقدهاي س��اختارگرا و فرماليس��تي است. در 
پاره اي از موارد هم به نقد روانشناختي روي آورديم تا بلكه حق مطلب را بهتر 
ادا كنيم. طبعًا مقدور نبود همه آثار او در يك قالب مورد نقد قرار گيرد. ش��عر 
س��هراب، هم از نظر فرم )= ريخت( و هم از منظر س��اختاري قابل تأمل است. 
در بخش��ي از كتاب س��عي كردم قرابت شعر و نقاشي را به رشته تحرير بكشم. 
غ��رض از توج��ه به اين بخش ش��ناخت روحيات و خلقيات س��هراب از طريق 
ش��عر و يا نقاشي اوس��ت و اينكه اين دو هنر به هم راه دارند و مي توان از نگاه 
يكي، ديگري را ش��ناخت. حقير هيچ گون��ه ادعايي ندارد. قضاوت با خوانندگان 
ارجمند اس��ت. س��عي كردم س��خن تكراري - حتي المقدور- بر قلم نياورم. به 
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هر روي در بخش آخر، تاش ش��د قطعات كوتاهي از ش��عر سهراب فراهم آيد 
كه خوانندگان را به آن ميل بيش��تري باش��د. گرچه قطعات انتخاب ش��ده از 
داخل شعرهاي بلند برگزيده شده اند، اما در جاي خود مي توانند معني مستقل 
داش��ته و موقوف المعاني نباش��ند. اينكه ترجمه ش��عرهاي برگزيده سهراب به 
زبان انگليس��ي در مقابل فارسي آن آمده، به اين دليل است كه ادبيات معاصر 
ايران مانند ادبيات كهن به اندازه كافي به جهان معرفي نش��ده اس��ت. شايد از 
اين طريق، غيرفارس��ي زبانان بتوانند روزنه اي براي آش��نايي با سهراب حاصل 
نمايند. ضمن تش��كر از مترجم تواناي متن از خوانندگان گرامي اس��تدعا دارد 
اگر لغزش��ي مش��اهده فرمودند اينجانب را از رهنمودهاي شان بي بهره نگذارند. 

به قول سعدي:
به ناچار حشوش بود در ميان قبا گر حرير است و گر پرنيان  

در پايان از برادر ارجمند و فاضل و کوشايم جناب حجه االسام و المسلمين 
دکتر ادبی، رياس��ت محترم انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کش��ور که چاپ اين 
اث��ر را پذيرفتند و س��خنی در ابتدای اين کتاب افزودن��د، و همچنين از آحاد 
هم��کاران و همراهان محترم ايش��ان خصوص��ًا جناب آقای منص��وری معاون 
پش��تيبانی و منابع انسانی انجمن سپاسگزاری می نمايم. بر خود فرض می دانم 
که از همگامی اس��تادانه جناب آقای دکتر اس��ماعيل آذر که با صبر و حوصله 

اين اثر را پيش از انتشار از نظر گذرانيدند نيز نهايت قدردانی را داشته باشم.

خدایا عاقبت محمود گردان

                                                                                                   محمود شالویی

                                                                                                  بهار 1391- تهران
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In the Name of God, the Compassionate, 

the Merciful

Introduction

I have long been engrossed in the works of painting and poetry 

made by Sohrab Sepehri (1928-1980), the great Iranian poet 

and painter, owing to his simple poetic style, his tendency 

toward naturalism and sentimental stances, his break through 

the shackles of terminology and verbiage as well as his 

remarkable innovations in modern art. Naturally, I have no 

comments on the art of painting due to my barely sufficient 

cognizance regarding the field; whilst, I am more familiar 

with poetry owing to some occasional related studies. Having 

studied Sohrab`s poetry, I happened to be fully amazed with 
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his favor to aestheticism and the deep timeless concepts his 

poetry entails while paying so much attention to simplicity 

and almost forgotten events that occur around him. Then, my 

attachment to Sepehri mainly achieved through his poetry, the 

reflection of his deepest personal feelings, which drew away 

my heart from other issues and inspired me to inscribe this 

book as a medium to express my views on his works and to 

gift it to his avid readers. 

The reason for the writing of this book was to make an 

analysis on Sohrab`s poems according to structural and 

formalistic approach. Seemingly, it was not possible make an 

entire analysis through a single viewing angle. Thus, I applied 

psychological apparoach to justly fulfill my duty. Embodying 

profound percepts, Sepehri`s poetry seems to require careful 

considerations from both form and structure standpoints. 

Actually, Sepehri has a significant vision flourishing in both 

his poetry and painting which; as I believe, are so closely 

intertwined that avail the readers to know one through the 

other. Hence, this book partly demonstrates the proximity 

of his poetry and painting for a better understanding of the 

mentality and attitudes of this prominent poet and painter. 

Since, I never lay blame to being accomplished a flawless 
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evaluation, I prefer to let the readers to make it by themselves.

Having deliberated upon the arrangement of the book, I 

deemed it suitable to curtail my accounts to avoid frustrating 

the readers. Moreover, the last chapter is devoted to some 

concise and elegant scraps of Sohrab`s poetry which are more 

likely to interest the readers. This book also aims to introduce 

Sepehri`s poetic trends and vast visions as a notable modern 

poet to non-Persian speakers, so the collected extracts have 

been translated to English; an attempt made by one of the 

finest translators Nastaran Nosratzadegan to whom I am 

appreciative.

I hereby request the esteemed readers to assist me with their 

comments for the removal of any possible flaws for the 

promotion of this work. As Sa`di says:

“Though a garb may be of silk or satin fibers 

It`s bound to bear roughly-woven spares”

In the end, I acknowledge Dr. Adabi, the honorable Managing 

Director of Iran`s Society for the Appreciation of Cultural 
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Works and Dignitaries, who has not spared any effort to assist 

the publication of this book and I express my gratitude to those 

who have played effective parts in the formation of this work 

and I wish the Almighty God to richly grant my request for the 

prosperity, long life and well being of those who patiently and 

sincerely serve Iran, and the Iranian nation.

Mahmood   Shalouei

Winter 1388, Tehran
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بخش اول
سيري در آثار و زندگی سهراب
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س��هراب س��پهری پانزدهم مهر ماه س��ال يکهزار و س��يصد و هفت در شهر 
کاش��ان چشم به جهان هستی گش��ود. دوران کودکی را پشت سر می گذاشت 
ک��ه پدرش فوت کرد ولی مادرش در خ��رداد ماه 1373 دارفانی را وداع گفت. 
کودک��ی او در کاش��ان و در اتاق آبی گذش��ت. در روزگاری که به دبيرس��تان 
می رفت)1319-1324( ش��عرهايی از سر ذوق می س��رود. در سال 1322 بود 
که به دانشس��رای مقدماتی در تهران راه پيدا کرد و در س��ال 1324 به فرجام 
رس��اند و در ادارة فرهنگ کاش��ان تا س��ال 1327 به کار مشغول شد. از سال 
1325 به بعد با مش��فق کاش��انی طرح دوس��تی  ريخت. مشفق در آن روزگار 
عهده دار معاونت ادارة فرهنگ کاشان بود. در همين دوران سپهری بوم نقاشی 
را روبروي خود قرار داد و به نقش��گری پرداخت. در همين دوره اس��ت که به 
دانشکدة هنرهای زيبای دانشگاه تهران راه می يابد و چند ماهی هم در شرکت 
نفت مش��غول می ش��ود. در س��ال 1330 يعنی موقعی که در دانشگاه مشغول 
تحصيل بود نخس��تين دفتر ش��عرش را با نام مرگ رنگ منتش��ر می کند. در 
اين دفتر س��پهری وامدار نيماست و به س��بک و سياق او شعر می سرايد. البته 
همچنان با ش��اعران کاسيک ايران هم انس و الفتی داشت. او در اشتغال خود 
ش��يوه ای مانند ش��هريار داش��ت و اصواًل در يک حرفه چندان دوام نمی آورد و 
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کارش را دائمًا تغيير می داده است. به همين جهت از سال 1332 تا سال 1336 
چندين ش��غل را تجربه می کند و هيچ ک��دام را مطابق ميل خود نمی يابد. در 
س��ال 1332 از دانشکدة هنرهای زيبای دانشگاه تهران فارغ التحصيل می شود 
و همان گونه که ش��رحش گذش��ت تا سال 1336 مش��اغل مختلفی را تجربه 
می کند. در همين سال عازم اروپا می شود و در مدرسة هنرهای زيبای پاريس 
در رشتة ليتوگرافی به تحصيل می پردازد. پس از آن به ژاپن می رود و در آنجا 
نوعی منّبت و يا حکاکی روی چوب را ياد می گيرد و سپس عازم هند می شود. 
در هند به ش��هرآگرا می رود تا ش��اهکار معماری بزرگ جه��ان تاج محل را از 

نزديک نظاره نمايد. 
در سال 1340 به تهران بازمی گردد و با شخصيت هايی چون هوشنگ ايرانی، 
فريدون رهنما، نصرت رحمانی و غامحس��ين قريب آش��نا می شود. می توانيم 
س��ال 1340 به بعد را س��ال هايی بدانيم که کم کم آوازة او منتشر می شود. در 
همين سال هاس��ت که دو دفتر شعر او آوار آفتاب و شرق اندوه شکل می گيرد. 
در س��ال 1344 صدای پای آب و در س��ال 1345 دفتر شعر مسافر و در سال 
1346 دفتر ش��عر حجم سبز را رقم می زند. روزگار خاقيت و درخشش هنری 
س��پهری را بايد بين سال های 1326 تا 1359 بدانيم. او عاقة مفرطي به سفر 
داش��ت. به همين دليل در همين دوره به کشورهای فرانسه، آلمان، انگلستان، 
برزيل، اسپانيا، اتريش، افغانستان، هلند، ايتاليا، مصر، يونان و امريکا سفرهايی 
می کند. س��پهری در س��ال 1343 مجدداً به هند رفته و پس از مراجعت شعر 
»گوش کن« را خلق می کند. وقتی س��پهری از امريکا که آخرين س��فر او بوده 
برمی گردد، مدتی بس��يار کوتاه در تهران مانده،  سپس عازم کاشان مي شود و 

بيشترين عمر باقی ماندة خود را در کاشان سپری مي كند.
در س��ال 1356 هش��ت کتاب او از سوي انتش��ارات طهوری چاپ و منتشر 
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گرديد. او در س��ال 1359 به دنبال بيماری صعب العاج، جان عاريتی خويش 
را تس��ليم حضرت دوس��ت نمود و در مشهد اردهال كاش��ان در محل امامزاده 
س��لطان علی به خاک سپرده ش��د. تمام کسانی که سهراب را  می شناختند او 
را انس��اني شريف، کم حرف، بی ادعا و مأخوذ به حيا توصيف می کنند. سپهری 
آنقدر صبور و با مروت بود كه هرگز به کس��انی که کارهای او را به شدت مورد 

نقد قرار می دادند پاسخی نداد يا به کسی حرفی نزد. 

دفتر اول: مرگ رنگ
نفوذ نيما بر ش��خصيت شعري س��پهري كامًا بديهي و غيرقابل انكار است، 
به گونه اي كه در نخس��تين اثر س��پهری يعنی مرگ رن��گ عميقًا تحت تأثير 
نيماست و گويی می خواهد از سبک و سياق شعر کهن فراغت حاصل کند. در 
اين اثر ش��اعر مانند همة ش��اعران هم عصر خود از اوضاع و احوال سياسی نيز 
متأثر است، اگرچه به وضوح شعر سياسی نمی گويد و نبايد اين نکته را از نظر 
دور داشت که سپهری توجه به جامعة پيرامون خود يعنی وقايع 1320 ندارد، 
ليكن بدنة ميانی ش��عر او را تفکر سياس��ی شکل نمی دهد يا به عبارت ديگر از 
ش��عر به عنوان ابزاری برای بيان مقاصد سياسی بهره نمي گيرد، اگرچه مصائب 
روزگار خ��ود را به نحوي فرانظ��ر دارد. مرگ رنگ را می توانيم س��کويی برای 
پرتاب و ارتفاع گرفتن صدای پای آب بدانيم. در دفتر نخس��ت غّث و ثمين را 
کنار هم می بينيم. آنچه بيش از هر چيز ديگر در اين دفتر به چش��م می خورد 
احوال درونی شاعر مانند »تنهايی« است. اصواًل موضوع تنهايي و غربت دروني 
همواره يكي از مسائلي بود كه بخش عظيمي از ذهن و ضمير سهراب را به خود 
اختص��اص داده بود و آرمانش در رهايي از اين غربت ناخواس��ته كه گريبانش 

را گرفته بود و تاش براي خروج از غربت و تنهايي و ورود به دنياي آشنايي: 



ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

16

قايقي خواهم ساخت
خواهم انداخت به آب

دور خواهم شد از اين خاك غريب
كه در آن هيچ كسي نيست كه در بيشة عشق

قهرمانان را بيدار كند. 
آرزوي س��هراب كنده شدن از خاك غربت زايي است كه او را در احاطة خود 
گرفته اند. به راس��تي اين »خاك غريب« چيست و كجاست؟ چگونه سهراب و 
همنوعان او بدين وادي كشيده شدند در حالي كه به ديار ديگري تعلق داشتند 

و ِشكوة لسان الغيب هم از همين آمده: 
من ملك بودم و فردوس برين جايم بود        آدم آورد در اين دير خراب آبادم 
و ش��ايد آدم هم از س��ر حادثة بدي كه برايش پيش آمد به چنين سرنوش��ت 

مختومي محكوم شد: 
ما بدين دهرنه  پي حشمت و جاه آمده ايم    از بد ح���ادثه اينجا به پناه آمده ايم
ره��رو من��زل عشقيم و ز س�رحد عدم    تابه اقليم وجود اين همه راه آمده ايم
اگرچ��ه حافظ با چنين قطعي از حادثة ناگوارس��خن به ميان مي آورد ليكن 
جال الدين با همة ذكاوتي كه دارد در مقام پرسشگري برمي آيد و مي فرمايد:
از كجا آمده ام آم�دنم به��ر چ��ه ب��ود      ب��ه كجا م��ي روم آخر ننمايي وطنم

ياچه بودس��ت مرادوي از اين  مانده ام سخت عجب كزچه سبب ساخت مرا 
ساختنم

و سپس با اتقان پاسخي براي سؤال خود مي آورد: 
جان كه از عالم علويست يقين مي دانم    رخت خود باز برآنم كه همانجا فكنم

و در عبارتي از امير عقل و دين و حكيم عالمين چه زيبا آمده اس��ت: »َرِحَم 
اهلُل َمن َعِلَم ِمن َأيَن َو في أيَن َو إلي أيَن«.
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و البت��ه كه تنهاي��ي آدمي به دليل دوري و جدايي او از اصل خويش��تن كه 
ايشان را تا بدين قعر فرود آورده و همواره در پي آن است كه به حقيقت خود 
نايل آيد و اين همه معش��وقه هاي كاذب و رنگ به رنگ هرگز نشايد كه عطش 
عش��ق او را فرونش��اند و به هر چه توسل مي جويد عاقبت ره نمي پويد و دير يا 
زود از او دل مي كند و در حقيقت رنج آدم در اين عالم ناشي از همين جدايي 

است:

از جدايي ه��ا ش��كايت مي كندبشنو اين ني چون حكايت مي كند

از نفي��رم م��رد و زن ناليده ان��دك��ز نيس��تان ت��ا م��را ببريده اند

ت��ا بگويم ش��رح درد اش��تياقسينه خواهم شرحه شرحه از فراق
و باالخره روزي تنهايي به پايان مي رسد و حاوت وصل حاصل مي شود: 

هر كسي كو دور ماند از اصل خويش          ب����از جويد روزگار وصل خويش
از سوي ديگر سهراب می خواهد تمام مطالعات و داشته های خود را که نسبتًا 
وس��يع اس��ت در يک ظرف محدود جای دهد. در مرگ رنگ جای پای تقليد، 
مدرنيسم، احس��اس، درونيات، مطالعات، جهش ها و پرش ها را يکجا می بينيم 

که در جای خود نمونه هايی ارائه خواهيم داد.
به بخشی از شعر “در قير شب” توجه فرماييد:

نفس آدم ها
سر به سر افسرده است

روزگاری است در اين گوشة پژمرده هوا
هر نشاطی مرده است...

ديرگاهی است که چون من، همه را
رنگ خاموشی در طرح لب است
جنبشی نيست در اين خاموشی
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دست ها، پاها در قير شب است
در شعر ياد شده:

همه جا افسرده است، نشاطی وجود ندارد، جنبشی نيست وقتی واژة »همه« 
را اشاره ای به جامعة آن روز سپهری بدانيم، آنگاه جهت شعر مشخص می شود. 
در شعر روشن شب آمده است که: »خواب دربان را به راهی برد. بی صدا آمد 
کس��ی از در« وقتی خواننده اين مضم��ون را می خواند چه مفهومی در ذهنش 

راه می يابد؟
سپهری قدر مسلم داستانسرا و قصه گو نيست، البته در نقاشی هم توصيفاتش 
از طبيعت اس��ت و هيچ داس��تان يا قصه ای را به تصوير نمی کشد. بنابراين واژة 
»دربانی« که به خواب رفته و در غفلت او اتفاقی می افتد باز تصويری اس��ت از 
غفلت زايي و خواب آلودگي كه زيانبخش و بعضًا غيرقابل جبران اس��ت و در هر 
كجا كه اين بي خبري مستولي شود بازندگي و بازدارندگي به دنبال مي آورد. در 
حكايتي شيرين پروين اعتصامي هم به اين موضوع پرداختي دارد و مناظره اي 

را ميان پير و جوان در همين راستا بيان مي كند: 

 جوان��ي چنين گفت روزي به پيري
 بگفت اندرين نامه حرفي است مبهم
 تو ب��ه ك��ز توانايي خوي��ش گويي
 جوان��ي نك��ودار كاي��ن م��رغ زيبا
 متاعي كه م��ن رايگان دادم از كف
 هر آن س��رگراني كه من كردم اول

 كه  چون  است با پيري ات زندگاني؟
 كه معنيش جز وق��ت پيري نداني
ناتوان��ي دورة  از  مي پرس��ي   چ��ه 
 نمان��د در اي��ن خان��ة اس��تخواني
 ت��و گ��ر مي تواني مده ب��ه رايگاني
 جهان كرد از آن بيش��تر سرگراني

و از همه مهم تر بيت زير است: 
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از آن ب����رد گنج م��را دزِد گيت��ي       ك��ه در خواب بودم گِه پاس��بان���ي
چه بسا كه بحث جدايي و رهايي و نفي دلتنگي ها هم به نوعي در انديشه هاي 
بودا رخ نمايانده باش��د به طوري كه اصًا موض��وع زندگاني بودايي از آغاز تاريخ 
اين آيين رس��يدن به آزادي از بند ناداني بوده اس��ت. آزادي يعني رهايي و در 
حقيقت يكي از چهار نش��انة نيروانه است، يعني پايندگي، خوشدلي، آزادي يا 

چيرگي به خود و پاكي.1
همين تعابير در آيين بودا س��بب ش��ده است تا عده اي از خرده گيران چنين 
پندارند كه مقصود آيين بودا رس��يدن به نيروانه به معناي عدم محض اس��ت. 
استداللش��ان اين طور اس��ت تا زماني كه زندگاني دوام دارد، گريز به س��بب 
ناداني امكان ندارد، و عقل ما چنان كه بايد دريابنده نيس��ت كه همة علت هاي 
چيزها را ببيند، اين دانش جزئي ناگزير به كردارهاي نادرس��ت، يعني به كرمة 
بد مي انجامد. مي گويند پس بوداييان پيش��نهاد مي كنند كه با در پيش گرفتن 
يك زندگاني آرام و بي حادثه در يك جامعة منزوي به همة فعاليت هاي حياتي 
پايان دهند. آنان با كاستن از زندگي و رساندن آن به ساده ترين عناصر ممكن، 
از وسوس��ه هاي آز و خش��م و فريب رس��ته اند. به اين ترتيب رهايي در كاري 
نكردن اس��ت و بودايي به هنگام مرگ به نيروانة كامل مي رسد، بي آنكه چيزي 

از او بماند.2
اينجاست كه مدافعين عقايد بودايي به صحنة دفاع آمده و با همة توان خود 

پاسخ منتقدان را به گونه اي ديگر داده و تصريح داشته اند كه: 
زندگاني بودايي، جهاد آش��كاري است با بند، بندگي و هرگونه دلبستگي. اما 
رهايي حالت نفي محض نيس��ت، چه اين نفي فقط شكل ديگري از دلبستگي 
اس��ت با نيرويي كه به همان اندازه مجبوركننده اس��ت. رهايي، روشن شدگي 

1. راه بودا ، ص 114
2. همان، ص 115
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است كه با آن دوگانگي يا نسبيت به معناي كامل تر آن روشن مي شود.1
 در ش��عر »رو به غروب« که يکی از پرتوصيف ترين شعرهای سپهری است و 
خوانن��ده را در مقابل يک تابلوی نقاش��ی قرار می دهد، با ايهام و زيركي خاص 

خود به وقايع 1320 به بعد  نظر دارد: 
جغد بر کنگره ها می خواند

الشخورها، سنگين
از هوا، تک تک آيند فرود...

درست است که سپهری به درون خود خزيده و سخن می گويد، اما درون او 
گاهی به حوادث بيرونی وصل می شود و او را آزار می دهد. اين است که می گويد:

... شاخه ها پژمرده است
سنگ  ها افسرده است

رود می نالد
جغد می خواند...

در اين دفتر بيشترين بسامد را واژة »شب« تشکيل می دهد. واژة شب مفهوم 
دوگانه ای دارد يا »ش��ب عاش��قان بی دل« اس��ت و آن ش��بی است که به قول 

مرحوم استاد همايی حال و هواي عجيبي دارد:
حال ستاره از من شب زنده دار پرس           کز گ����ردش زمانه نياسوده ام دمی

يا:
شب عاشقان بيدل چه شبي دراز باشد        تو بيا كز اول شب دِر صبح باز باشد
           )سعدي(

اما ش��ب س��پهری معمواًل هيچ کدام از دو معنی ياد ش��ده را نمی دهد، بلکه 
منظور او بيش��تر از شب، سياهی های ديگری اس��ت که در آن جامعه دل ها را 

1 - راه بودا، نوشته ب. ل .  سوزوكي، ترجمه ع. پاشايي، چاپ اول 1368 انتشارات اسپرك.
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تاريک و غمگين کرده است:
وای، اين شب چقدر تاريک است!

 از قطعة»غمی غمناک«.

فکر تاريکی و اين ويرانی می بينيم که »ويرانی« در کنار »شب« به کار رفته 
است. درون درة تاريک 

از شعر »درة خاموش«. 

ساعت گيج زمان در شب عمر
از شعر »دنگ«.

يا صفت »ايس��تاده« برای شب در شعر »ناياب«. آيا منظور سهراب از »شب 
ايس��تاده اس��ت« اين نيس��ت که می خواهد از بيداری خود و کسانی که شاهد 
ماجراهای بيمناک دور از چشم عامة مردم هستند سخنی به ميان آورد؟ شايد 
قصد دارد بگويد:»هستند کسانی که به خواب نمی روند و ناظر بر اعمال و رفتار 
خودکامگان هستند«. به هر روی واژه ها بار معنايی دارند و وقتی کنار هم قرار 
می گيرند مفاهيمی را خلق می کنند که می توان از آن طريق به س��نخيت واژه 

به تفکر شاعر پی برد. 

دفتر دوم: زندگي خواب ها
در بحث پيش��ين جای پای جامعة پيرامون س��پهری را کم و بيش در دفتر 
نخس��ت، مرگ رنگ مرور کرديم. در دفتر دوم زندگی خواب ها، پيوند افکار او 
را با بودا درمی يابيم. اگر فلس��فة بودايی را يکی از نمادهای ش��رق به حس��اب 
بياوريم می توانيم توجه خاص سپهری را به شرق توجيه نماييم. توجه سپهری 
به فلس��فه های هندی يا حتی درون گرايی های او نتيجة پويش های او در يافتن 
حقيقت است. اگرچه نمی توان از درون شعرهای سپهری حقيقت را به روشنی 
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توجيه کرد ولی می توان گفت از نظر او حقيقت يک معنای تجريدی ندارد بلکه 
موقوف به جريانات خاص حيات اس��ت که به طور نس��بی می توان به آن دست 
يازيد. در انسان هم جهل وجود دارد و هم غفلت. به همين دليل هر کس قادر 

نيست به رمز و راز عالم هستی پی ببرد.  به قول حافظ:
تا نباشی آشنا زين پرده رمزی نشنوی    گوش نامحرم نباشدجای پيغام سروش

برتراند راس��ل، شارح مکتب اگزيستانسياليسم مقاله ای دارد با نام »آنچه من 
به خاطرش زندگی کردم« )What I have lived for(. در اين مقاله سه شوق را 
مورد توجه قرار می دهد. می گويد: »س��ه عنصر شوق آميز همواره بر زندگی من 
س��ايه داشته است«. نخست از عشق صحبت می کند و از کاميابی های خود در 
اين مرحله س��خن می گويد. سپس اظهار می دارد که هميشه می خواستم بدانم 
در کهکشان ها چه می گذرد. راز اعداد فيثاغورثی کدامند. سپس نتيجه می گيرد 
که اين دو تا )يعنی عشق و علم( مرا تا جايی که می خواستم به سوی آسمان ها 
سوق دادند. ولی زمانی که انديشة من در آسمان ها سير می کرد پيوسته نگاهم 
در زمين می گذش��ت، زيرا در فکرم بود ک��ه کاری کنم تا از مصائب و رنج های 
بشر بکاهم ولی مقدور نشد. به مقالة راسل اشاره شد تا پلی زده باشيم به تفکر 
سپهری. سپهری از تفکر ياد شده خيلی دور نيست. اگرچه در بسياری از موارد 
به درون خود پناه می برد اما پيوس��ته با جنبه های احساس��ی بشر در بيرون از 
وجود خود ارتباط دارد. اگر او به انديشه های بودا توجه پيدا کرد برای آن است 
که مبانی آن را موافق طبعش می يافت. او چون راس��ل می خواهد بر رنج خود 
ب��ه عنوان يک »نوع« غلبه کند. چون آموزه های بودا چنين مس��يری را دنبال 

می کند لذا سپهری با او همراه می شود. 
در دفترهای دوم و سوم و چهارم، سهراب در روياهای خود شناور است. شايد 
اگر به قول فرويد »من برتر« Super ego وجود نداشت خيلی بی پرده درونيات 
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خ��ود را بر روی کاغذ می ريخت. به يک نمونه از کار او توجه فرماييد، خواهيم 
يافت که در يک فضای رويايی دست و پا می زند:

در تابوت پنجره ام پيکر مشرق می لولد...
بيدارم

نپنداريدم در خواب
ساية شاخه ای بشکسته

آهسته خوابم کرد... 
)قطعة »خواب تلخ« از دفتر زندگی خواب ها(. 

اگ��ر چند بار اين قطعه را مرور کنيم کام��ًا به رويايی بودن آن پی خواهيم 
برد. در شعر »فانوس خيس«:

من شبنم خواب آلود يک ستاره ام
که روی علف های تاريکی چکيده ام

... و مهتاب از پلکان نيلی شرق فرود آمد
پريان می رقصيدند...

باز در اين قس��مت می توانيم »رقص پريان« را به يک رويای ش��اعرانه تعبير 
کنيم. 

در شعر »جهنم سرگردان« خطاب به »ابر« می گويد:
... مرا با رنج بودن تنها گذار

مگذار خواب وجودم را پرپر کنم
مگذار از بالش تاريک تنهايی سر بردارم
و به دامن بی تار و پود روياها بياويزم...

و باز در قطعه »يادبود« می گويد:
... من تصوير خوابم را می کشيدم
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و چشمانم نوسان لنگر ساعت را در بهت خودش گم کرده بود...
و يا در همين قطعه:

چگونه می شد در رگ های بی فضای اين تصوير
همة گرمی خواب دوشين را ريخت؟

در شعر »پرده« از لذت خواب و رويا سخن می گويد:
... لذت خوابم می فشارد

فراموشی می بارد
پرده نفس می کشد

شکوفة خوابم می پژمرد...
حتی خواننده ممکن است چنين فکر کند که شاعر اين چند شعر را متواليًا 
پشت هم سروده، چون در يک فضای کامًا رويايی سير داشته است. اين روياها 
تفس��ير يک ضمير عارفانه و تجربه های تجريدی شاعر است که گويی از ضمير 
ناخودآگاه او سرچش��مه می گيرد. چون نوعی تصاوير شاعرانه و انتزاعی حاصل 
کار اوس��ت. گرچه س��پهری به يقين به گونه ای تحت تأثير فلسفه های هندی 
است ولی ش��عر او نمی تواند تعبير عناصر فلسفه های ياد شده باشد. برای مثال 
بودا معتقد است: »هر چه به زندگی سر باز می کند محل رنج و درد است«. اين 
تفکر در فلس��فه های يونانی مثل رواقيون، کلبيون و حتی نگرش های صوفيه و 
عارفان ايرانی موج می زند. يعنی يک حقيقت اس��ت که بودا هم در اين زمينه 

سخن گفته است. 
به اين نکته از کتاب نفثئ المصدور نس��وی خرندزی از مورخان و نويسندگان 

قرن هفتم هجری توجه فرماييد. راجع به دنيا می گويد:
»...و هرگز کام مراد شيرين نکرد تا هزار شربت ناخوش مذاق در پی نداشت و 
سهمی از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد تا هزار تير مصايب به جگر نرسانيد«. 
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و سخن موالی متقيان، سلطان عاشقان حضرت امام علي )ع( است که فرمود: 
»دنيا را س��ه طاقه کردم«. اصواًل حقيقت در هر زبانی شيرين است. بخصوص 

اگر در قالب های هنری ارائه گردد.

دفتر سوم: آوار آفتاب
در »آوار آفتاب«، سه موضوع توجه خواننده را به خود جلب می کند: 

1. نگاه عميق به شرق
2. انزوا در خود
3. سرگشتگي

1- نگاه عميق به شرق
توجه س��پهری به ش��رق را می توان از خال مضامين و مفاهيم در ش��عرش 
دريافت. عواملی که بيانگر چنين تفکری هس��تند بيشتر مربوط به انديشه های 
هندی اس��ت. قبل از اينکه در اين بحث داخل ش��ويم بهتر اس��ت به اين نکته 
توجه ش��ود كه در بين ش��اعران پارسی گوی، ش��خصيت هايی وجود دارند که 
دارای يک »تفکر مرکزی« هس��تند. مثل خيام، عطار، مولوی، سعدی ،حافظ، 
ش��مس مغربی و جزآن. در شعر سپهری مشکل اس��ت انديشه ای را بيابيم که 
تمامی شعرها و مضامين مربوط به آن، چنين انديشه ای را توجيه کند. بنابراين 
نبايد به هنگام بحث پيرامون ش��عر س��هراب، مطلق گرايی کنيم. بهتر است هر 
مضمونی را در جای خود مورد بحث قرار داده و در پايان کار به نتيجه برسيم. 
باز می گرديم به اصل موضوع. يکی از موضوع های مورد توجه س��هراب تفکر 
بودايی يا مؤلفه های آن اس��ت. که يکی از آنها گل »نيلوفر« به ش��مار می رود. 
می دانيم که بس��امد واژة »نيلوفر« در شعر سهراب باالست. علت، آن است که 
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در نظر بودا نيلوفر مظهر آزادگی اس��ت. چرا؟ برای آنکه معمواًل در س��طح آب 
می رويد و خيلی زود از هس��تی خود می ُبَرد و جدا می ش��ود. به نظر می رس��د 
در ش��عر »گل آينه« از دفتر س��وم، مصراع »ای خدای دشت نيلوفر« اشاره به 
»بودا«ست. در اين قسمت به چند نمونه از کاربرد واژة »گل نيلوفر« به اختصار 

می پردازيم: 
- در قطعة »طنين« به وضوح به انديشة بودا نظر دارد:

... به روی شط وحشت برگی لرزانم
ريشه ات را بياويز...

»ش��ط وحش��ت« کنايه از اين عالم اس��ت. به قول حافظ: به ش��بی می ماند 
تاريک، در ميان امواج خروشان که بيم موج گريبان انسان را گرفته در حالی که 
درون گرداب هم س��رگردانيم. اگر ما واژة »لرزان« در ش��عر س��هراب را با واژة 

»سرگردان« در شعر حافظ مقايسه کنيم به مفهومی مشابه می رسيم. 
شب تاريک وبيم موج و گردابی چنين  هايل   کجادانند حال ما سبکباران ساحل ها 

در قطعة »گل آينه«:
شبنم مهتاب می بارد.

دشت سرشار از بخار آبی گل های نيلوفر
و در قطعه ش��عر »گردش سايه ها« گويی س��هراب به نوعی با مرشد خود به 

سخن نشسته است: 
انجير کهن سر زندگی اش را می گسترد

زمين باران را صدا می زند...
نزديک تو می آيم، بوی بيابان می شنوم، به تو می رسم

تنها می شوم...
از تو تا اوج تو، زندگی من گسترده است...
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با تو برخوردم، به راز پرستش پيوستم
از تو به راه افتادم، به جلوة رنج رسيدم

با اين همه ای شگرف!
مرا راهی از تو به در نيست

البته گفتنی اس��ت که در دفتر س��وم آوار آفتاب کم کم و به طور جدی پای 
طبيعت به ميان کش��يده می شود و شاعر آرام آرام مضامين طبيعت را در شعر 
خود داخل می کند و از اينجا به بعد کم و بيش ش��اهد تصاوير بکر طبيعت در 
شعر سهراب هستيم که انس شعر او با طبيعت و الفت با نقاشی همراه طبيعت، 

موضوعی است مشهود و مشهور.

2-انزوا در خود
در دفتر س��وم ش��عری اس��ت با عنوان »شاسوس��ا«. اگر چند بار مضامين و 
واژگان اين قطعه را مرور کنيم کافی اس��ت به »انزوا در خود« شاعر پی ببريم. 

چند نمونه را ذکر می کنيم:
کنار مشتی خاک

در دوردست خودم، تنها، نشسته ام...
در جای ديگری از اين قطعه می آورد:

آن طرف، سياهی من پيداست:
روی بام گنبدی کاهگلی ايستاده ام، شبيه غمی

و نگاهم را در غبار غروب ريخته ام
روی اين پله ها غمی، تنها، نشست

در همين شعر:
... من هوای خودم را می نوشم
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و در »دوردست« خودم، تنها، نشسته ام...
و می بينيم که دو مرتبه واژة »تنها« تکرار می شود

و يا در اين مصرع:
... »من« ديرين، تنها، در اين دشت ها پرسه زد...

و در اين تنهايی ممتد گاهی نگرانی ها و افسردگی ها او را احاطه می کنند. 
... ميان دو لحظة پوچ، در آمد و رفتم

انگار دری به سردی خاک باز کردم
گورستان به زندگی ام تابيد

و در مصراع های زير:
دستم را ببين، راه زندگی ام در تو خاموش می شود

راهی در تهی، سفری به تاريکی
شعر »شاسوس��ا« مظهر يکی از شعرهای رمانتيک سهراب است. به هر روی 

از اين قبيل مضامين فراوان می توان در دفتر سوم يافت. 

3- سرگشتگی
در مورد سرگشتگی به چند نمونه توجه فرماييد:

... مرغی روشن فرود آمد
و لبخند گيج مرا برچيد و پريد..

)از قطعة »بی تار و پود«(

و در قطعة »طنين« باز سرگشتگی را از البه الی واژه ها درمی يابيم:
... نه صدايم
و نه روشنی

طنين تنهايی تو هستم
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طنين تاريکی تو...
و در قطعه »شاسوسا«:

... برگی روی فراموشی دستم افتاد: برگ اقاقيا
و يا: بوی ترانه ای گمشده می دهد...

... اين دشت آفتابی را شب کن
تا من، راه گمشده را پيدا کنم و در جاپای خودم خاموش شوم...

و باز در همين قطعه:
... خوابی را ميان اين علف ها گم کرده ام

دست هايم پر از بيهودگی جستجوهاست 
و باز از گمشدگی:

... لبخند شاسوسا به خاك می ريزد
... و انگشتش جای گمشده  ای را نشان می دهد: کتيبه ای...

و يا: 
... اوج خودم را گم کرده ام...

در قطعة »گل آينه« مجدد واژة »سرگردان« تکرار می شود:
... من کجا لغزيده ام در خواب؟

مانده سرگردان نگاهم در شب آرام آيينه...
و در همين شعر:

... ای تپش هايت شده در بستر پندار من پرپر
دور از هم، در کجا سرگشته می رفتيم...

رنگ می بازد شب جادو
گم شده آينه در دود فراموشی...

در تمام اين دفتر با »سرگش��تگی« ش��اعر روبه رو هس��تيم. در همين چند 
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نمونه ای که آورده ش��د واژه های »گيجی«، »گمش��دگی« و »سرگردانی« را به 
وضوح مي توان يافت. البته بسامد واژة سرگردانی بيشتر از ديگر واژه هاست ولی 

از طريق توجه به فرم )= ريخت( شاهد سرگشتگی درون شاعر می توان بود.

دفتر چهارم: شرق اندوه
اولي��ن ش��عر دفتر چهارم ب��ا نام »روانه« آغاز می ش��ود. ش��ايد اگر نامش را 
»بدرود« می گذاش��ت وجه تس��مية بهتری می ش��د برای آن صورت پذيرد. در 

پايان اين شعر، خودش می گويد:
بدرود

بدرود، و به همراهت نيروی هراس
از قطعه >روانه<

ش��ايد سهراب از روی فصلی از زندگی اش می گذرد و به فصلی ديگر می رسد 
و ب��رای همي��ن از مفهوم »بدرود« س��خن به ميان مي آورد. پژوهش��گرانی که 
پيرامون س��هراب تحقيق كرده و کتاب نوش��ته اند متفق اند که در اين دفتر و 
در بس��ياری از شعرها نگاه سهراب به مولوی است. اين عارف چرخزن که پای 
بر س��ر عالم نهاده و از هرچه جز خدا دس��ت افشانده در فکر سهراب هم رخنه 

کرده است. 
اگر ش��عر »چن��د« را بر وزن: تن تن َت َت َتن بخواني��م جای پای مولوی را 

درمی يابيم: 
من صخره من ام )تن تن َت َت تن(
تو شاخه تويی  )تن تن َت َت تن(
اين بام گلی  )تن تن َت َت تن( ...
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از ويژگی های ديگر اين دفتر است که گاه فضاهای فلسفی در شعر به وجود 
می آورد. خاصه زمانی که از مرگ سخن می گويد:

اين سو تاريکی مرگ
آن سو زيبايی برگ

اينها چه
آنها چه؟

آنها چيست؟
انبوه زمان ها چيست؟

 از قطعة  >هايي<

شيوة طرح چيستی ها شعر را به زبان فلسفه نزديک می کند.
در شعر »شکپوی« نيز وزن  های آهنگين فراوان يافت می شوند: 

بر آبی چين افتاد ) تن تن تن . تن تن تن(
گامی ماند )تن تن تن(

زنجره خواند  )تن َت َت تن(
همهمه ای  )تن َت َت تن(

خنديدند )تن تن تن(
و در ادامة آن:
می بويم، بو آمد

از هر سو، های آمد
هو آمد

من رفتم
او آمد
او آمد
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حتی در قطعه »نه به سنگ« نيز وزن های مولوی مشهود است:
در جوی زمان  )تن تن َت َت تن(

سيمای روان  )تن تن َت َت تن(....
من کوهم )تن تن تن(
می پايم )تن تن تن(
من بادم )تن تن تن(
می پويم )تن تن تن(

اما از نظر محتوا فراوان اشاره هايی دارد که رنگ عاشقانه و رنگ عارفانه دارد. 
در شعر زير »خنده شيطان را بر لب ما آورد« حتی به شيوة بيان چيزی شبيه 

شطحيات است. به بخشی از آن توجه فرماييد:
آب آمد آب آمد

از دشت خدايان نيز
گل های سيا آورد

ما خفته 
او آمد

خندة شيطان را بر لب ما آورد
مرگ آمد

حيرت ما را برد
ترس شما آورد

در خاکی 
صبح آمد
سيب طا

از باغ طا آورد      
 )از قطعة »نا«(
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در اينجا ش��عر را با ترکيب تقطيع گونة عم��ودی آورديم تا نقش وزن هم به 
ذهن متبادر گردد. در ش��عر ياد ش��ده واژه های: »خدايان«، »خندة شيطان« و 
»حيرت ما« نشانة نزديک شدن سهراب به حوزة عرفان از جنس عرفان مولوی 

است. در اغلب شعرها واژة »خدا« را هم می بينيم و هم حس می کنيم:
چشم خدا تر شد )پاراه(

و خدا از تو نه باالتر )همان(
تنهايی ما سوی خدا می رفت  )شيطان هم(

و به نظر می رسد اوج تفکر سهراب در دفتر چهارم را می توان در شعر »شورم 
را« يافت. 
من سازم 

بندی آوازم
برگيرم
بنوازم
بر تارم

زخمة »ال« می زن
راه »فنا« می زن

در همين شعر:
قرآن باالی سرم
بالش من انجيل
بستر من تورات
زيرپوشم اوستا
می بينم خواب

بودايی در نيلوفر آب
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هر جا گل های نيايش ُرست
من چيدم

دسته گلی دارم
محراب تو دور از دست

او باال 
من در پست

نخس��ت نگاهی تجريدی به واژگان و ترکيب های اين ش��عر خواهيم داشت: 
زخمة ال، راه فنا، قرآن، انجيل، تورات، اوس��تا، بودا، نيايش، محراب، باال، پست. 
آيا س��ير ترکيبات و واژگان س��ير تفکر شاعر را نشان نمی دهد؟ آيا يادآور شعر 

معروف محيی الدين عربی نيست که گفت: 
... »لقد صار قليًا قابًا کّل صورئ...«.
قلب من پذيرايی همة صورت هاست

قلب من چراگاهی است برای غزاالن وحشی
قلب من معبدی است برای ترسايان

و کعبه ای است برای حاجيان
قلب من الواح مقدس تورات است

کتاب آسمان قرآن
به همين دليل می توان مدعي شد كه سهراب در دفتر چهارم ره پوی طريقتی 

از جنس عارفان يا صوفيان است.
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بخش دوم
تلفيق شعر و نقاشی در تاریخ
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تاريخ نقاش��ی ايران و گسترده تر از آن بگوييم اسام، هميشه با هنر خطاطی 
و ش��عر همراه بوده است.  سهراب سپهری در حقيقت وامدار اين ارزش ديرينة 
ايرانی اس��امی اس��ت. در اين بخش،  نخس��ت ظهور ارتباط شعر و نقاشی در 
انديشة سپهری را طی قسمتي از يک قطعه شعر بيان نموده، سپس سيری در 
تاريخ هنر نقاش��ی و ش��عر خواهيم داشت و در فرجام دوباره و آهسته به سراغ 

سهراب می رويم، مبادا که چينی روح سهراب آسيبی ببيند. 
ريخته سرخ غروب

جا به جا بر سر سنگ
کوه خاموش است

می خروشد رود
مانده در دامن شب
خرمنی رنگ کبود

)از قطعة »رو به غروب«(

در اين شعر جای پای نقاشی را بدون هيچ ترديدی در ذهن تصوير می کنيم. 
ترس��يم يک غروب درحالی که بازتاب ش��فق و س��رخگونگی های آن را بر پيکر 
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س��نگی درمی يابيم. در همين حال، کوه در جای خ��ود با آن عظمت خاموش 
اس��ت در حالی که رود می خروش��د و تاريکی های ش��ب چون خرمنی از رنگ 
کبود بر دامان دشت شب نشسته است. در اينجا نمونة کوتاهی آوردم تا توجه 
خوانندگان ارجمند را به موضوع اصلی اين کتاب يعنی پيوند نقاش��ی با ش��عر 
سهراب جلب کنم. اکنون موضوع را از نظر تاريخی بررسی می کنيم تا پيشينة 

اين پيوند را مرور نماييم. 
روزگاری که هنرهای اسامی رو به کمال نهاده بود توجه هنرمندان به سوی 
خطاطی و س��پس نقاشی و شعر عطف ش��د. در تاريخ هنر اسامی نقش هايی 
که در روزگار امويان در کاش��ی کاری ها و سنگ پديدار گشت بسيار بديع بود، 
تا جايی که آمده اس��ت: »منصور، خليفة عباس��ی، وقتی که بغداد  را بنا نمود، 
امر کرد بر يکی از گنبدهای آنجا هيکل س��واری را قرار دادند که به وزش باد 
حرک��ت می نمود و از اين قبيل آثار در س��امرا و آثار ديگری از خلفای فاطمی 
در مصر کش��ف ش��د که صور بسياری از حيوانات در آن مشاهده می شود و نيز 

در ابنية آثار اندلس و اسپانيا از اين قبيل صور بسيار نمودار و موجود است«.1
در کاخ »عمرا« نيز نقاش��ی هايی از انس��ان و گل ه��ا و گياهان، فراوان وجود 
دارد.2حتی تلفيق داس��تان و نقاشی را می توانيم در کتاب نوادر ابوزيد سروجی 
ببينيم. نقاش��ی های کتاب نوادر توأمان اس��ت با متن مکتوب کتاب که گويای 
پاره ای از اجتماعات روزگار ابوزيد را روش��ن می س��ازد.3حتی آثاری که از قرن 
هفت��م هجری از هن��ر بين النهرين باقی مانده تأييدی بر پيوند نقاش��ی و خط 

1 . مقدمة عبدالوهاب عزام تاريخ نقاشی در ايران، ص 8.
 Early Muslim Architecture, Leclure by ن��ک:  کاخ »عم��را«  ب��رای مطالع��ه در   .  2

Prefessor Greswell
3 . اين کتاب در س��ال 334 ق )1337 م( توس��ط يحیی بن محمودبن يحیی بن حسن واسطی نگاشته 
ش��د، و در آن بیش از يکصد تصوير وجود دارد که ش��یرين کاری های ابو زيد را نشان می دهد. کتاب 
ياد ش��ده در کتابخانة ملی پاريس در قالب يك نس��خه از مقامات حريری مربوط به قرن چهارم است 

که شیفر، مستشرق معروف، آن را به کتابخانة ملی پاريس اهدا نمود. 



ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

39

و ش��عر اس��ت. در سيطرة هنرهای اس��امی، »هرات« و »سمرقند« در روزگار 
تيمور و ش��اهرخ و بايسنقر و سلطان حسين بايقرا وزيرش، اميرعليشير نوايی، 
دارای ش��اخصيت خاص می باش��ند. در اين حوزه، شيوه هايی در تذهيب، خط 
 Painting School of Herat »و نگارگ��ری به وجود آمد و نام »مکتب ه��رات
را به خود گرفت. در روزگار صفويه ش��اه طهماس��ب اول )930-984ق( و شاه 
عباس )984-1038ق( در تشويق هنرمندان ايرانی کوشيدند و به همين دليل 
آثار بديعی به وجود آمد. نمونة آن کاخ های چهل س��تون، عالی قاپو و مس��اجد 
باش��کوهی اس��ت که اکنون از آن روزگار به يادگار مانده اس��ت. گرچه در اين 
دوران گاه��ی رگه هايی از هنر اروپايی پديدار می گ��ردد ولی خيلی هم جدی 
نيس��ت. طبعًا کش��وری که س��ابقه نگارگری آن به هزارة چهارم قبل از مياد 
می رس��د و چنين تاريخی را در هنر نگارگری پش��ت س��ر می گذارد نمی تواند 
هويت هنری خود را به دس��ت فراموش��ی س��پرده و به هنر بيگانگان روی آور 

شود.1
يکی از هنرهای ايرانيان در طول تاريخ مربوط به آرايش کتاب ها بوده است. 
س��مرقندی ها در نيمة دوم قرن دوم هجري صنعت کاغذ س��ازی را از چينيان 
آموختند و در اواخر قرن س��وم اين صنعت به کش��ورهای ديگر اسامی رسيد. 
قديمی ترين صور کوچک )مينياتور( که از اس��تادان اسامی به جا مانده- و آن 
را در »فيوم« و »اش��مونين« يافتند و هم اکنون در موزه بزرگ اطريش موجود 
اس��ت- مبّين هنر ايرانی است.2 از جملة قديمی ترين کتاب های خطی اسامی 
که تصاوير زيادی در آنها وجود دارد، بيش��تر در طب و علوم و فنون مکانيکی 
است کتاب الحيل الجامع بين العلم و العقل جزری، عجايب المخلوقات قزوينی، 

1 .  باستان شناس��انی چون: س��ر اوريل شتاين، پروفسور هرتس��فلد و گريشمن ظرف هايي سفالی در 
تپه های همدان، شیراز و نهاوند به دست آوردند که هنر کهن ايرانیان را تأيید می کند.

Arnold and Grohmann, The Islamic book, P.2. :2 . نک
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کليله و دمنه و مقامات حريری است که در آنها نقاشی به کمک متن می رود.1 
زکی محمدحسن در کتاب خود از هنرستان بغداد سخن به ميان می آورد ولی 
می نويس��د: »... اول هنرس��تان نقاشی و صورت کش��ی در اسام، مدرسة بغداد 
يا هنرس��تان عراق بوده و اس��تادان فنی صورت های کوچک را در نس��خه های 
خطی کتب اس��امی که دورة آن پيوسته به روزگار خافت خاندان بنی عباس 
است به اين هنرستان نسبت می دهند. هنرستان مزبور با وجود داشتن اين نام 
هنرس��تان عربی خالص نبوده چنان که خالص بودن ايرانی آن هم بعيد خواهد 
بود. اگرچه کشور ايران يگانه سرزمينی است که اين هنر و فن در آن بروز کرد 
و ظهور نمود، سپس پيشرفت و ارتقا يافته و راه را برای هنرستان های ديگر باز 
کرد«.2 منظور ما در اين کتاب تاريخ نقاشی نيست بلکه نشان دادن پيوندهايی 
است که ش��عر با نقاشی دارد. چنين تلفيقی، امروز به وجود نيامده و سابقه ای 

کهن دارد. 

همبستگی هنر نقاشی و شعر 
از ديرزم��ان تا امروز اغلب نقاش��ان، خطاط هم بودن��د و يا بالعکس تا حدی 
که امروز نوعی هنر به وجود آمده به نام »خط نقاشی« يعنی با خط ترکيباتی 
خلق می کنند که چش��م را نوازش می دهد. در پديد آوردن نس��خه های مصور، 
همبس��تگی نقاش��ی و متون ادبی ط��رح می گردد. حتی در زبان فارس��ی بين 
نگاشتن )نوشتن( و نگاريدن و يا نگارگری )نقاشی کردن( پيوندی روشن وجود 
دارد و نياز به توضيح نيس��ت. اگر ما هن��ر کتاب آرايی را به عنوان يک مصداق 
طرح کنيم آنگاه تذهيب، صفحه آرايی، حاشيه سازی، صحافی و جدول کشی هر 
کدام می تواند در به وجود آوردن يک کتاب س��هم داشته باشد. بنابراين امکان 

1 . تاريخ نقاشی در ايران 1336، دکتر زکی محمدحسن، ترجمة ابوالقاسم سحاب، صص 45-44.
2 . )همان : ص 45(
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دارد تمام عوامل ياد ش��ده در يک کتاب به کار روند و اينجاست که همبستگی 
بين مصوران، نقاش��ان، وراقان، مذهبان، صحافان و قطاعان مشخص می گردد. 
اگ��ر از اين زاويه نگاه کنيم مش��ابهتی را بين هنر کتاب آرايی آن روزگار و هنر 
گرافيک امروزی باز می شناس��يم و می دانيم که اساس هنر گرافيک بر تلفيق و 
ترکيب در عنصر نگارش)زبان نوشتاری( و نگاره)زبان تصويری( مبتنی است. در 
هنر کتاب آرايی نيز چنين اس��ت: وجود کتيبه هايی از ادبيات در شعر يا سطور 
نوش��ته در داخل چهارچوب تصوير که جزئی با اهميت و غالبًا تعيين کننده از 
کل ترکيب بندی ها را تشکيل می دهند دليل روشنی بر اين مدعاست. بنابراين 
ش��ايد منطقی تر باشد هنر تصويری قديم ايران را عمدتًا نوعی »هنر گرافيک« 
تلق��ی کني��م و کارکردی نظير هنر گرافيک را از آن توقع داش��ته باش��يم، نه 
کارکرد يک هنر مس��تقل را. مثًا هنر نقاش��ی در مفهوم چينی و يا اروپايی آن 
چيزی جز نشر و گسترش انديشه های ادبی نبوده است که در شرايط اجتماعی 
ادوار مورد بحث، خواس��ت و سياست و ذوق و سليقة خواص � به ويژه شاهان و 

اميران � جهت آن را معين می کرده است.1
ما س��خن را از نس��خه های خطی آغاز کرديم که عنصر نقاشی با آن آميخته 
بود. همين نس��خه های خطی ميراث مکتوبات فارس��ی بودند که از نس��ل های 
گذش��ته به دس��ت ما رسيدند. اين ميراث با حضور اس��ام در ايران چه از نظر 
کّمی و چه از لحاظ کيفی ارتقا پيدا کرد. مناطق ايران و آسيای مرکزی که به 
دين مبين اس��ام گرويدند آثاری را به وجود آوردند که عاوه بر ارزش هنری 
آن، روح معنوي��ت و پاکبازی در آن م��وج می زد. در يک نگاه از رودکی تا نيما 
اين مدعا را اثبات می کند. منظومه های داستانی چه حماسی و چه غنايی پر از 
تصويرهای ذهنی و حکمت های عينی هستند. برای نمونه اولين حماسة جهان، 

1 . همگامی نقاشی با ادبیات در ايران، ص 15.
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حماس��ة س��ومری ها به نام گيلگمش اس��ت. در طول اين حماسه، او به دنبال 
گياهی اس��ت که بيابد، بخورد و نميرد. حماس��ة ايلياد و اديسه بر سر دزديدن 
و پس گرفتن يک زن اس��ت. پاري��س فرزند پريام، هل��ن زرين موی را فريفتة 
خود می کند و می ربايد. هلن همس��ر مناس و مناس برادر آگاممنون پادشاه 
آخائيان اس��ت. آگاممنون لش��کری فراهم می کند و برای پس گرفتن هلن به 
تروا می رود. ده سال اين جنگ طول می کشد تا يونانی ها هلن را بازپس گيرند. 
حماس��ه های ديگر مثل شانسون دو روالن فرانسوی ها و يا نيبلونگن قوم ژرمن 
و يا رامايانا و مهاباراتا هند باس��تان کم و بي��ش چنين حال و هوايی دارند. در 

صورتی که حکمت در شاهنامه ي فردوسی موج می زند: 
ن��ام و  خ����واب  از  و  آرام  ز  ب��ري��ده  کج��ا آن ک��ه بر کوه بودی کنام  
کج���ا آن که س��ودی س��رش را به ابر کجا آن که بودی شک��ارش هژبر 
ُخن��ک آن که ج��ز تخم نيکی نکش��ت همه خاک دارند و بالين و خشت 

ادبيات غنايی ما نيز چنين است. در خسرو و شيرين نظامی که يک داستان 
عاش��قانه اس��ت و تغزل، لحظه لحظة آن را پر کرده است در نهايت انسان را به 
خدا وصل می کند. روح نقاشی های ايرانی هم چيزی جز اين نيست. غزل حافظ 
هم چنين خاصيتی را دارد. چرا؟ برای اينکه هنرمندان و شاعران ما دريافته اند 
»ما عنداهلل خيٌر وأبقی«: آنچه به خداوند منتهی می گردد درس��ت است و باقی 
می ماند.اين تفکر در تم��ام آثار مکتوب و هنر ايرانی جريان دارد. اگر بخواهيم 

همة تفکر سعدی را خاصه کنيم به اين يک بيت خواهيم رسيد: 
دو چيز حاصل عمر است نام نيک و صواب   چوزين دو درگذری کلمن عليها فان
خطاط��ان، همراه مضامين حکم��ی تغييراتی در کار خود پديد آوردند و هنر 
خطاطی را رونق بخش��يدند. بنابراين »تح��ول هنر کتاب آرايی ايرانی به تدريج 
نظام زيبايی شناس��ی کاملی را طی می کند که ساختار آن در تمامی اجزا و در 
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کل از منطقی يگانه برخوردار اس��ت. تطبيق متقارن عناصر، تقس��يم متناسب 
س��طوح، تنظيم هندسی نقوش، تلفيق موزون خط ها و ترکيب متعادل رنگ ها 
همه دستاوردهای هنر اس��امی � ايرانی هستند که وحدت مضمونی و بصری 
را در نسخه های خطی فارس��ی تأمين می کنند. بدين گونه پيوندی درونی بين 
اجزای مختلف کتاب، از جلد و سرلوح تا صفحات متن و تصوير، به وجود می آيد 
ک��ه محصول پيروی هنرمندان و صنعتگران از الگوی فرهنگی يگانه ای اس��ت. 
هدف مش��ترک اس��تادان خطاط و نقاش و مذّهب و صحاف نيل به آن زيبايی 
متعالی اس��ت که نه فقط چش��م ها را بنوازد، بل دل ها را روش��ن کند. »برای 
نمونه جلوة کامل چنين هنری را در نفيس ترين نس��خه های خطی س��ده های 
نهم و دهم از جمله در نس��خه های شاهنامه ي بايسنقری، شاهنامه و خمسه ي 
طهماسبی می توان ديد«.1 نمونه ديگر ورقه و گلشاه اثر عيوقی است. اين نسخه 
مربوط به قرن های ششم و هفتم هجری است که در حال حاضر در موزة توپ 
قاپوس��رای شهر استانبول ترکيه موجود است. تصويرهای اين اثر که با مفاهيم 

متن مطابقت دارد نيز دليلی ديگر بر پيوند هنر نقاشی و ادبيات می باشد. 
»تصوير ش��اهنامه« )733  ق( که اکن��ون در کتابخانة دولتی لنينگراد وجود 
دارد نمونه های خوبی از نقاش��ی سنخ ش��يراز در آن زمان می باشد. اين کتاب 
دومين نس��خه از کهن ترين کتب خطی و مصور ش��اهنامه ي فردوسی به شمار 
می آيد. شيوة عام نقاشی ها با سترگ نمايی و ديواره انگاری قرابت دارد. پيکرهای 
درش��ت � اغلب به بلندی تصوير � بر زمينه ای س��رخ يا زرد مايم که در ماية 
رنگ پس زمينة نگاره هاس��ت ترسيم شده اند. گاهی اين پس زمينة اصلی کامًا 
با نقوش زينتی پر می شود. ترکيب بندی اکثراً هنوز کتيبه وار و قاب بندی شده 
است.2 نقاشی هايی از اين دست کم نيستند. در همين شاهنامه ي فردوسی که 

1.  همگامی نقاشی با ادبیات در ايران، ص 24 )پانويس(.
2 . همان ، صص 28 و 29.
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از آن س��خن رفت اکثراً داس��تان ها تبديل به تصوير شده اند. حتی شاهنامه ها، 
رباعيات خيام و يا داس��تان های مثنوي که امروز ي��ا به نثر تبديل می گردند و 
يا ش��بيه نسخة اصلی چاپ می شوند همراه با نقاش��ی هايی ارائه می  گردند که 
گويای درونمايه های داس��تان ها و حکايت هاست. در کتاب های درسی »جدال 
س��عدی با مدعی« را در اغلب نس��خه ها همراه با تصوي��ر می يابيم. ديوان های 
شاعران ديگری که ممکن است کمتر مورد مطالعه قرار گرفته باشند نيز چنين 
اس��ت. در داس��تان همای و هماي��ون خواجوی کرمانی که اواخر قرن هش��تم 
)799 ق( س��روده شده و اکنون اصل آن در موزة بريتانياي لندن موجود است 
به ش��ش تصوير برمی خوريم که جنيد س��لطانی بغدادی آن را کش��يده است. 
تصويرهای ياد ش��ده ني��ز برگرفته از متن بوده و ب��ا مضامين و درون مايه های 
داس��تان همبس��تگی دارد. در آثار به جا مانده از س��دة نهم هجری، خاصه در 
روزگار سلطان حس��ين بايق��را )873-911 ق( آميختگ��ی هنرهای مختلف از 
جمله: ش��عر، تاريخ، نقاشی، خطاطی، تذهيب، صحافي، معماری و ديگر صنايع 
دستی موج می زند. شاعرانی چون جامی و نوايی، نقاش و مينياتوريستي چون 
کمال الدين بهزاد و خوشنويس��ی چون سلطانعلی مشهدی دستاورد هاي هنری 
اين روزگارند. در اين زمينه، يعنی پيوند نقاش��ی و شعر، آن قدر آثار قابل توجه 

وجود دارد که خود موضوع چندين کتاب می تواند باشد.1

1 . برای اطالعات بیشتر نک: همگامی نقاشی با ادبیات در ايران، نوشتة م. م. اشرفی، ترجمه رويین 
پاکباز، انتشارات نگاه، 1367.
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بخش سوم
ذهنيت شعر در نقاشی
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در ش��عر س��هراب تصاوير و واژگانی که فضای يک تابلوی نقاشی را به وجود 
می آورند فراونند. در اين بخش قصد داريم از منظر يک تابلوی نقاش��ی به شعر 
س��هراب بپردازيم. بنابراين واژه هايی که به کار گرفته می ش��ود بايد به نوعی با 
ابزار نقاش��ی رابطه و همبستگی داشته باشد. در فصل پيشين هم پيوند شعر و 
نقاشی را در مسير تاريخ به اختصار بررسی کرديم. دفتر اول سهراب مرگ رنگ 
ناميده ش��ده است. از همان نخس��ت واژة »رنگ« توجه را به سوی يک تابلوی 
نقاش��ی می برد. چون ماية نقاشی رنگ اس��ت و بدون ايجاد رنگ های مختلف 
ش��اعر قادر نيس��ت به تفکر خود عينيت ببخش��د -حداقل در س��بک و سياق 
ش��خصيتی مثل سهراب. اولين ش��عر اين مجموعه »در قير شب« نام دارد. در 

تشبيه قير شب، وجه شبه تاريکی است: 
ديرگاهی است در اين تنهايی

رنگ خاموشی در طرح لب است 
بانگی از دور مرا می خواند

ليک پاهايم در قير شب است
»رنگ خاموشی« و »ش��ب« از اصطاحاتی است که می توان مصداق آنها را 
در حوزة واژگان يک نقاش دريافت. »پای در قير شب« بودن يک تصوير حّسی 
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اس��ت. يعنی ما می توانيم گرفتار ش��دن پای ش��خصی را در جسم قير متصور 
ش��ويم. می توانس��ت به جای قير از يک »اس��م معنی« بهره بگيرد. ولی چون 
نقش پردازی ذهن ش��اعر، مابه ازای خارجی مشبه به را از ناخودآگاه خود فراهم 

می آورد، به چنين تشبيهی متوسل می شود.
در ش��عر »دود می خيزد« در کامی موزون »اميد« را به تصوير می کش��د و 

خود از »تصوير اميد« ياد می کند: 
دست از دامان شب برداشتم
تا بياويزم به گيسوی سحر...
بر تن ديوارها طرح شکست

کس دگر رنگی در اين سامان نديد
چشم می دوزد خيال روز و شب

از درون دل به تصوير اميد 
می بينيم که خود شاعر از »تصوير اميد« سخن به ميان می آورد و باز واژه های 
»طرح«، »رنگ« و »تصوير« را به کار می برد. ما در همين بخش نگاه سهراب را 
به ش��ب که عينيت سياهی در آن تجلی دارد، در يک نگاه مقايسه ای می آوريم 
تا شاهد تصاوير متنوع با نگاه نقاشانه باشيم. در شعر »سپيده« چند تصوير ناب 

نقاشی وار ارائه می دهد: 
درهم دويده سايه و روشن

لغزان ميان خرمن دوده
شبتاب می فروزد در آذر سپيد

همپای رقص نازک نيزار
مرداب می گشايد چشم تر سپيد

خطی ز نور روی سياهی است
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گويی بر آبنوس درخشد زر سپيد
 تصوير سايه و روشن آن هم ميان تاريکی ها در حالی که شبتاب در حال فروزش است.

)باد هم آرام می وزد(، ،حرکت نی ها را در نيزار به »رقص نازک« نيزار تش��بيه 
کرده. در اينجا صفت »نازک« معنی آرام می دهد. مرداب چشم باز کرده و آب 
درون آن از زاللی پيداس��ت. مرداب به چش��م گريان تش��بيه شده است. جسم 
ش��بتاب بر سياهی شب چون اليه ای از طای س��پيد است که در چوب سياه 
آبنوس کار ش��ده باش��د. آيا اين تصاوير نمی تواند همبس��تگی نقاشی و شعر را 

بنماياند؟
در ش��عر »مرغ معما« و در بسياری از ش��عرهای ديگر شاعر به تنهايِی خود 
اش��اره دارد. اين تنهايی نه مصداق جدايی بلکه نموداری از بی همزبانی ش��اعر 
است. در اکثر موارد که شاعر از تنهايی خود سخن به ميان می آورد، در کنارش 
شب را تصوير می کند. در همين شعر »مرغ معما« دوباره سراغ سياهی می رود 

با واژه های »خاموشی« و »سايه«.
به پاره ای از شعر توجه فرماييد:

دير زمانی است روی  شاخة اين بيد
مرغی بنشسته کو به رنگ معّماست

نيست هم آهنگ او صدايی، رنگی
چون من در اين ديار، تنها، تنهاست

قب��ل از بحث در ادامة موضوع اصلی اين بخش، نقبی به نقد روان ش��ناختی 
می زنيم. زيرا می تواند در توجيه مبانی و ساختاری توضيحات مؤثر باشد. اصواًل 
الزم نيس��ت اثبات کنيم که بين ادبيات و درون انسان همبستگی وجود دارد: 
»روان انسان ادبيات را می سازد و ادبيات روان انسان را می پروراند. دريافت های 
روانی انس��ان به جنبه هايی از حيات طبيعی و انس��انی نظر می کند و مايه های 
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آفرينش های ادبی را فراهم می آورد«.1 س��هراب در بسياری از شعرهای خود از 
»تنهايی« ياد می کند. اين تنهايی اگرچه بسيار آرام در شعر طرح می شود ولی 
می نمايد که پش��ت آن پر است از خروش و فرياد. اگر به قول فرويد »من برتر 
)Super ego( اين همه در س��هراب قوی نبود ش��ايد می توانست نوعی احساس 
 guilty ناخ��ودآگاه از گن��اه را بيافرين��د که در ش��کل حاد به يک عق��دة گناه
Complex تبديل می ش��د. در اينجا منظور از گناه، س��رپيچی از تعاريف دينی 

و يا انس��انی نيست، منظور بيان شاعرانه  به صورتی حادتر و گشاده تر است. به 
هر روی س��هراب، خود را به مرغی تنها که شناخته شده هم نيست و به صورت 
يک »معما« س��ت تصوير می کند. نيز کاربرد واژة »رنگ« باز تصوير ش��عر را به 
نقاش��ی نزديک می کند. خاصه »مرغ« تنهايی که بر روی ش��اخه ای نشسته و 

مانند خودش است نه هيچ مرغ ديگری: 
گرچه درونش هميشه پر ز هياهوست

مانده بر اين پرده ليک، صورت خاموش
روزی اگر بشکند سکوت پر از حرف
بام و در اين سرای می رود از هوش

و باالخره تعبير فرجامين از درون خود: 
قالب خاموش او صدايی گوياست

شعر سپهری يادآور کام مولوی است که می فرمايد »من ز ُپّری سخن باشم 
َخُمش«.

آنچه اينجا آمد، ادامة س��خن پيشين است. اگرچه کاربرد واژه های »پرده« و 
»صورت« در نقاشی روشن است. 

در ش��عر »روش��ن شب« باز شاعر س��راغ ش��ب می رود. اين بار »شب« را با 

1 .  مبانی و روش های نقد ادبی، ص 131.
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»آتش« روش��ن می کند. دود اين آتش به گونه ای در ذهن نقاشی چرخ می زند 
که ويرانه هايی کمرنگ در پس آن ديده  شود: 

روشن است آتش درون شب
وز پس دودش

طرحی از ويرانه های دور
آتش��ی روشن در کبودی شب خاطرة تابلوهای زيادی را به ذهن هر کدام از 
م��ا تجديد می کند ولی ويرانه های پس دود اين آتش تصويری بديع به ش��مار 

می رود. 
در همين شعر باز يک تصوير نقاشی وار به دست می دهد: 

خواب دربان را به راهی برد
بی صدا آمد کسی از در

در سياهی آتشی افروخت
بی خبر اما

که نگاهی در تماشا سوخت
تصوي��ر در تابلوی باال به يک »نماهنگ« يا کليپ نزديک می ش��ود تا نقاش 
بتواند تصاويری را به دس��ت دهد که تنها خيال انگيز نيس��تند بلکه در خارج از 
ذهن هم قابل رويت  باشند. دربانی که خواب او را می برد، کسی بی اجازة او در 
تاريکی شب چراغی روشن می کند و اين آتش نگاهی را به خود جلب می نمايد. 
ش��ايد بيان موضوع به نثر چندان دلپذير نباش��د ولی وقتی تصاوير در س��خن 

سهراب می لغزند آنگاه با ُحسن تأليف می پيوندند. 
در ش��عر »غمی غمناک«: غمی عميق را با بهره جس��تن از سياهی)ش��ب( 
ترس��يم می کند. در اين ش��عر س��هراب از غم خود که س��نگين ترين غم است 
صحبت به ميان می آورد. باز هم نام »رنگ« را می برد: »نيست رنگی که بگويد 
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با من«. در اينجا سهراب از رنگی گنگ سخن می گويد که قابل تعبير و تفسير 
)Hermenotic( می باش��د. می توانيم س��ياهی را در شعر سهراب به عنوان يک 
نقاش با دو نگاه بيان کنيم. نگاه اول س��ياهی اي که با نااميدی و تيرگی پيوند 
دارد، و نگاه ديگر اينکه مجموعة طيف رنگ ها در رنگ س��ياه نهفته اس��ت. اما 
شاعر با بسامد بااليی شب را در مفهوم منفی به کار برده است. به عبارتی ديگر 

شب سپهري شب عاشقان بيدل نيست بلکه: 
دست جادويی شب

در به روی من و غم می بندد
می کنم هر چه تاش
او به من می خندد    

 )از قطعة»در قير شب«(

شعر»خراب« از مجموعه مرگ رنگ چند ويژگی دارد. 
1. همچنان در اين قطعه شعر، »شب« هم نقش دارد. 

2. بی حوصلگی و مال از شعر می بارد. 
3. واژگانی که در حوزة نقاشی به کار می روند در شعر يافت می شود. 

قب��ل از اينکه بخواه��م مطالبی را پيرامون قطعة ياد ش��ده ارائ��ه نمايم فکر 
می کردم اگر س��هراب قصد داش��ت که اين شعر را تبديل به يک تابلوی نقاشی 
کند از چه رنگ هايی بهره می گرفت؟ اجازه فرماييد اجزای شعر را مرور کنيم. 

شايد بتوانيم به اتفاق تصميم بگيريم: 
فرسود پای خود را چشمم به راه دور

تا حرف من پذيرد آخر که: زندگی
رنگ خيال بر رخ تصوير خواب بود

ش��ايد بتوانيم فکر کنيم که بخش نخست ش��عر که سه پاره است مقدمه ای 
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اس��ت بر همة قطعة »خراب«. اگر چنين باش��د آن  وقت براعت استهال دارد. 
چون از نخس��ت فضای ش��عر را ترس��يم می کند. زندگی در چشم شاعر چنين 

معنی می شود: 

زندگی = رنگ خيال بر رخ تصویر خواب
خيال چيس��ت که رنگ آن باش��د؟ خواب چيس��ت که تصوير آن باشد؟ در 
همي��ن مقدمه، چند واژه نظر ما را به خود عط��ف می دارد. واژه های »خيال«، 
»رخ«، »رن��گ« و »تصوي��ر« که همگ��ی می توانند دس��تمايه های يک تابلوی 
نقاش��ی باشند. به کاربرد واژه هاي »رنگ« و »تصوير« در بخش های ديگر شعر 

توجه فرماييد:
خوب زمانه رنگ دوامی به خود نديد
تصوير جغد زيب تن اين خراب بود 

حال، به س��ير واژه های اين قطعه توجه فرماييد: فرسودن، خيال، رنج، هجر، 
ش��کوه، ش��ب، ُپر شکس��ت، پي روی آب بودن، خار، گلوی خشک، شب رنج، 

ملول، زوال، افسرده، جغد و خراب. 
مرور واژه ها، ما را به چه رنگ هايی در يک تابلوی نقاش��ی رهنمون می کند؟ 
ش��ايد بگوييم: رنگ خيال. آنگاه س��ؤال می ش��ود که »خيال« چه رنگی دارد؟ 
باز پاس��خ اين سؤال ما را گرفتار خواهد کرد. اما بنده احتمال هرگونه نقدی را 
می پذيرم و می گويم به رنگ »سپيد« و »سياه«. زيرا پاره ای از زندگانی پر است 
از اميد و نش��اط، و پارة ديگر غم و مال. البته همة هنرمندها و نويس��ندگان 
و صاحبان فضيلت می کوش��ند تا آن س��ياهی مال آور را به ياری هنر کمرنگ 

نموده و به سپيد نزديک کنند. 
در ش��عر »جان گرفته« از دفتر اول، ش��اعر با خيالی درگير اس��ت ولی آنچه 
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عايد می ش��ود بهره گيری از واژه هايی اس��ت که گويای تلفيق ش��عر و نقاش��ی 
سهراب است: 

من به هر فرصت که يابم بر تو می تازم
شادی ات را با عذاب آلوده می سازم

با خيالت می دهم پيوند تصويری
که قرارت را کند در رنگ خود نابود...

نقش های رفته را باز آورد با خود غبارآلود...
چشم مي لغزيد بر يک طرح شوم

پيوند تصويری با خيال که حاصلش ايجاد بی قراری باشد آن هم با نقش های 
وهم آمي��ز که بر يک طرح ش��وم بلغزد حاصل تصويرس��ازی يک ش��اعر نقاش 
می تواند باش��د. چ��را که واژه های »تصوير«، »رن��گ«، »نقش« و »طرح« ويژة 
نقاش��ی اس��ت، اگر چه در شعر کاربرد داشته باش��د. همين شيوة کاربرد را در 

قطعة »دلسرد« از دفتر اول نيز مشاهده می کنيم كه اين گونه آغاز مي شود:
قصه ام ديگر زنگار گرفت...
باد نمناک زمان می گذرد
رنگ می ريزد از پيکر ما 

خانه را نقش فساد است به سقف
سرنگون خواهد شد بر سر ما

در بررسی چند قطعه ای که تا کنون پيرامونش سخن رفت � اگر دقت كرده 
باش��يم � از واژه های »نقش«، »تصوير«، »رنگ« در آنها بس��يار استفاده شده 

است. 
در دفتر اول، سهراب شعری دارد با نام »درة خاموش«؛ اگرچه دستماية اين 
ش��عر مثل ش��عرهای ديگر کلمات و ترکيبات است ولی اين بار همة شعر، يک 
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تابلوی نقاش��ی است. خواننده وقتی شعر را مرور می کند اين تابلو را می بيند و 
در ذهن خود تصوير می کند. در اينجا، همة شعر را می آوريم: 

سکوت، بند گسسته است
کناره دره، درخت شکوه پيکر بيدی

در آسمان شفق رنگ
عبور ابر سپيدی

نسيم در رگ هر برگ می دود خاموش
نشسته در پس هر صخره وحشتی به کمين

کشيده از پس يک سنگ سوسماری سر
ز خوف درة خاموش
نهفته جنبش پيکر

به راه می نگرد سرد، خشک، تلخ، غمين
چو مار روی تن کوه می خزد راهی،

به راه، رهگذری
خيال دره و تنهايی

دوانده در رگ او ترس
کشيده چشم به هر گوشه نقش چشمة وهم

ز هر شکاف تن کوه
خزيده بيرون ماری

به خشم از پس هر سنگ
کشيده خنجر خاری
غروب پر زده از کوه

به چشم گم شده تصوير راه و راهگذر
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غمی بزرگ پر از وهم
به صخره سار نشسته است

درون درة تاريک
سکوت، بند گسسته است

تصاوير بديعی که س��هراب خلق کرده نياز به هيچ گونه توضيح و تفس��يری 
ندارد. فقط می تواند يادآور يک تابلوی نقاش��ی باش��د يا بالعکس برگردان يک 

تابلوی نقاشی به شعر. 
در شعر »دنگ«:

واژة نقش: می شود نقش به ديوار رگ هستی من
تکرار واژه: می رود نقش پی نقش دگر

واژة رنگ در يک پاره: رنگ می لغزد بر رنگ
در شعر »ناياب« از دفتر اول:

واژة نقش: تا مرزهای دور خيالم دويده است نقش زوال را
واژة کشيدن)نقش(: بر هر چه هست، روشن و خوانا کشيده است

واژة »زنگار«: در اضطراب لحظة زنگارخورده ای
تکرار واژة »نقش«: بسته است نقش بر تن لب هايش

واژة »تصوير«: تصوير يک سؤال
در اينجا دامن سخن را در خصوص واژه ها و مفاهيمی که بين شعر و نقاشی 
مش��ترک اند بر  می چينيم. ولی اين توضيح را ض��روری می دانيم که اگر به ذکر 
چند قطعه در زمينه همبس��تگی نقاشی و شعر س��هراب بسنده کرديم، مشت 
را نمونة خروار ديديم. بايد گفت که کاربرد واژه هايی که بين ش��عر و نقاش��ی 
مشترک اند در ديوان سهراب به وفور يافت می شوند. اما آغاز سخن را با پاره ای 
از يک شعر تصويری سهراب به نام »رو به غروب« گشوديم. در پايان اين بخش 
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نيز تمامی آن قطعه را می آوريم: 
ريخته سرخ غروب

جا به جا بر سر سنگ
کوه خاموش است

می خروشد رود
خرمنی رنگ کبود

***
سايه آميخته با سايه

سنگ با سنگ گرفته پيوند
روز فرسوده به ره می گذرد
جلوه گر آمد در چشمانش
نقش اندوه پی يک لبخند

***
جغد بر کنگره ها می خواند

الشخورها سنگين
از هوا، تک تک، آيند فرود:

الشه ای مانده به دشت
َکنده منقار ز جا چشمانش،

زير پيشانی او
مانده دو گود کبود

***
تيرگی می آيد

دشت می گيرد آرام
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قصة رنگی روز
می رود رو به تمام

***
شاخه ها پژمرده است
سنگ ها افسرده است

رود می نالد
جغد مي خواند

***
غم بياميخته با رنگ غروب

می تراود ز لبم قصة سرد:
دلم افسرده در اين تنگ غروب

دفتر پنجم: صدای پای آب
صدای پای آب در حقيقت شناس��نامه و هويت ش��اعری سپهری است. چند 

ويژگی را می توان در اين دفتر برشمرد:
1. بلوغ فکری شاعر در ساختار و فرم

2. مصداق شعر شيخ محمود شبستری در سراسر شعر او طنين دارد:
جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

که هر چيزی به جای خويش نيکوست
3. خدا و طبيعت در البه الی تمام شعرهای او شکفته است.

4. س��پهری در صدای پای آب در قله ايستاده است و رتبه و مقام شاعری او 
با اين دفتر به اوج می رسد.

برای روشن شدن مطالب ياد شده نمونه هايی از همين دفتر می آوريم. 
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در نخس��ِت اين دفتر گفتيم که صدای پای آب هويت شاعری سپهری است. 
می بينيم که اين دفتر را به مادر خود تقديم می کند. س��پس از خويش س��خن 
می گوي��د: »اهل کاش��انم«. از اوضاع زندگی اش می گويد: »تک��ه نانی دارم«. از 
استعدادش: »سرس��وزن ذوقی« و از دوستانش: »دوستانی، بهتر از آب روان«. 
آن��گاه آيينش را برمی ش��مرد: »من مس��لمانم« و در آخر حرف��ه اش را بر قلم 
می آورد: »پيش��ه ام نقاش��ی اس��ت« و در اين کارنامه پدر خ��ود را نيز معرفی 
می کند: »پدرم پش��ت دو بار آمدن چلچله ها...«، »پدرم نقاشی می کرد«، »تار 
هم می ساخت«، »خط خوبی هم داشت« و سپس آدرس خود را ارائه می کند. 
آن هم به ش��يوة شاعرانه: »باغ ما در طرف ساية دانايی بود«. پس از ابراز هويت 

شاعرانه، زندگی را تعريف می کند:
زندگی چيزی بود، مثل يک بارش عيد، يک چنار ُپرسار

زندگی در آن وقت، صفی از نور و عروسک بود
يک بغل آزادی بود

زندگی در آن وقت حوض موسيقی بود
سپس به پستی و بلندی های حيات داخل می شود

من به مهمانی دنيا رفتم
من به دشت اندوه
من به باغ عرفان

من به ايوان چراغانی دانش رفتم
رفتم از پلة مذهب باال

تا ته کوچة شک...
و مشاهدات خود را به نمايش می گذارد:

چيزها ديدم در روی زمين
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کودکی ديدم ماه را بو می کرد
قفسی بی در ديدم که در آن، روشنی پرپر می زد...

در اي��ن دفت��ر از »گدايی« صحبت می کند که »ص��دای چکاوک« را گدايی 
می کرد و »س��پوری« که به يک »پوس��ته خربزه« نم��از می برد و »بره ای« که 
»بادکن��ک« می خ��ورد و »االغی« که»يونج��ه«را می فهمي��د و»گاوی« که از 
»چراگاه نصيحت« س��ير ش��ده بود. »کت��اب«، »کاغذ«، »موزه«، »مس��جد«، 

»فقيهی نوميد«، »شتر«، »عارف«، »قطار«، »هواپيما«، »خاک« و...
در حقيقت در اين س��فر که به سير يک زندگی می ماند مثل جفری چاوسر 
در کتاب کنتربری می خواهد نام همة اصناف يک جامعه را با ويژگی های زبان 
و منش ش��اعرانة خود بياورد. به ش��خصيت های ديگری که به کار برده توجه 

فرماييد: گل فروش، پسر، کودک، گاری چی، زن، لوله کش، اسب سوار.
نام های حيوانات: بز، اسب.

عناصر طبيعت: موج، برف، آب، فصل، تابستان، دانه، شبنم، خورشيد، گابی، 
باد، کوچه، مهتاب، شب.

نگاه به اساطير: يونان، باغ معلق، گردنة خيبر، بنارس.
پرندگان: طوطی، سنجاقک، سار، پروانه، چلچله.

درخت و گل: پيچک، گل حسرت، مطلق)گل(، گل رنج. 
و محل پرورش گل يعنی: باغ، بيد. 

در اينج��ا م��ا به تنوع کارب��رد اصناف طبيعی و جز آن پ��ی خواهيم برد. در 
گل ها، از گل حس��رت و گل رنج ياد می کند. به عناصر طبيعت، از باد و برف و 
موج توجه دارد. در مش��اغل از اسب س��وار، گاری چی، کودک و پسر سخن به 
ميان می آورد. آنچه مورد نظر است اينکه در کاربرد عناصر ياد شده يک محور 
مش��ترک وجود دارد و آن حرکت اس��ت. حتی از نوع انس��ان به کودک اشاره 
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دارد. چرا که کودک آرام ندارد و دائم در حرکت و تقاس��ت. نيز اس��ب سوار و 
گاری چ��ی در حرکت اند. پرندگان در حرکت ان��د. او ناخودآگاه می خواهد يک 

جريان زندگی و پويا را فرانظر بياورد. 
س��هراب مانند سيزيف، قهرمان داستان معروف آلبرکامو سرنوشت و طبيعت 
پيرامون خود را می فهمد: »آش��نا هس��تم با، سرنوش��ت تر آب«، »عادت سبز 
درخت«. در مس��ير اين سرنوشت اس��ت که از مهربانی به زبان شاعرانه سخن 

می گويد:
من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن

من نديدم بيدی سايه اش را بفروشد به زمين
رايگان می بخشد نارون شاخة خود را به کاغ...

و آنگاه قناعت:
من به سيبی خشنودم

و به بوييدن يک بوتة بابونه
من به يک آينه، يک بستگی پاک قناعت دارم...

در نخس��ت، زندگی را به طور مجمل تعريف کرده ولی در اواخر ش��عر بلند 
خود، اليه های ديگر زندگی را بيشتر می شکافد:

زندگی رسم خوشايندی است
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ

پرشی دارد اندازة عشق
زندگی چيزی نيست که لب طاقچة عادت از ياد من و تو برود

زندگی جذبة دستی است که می چيند
زندگی نوبر انجير سياه، در دهان گس تابستان است

زندگی بعد درخت است به چشم حشره
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زندگی تجربه شب پره در تاريکی است
زندگی حّس غريبی است که يک مرغ مهاجر دارد

زندگی سوت قطاری است که در خواب ُپلی می پيچد
زندگی ديدن يک باغچه از شيشة مسدود هواپيماست

خبر رفتن موشک به فضا
لمس تنهايی ماه

فکر بوييدن گل در کره ای ديگر
زندگی شکستن يک بشقاب است...

در تعريف »زندگی« پاره های بيش��تری از شعر سهراب را آورديم که بگوييم 
صدای پای آب ترجمان يک زندگی شاعرانه همراه  با همة پستی و بلندی های 

آن است.

دفتر ششم: مسافر
ش��ايد بتوان گفت س��پهری در اين دفتر يک فيلم کوتاه از زندگی س��اخته 
که اين فيلم دارای يک ش��خصيت اس��ت. اين مستند حرف خود را از زبان اين 
ش��خصيت که نامش »مس��افر« اس��ت می زند. صحنه های عجيبی را به تصوير 

می کشد. شايد بتوان آن را »راز غريب« دانست. 

تصویرها از زبانی دیگر:
»دم غ��روب« نزدي��ک تاريکی اس��ت. اصواًل ش��ب برای دردمن��دان و افراد 
بی حوصله گاهی دردآور می ش��ود. در اينجا شاعر به اشياء شخصيت داده و آنها 
را خس��ته تصوير می کند. سپس از شيء به ميوه می پردازد. ميوه هايی که نوبر 
بوده و به س��مت »مبهم ادراک مرگ جاری اس��ت« چرا؟ برای اينکه ميوه به 
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م��رور از بين می رود. ضمنًا ش��یء بی جان و ميوه ای ک��ه به هر روی جان دارد 
کنار هم قرار می گيرند. باد هم بوی گل ها را از باغچه برای کس��انی می برد که 
می توانند برای درک طبيعت در زندگی فرصت داشته باشند. حال به فضاسازی 

سپهری توجه فرماييد:
دم غروب ميان حضور خستة اشيا

نگاه منتظری حجم وقت را می ديد
و روی ميز هياهوی چند ميوة نوبر

به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود
و بوی باغچه را باد روی فرش فراغت

نثار حاشية صاف زندگی می کرد
و مثل بادبزن، ذهن، سطح روشن گل را 

گرفته بود به دست
و باد می زد خود را  

ح��ال در چنين فضايی، »مس��افر« يعنی ش��خصيت اصلی اين مس��تند، از 
اتوبوسی پياده می شود. اينجا سپهری ضمير خود را از زبان همين مسافر بيان 
می کند:»چه آس��مان تميزی« و س��پس غم غربت سراغ مس��افر می آيد. اينجا 

»غروب« و »غربت« را کنار هم می آورد تا يک فضای حّسی را خلق کند. 
مسافر »روی صندلی راحتی، کنار چمن نشسته بود« و آنچه را در ضميرش 

می گذرد مرور می کند:
تمام راه به يک چيز فکر می کردم

و رنگ دامنه ها هوش از سرم می برد
خطوط جاده در اندوه دشت ها گم بود

چه دره های عجيبی!
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و اسب، يادت هست
سپيد بود

و مثل واژة پاکی، سکوت سبز چمن زار را چرا می کرد
و بعد، غربت رنگين قريه های سر راه

و بعد، تونل ها
دلم گرفته

دلم عجيب گرفته است
ش��اعر نش��ان می دهد که مغموم و دلتنگ اس��ت. اين هم جزو احوال انسان 
اس��ت که گاهی جل��و پای خ��ود را نمی بيند و زمانی در عرش س��ير می کند. 

سپهری در اينجا ياد گذر زمان می افتد و می گويد:
نه اين دقايق خوشبو، که روی شاخه نارنج می شود خاموش

نه اين صداقت حرفی، که در سکوت ميان دو برگ اين گل شب بوست
نه، هيچ چيز مرا از هجوم خالی اطراف

نمی رهاند
و فکر می کنم

که اين ترنم موزون حزن تا به ابد
شنيده خواهد شد

ش��اعر از »غربت رنگين« و »ترنم موزون حزن« س��خن به ميان آورد.گاهی 
تفسير ترکيب ها مشکل می نمايد مثل همين دو ترکيب اخير. آيا غربت رنگين 
است؟ آيا حزن ملودی موزون دارد؟ شايد همين که می خوانيم و لذت می بريم، 
همان لذت معنی اين ترکيب های بديع باش��د. ام��ا همة ما در اين عالم غريب 
 هس��تيم.  چرا؟  برای  اينکه  به  قول  حافظ:  »تو  را  ز کنگرة  عرش می زنند صفير / 
ندانمت که در اين دامگه چه افتاده است«. آدمی در غربت خود شاهد ماجراهای 
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رنگارنگی اس��ت که شايد همين تنوع بتواند تفس��يری بر اين »غربت رنگين« 
باش��د. باز می گرديم به »نگاه مرد مس��افر« که از ُبهت پيش��ين جدا می ش��ود 
و س��راغ هم��ان فضا می رود که »هياه��وی چند ميوة نوبر...« حاال نگاه ش��اعر 
تغيير می کند. مرد مسافر می گويد: »چه سيب های قشنگی!« شاعر همين جا از 

قشنگی )= زيبايی( سراغ عشق می رود و آن را تفسير می کند:
قشنگ يعنی تعبير عاشقانة اشکال

و عشق، تنها عشق
تو را به گرمی يک سيب می کند مأنوس

و عشق، تنها عشق
مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد

مرا رساند به امکان يک پرنده شدن
و نوشداروی اندوه؟

صدای خالص اکسير می دهد اين نوش
ماحظه می فرماييد ش��اعر ش��عر را با »دم غروب« و به سمت »مبهم ادراک 
مرگ« آغاز می کند و نتيجه را با »عش��ق که نوشداروی اندوه« است نتيجه ای 
مطل��وب عايد خواننده می نمايد. اگرچه عش��ق با اندوه آغاز می ش��ود ولی در 
فرجام، آن را »نوشداروی اندوه« می نامد. آنچه از دفتر ششم برداشت مي شود، 
در يک ُبعد قضيه، همين افت و خيزهای زندگی است. اگر شعر مسافر را تا پايان 
با همين تفکر دنبال کنيم آن وقت به همان مس��تندی که در آغاز بحث اش��اره 

کرديم خواهيم رسيد.
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 دفتر هفتم : حجم سبز
در دفتر هفتم پيام های اميدواری بيش��تر به چش��م می خ��ورد. فعل ها حرکت 

بيشتری دارند. واژه ها شفاف تر و صيقلی ترند: 
شب سرشاری بود

دره مهتاب اندود، و چنان روشن کوه، که خدا پيدا بود...
دست هايت ساقة سبز پيامی را می داد به من...

فرصت سبز حيات، به هوای خنک کوهستان می پيوست...
از چند فراز ياد ش��ده از ش��عر »از روی پلک ش��ب« مفهوم اميدواری کامًا 

مشخص است. 
در شعر بعد يعنی »روشنی، من، گل، آب« 

ابری نيست
بادی نيست

می نشينم لب حوض
گردش ماهی ها، روشنی، من، گل، آب

پاکی خوشة زيست...
نور در کاسة مس چه نوازش ها می ريزد...

پشت لبخندی پنهان هر چيز...
می روم باال تا اوج...

من پر از نورم و شن
و پر از دار و درخت

در اول ش��عر يک جا می گويد: »و چنان روش��ن کوه، که خدا پيدا بود« و در 
ش��عر بعد »رستگاری نزديک، الی ُگل های حياط«. سپهري در قطعه شعر »از 
روی پلک شب« با بردن نام »خدا« و در قطعه شعر »روشنی، من، ُگل، آب« با 
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آوردن واژة »رستگاری« گويی به شعرها قداست می بخشد. 
در ش��عر »و پيام��ی در راه« چهار راهی را در آخرين روزهای اس��فند فرانظر 
می آورد که در آن رفت و آمدها، نش��اط های نو ش��دن س��ال، تح��رک، فعاليت، 
پوياي��ی و ش��ادی را می توانيم در ذهنمان تصوير کني��م. مصداق آن قطعة زير 

است:
روزی

خواهم آمد و پيامی خواهم آورد
در رگ ها نور خواهم ريخت

و صدا خواهم در داد:
ای سبدهاتان پر خواب!

سيب آوردم 
سيب سرخ خورشيد

خواهم آمد، گل ياسی به گدا خواهم داد
زن زيبای جذامی را گوشواری ديگر خواهم بخشيد...

هر چه دشنام، از لب ها خواهم برچيد
هر چه ديوار از جا خواهم بر کند

رهزنان را خواهم گفت:
 کاروانی آمد بارش لبخند!

در اينجا از چند گروه واژه سخن به ميان آمده است. اول واژه هايی که با هم 
س��نخيت دارند مثل: نور، خورشيد، سيب س��رخ، باغ، کوچه، شبنم، کهکشان، 
دب اکبر، ابر، س��ايه، آب، ش��اخه، علف، ميخک، کاج که وجود آنها در طبيعت 

قابل رويت است. 
گروه ديگر حيوانات مثل: اسب، گاو، ماديان، خر، مگس، کاغ، غوک. 
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و گروه ديگر که واژه ها هيچ ارتباطی به يکديگر ندارند. مثل: گدا، زن جذامی، 
دوره گرد، دخترک بی پا.

آنچه اس��تنباط می شود به همان چهارراهی می ماند که توصيفش گذشت. از 
همه رنگ و همه چيز می توان خبر گرفت. ولی در سير اين شعر � »و پيامی در 

راه« � می توان نشاط و خوشدلی شاعر را کامًا حس کرد. 
در شعر »ساده رنگ«

»آسمان، آبی تر« می شود
و »آب« نيز

و زمانی که مادر می گويد: »موسم دلگيری است«،
پاسخ می يابد که: »زندگانی سيبی است، گاز بايد زد با پوست«.

ش��اعر »ودا« می خواند و يا نقاش��ی می کند: »طرح می ريزم، سنگی، مرغی، 
ابری«.

شعر »آب« شعری است اجتماعی. به همين دليل می توانيم بگوييم سپهري 
در دفتر هفتم خيلی ش��فاف سراغ جامعه می رود. گويی تفکر سهراب می تواند 
در تفکر همة مردم عالم جاری باش��د. اجازه فرماييد بخشی از  شعر را بياوريم 

تا تفسير آن ساده تر باشد:
آب را گل نکنيم:

در فرودست انگار کفتری می خورد آب
يا که در بيشة دور، سيره ای َپر می شويد

يا در آبادی کوزه ای پر می گردد
آب را گل نکنيم:

شايد اين آب روان می رود پای سپيداری
 تا فرو شويد اندوه دلی



ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

69

دست درويشی شايد نان خشکيده فرو برده در آب
زن زيبايی آمد لب رود

آب را گل نکنيم:
روی زيبا دو برابر شده است...

مردمان سر رود آب را می فهمند
ِگل نکردندش، ما نيز

آب را گل نکنيم
اگر اين آب گل بشود چه اتفاقی می افتد؟ کفتری که از اين رود آب می خورد 
تش��نه می ماند. اگر آب گل شود سيره ای که پرهايش را در آب زالل می شويد 
از اين نعمت بی بهره می ماند.مردم آبادی آب شربشان از اين رود است اگر گل 
شود تشنه می مانند.اين آب درختان سپيدار را سيراب می کند و شايد گروهی 
برای فراموش کردن غم زندگی کنار اين رود بنشينند و لذت ببرند که در اين 
صورت محروم می شوند. درويشی که از فرط بی نوايی نان خشکيده می خورد و 
از گلويش پايين نمی رود، نان خود را در اين آب تر می کند تا راحت هضم کند 
و گل آل��ود کردن آب برای مرد فقير هم مش��کل ايجاد می کند. از همه مهم تر 
آب زيبايی اس��ت و مثل آينه می تواند تصاوير زيبايی را در خود نش��ان دهد و 
اين باز نمودن زيبايی در آب گل آلود مقدور نيس��ت. کسانی که اين آب را برای 
نشاط ما راه انداختند قدرش را می فهمند و آب را گل نمی کنند. بياييد ما هم 
آب را گل نکنيم. ما می توانيم مصداق تفکر گل آلود کردن آب را در تمام شئون 

زندگی خود بيابيم. 
س��پهری می خواه��د بگويد وقتی آب گل می گردد چ��ه موج منفی به وجود 
می آيد و چقدر جامعه به دردس��ر می افتد. آن��گاه نتيجه می گيرد که قبل از ما 
آب را گل نکردند و تازه و زالل برای ما گذاش��تند، ما نيز برای آيندگانمان اين 
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آب را تميز نگه داريم. 
در شعر »گلستانه« سهراب به بيان اغتنام فرصت می پردازد و به زبانی ساده 

و دوست داشتنی جامعه را اميدوار می کند: 
زندگی خالی نيست:

مهربانی هست، سيب هست، ايمان هست
آری

تا شقايق هست، زندگی بايد کرد
در ش��عر»پيغام ماهی ها« دوباره به شعرش قداست می بخشد و افکار عارفان 

را � اما سپهری وار � منعکس می کند:
تو اگر در تپِش باغ خدا را ديدی، هّمت کن

و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب است
باد می رفت به سر وقت چنار
من به سر وقت خدا می رفتم

و شايد يکی از دوست داشتنی ترين شعرهای سهراب را در همين دفتر بيابيم 
با نام »نشانی«: 

خانة دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسيد سوار

آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخة نوری که به لب داشت به تاريکی شن ها بخشيد

و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت:
نرسيده به درخت

کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازة پرهای صداقت آبی است
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می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ
 سر به در می آرد

پس به سمت گل تنهايی می پيچی
دو قدم مانده به گل

پای فوارة جاويد اساطير زمين می مانی
و تو را ترسی شفاف فرا می گيرد

در صميميت سيال فضا، خش خشی می شنوی:
کودکی می بينی

رفته از کاج بلندی باال
جوجه بردارد از النة نور

و از او می پرسی
خانة دوست کجاست

در مجموعه آثار سهراب، شايد بتوان گفت قطعه شعری که بيشتر از شعرهای 
ديگر در ذهن خوانندگان رسوب کرده، شعر »واحه ای در لحظه« است:

به سراغ من اگر می آييد
پشت هيچستانم...

در اين شعر گاهی مؤلفه های فلسفی به ذهن متبادر می شود:
به سر تپة معراج شقايق رفتند

و يا: 
ساية نارونی  تا ابديت جاری است

و از اين دست تصاوير فراوان يافت می شود.
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دفتر هفتم
در دفتر هفتم و شعر »پشت درياها« شاعر به وطنی ديگر می انديشد و تفکر 

خود را به سوی ناکجا آبادی از جنس خودش پرواز می دهد:
پشت درياها شهری است

که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است
بام ها جای کبوترهايی است

 که به فوارة هوش بشری می نگرند...
 پشت درياها شهری است

قايقی بايد ساخت
در اين شعر به دو تصوير ناب و بدون سابقه برمی خوريم:

خاک، موسيقی احساس تو را می شنود
و صدای پر مرغان اساطير می آيد در باد...

در همين دفتر شعری است با نام »سورة تماشا«؛ سهراب در اين شعر کامًا به 
مبانی دينی توجه دارد.  واژه های کليدی را به اتفاق مرور می کنيم:سوره، سوگند، 
رسول، رسالت، بشارت، نور، آيه، سحر، نازل. بسياری از واژه های ياد شده مأخوذ 
از ريش��ه های واژگان قرآن است. مثل: سوره، رسالت، بش��ارت، نور، آيه، نازل. 
به نظر می رسد بلندپروازی شاعر را از همين قطعه می توان دريافت. حتی به 

زبانی ساده در اثبات وجود خداوند می آورد که:
زير بيدی بوديم

برگی از شاخة باالی سرم چيدم، گفتم:
چشم را باز کنيد، آيتی بهتر از اين می خواهيد؟

ياد آور اين بيت سعدی است که: 
برگ درختان سبز در نظر هوشيار   هر ورقش دفتری است معرفت کردگار
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حتی اگر س��هراب همين دفتر هفتم را از خود به جا می گذاش��ت می توانست 
نامش را جاودان کند. در اين دفتر � از يک نگاه � موارد زير استنباط می گردد: 

1. اوج تصويرها و ترکيب های بديع و توصيف های شاعرانه
2. توجه به جامعه

3. با خدا يکی شدن و نگاهی عاشقانه داشتن
4. زندگانی آرمانی

5. تاش برای تلطيف روحية انسان

دفتر هشتم: ما هيچ، ما نگاه
در دفتر هش��تم با نام »ما هيچ، ما نگاه« زبان س��پهری با دفتر پيشين کامًا 

متفاوت است: 
جست زدم روی کوه نقشة جغرافی:

آی، هليکوپتر نجات!
حيف:

طرح دهان در عبور باد به هم ريخت 
     )ای شور، ای قديم(

در شعر »نزديک دورها« اگر به ناخودآگاه ذهنی توجه کنيم، در پس ذهن او 
رويای زنی است که آن را در چند اليه پيچيده و معرفی می کند:

زن دم درگاه بود
با بدنی از هميشه

رفتم نزديک:
چشم، مفصل شد

حرف بدل شد به پر، به شور، به اشراق
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سايه بدل شد به آفتاب
و اينجا نوعی اقرار شاعرانه دارد که باز بايد آن را در ناخودآگاه جستجو کرد: 

رفتم قدری در آفتاب بگردم
دور شدم در اشاره های خوشايند:

رفتم تا وعده گاه کودکی و شن
تا وسط اشتباه های مفرح...

ولی دوباره زبان او طرح جديدی در می افکند:
رفتم تا ميز

تا مزة ماست، تا طراوت سبزی
آنجا نان بود و استکان و تجرع

حنجره می سوخت در صراحت ودکا
و آنچه قابل تعبير اس��ت اينکه ذهن آدمی گاهی اوقات با فرايند خاطره های 

ناخوشايند دگرگون می شود. اين دگرگونی را اين طور بيان می کند:
حنجرة جوی آب را 
قوطی کنسرو خالی

زخمی می کرد
شايد بتوانيم بگوييم خاطره ای از ذهن شاعر عبور کرده که حاصل آن همين 

شعر است. 
در پايان اين دفتر ترديد و شک لطيفی را القا می کند:

فکر می کردم:
امشب

راه معراج اشيا چه صاف است!     
  )سمت خيال دوست(
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و باز يک سير دايره وار:
ظهر بود

ابتدای خدا بود. 
)اينجا هميشه تيه(       

بنابراين در دفتر هش��تم حيرت و پيچ و تاب های س��لوک به چشم می خورد. 
گاهی ش��اعر غرق در دريای تفکرات خويش اس��ت و زمانی خود را به س��احل 
می رس��اند. نيز س��اختار زبان س��هراب در اين دفتر با دفتر هفتم از نظر حس 

شاعرانه متفاوت است که خواننده را بيشتر جذب می کند.
در پايان اين بخش الزم اس��ت به نکته ای اش��اره کنم که در هر دفتر، سراغ 
چند نمونه از ش��عر س��هراب رفتيم تا از اين طريق نظ��ر خوانندگان محترم را 
جلب کرده باش��يم. اميد اس��ت زمانی حاصل آيد و فرصتی تا هر دفتر به طور 

کامل مورد نقد و بررسی قرار گيرد - ان شاءاهلل.
سهراب سپهري برون گرد دنيا دروني است كه علي رغم همة سير و سفرهاي 
ظاهري هرگز جهان اندروني اش به تسخير در نيامد و گردش آفاق او را از طواف 

انفس باز نداشت، به تعبير موالنا كه مي فرمايد:
رقص و جوالن بر سر ميدان كنند     رق��ص اندر خون خ��ود م�ردان كنند
مطربانشان از درون دف مي زنن��د    بحره��ا در شورش��ان ك��ف مي زنن��د

به خوبي مي توان دريافت كه مش��اهدة عجايب روزگار و اقامت و سياحت در 
باد پر زرق و برق در اقصي نقاط عالم ذهن و ضمير سيال و بي آاليش او را به 
خود معطوف نكرد و اين مس��لمان ُمس��لَّم را به وادي ديگر سوق نداد. سهراب 
اگرچه همة اديان را در سرزمين هايي چون هند و ماوراءالنهر و اروپا و امريكا از 
نظر گذرانيد، باز هم با افتخار و اقتدار فرياد مس��لماني سر مي دهد و به وضوح 
مي گويد: »من مسلمانم« و آن همه ديار مترقي و متمدن را پشت سر مي گذارد. 
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او ب��از هم بر اصالت كاش��اني خوي��ش صحه مي نهد و خود را نه از ش��رق و 
ن��ه از غرب بلكه چون پدر معنوي عرفان نظ��ري جال الدين مولوي كه او هم 
همچنين بر خراس��اني بودنش نه اقرار و اعت��راف بلكه اظهار و ابراز مي نمايد و 
گوش جهانيان را بدين تعلق كر مي كند، اين كويرنش��ين هم بر كاشاني بودن 

خود مي بالد و مي سرايد كه: »اهل كاشانم«.
س��هراب از هر پيشه اي هم كه دور مي شود و فاصله مي گيرد مگر مي شود از 
نقاش بودنش به سادگي بگذرد و بر اين عشق لطيف و هنر ظريف چشم پوشي 
كن��د. اين هم��ه آثار با ارزش بر ج��اي مانده از آن قلم زري��ن برگنامة حكايت 

ديگري است: » پيشه ام نقاشي است«.



ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

77

منابع





ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

79

1. اش��رفي، م.م. همگامي نقاش��ي با ادبيات در ايران، ترجمه رويين پاكباز، 
انتشارات نگاه، تهران:1367.

2. امامي، نصراهلل، مباني و روش هاي نقد ادبي، انتشارات جامي، تهران:1385.
، ترجمه ع. پاشايي. انتشارات اسپر ك،چاپ اول،  ا د بو ه  ا 3. ب.ل.سوزوكي، ر

تهران:1368.
4. زكي محمدحس��ن، تاريخ نقاش��ي در ايران، ترجمه ابوالقاس��م سحاب، با 

مقدمه عبدالوهاب عزام، انتشارات سحاب كتاب، چاپ دوم، 1356.
5. نفثئ المصدور، ش��هاب الدين محمد خرن��دزي، به تصحيح و توضيح دكتر 

اميرحسين يزدگردي، انتشارات ويراستار – چاپ دوم 1370.
6. تاري��خ ادبيات انگليس، ادبيات انگليس��ي ميانه، فص��ل 10 )صص 276-

193(، جفري چاوسر، انتشرات دانشگاه شيراز، چاپ دوم 1371.





ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

81

گزیدة اشعار سهراب سپهری
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دفتر»مرگ رنگ«
   The Death of Color

از قطعة »در قير شب« 
ديرگاهی است در اين تنهايی

رنگ خاموشی در طرح لب است.
بانگی از دور مرا می خواند،

ليک پاهايم در قير شب است. 
TheDark Night Shade 

Long since in this solitude

 Shadow of silence has reigned.

I`m summoned from afar,

But I`m bound by the dark night shade.

نفس آدم ها
سر به سر افسرده است.
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روزگاری است در اين گوشة پژمرده هوا
هر نشاطی مرده است. 

دست جادويی شب
در به روی من و غم می بندد.

می  کنم هر چه تاش،
او به من می خندد.

Every sigh resigned

Into all sad despair.

Long since in this dull solitary

Has faded every pleasure. 

The night enchanting shadow

Confines me and sorrow.  

My efforts are all in vain since after,

It scorns me with a merry laughter.

 نقش هايی که کشيدم در روز،
شب ز راه آمد و با دود اندود. 
طرح هايی که فکندم در شب،
روز پيدا شد و با پنبه زدود. 

All sketches of my daytime drawing,

Smeared with the dark as falling night.

All outlines I made in my night-waking,

Day appeared and wiped them by the light. 
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ديرگاهی است که چون من همه را
رنگ خاموشی در طرح لب است. 
جنبشی نيست در اين خاموشی:
دست ها، پاها در قير شب است.

Long since, as me, on everyone`s lips

Color of silence has rested.

No move shall disturb this: 

Cos they`re bound by the dark night shade.

از قطعة »دود می خيزد«
دست از دامان شب برداشتم
تا بياويزم به گيسوی سحر. 

خويش را از ساحل افکندم در آب،
ليک از ژرفای دريا بی خبر.

To Fret and Fume Inwardly 

I released the veil of night darkness  

To seize the dawn shiny rays.

I lost myself to the waters,

Unaware of the sea deepness.
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از قطعة »سپيده« 
ديوار سايه ها شده ويران.

دست نگاه در افق دور
کاخی بلند ساخته با مرمر سپيد. 

Daybreak 

The shadow walls are downfall.

An intent look in distant horizon 

Fancied a grand white marble mansion.

از قطعة »مرغ معما«
ديرزمانی است روی شاخة اين بيد

مرغی بنشسته کو به رنگ معّماست.
نيست هم آهنگ او صدايی، رنگی.

چون من در اين ديار، تنها، تنهاست. 
The Mystery Bird

An odd mystery bird has taken long

Its perch on the willow bough. 

It was of no matching tint and song.

In this land like me, though 

It is hopeless, it is lonely.
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از قطعة »سراب« 
آفتاب است و بيابان چه فراخ!

نيست در آن نه گياه و نه درخت. 
غير آوای غرابان، ديگر

بسته هر بانگی از اين وادی رخت.
Mirage 

The sun is shining, the plain how wide!

But void of herbs and trees, it is barren.

Except crows crowing at every side

Every sound has departed from this plain.

از قطعة »رو به غروب«
سايه آميخته با سايه. 

سنگ با سنگ گرفته پيوند. 
روز فرسوده به ره می گذرد.  
جلوه گر آمده در چشمانش
نقش اندوه پی يک لبخند. 

 Toward Sunset 

Shadows merged.

Stones combined.

The dreary day is passing by.

The shine of grief after a smile

Manifested all around.
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شاخه ها پژمرده است. 
سنگ ها افسرده است. 

رود می نالد.
جغد می خواند.

غم بياميخته با رنگ غروب.
می تراود ز لبم قصة سرد:

دلم افسرده در اين تنگ غروب. 
The flowers are withered.

The stones are despaired.

The river is moaning.

The owl is screeching.

Sorrow merged into the murky twilight.

I utter a discouraging sigh: 

I `m lonely in such a dim night.

از قطعة »غمی غمناک«
می کنم، تنها، از جاده عبور:

دور ماندند ز من آدم ها.
سايه ای از سر ديوار گذشت،

غمی افزود مرا بر غم ها.
A Sad Agony

Lonesome, I`m walking along the road: 

Others left far apart from me.
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A shadow moved on top the wall 

It worsened my old agony

نيست رنگی که بگويد با من
اندکی صبر، سحر نزديک است.

هر دم اين بانگ برآرم از دل:
وای، اين شب چقدر تاريک است!

There is no color to promise me  

To wait a bit longer, the dawn is imminent.

I constantly make a deep cry:  

Ah, how dark it is tonight!

خنده ای کو که به دل انگيزم؟
قطره ای کو که به دريا ريزم؟
صخره ای کو که بدان آويزم؟

مثل اين است که شب نمناک است.
ديگران را هم غم هست به دل،

غم من، ليک، غمی غمناک است. 
Not a smile to play on my heart?

Not a drop to pour to the sea?  

Not a rock to hold it tight?

As if the night is wet and rainy.

Others are also downhearted,

But mine is a sad agony.
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از قطعة »خراب«
فرسوده پای خود را چشمم به راه دور

تا حرف من پذيرد آخر که: زندگی
رنگ خيال بر رخ تصوير خواب بود.

World Weary

Wearied of journey, gazing afar

To hum in tune with me:

Life is but a fancy image of a dream. 

چشمم نخورد آب از اين عمر پرشکست:
اين خانه را تمامی پی روی آب بود. 

I bear no hope in this unpromising life: 

This mansion is founding on water.  

از قطعة »دلسرد«
قصه ام ديگر زنگار گرفت:

با نفس های شبم پيوندی است. 
پرتويی لغزد اگر بر لب او،

گويدم دل: هوس لبخندی است. 
خيره چشمانش با من گويد:
کو چراغی که فروزد دل ما؟

هر که افسرد به جان، با من گفت:
آتشی کو که بسوزد دل ما؟
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Dispirited

My days are no more shining:

I joined the cold breeze of evening.

A beam may glow on her face,

But my heart says: it`s a mere grimace.

Her sharp gaze utters:

Where is a light to glow our heart?

Every dispirited soul voices:

Where is a flame to burn our heart?

 

از قطعة »درة خاموش«
سکوت، بند گسسته است. 

کنار دره، درخت شکوه پيکر بيدی.
در آسمان شفق رنگ

عبور ابر سپيدی.
Silent Valley

Silence has prevailed all around. 

A glorious willow stands near by. 

Sliding of a white rag of cloud

Up in the twilight tinted sky. 
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غروب پر زده از کوه. 
به چشم گم شده تصوير راه و راهگذر.

غمی بزرگ، پر از وهم
به صخره سار نشسته است. 

درون درة تاريک
سکوت بند گسسته است.

The sun set below the horizon.

Pathways and wayfarers came out of sight.

The mountain steep cliff

Buried in a deep fanciful grief. 

Down in the dark valley inside

Silence has prevailed all around. 

از قطعة »دنگ...«
دنگ....، دنگ...

ساعت گيج زمان در شب عمر
می زند پی درپی زنگ.

زهر اين فکر که اين دم گذر است
می شود نقش به ديوار رگ هستی من.

لحظه ام پر شده از لذت
يا به زنگار غمی آلوده است. 
ليک چون بايد اين دم گذرد،
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پس اگر می گريم
گريه ام بی ثمر است. 

و اگر می خندم
خنده ام بيهوده است. 

Ding Dong

Ding ..., Dong…

In evening of life the bewildered clock bell 

is beginning to toll . 

This painful thought occurred to me

That how the moments are transitory.

My days are bright with joy 

Or blurred with sorrow.

Since the moments are transitory

If I cry

I shed idle tears.

If I laugh  

It`s all in vain.

دنگ...، دنگ...
لحظه ها می گذرد.

آنچه بگذشت، نمی آيد باز. 
قصه ای هست که هرگز ديگر

نتواند شد آغاز. 
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مثل اين است که يک پرسش بی پاسخ
بر لب سرد زمان ماسيده است. 

تند برمی خيزم
تا به ديوار همين لحظه که در آن همه چيز

رنگ لذت دارد، آويزم.
Ding …, Dong…

The moments are passing by.

What by gone, is no more.

The story never begins when it ends.

As if the time hesitates

For an insolvable query. 

I hasten

To take fast hold of This Moment

That is full of lively enjoyment. 

پرده ای می گذرد،
پرده ای می آيد:

می رود نقش پی نقش دگر،
رنگ می لغزد بر رنگ.

ساعت گيج زمان در شب عمر
می زند پی درپی زنگ:

دنگ...، دنگ...،
دنگ...
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Out one scene go,

In the next one comes:

One image comes after another,

And so does the color.

In evening of life the bewildered clock bell 

Is beginning to toll:

Ding ..., dong….

Ding ..., dong…

از قطعة »نایاب«
شب ايستاده است. 

خيره نگاه او 
بر چارچوب پنجرة من.

سر تا به پای پرسش، اما
انديشناک مانده و خاموش:

شايد
از هيچ سو جواب نيايد. 

Scarce

It is night.

It stands at gaze

At my window frame.

It`s all inquire,

But thoughtful and quiet:
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Lest:

It should find no answers. 

از قطعة »دیوار«
تا شبي مانند شب هاي دگر خاموش

بي صدا از پا درآمد پيكر ديوار:
حسرتي با حيرتي آميخت.

Wall

Until one night like other silent nights,

The whole wall crumbled down:

And my regret was mixed with surprise.

از قطعة »مرگ رنگ«
رنگی کنار شب

بی حرف مرده است. 
مرغی سياه آمده از راه های دور

می خواند از بلندی بام شب شکست.
سرمست فتح آمده از راه

اين مرغ غم پرست. 
The Death of the Color 

By the night side

A color has silently died.

A black bird has come from afar
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Singing defeating song from the height of night.

This sorrow lover bird

Has returned in triumph.

بندی گسسته است. 
خوابی شکسته است. 

رؤيای سرزمين
افسانة شکفتن گل های رنگ را

از ياد برده است. 
بی حرف بايد از خم اين ره عبور کرد:

رنگی کنار اين شب بی مرز مرده است.
A tie is unfastened.

A sleep is disturbed.

The dream of the land

has forgotten

the myth of the color blossoms opening.

Silently should pass the road turning:

A color has died by the side of this boundless night.

از قطعة »نقش«
در شبی تاريک

که صدايی با صدايی در نمی آميخت
و کسی کس را نمی ديد از ره نزديک،
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يک نفر از صخره های کوه باال رفت
و به ناخن های خون آلود

روی سنگی کند نقشی را و از آن پس نديدش هيچ کس ديگر. 
The death of the color 

Deep into a dark night

When no sound mixed with another

and no one can see anyone nearby,

someone climbed the hill side cliff

and by his nails covered with blood

engraved an image on a rock

and no one see him ever after.

از قطعة »وهم«
شب از وحشت گرانبار است. 

جهان آلودة خواب است و من در وهم خود بيدار:
چه ديگر طرح می ريزد فريب زيست

در اين خلوت که حيرت نقش ديوار است؟
Illusion 

Night abounds with worry.

The world`s sleepy but I am up in fancy:

What does the deceitful life plot otherwise

In this solitude where perplexity is the wall sketch?   
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از قطعة »با مرغ پنهان«
حرف ها دارم

با تو ای مرغی که می خوانی نهان از چشم
و زمان را با صدايت می گشايی!

چه تو را دردی است
کز نهان خلوت خود می زنی آوا

و نشاط زندگی را از کف من می ربايی؟
To the Hidden Bird

O bird, I have much to say 

to you that singing out of sight

and with your tune you extend the moments!

What`s your plight 

Singing from your abandoned heart

Withering all my life`s delight?

از قطعة »سرود زهر«
از پی نابودی ام، ديری است

زهر می ريزد به رگ های خود اين جادوی بی آزرم
پس برای آنکه رّد فکر او را گم کند فکرم،

می کند رفتار با من نرم.
ليک چه غافل!

نقشه های او چه بی حاصل!
نبض من هر لحظه می خندد به پندارش. 
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او نمی داند که روييده است
هستی پربار من در منجاب زهر

و نمی داند که من در زهر می شويم
پيکر هر گريه، هر خنده،

در نم زهر است کرم فکر من زنده،
در زمين زهر می رويد گياه تلخ شعر من.

A Poison Song

With my death intent, this shameless tempt

has long instilled poison to it`s veins.

To escape my notice this it does disguise

with soft deceitful wiles.

Heedless it is! 

The attempts are all

My pulse always throbs each and every time its fancy

It knows not my existence

grows in poison voidance.

And knows not

In poison I cleanse

The portrait of every cry, every laughter.

The worm of my thought lives in poison moist.

The bitter plant of my poem grows in poison land. 
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دفتر »زندگی خواب ها«
   The Life of Dreams

از قطعة »خواب تلخ«
مرغ مهتاب

می خواند.
ابری در اتاقم می گريد.

گل های چشم پشيمانی می شکفد.
در تابوت پنجره ام پيکر مشرق می لولد.

مغرب جان می کند،
می ميرد.

گياه نارنجی خورشيد
در مرداب اتاقم می رويد کم کم

بيدارم.
The Bitter Sleep

The night bird,  

Is singing.

A cloud in my room is crying.

The regret eyes` blossoms are blooming.

In my casement the dawn is glowing.

The twilight is glimmering,

Its dying.

In the lagoon of my room the sun crimson petals
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Are slowly opening 

And I`m still awake.

از قطعة »فانوس خيس«
روی علف ها چکيده ام.

من شبنم خواب آلود يک ستاره ام
که روی علف های تاريکی چکيده ام.

جايم اينجا نبود. 
نجوای نمناک علف ها را می شنوم. 

جايم اينجا نبود. 
The wet lantern

I have dripped on grass

I am the sleepy dew of a star

That has dripped on the grass of darkness.

I should not have been here.

I hear the grasses` wet whisper.

I should not have been here.

فانوس از کنار ساحل به راه افتاد. 
کاش اينجا �� در بستر پر علف تاريکی � نچکيده بودم!

فانوس از من می گريزد. 
چگونه برخيزم؟

به استخوان سرد علف ها چسبيده ام. 
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و دور از من، فانوس
در گهوارة خروشان دريا شست وشو می کند.

The lantern set out to the sea.

What if I had not dripped on the thick grassy bed of 

darkness!

The lantern`s drifting away from me.

How to rise?

I have stuck to the cool grass bone.  

And the lantern far from me

Is bathing in rough cradle of the sea. 

از قطعة »جهنم سرگردان«
شب را نوشيده ام

و بر اين شاخه های شکسته می گريم.
مرا تنها گذار

ای چشم تبدار سرگردان!
مرا با رنج بودن تنها گذار.

مگذار خواب وجودم را پرپر کنم.
مگذار از بالش تاريک تنهايی سربردارم
و به دامن بی تار و پود رؤياها بياويزم. 

The Wandering Hell

I have drunk off the night

And I`m crying over these broken boughs.
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My feverish eye! The wanderer! 

Leave me alone here.

Leave me alone with the being woes!

Don`t let me disturb my soul`s drowse,

Nor leave the dark bed of the loneliness.

To hold onto the shabby grief of my dreams.  

از قطعة »یادبود«    
ساية دراز لنگر ساعت

روی بيابان بی پايان در نوسان بود:
می آمد، می رفت. 
می آمد، می رفت. 

و من روی شن های روشن بيابان
تصوير خواب کوتاهم را می کشيدم.

Remembrance

The lengthy shadow of the clock’s pendulum

Oscillated on the endless plain:

To and fro.

To and fro.

And I was drawing the image of my short dream

On the bright sands of the plain.
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ساية دراز لنگر ساعت
روی بيابان بی پايان در نوسان بود:

می آمد، می رفت. 
می آمد، می رفت. 

و نگاه انسانی به دنبالش می دويد.
The lengthy shadow of the clock’s pendulum

Oscillated in the endless plain:

To and fro.

To and fro.

And a man’s look was pursuing its motion.

از قطعة »پرده«
پنجره ام به تهی باز شد

و من ويران شدم. 
پرده نفس می کشيد. 

ديوار قيراندود!
از ميان برخيز. 

پايان تلخ صداهای هوش ربا!
فرو ريز. 

The Window Shade

My window opened to the emptiness,

And I was collapsed.

The window shade was breathing.
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Black tarred walls!

May you demolish.

Bitter ending of charming tones!

May you perish.

از قطعة »گل کاشی«
آيا اين گل

که در خاک همة رؤياهايم روييده بود
کودک ديرين را می شناخت

و يا تنها من بودم که در او چکيده بودم،
گم شده بودم؟

The Flower on Tile

I wonder if this flower,

My dream land`s the only dweller,

Recalled me in mind, the child of distant past

So as I did,

Or, it was only me who had dripped

In it and got lost?

از قطعة »مرزگمشده«
انتظاری نوسان داشت.
نگاهی در راه مانده بود

و صدايی در تنهايی می گريست. 
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The lost border

Waiting hesitated.

A look stared at the road

and a voice crying in isolation. 

از قطعة »پاداش«
ديار من آن سوی بيابان هاست. 

يادگارش در آغاز سفر همراهم بود. 
هنگامی که چشمش بر نخستين پردة بنفش نيمروز افتاد

از وحشت غبار شد
و من تنها شدم.

Reward

My land is beyond the deserts.

Its memory was along with me on departure.

But as it glanced at the first midday purple shade

It dimmed in terror

And I became all alone. 

از قطعة »لولوی شيشه ها«
تو را در همة شب های تنهايی

توی همة شيشه ها ديده ام
مادر مرا مي ترساند:

لولو پشت شيشه هاست!
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و من توی شيشه ها تو را می ديدم.
لولوی سرگردان!

پيش آ،
The Bugbear 

I have seen you through all and every glass panes

In all my nights of loneliness.

My mother gave me a scare:

Behind the window is a bugbear!

I could see you through the glass panes.

The wandering Bugbear!

Come to me closer.

از قطعة »لحظة گمشده«
مرداب اتاقم کدر شده بود

و من زمزمة خون را در رگ هايم می شنيدم. 
زندگی ام در تاريکی ژرفی می گذشت. 

اين تاريکی، طرح وجودم را روشن می کرد.
The Lost Moment 

The swamp of my room was murky

And I could hear the murmur of my blood in my veins,

My life was passing in a deep darkness,

This darkness lighted the sketch of my existence.
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او فانوسش را به فضا آويخت. 
مرا در روشن ها می جست. 

تار و پود اتاقم را پيمود
و به من ره نيافت.

نسيمی شعلة فانوس را نوشيد. 
She hung lantern in the air,

She was seeking me in the light,

She crossed every spot in my room

But she couldn’t find me,

A breeze drank the flame of the lantern.

از قطعة »باغی در صدا«
وزشی برخاست

دريچه ای بر خيرگی ام گشود:
روشنی تندی به باغ آمد. 

باغ می پژمرد
و من به درون دريچه رها می شدم.

A Garden in sound

A breeze blew

And opened a window unto my gaze:

The garden was exposed to a dazzling light.

It began to wither, though

as I was let into the window.



ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

110

از قطعة »مرغ افسانه«
زن در جاده ای می رفت
پيامی در سر راهش بود

مرغی بر فراز سرش فرود آمد
زن ميان دو رويا عريان شد

مرغ افسانه سينة او را شکافت
و به درون رفت

زن در فضا به پرواز درآمد.
The Myth bird

The woman was going along a road.

There was a message on her way:

A bird descended overhead.

She was unveiled amid the two dreams.

The myth bird slit her bosom

And got in

The woman flew in the air.

از قطعة »نيلوفر«
از مرز خوابم می گذشتم
ساية تاريک يک نيلوفر

روی همه اين ويرانه ها فرو افتاده بود
کدامين باد بی پروا

دانة اين نيلوفر را به سرزمين خواب من آورد؟
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The Lily

I crossed my dream border,

The dark shadow of a lily flower

 Fell on the ruins all over.

Which reckless wind

Carried the seed of this lily to my dream land?

در پس درهای شيشه ای روياها،
در مرداب بی ته آيينه ها

 هر جا که من گوشه ای از خودم را مرده بودم
يک نيلوفر روييده بود.

گويی او لحظه لحظه در تهی من می ريخت
و من در صدای شکفتن او

لحظه لحظه خودم را می مردم.
Behind the glass doors of dreams,

In the profound lagoons of mirrors,

Wherever I perished a bit of me,

A lily bloomed.

As if minute by minute

It was growing in my emptiness,

And minute by minute

In its blooming cheers

I was going to my last.    
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از قطعة »سفر«
پس از لحظه های دراز

بر درخت خاکستری پنجره ام برگی روييد
و نسيم سبزی تار و پود خفتة مرا لرزاند.

و هنوز من
ريشه های تنم را در شنهای روياها فرو نبرده بودم

که به راه افتادم.
Journey

After long moments

A leaf grew on the grey tree of my window

And my warp and woof quivered as a green breeze blew.

And yet  

I had not taken roots in the sands of my dreams,

That I started on a journey.

پس از لحظه های دراز
يک لحظه گذشت:

برگی از درخت خاکستری پنجره ام فرو افتاد،
دستی سايه اش را از روی وجودم برچيد

و لنگری در مرداب ساعت يخ بست.
و هنوز من چشمانم را نگشوده بودم

که در خوابی ديگر لغزيدم. 
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After long moments

A moment past: 

A leaf fell off the grey tree of my window,

A hand removed shadow from my existence,

And an anchor stuck in the frozen lake of the moment. 

And yet

I had not opened my eyes.  

That I drifted off to another sleep.
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از دفتر » آوار آفتاب«
 The Footsteps of Water

از قطعة »بي تار و پود«
در بيداری لحظه ها

پيکرم کنار نهر خروشان لغزيد.
مرغی روشن فرود آمد

و لبخند گيج مرا برچيد و پريد.
ابری پيدا شد

و بخار سرشکم را در شتاب شفافش نوشيد.
نسيمی برهنه و بی پايان سر کرد

و خطوط چهره ام را آشفت و گذشت.

Without Warf and Woof

In the moments of awakening

My body slid beside a roaring river.

A bright bird descended

And picked up my faint smile and flew away.

A cloud appeared

And drank the mist of my tears in its lucid haste.

A bare boundless breeze began to blow

And disturbed the lines of my face and passed.
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نگاهی به روی نهر خروشان خم شد:
تصويری شکست.

خيالی از هم گسيخت. 
A look cast at the roaring river:

An image shattered.

A dream disturbed.

از قطعة »طنين«
ميان دو دوست تمنايم روييدی،

در من تراويدی.
آهنگ تاريک اندامت را شنيدم:

»نه صدايم و نه روشنی.
طنين تنهايی تو هستم،

طنين تاريکی تو.«
Echo

You grew in my yearning hands,

And flew into my inside.

I heard the sad tone of your form:

“I`m neither a sound, nor a light,

But the echo of your loneliness,

The echo of your darkness.”



ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

116

بسان نسيمی از روی خودم برخواهم خاست،
درها را خواهم گشود،

در شب جاويدان خواهم وزيد.
I shall rise up as a light breeze,

I shall open the doors,

I shall blow into the endless night.

چشمانت را گشودی:
شب در من فرود آمد.

You opened your eyes:

The night fell in my inside.

از قطعة »شاسوسا«
از پنجره

غروب را به ديوار کودکی ام تماشا می کنم
بيهوده بود، بيهوده بود

اين ديوار، روی درهای باغ سبز فرو ريخت
زنجير طايی بازی ها،

و دريچة روشن قصه ها،
 زير اين آوار رفت.

Shasusa

Through the window

I watch sunset on my childhood wall.
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It was in vain, it was idle.

The wall collapsed on the green garden gates.

The golden chain of plays and the bright shutter of tales

Were buried under the ruins. 

از الاليی کودکی، تا خيرگي اين آفتاب،
 انتظار تو را داشتم.

From my childhood lullaby until the harsh glare of this sun

 I have been waiting for you.

از قطعة »همراه«
دستم را به سراسر شب کشيدم،

زمزمة نيايش دربيداری انگشتانم تراويد.
خوشة فضا را فشردم،

قطره های ستاره در تاريکی درونم درخشيد
و سرانجام 

در آهنگ مه آلود نيايش تو را گم کردم.

Companion

I stroked throughout the night, 

The hymn of praise leaked through the wakefulness of my 

fingers.
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I crushed the cluster of the space,

The drops of stars began glowing in the darkness inside me.

And at last

I lost you in the murky tune of praise.

ميان ما سرگردانی بيابان هاست.
بی چراغی شب ها، بستر خاکی غربت ها، فراموشی آتش هاست.

ميان ما »هزار و يک شب« جست وجو هاست.
There lies between us the wandering of the wilderness.

 The lightlessness of nights, the dusty bed of nostalgia and 

the forgetfulness of fires.

There lies between us ‘one thousand and one nights’ of 

pursues.  

از قطعة »روزنه ای به رنگ«
در نسيم لغزشی رفتم به راه،
راه، نقش پای من از ياد برد.

سرگذشت من به لب ها ره نيافت:
ريگ باد آورده ای را باد برد.

A Window to Color

I set out by the blow of a breeze,

The road swept away my footprints.

No one gives my departure account:

A windfall sand blew off by the wind.
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از قطعة »دیاری دیگر«
ميان لحظه و خاک، ساقه گرانبار هراسی نيست.

همراه! ما به ابديت گل ها پيوسته ايم.
تابش چشمانت را به ريگ و ستاره سپار:

تراوش رمزی در شيار تماشا نيست.
نه در اين خاک رس نشانة ترس
و نه بر الجورد باال نقش شگفت.

Another Realm

Between moment and soil there is no heavy stem of fright.

Companion! We have joined to the eternity of flowers.

Let your eyes shine by sands and stars:

No mystery flow from the crevice of sight.

No trace of fear in this lime

No image of wonder on the azure dome.

از قطعة »سایبان آرامش ما، مایيم«
در هوای دوگانگی، تازگی چهره ها پژمرد.

بياييد از سايه- روشن برويم.
بر لب شبنم بايستيم، در برگ فرود آييم.

We are our Shelter of Tranquility

In the mood of duality the liveliness of aspects withered 

Let`s leave the lights and shades.

Let`s join the dew, drip on the leaves.  
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بياييد از شوره زار خوب و بد برويم.
چون جويبار، آيينة روان باشيم: به درخت، درخت را پاسخ دهيم.

و دو کران خود را هر لحظه بيافرينيم، هر لحظه رها سازيم .
برويم، برويم، و بيکرانی را زمزمه کنيم. 

Let us leave the good and evil wilderness.

Let us flow like a stream of mirror:  satiate the trees.  

Every time limit our bounds and branches, every time 

release.

Let us go on and on and whisper boundlessness.  

از قطعة »پرچين راز«
فريب را خنديده ای، نه لبخند را،

ناشناسی را زيسته ای، نه زيست را .
The Hedge of Mystery

You have smiled a deceit, not a smile,

You have lived a mystery, not a life.

و آن روز، و آن لحظه، از خود گريختی،
سر به بيابان يک درخت نهادی، 

به بالش يک وهم.
The other day, at that moment you escaped from yourself,

Rested your head on the wilderness of a tree,

on a pillow of a fancy.
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و تو تنهاترين »من« بودی.
و تو نزديکترين »من« بودی.

و تو رس��اترين »من« بودی، ای »من« سحرگاهی، پنجره ای بر خيرگی دنياها 
سرانگيز! 

And you were the loneliest "I"

And you were the nearest "I",

You were the clearest "I", 

O the earliest "I", open a new window to the word`s 

perplexity!  

از قطعة »شب همآهنگی«
لب ها می لرزند شب می تپد، جنگل نفس می کشد.

پروای چه داری، مرا در شب بازوانت سفر ده.
The Night of Harmony

The lips quiver, the night beats, and the forest breathes.

Why fear, let me journey in the night of your arms.

دستانت را می گشايی، گره تاريکی می گشايد.
لبخند می زنی، رشتة رمز می لرزد.

می نگری، رسايی چهره ات حيران می کند.
بيا با جادة پيوستگی برويم.

You stretch out your hands, the knot of darkness opens.

You smile, the string of mystery trembles.
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You look, the clarity of your face bewilders. 

Let’s go along the everlasting road.

از قطعة »دروگران پگاه«
پنجره را به پهنای جهان می گشايم:

جاده تهی است. درخت گران بار شب است.
ساقه نمی لرزد، آب از رفتن خسته است: تو نيستی، نوسان نيست.

تو نيستی، و تپيدن گردابی است.
تو نيستی، و غريو رودها گويا نيست، و دره ها ناخواناست.
می آيی:  شب از چهره ها بر می خيزد، راز از هستی می پرد.
می روی: چمن تاريک می شود، جوشش چشمه می شکند.

چشمانت را می بندی: ابهام به علف می پيچد.
سيمای تو می وزد، و آب بيدار می شود.

می گذری، و آيينه نفس می کشد.
جاده تهی است، تو باز نخواهی گشت،

و چشمم به راه تو نيست.

The Reapers of Dawn

I open the window to the expanse of the world:

The road is empty. The tree is laden with night.

The stem is not shaking, the brook is tired of flowing: you 

aren’t and there is no swing.

When you aren’t, the heartbeat is like a whirlpool.
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When you aren’t, the roaring of rivers is not vibrant and 

valleys are not apparent.

When you come: night moves away from faces, mystery 

flies away from existence.

When you go: the lawn grows dark, the spring ceases to 

spout.

When you close your eyes: vagueness spins round the grass. 

Your image blows and the water awakes.

You pass and the mirror breaths.

The road is empty, you won’t return

and I don’t expect your return.

از قطعة »راه واره«
لحظة من در راه است. و امشب -بشويند از من-

امشب، آب اسطوره ای را به خاک ارمغان خواهد کرد.
امشب، سری از تيرگی انتظار بدر خواهد آمد.

امشب، لبخندی به فراتر خواهد ريخت.
The Pathway

My moment is forthcoming. And listen to me:

Tonight, water shall bestow a myth on to the soil.

Tonight, one shall rise out of the darkness of anxiety

Tonight, a smile shall be given to the beyonds.
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از قطعة »گردش سایه ها«
کنار تو تنهاتر شده ام.

از تو تا اوج تو، زندگی من گسترده است.
از من تا من، تو گسترده ای.

با تو برخوردم، به راز پرستش پيوستم.
از تو به راه افتادم، به جلوة رنج رسيدم.

و با اين همه ای شفاف!
با اين همه ای شگرف!

مرا راهی از تو به در نيست. 
The Passing of Shadows

I have been lonelier beside you.

My life expands from you to your sublimity.

Your life expands from me to my self.

I encountered to you, I met the mystery of worship.

I departed from you, I ended up to the sight of agony.

Yet, O pure!

Yet, O wonder!

I could find no ways out of you.  
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از قطعة »برتر از پرواز«
ميان پرنده و پرواز، فراموشی بال و پر است.

A Superior Flight

There lies for a bird to fly, 

Falling wings and feathers into oblivion.

از قطعة »نيایش«
نور را پيموديم، دشت طا را در نوشتيم.

افسانه را چيديم، و پاسيده فکنديم.
کنار شن زار، آفتابی سايه بار، ما را نواخت. درنگی کرديم.

بر لب رود پهناور رمز، روياها را سر بريديم.
ابری رسيد، و ما ديده فرو بستيم.

ظلمت شکافت، زهره را ديديم، و به ستيغ برآمديم.
آذرخشی فرود آمد، و ما را در نيايش فرو ديد.

لرزان گريستيم. خندان، گريستيم.
رگباری فرو کوفت: از در همدلی بوديم.

سياهی رفت، سر به آبی آسمان سوديم، در خور آسمان ها شديم.
Worship

We crossed the light, recorded the golden field

We plucked legend and cast it faded.

Beside the sandy beach sun caressed us like shadow, we 

hesitated.

At the vast mysterious riverbank we pierced the dreams.
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A cloud appeared and we shut our eyes.

Darkness broke, we saw Venus and ascended the mount 

ridge to the sun.

A lightening stroke and observed us praying.

We wept while trembling, we cried while laughing.

A shower of rain poured: we were harmonious.

Darkness vanished, we sensed the blue sky, befitting the 

heavens.

سکوت ما به هم پيوست، و ما، »ما« شديم.
تنهايی ما تا دشت طا دامن کشيد.

آفتاب از چهرة ما ترسيد.
دريافتيم، وخنده زديم.

نهفتيم و سوختيم.
هر چه به هم تر، تنهاتر.

از ستيغ جدا شديم:
من به خاک آمدم، و بنده شدم.

تو باال رفتی، و خدا شدی.
Our silence joined and we became “we”, 

Our loneliness extended into the golden prairie.

Our faces made the sun scary.

We learnt and laughed.

We hid and burnt.
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The closer to each other, the lonelier

We separated from the mountain ridge:

I descended to earth and became creature.

You ascended to heavens and became creator.

از قطعة »نزدیک آی«
تو را ديدم، از تنگنای زمان جستم. تو را ديدم، شور عدم در من گرفت.

Get Closer

I saw you, I fled the shortness of time. 

I saw you, the passion of naught aroused in me.

به درآ، بی خدايِی مرا بياگن، محراب بی آغازم شو.
نزديک آی، تا من سراسر »من« شوم.

Come in, compensate my Godlessness, be my far altar.

Get near to me till I`ll be all "I". 

از قطعة »موج نوازشی، ای گرداب «
موج تو اقليم مرا گرفت.

تو را يافتم اسمان ها را پی بردم .
تو را يافتم، درها را گشودم، شاخه ها را خواندم.
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You are a Wave of Caress, O Whirlpool!

your wave has conquered my province

I have found you, I have understood the skies

I have found you, I have opened the doors, read branches.

از قطعة »بيراهه ای در آفتاب« 
ما جدا افتاده ايم، و ستارة همدردی از شب هستی سر می زند.

ما می رويم، و آيا در پی ما، يادی از درها خواهد گذشت؟
ما می گذريم، و آيا غمی بر جای ما، در سايه ها خواهد نشست؟

برويم از ساية نی، شايد جايی، ساقة آخرين، گل برتر را در سبد ما افکند.
A By-Way to the Sun

We are left apart, the star of sympathy shall rise in the 

night of being.

We shall depart, but later on, no memories shall pass 

through the doors?

We shall pass by, but instead, no sorrow shall reside in the 

shadows?

Let us leave the reed`s shadow, perhaps somewhere, 

The latest stem, cast the outshine flower into our hamper. 

از قطعة »در سفر آن سوها« 
ايوان تهی است، و باغ از ياد مسافر سرشار.

در درة آفتاب، سر برگرفته ای:
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کنار بالش تو، بيد سايه فکن از پا درآمده است.
دوری، تو از آن سوی شقايق دوری.

On a Journey to the Beyonds 

The arch is void, the garden is overfilled with the 

passenger`s memory.

You have risen in the sunlight valley:

The shady willow collapsed by your pillow side.

You are far, far off the anemone`s beyond.

از قطعة »ای همه سيماها«
در سرای ما زمزمه ای، در کوچة ما آوازی نيست.

شب، گلدان پنجرة ما را ربوده است.
پردة ما، در وحشت نوسان خشکيده است.

اينجا، ای همه لب ها! لبخندی ابهام جهان را پهنا می دهد.
پرتو فانوس ما، در نيمه راه، ميان ما و شب هستی مرده است. 

O You All Aspects 

There`s not a whisper in our mansion, nor a tune in our lane.

The night carried the bough-pot of our window away.

Our curtains froze with terror of swaying.

O you all lips! here, a smile shall expand the word`s 

obscurity.

Our lantern faded, halfway, amid us and the night of being.       
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از قطعة »محراب«
تهی بود و نسيمی.

سياهی بود و ستاره ای
هستی بود و زمزمه ای.

لب بود و نيايشی.
»من« بود و »تو«يی:

نماز و محرابی. 
Altar 

There were emptiness and a breeze.

There were darkness and a star.

There were existence and a whisper.

There were lips and a praise.

There were “I” and” you”:

Pray and altar.
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دفتر »شرق اندوه«
The East of Sorrow

از قطعة »چند«
 اينجاست، آييد، پنجره بگشاييد، ای من و دگر من ها:

صد پرتو من در آب! 
Several

Here you come, open the windows, O I and the others:

a hundred I`s reflected in water!

مهتاب، تابنده نگر، بر لرزش برگ، انديشة من، جادة مرگ. 
Moonlight, shine brightly on the quiver of a leaf, on the 

thought of mine, on the path of decease.

آنجا نيلوفرهاست، به بهشت، به خدا درهاست. 
There, the lilies are, the doors leading to heaven, to 

paradise.

اينجا ايوان، خاموشی هوش، پرواز روان. 
Here, in the arch, the silence of sense, the flight of souls.
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از قطعة »هایی«
سرچشمة رويش هايی، دريايی، پايان تماشايی.

The S`s

You are the origin of growths; you are the seas, the end of 

views.

تو تراويدی: باغ جهان تر شد، ديگر شد.
You appeared: all nature became moistened, it altered.

اين سو تاريکی مرگ، آن سو زيبايی برگ.  اينجا چه،
آنها چيست ؟ انبوه زمان ها چيست؟

Here, is the darkness of death; there, is the elegance of 

leaves, 

What are these?

What are those?  How about the mass of times?

اين می شکفد، ترس تماشا دارد. آن می گذرد، وحشت دريا دارد.
This one is blooming, fears the sights.  That one is passing, 

terrors the seas.  

پرتو محرابی، می تابی. 
من هيچم: پيچک خوابی. بر نردة اندوه تو می پيچم.
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You are the shine of altar, you glow.

I am nothing: a dream ivy, twisting round your hedge of 

sorrow. 

تاريکی پروازی، رويای بی آغازی، بی موجی، بی رنگی، دريای هم آهنگی!
You are the darkness of flight, a boundless dream, void of 

waves, void of colors, an in tune sea!     

از قطعة »نه به سنگ«
درجوی زمان، در خواب تماشای تو می رويم.

سيمای روان، با شبنم افشان تو می شويم.
.Not to the Stone

In the stream of time, I grow in the dream of beholding you.

I bathe my flowing face with your disperse dew.

و در آن سوی نگاه، چيزی را می- بينم، چيزی را می جويم.
سنگی می شکنم، رازی با نقش تو می گويم.

Beyond the sights, I behold something, I seek something.

I break a stone, I commune with your image. 

 
برگ افتاد، نوشم باد: من زنده به اندوهم. ابری رفت.

من کوهم: می پايم، من بادم: می پويم.
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A leaf fell down, may it be: I live on grief. A rag of cloud 

drifted away.

I am mountain: I last eternally, I am wind: I blow 

constantly.

در دشت دگر، گل افسوسی چو برويد، می آيم، می بويم.
In other meadows, if any remorse blooms, there I shall go 

to smell.

از قطعة »گزار«
باز آمدم از چشمة خواب، کوزه تر در دستم.

مرغانی می خواندند. نيلوفر وا می شد. کوزة تر بشکستم،
در بستم

و در ايوان تماشای تو بنشستم.
Passing by

I returned from the spring of dream, a wet jar in my hand.

Some birds were singing, and the lily was blooming. 

I dropped and broke the jar,

I shut the doors behind,

And sheltered in the arch of beholding you. 
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از قطعة »تنها باد«
مرغی رفت، تنها بود، پر شد جام شگفت.
و ندا آمد: بر تو گوارا باد، تنهايی تنها باد!

May be Alone!

A bird flew away, it was lonely, the cup of wander is 

brimful.

And a voice said, “May you enjoy, the loneliness may be 

alone!”

از صخره شدم باال. در هر گام، دنيايی تنهاتر، زيباتر.
و ندا آمد: باالتر، باالتر!

I climbed the rock, at every step, the lonelier the world, the 

prettier.

And a voice said, “the higher, the higher!”

»او« آمد، پرده ز هم وا بايد، درها هم 
و ندا آمد : پرها هم.

 “He” came, curtains must be set aside, doors must be 

opened,

And a voice said, “the wings too.”
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از قطعة » نيایش«
ما بی تاب، و نيايش بی رنگ.

از مهرت لبخندی کن، بنشان بر لب ما
باشد که سرودی خيزد در خورد نيوشين تو.

Worship

We are restless, our praise colorless.

Make a smile out of your love, grant to our lips

Perhaps, they intone a hymn befitting you.

ما هستة پنهان تماشاييم.
ز تجلی ابری کن، بفرست، که ببارد بر سر ما 

باشد که به شوری بشکافيم، باشد که بباليم و به خورشيد تو پيونديم.
We are the hidden essence of aspects.

Bestow us a rain out of the cloud of your manifestation.

Perhaps, we sprout of passion, grow and join to the sun of 

you.

ای دور از دست ! پرتنهايی خسته است.
گه گاه، شوری بوزان

باشد که شيار پريدن در تو شود خاموش.
O far reaching! The feather of solitude is weary.

Blow a wind of fervor 

Perhaps it relieves the passion of flight in you. 
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از قطعة » تا گل هيچ«
می رفتيم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سياه!

راهی بود از ما تا گل هيچ.

Toward the Blossom of Naught

We were going, the trees so tall and the view so murky!

It was a path reaching to the blossom of naught.

می خوانديم: »بی تو دری بودم به درون، و نگاهی به کران، و صدايی به کوير.«
We were reciting: 

"Without you, I was an inward leading door, a stare to the 

shore, and a call to the wilderness".

ما خاموش، و بيابان نگران، و افق يک رشته نگاه.
بنشستيم، تو چشمت پِر دور، من دستم پِر تنهايی، و زمين ها پِرخواب.

خوابيدم می گويند : دستی در خوابی گل می چيد.
We were silent, the desert was restless, and the horizon was 

a chain of looks.

We took seat, your eyes were brimful of remoteness, my 

hands were full of loneliness and lands were brimful of 

dreams.   

I dreamed, it was said: When sleeping, some one was 

plucking blossoms. 
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از دفتر »صدای پای آب«
                               The Footsteps of Water 

من مسلمانم.
قبله ام يک گل سرخ.

جانمازم چشمه، ُمهرم نور.
دشت سّجادة من.

من وضو با تپِش پنجره ها می گيرم.
در نمازم جريان دارد ماه، جريان دارد طيف.

سنگ از پشت نمازم پيداست:
همة ذرات نمازم متبلور شده است.

من نمازم را وقتی می خوانم
که اذانش را باد گفته باشد سِر گلدستة سرو.

من نمازم را پی »تکبيرة االحرام« علف می خوانم،
پی »قد قامت« موج. 

I am a Muslim

My Kiblah* is a rose

My mosque is a spring, my Mohr* a piece of light. 

And I pray over the expansion of the meadows.

I cleanse my heart* in the stream of light 

flowing through the windows. 

How full my prayer is with the moonlight, 

with colorful rainbows.

You can see the rocks and the stones; 
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through the soul of my whole words.

I pray whenever the breeze calls me out*, 

from the green heights* of the cypress.

I pray when I hear the" takbirat al-ehram"* of the grass,

the "qad qamat"* of the waves.

کعبه ام بر لب آب،
کعبه ام زير اقاقی هاست.

کعبه ام مثل نسيم، می رود باغ به باغ می رود شهر به شهر.
»حجراالسود« من روشنی باغچه است.

My Kaaba* lies by the rivers,

It lies under the acacias.

My Kaaba, flows like the breeze, from orchad to 

orchad, town to town.

My “Hajar al-asvad”* is the brightness of the gardens.

اهل کاشانم.
پيشه ام نقاشی است.

گاهگاهی قفسی می سازم با رنگ می فروشم به شما
تا به آواز شقايق که در آن زندانی است

دل تنهايی تان تازه شود.
چه خيالی، چه خيالی، ... می دانم

پرده ام بی جان است.
خوب می دانم حوض نقاشی من بی ماهی است.
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I am from Kashan

I paint for living.

Sometimes I make a cage with paint, I sell it to thee

to listen to the song of the caged lily

to delight when you feel lonely.

What a dream, what a dream…. I do know:

Lifeless is my doodle, though. 

I know well,

no fish bears my painting lake.

من به مهمانی دنيا رفتم:
من به دشت اندوه،
من به باغ عرفان،

من به ايوان چراغانی دانش رفتم.
رفتم از پله مذهب باال.

تا ته کوچة شک،
تا هوای خنک استغنا،

تا شب خيس محبت رفتم.
من به ديدار کسی رفتم در آن سر عشق.

رفتم، رفتم تا زن،
تا چراغ لذت،

تا سکوت خواهش،
تا صدای پر تنهايی.
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I went to the world`s banquet:

To the plain of sorrow,

To the garden of mystics,

To the lit up arch of science.

I went up the stairs of religion,

Down to the lane of doubt,

Beyond the cool breeze of comfort, 

To the moist night of affection.

I soared to meet someone at the far edge of love.

 I went on and on to woman,

To the light of delight,  

To the silence of desire,

To the sound full of solitude.

من در اين خانه به گمنامی نمناک علف نزديکم.
من صدای نفس باغچه را می شنوم

و صدای ظلمت را وقتی از برگی می ريزد.
و صدای سرفة روشنی از پشت درخت،

عطسة آب از هر رخنة سنگ،
چک چک چلچله از سقف بهار.

و صدای صاِف باز و بسته شدن پنجره تنهايی.
و صدای پاِک پوست انداختن مبهم عشق،

متراکم شدن ذوق پريدن در بال
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و ترک خوردن خودداری روح.
In this lodging I am close to the moist anonymity of the 

grass!

I hear the breathing of the garden, 

and the sound of the dark dripping from the leaves,

 the coughing of the day right behind the trees,

and water sneezing out of the rocks openings.

I hear the stream of swallows over the roof of the clouds,

and the clear calls of solitude in every budging of the doors.

I hear the pure sound of love vague shedding skin,

the urging joy of the wings for flight

and the cracking of the restraint of soul.

من به آغاز زمين نزديکم.
نبض گل ها را می گيرم.

آشنا هستم با سرنوشت كز آب، عادت سبز درخت.
I am close to the beginning of the earth.

I feel the pulse of flowers.

I know the moist fate of waters,

and the green habit of trees.

من نديدم دو صنوبر را با هم دشمن.
من نديدم بيدی سايه اش را بفروشد به زمين.
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رايگان می بخشد نارون شاخة خود را به کاغ.
هر کجا برگی هست شور من می شکفد.

بوتة خشخاشی شستوشو داده مرا در َسَيان بودن.
I have never seen two pines in fight.

Nor a willow to sell its shade to the ground.

The elm lets its bough to the crow for nothing. 

I feel inspired wherever there is a leaf.

The poppy has bathed me in the rapid flow of being.

زندگی رسم خوشايندی است.
زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ،

پرشی دارد اندازة عشق.
زندگی چيزی نيست که لب طاقچة عادت از ياد من و تو برود.

Life is a pleasant trend.

Life`s  wings span as wide as that of death`s,

Life soars high above as much as that of love`s. 

Life is not a matter of habit forgotten by you and me.

هر کجا هستم، باشم.
آسمان مال من است.

پنجره، فکر، هوا، عشق، زمين مال من است.
چه اهميت دارد
گاه اگر می رويند
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قارچ های غربت؟
No matter where I am,/Where I am, makes no odds

the heaven`s mine.

The window, the mind, the air, the love and the earth are 

mine.

who minds

 if solitude sometimes 

sprouts up all around?

من نمی دانم 
که چرا می گويند: اسب حيوان نجيبی است، کبوتر زيباست.

و چرا در قفس هيچ کسی کرکس نيست؟
گل شبدر چه کم از اللة قرمز دارد؟

چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.
واژه ها را بايد شست.

واژه بايد خود باد، واژه بايد خود باران باشد. 
I do not infer

why it is said: horses are noble, doves are gentle.

and why no cage bears a vulture.

 why a rose not a clover?

is the most sought-after flower?

Eyes should be washed, to see otherwise.

Words should be washed.
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Words should mean the mere sense of the wind, 

the true essence of the rain.

چترها را بايد بست،
زير باران بايد رفت.

فکر را، خاطره را، زير باران بايد برد.
با همة مردم شهر زير باران بايد رفت. 

دوست را زير باران بايد ديد
عشق را زير باران بايد جست.

زير باران بايد چيز نوشت، حرف زد، نيلوفر کاشت.
زندگی تر شدن پی درپی،

زندگی آب تنی کردن در حوضچة »اکنون« است.
We should fold umbrellas,

and walk out in the rain.

We should take our mind and memory in the rain.

We should walk with all the people in the rain.

We should meet our friends in the rain.

We should seek love in the rain.

We should write, talk and plant lilies in the rain.

Life is being endlessly dampened,

Life is bathing in the lake of “This Moment”.
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و نترسيم از مرگ.
مرگ پايان کبوتر نيست.

مرگ وارونه يک زنجره نيست.
مرگ در ذهن اقاقی جاری است.

مرگ در آب و هوای خوش انديشه نشيمن دارد.
مرگ در ذات شب دهکده از صبح سخن می گويد.

مرگ با خوشة انگور می آيد به دهان.
مرگ در حنجرة سرخ _ گلو می خواند.
مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است.

And let’s not fear death.

Death is not the end of a pigeon.

Death is not the inversion of a cricket.

Death flows in the mind of the acacias.

Death dwells in the fine spirit of our thoughts.

Death talks about the dawn from amid of the village night.

Death may be tasted along a ripe cluster of grape.

Death can be sung in a soulful voice.

And death is behind the striking beauty of the butterflies.

پرده ها را برداريم:
بگذاريم که احساس هوايی بخورد.

 بگذاريم بلوغ زير هر بوته که می خواهد بيتوته کند.
بگذاريم غريزه پی بازی برود،
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 کفش ها را بکند و به دنبال فصول از سر گل ها بپرد.
بگذاريم که تنهايی آواز بخواند،

 چيز بنويسد،
 به خيابان برود. 

Let’s remove the shades,

and expose emotions to a breath of fresh air.

Let Maturity rest under each herb it desires.

Let Instinct go to pursue pleasure,

and run barefoot through flowers along with swift course 

of seasons.

Let Solitude chant, 

 Compose a poem, 

 wander pointlessly around.

کار ما نيست شناسايی »راز« گل سرخ،
کار ما شايد اين است

 که در »افسون« گل سرخ شناور باشيم.
We may not get to pierce the mystery of The Rose,

But rather I suppose

 we are to rejoice in the charm of The Rose.
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*Kashan: The birthplace of the poet, a city in Iran.

*Kiblah: It is an Arabic word for the direction that should 

be faced when a Muslim prays.

*Qad qamat: Is a phrase from Iqameh which succeeds Azan 

(the call to prayer) which call the worshippers to prayer. 

   *Takbirat al-ehram: Is a part of the ritual that comes at 

the beginning of any one of the five daily prayers of the 

Muslims. It is the first takbir (Allah-o Akbar= Allah is 

supreme) uttered by the worshipers after which they must 

devote their whole attention to the acts of devotion. 

*Mohr: Prayer stone cleanse my heart
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The Wayfarer از دفتر مسافر

مسافر از اتوبوس
پياده شد:

»چه آسمان تميزی!«
و امتداد خيابان غربت او را برد. 

The pilgrim

Disembarked from the bus.

“What a pure sky!”

And the continuation of the street of nostalgia carried him 

away.

قشنگ يعنی تعبير عاشقانة اشکال
و عشق، تنها عشق

تو را به گرمی يک سيب می کند مأنوس.
و عشق، تنها عشق

مرا به وسعت اندوه زندگی ها برد،
مرا رساند به امکان يک پرنده شدن.

و نوشداروی اندوه؟
صداي خالص اكسير مي دهد اين نوش.

“Beauty means the love-enchanted definition of images

And love, only love

It acquaints you with the warmth of an apple
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And love, only love

Carried me to the width of sorrow of lives

It took me to the possibility of flight

Did it take to the balsam of grief?

It sounds pure as an elixier.

چرا گرفته دلت، مثل آنکه تنهايی.
چقدر هم تنها!
خيال می کنم

دچار آن رگ پنهان رنگ ها هستی.
دچار يعنی

عاشق.
و فکر کن که چه تنهاست

اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دريای بيکران باشد.
چه فکر نازک غمناکی!

و غم تبسم پوشيدة نگاه گياه است.
و غم اشارة محوی به رد وحدت اشياست.

Why are you depressed as if you are alone?

And how silent!

It seems to me

That you suffer from the hidden veins of colors.

By suffer I mean

You are in love
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And think how lonely would be the little fish if she falls in 

love with the boundless blue of the sea.

What a sad thin thought!

And sadness is the faint simile of the look of an herb.

And sadness is a faint hint to rejection of unity of objects.

و عشق
سفر به روشنی اهتزاز خلوت اشياست.

و عشق
صدای فاصله هاست.

صدای فاصله هايی که 
غرق ابهامند. 

And love

Means journey to the illumination of solitary avoidance of 

objects.

And love

Is the sound of gaps.

The sound of gaps

That is sunken in ambiguity.

»اتاق خلوت پاکی است.
برای فکر، چه ابعاد ساده ای دارد!

دلم عجيب گرفته است.
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خيال خواب ندارم«.
کنار پنجره رفت

و روی صندلی نرم پارچه ای
نشست:

»هنوز در سفرم.
خيال می کنم

در آب های جهان قايقی است
و من_ مسافر قايق_ هزارها سال است

سرود زندة دريانوردهای کهن را
به گوش روزنه های فصول می خوانم

و پيش می رانم«. 
“It is a clean solitary room.

How simple is its dimensions to ponder!

I feel badly depressed.

I don’t intend to sleep.”

He walked to the window

And sat down on a chair matted with a soft cushion:

“Still I am traveling,

I think

There is a boat in the rivers of world

And I – the pilgrim of that boat – have been singing for a 

thousand years the lively song of ancient sailors

To the ears of the holes of seasons
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And I am advancing.

من از مجاورت يک درخت می آيم
که روی پوست آن دست های سادة غربت

اثر گذاشته بود:
»به يادگار نوشتم خطی ز دلتنگی.«

I am coming from the vicinity of a tree

On whose bark the simple hands of nostalgia 

Had left the print:

“I wrote it here as a remembrance out of dejection.”

سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد
و ايستادم تا

دلم قرار بگيرد،
صدای پرپری آمد

و در که باز شد
من از هجوم حقيقت به خاک افتادم. 

The pilgrimage carried me to the gate of my childhood 

orchard

And I stood

So that my heart could rest.

I heard the fluttering sound
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And when the gate was opened

I fell on the ground with the attack of truth.

 سفر مرا به زمين های استوايی برد.
 و زير ساية آن »بانيان« سبز تنومند

 چه خوب يادم هست
 عبارتی که به يياق ذهن وارد شد:

 وسيع باش، و تنها، و سر به زير، و سخت.
The pilgrimage took me to tropic lands.

And under the shade of the sturdy green “Banians” how 

well I remember

The sentence that entered the summer resort of my mind:

Be wide and lonely and humble and firm!

صدای همهمه می آيد.
و من مخاطب تنهای بادهای جهانم.

و رودهای جهان رمز پاک محو شدن را
به من می آموزند،

فقط به من. 
I can hear the din of hubbub.

And I am the only one addressed by the winds of the world.

And the rivers of the word teach me
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The pure secret of disappearance,

To me only.

و در مسير سفر مرغ های »باغ نشاط«
غبار تجربه را از نگاه من شستند،

به من سامت يک سرو را نشان دادند.
و من عبادت احساس را،

به پاس روشنی حال،
کنار »تال« نشستم، و گرم زمزمه کردم.

And within the path of the birds of ”Garden of Ecstasy”

They washed away the dust of experience from my eyes,

They pointed to me the health of a cypress tree and I 

whispered warmly beside “Tal”,

The sentence of sensation,

As a tribute to illumination of disposition.

عبور بايد کرد
و همنورد افق های دور بايد شد

و گاه در رگ يک حرف خيمه بايد زد.
عبور بايد کرد

و گاه از سر يک شاخه توت بايد خورد. 
One must pass

And accompany the journey of distant horizons
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And sometimes you must pitch your tent in the vein of a 

word.

One must pass

And sometimes eat from the branch of a mulberry tree.

عبور بايد کرد.
صدای باد می آيد، عبور بايد کرد.
و من مسافرم، ای بادهای همواره!

مرا به وسعت تشکيل برگ ها ببريد.
مرا به کودکی شور آب ها برسانيد.
و کفش های مرا تا تکامل تن انگور
پر از تحرک زيبايی خضوع کنيد.

دقيقه های مرا تا کبوتران مکرر
در آسمان سپيد غريزه اوج دهيد.

و اتفاق وجود مرا کنار درخت
بدل کنيد به يک ارتباط گمشدة پاک.

و در تنفس تنهايی
دريچه های شعور مرا به هم بزنيد.
روان کنيدم دنبال بادبادک آن روز

مرا به خلوت ابعاد زندگی ببريد.
حضور »هيچ« مايم را

به من نشان بدهيد.
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One must pass

I can hear the sound of the wind, one must pass and I am a 

pilgrim O everlasting winds!

Carry me to the expanse of formation of leaves.

Carry me to the briny childhood of streams.

And until the grape ripens

Fill my shoes with the beautiful motion of prostration.

Life my minutes to the peak of the repeated pigeons.

In the white sky of instinct

And convert my chance existence

Into a pure lost communication near the tree.

And in the breath of solitude

Shake up the openings of my comprehension.

Send me toward the kite of that day

Carry me to the solitude of the dimensions of life, and show 

me

The soft presence of naught.
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                                    The Green Volume دفتر حجم سبز

از قطعة »از روی پلک شب«
شب سرشاری بود.

رود از پای صنوبرها، تا فراترها می رفت.
دره مهتاب اندود، و چنان روشن کوه، که خدا پيدا بود.

From Over Eyelids of Night 

It was an overflowing night.

The river flowed from beneath spruce trees to far beyond.

The valley was shrouded by moonlight and the mountain 

was so bright that God was visible.

فرصت سبز حيات، به هوای خنک کوهستان می پيوست.
سايه ها برمی گشت.

و هنوز، در سر راه نسيم،
پونه هايی که تکان می خورد،

جذبه هايی که به هم می ريخت.
The green opportunity of life joined the cool mountain air

Shadows returned.

And still on the way of the breeze,

Pennyroyals were shaking,

And attractions mingled together.
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از قطعة »روشنی، من، گل، آب«                                                                                     
ابری نيست.
بادی نيست.

می نشينم لب حوض:
گردش ماهی ها، روشنی، من، گل، آب.

پاکی خوشة زيست.

مادرم ريحان می چيند.
نان و ريحان و پنير، آسمانی بی ابر، اطلسی هايی تر.

رستگاری نزديک: الی گل های حياط.
Light, I, Flower, Water 

There is no cloud.

There is no wind.

I sit beside the pond:

The swimming fishes, light, I, flower, water.

The pureness of the cluster of life.

My mother reaps the sweet basil.

Bread, sweet basil, cheese, a cloudless sky, wet garden 

petunia.

Within the garden flowers: Salvation is at hand.
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چيزهايی هست، که نمی دانم.
می دانم، سبزه ای را بکنم خواهم مرد.

می روم باال تا اوج، من پر از بال و پرم.
راه می بينم در ظلمت، من پر از فانوسم.

من پر از نورم و شن.
و پر از دار و درخت.

پرم از راه، از پل، از رود، از موج.
پرم از ساية برگی در آب:

چه درونم تنهاست.
There are things, which I don’t know.

I know that I will die if I cut away a leaf.

I ascend, rise to the peak, I posses wings and feathers.

I can see in the darkness, I’m brimful of lanterns.

I’m brimful of sun and sand.

I’m brimful of vines.

I’m brimful of path, of bridge, of river, of wave.

I’m brimful of the shadows of reeds in the water:

How my inside is empty.

از قطعة »و پيامی در راه«                                                                                     
روزی

خواهم آمد، و پيامی خواهم آورد.
در رگ ها نور خواهم ريخت.
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و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پر خواب! 
سيب آوردم سيب سرخ خورشيد. 

خواهم آمد، گل ياسی به گدا خواهم داد.
زن زيبای جذامی را، گوشواری ديگر خواهم بخشيد.

کور را خواهم گفتم : چه تماشا دارد باغ!
دوره گردی خواهم ش��د، کوچه ها را خواهم گش��ت، جار خواهم زد: آی شبنم، 

شبنم، شبنم.
رهگذاری خواهد گفت: راستی را، شب تاريکی است، کهکشانی خواهم دادش.

روی پل دخترکی بی پاست، دّب کبر را بر گردن او خواهم آويخت.
هر چه دشنام، از لب ها خواهم برچيد.

هر چه ديوار، از جا خواهم برکند.
رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!

ابر را، پاره خواهم کرد.
من گره خواهم زد، چش��مان را با خورش��يد، دل ها را با عشق، سايه ها را با آب، 

شاخه ها را با باد.
And a Message on the Way 

One day I shall come and bring a message.

I shall pour light in the veins.

And I shall cry out, “O you whose baskets are full of dreams!

I have brought apple, the red apple of sun.

I shall come and shall offer a lilac to the beggar.

I shall present another pair of earrings to the beautiful 

leprous woman.
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I shall say to the blind man, “What a sight to look in the 

garden!”

I shall become a peddler, I shall roam in the streets, and 

will shout, “O dews, dews, dews!”

I shall tell a passerby, “It is indeed a dark night

I shall bestow him a constellation

There is a little legless girl on the bride, I shall hang the 

Great Bear on her neck.

I shall remove every obscenity from the lips.

I shall remove every wall from the root.

I shall tell the thieves, “A caravan has arrived loaded with 

smile!”

I shall tear up the cloud.

I shall graft eyes to the sun, hearts to love, shadows to 

water and branches to the wind.

خواهم آمد سر هر ديواری، ميخکی خواهم کاشت.
پای هر پنجره ای، شعری خواهم خواند.

هر کاغی را، کاجی خواهم داد.
مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!

آشتی خواهم داد.
آشنا خواهم کرد.
راه خواهم رفت.
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نور خواهم خورد.
دوست خواهم داشت.

I shall come to plant a carnation on each wall.

I shall rehearse a poem under each window.

I shall give an oak to every crow.

I shall tell the snake, “How glorious is the frog!

” I shall reconcile.

I shall familiarize.

I shall eat light.

I shall love.

از قطعة »ساده رنگ«
رخت می شويد رعنا و

برگ ها می ريزد.
مادرم صبحی می گفت:  موسم دلگيری است.

من به او گفتم: زندگانی سيبی است، گاز بايد زد با پوست.
Plain Color

Ra’na is washing clothes.

Leaves are falling.

My Mother said at morning, “It is the season of depression.”

“Life is like apple.” I said, “You must bite it with the skin.”
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آفتابی يکدست.
سارها آمده اند.

تازه الدن ها پيدا شده اند.
من اناری را، می کنم دانه، به دل می گويم:

خوب بود اين مردم، دانه های دلشان پيدا بود.
It is a full sunshine.

The starlings have arrived.

Nasturtiums have just blossomed.

I crack a pomegranate, thinking to myself

“I wish the seeds of these people’s hearts were visible.”

از قطعة »آب«
آب را گل نکنيم:

در فرودست انگار، کفتری می خورد آب.
يا که در بيشة دور، سيره ای پر می شويد.

يا در آبادی، کوزه ای پر می گردد. 
آب را گل نکنيم:

شايد اين آب روان، می رود پای سپيداری، تا فروشويد اندوه دلی.
دست درويشی شايد، نان خشکيده فرو برده در آب.

زن زيبايی آمد لب رود،
آب را گل نکنيم:

روی زيبا دوبرابر شده است.
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Water

Let’s not muddy the brook:

Perhaps a pigeon is drinking water at a distance.

Or perhaps in a farther thicket a goldfinch is washing her 

feathers.

Or a pitcher is being filled in a village.

Let’s not muddy the brook:

Perhaps this brook runs to a poplar’s foot

To wash away the grief of a lonely heart.

A dervish may be dipping dry bread in the brook.

A beautiful lady walked to the brink of the brook,

Let’s not muddy the brook:

The lovely face has been doubled.

از قطعة »در گلستانه«                                                                             
دشت هايی چه فراخ!

کوه هايی چه بلند!
در گلستانه چه بوی علفی می آيد!

من دراين آبادی، پی چيزی می گشتم:
پی خوابی شايد،

پی نوری، ريگی، لبخندی.
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In Gulestaneh

What wide plains!

What lofty mountains!

What sweet scent of grass comes from Gulestaneh!

I was looking for something in this village:

Perhaps for a slumber,

a light, a sand, a smile.

ظهر تابستان است.
سايه ها می دانند، که چه تابستانی است.

سايه هايی بی لک،
گوشه ای روشن و پاک،

کودکان احساس! جای بازی اينجاست.
زندگی خالی نيست:

مهربانی هست، سيب هست، ايمان هست.
آری

تا شقايق هست، زندگی بايد کرد.
It is noontime in summer.

Shadows know that kind of summer it is.

Spotless shadows,

Bright and pure corners.

Sensitive children! Here is a good place to play.

 life is not empty.
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There is kindness, apple, and faith

Yes

One must live as long as the anemone exists.

در دل من چيزی است، مثل يک بيشة نور، مثل خواب دم صبح
و چنان بی تابم، که دلم می خواهد
بدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوه.

دورها آوايی است، که مرا می خواند.
Something is lurking in my heart like a bush of light, like 

slumber before daybreak

And so restless am I that I wish

To run to the end of the plain, climb to the peak of the 

mountain.

There is a voice in the distance that is calling me.

از قطعة »پيغام ماهی ها«                                                                                 
رفته بودم سر حوض

تا ببينم شايد، عکس تنهايی خود را در آب،
آب درحوض نبود.
ماهيان می گفتند:

هيچ تقصير درختان نيست.
ظهر دم کردة تابستان بود،

پسر روشن آب، لب پاشويه نشست
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و عقاب خورشيد، آمد او را به هوا برد که برد.
The Fishes’ Message 

I went to the pond

Hoping to see the reflection of my loneliness in the water 

There was no water in the pond.

The fishes were saying:

It is not the trees’ fault at all.

It was a sultry summer noon,

The bright son of water, sat by the pond’s edge

And the eagle of the sun dived down and lifted him up & up 

in the air. 

 

تو اگر در تپش باغ خدا را ديدی، هّمت کن
و بگو ماهی ها، حوضشان بی آب است.

باد می رفت به سر وقت چنار.

من به سر وقت خدا می رفتم.
If you see God in the palpitations of the garden,  
Make an effort and tell him that the fishes'’ pond is dry."” 

The wind was going to visit the plane tree,

I was going to meet God.
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از قطعة »نشانی«                                                                                 
خانة دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسيد سوار.

آسمان مکثی کرد.
رهگذر شاخة نوری که به لب داشت به تاريکی شن ها بخشيد

و به انگشت نشان داد سپيداری و گفت:
»نرسيده به درخت،

کوچة باغی است که از خواب خدا سبزتر است
و در آن عشق به اندازة پرهای صداقت آبی است.

می روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می آرد،
پس به سمت گل تنهايی می پيچی،

دو قدم مانده به گل،
پای فّوارة جاويد اساطير زمين می مانی

و تو را ترسی شفاف فرا می گيرد.
در صميميت سّيال فضا، خش خشی می شنوی:

کودکی می بينی
رفته از کاج بلندی باال، جوجه بردارد از النة نور

و از او می پرسی
خانة دوست کجاست؟«

The Address 

The rider asked in the twilight “Where is the friend’s 

house?”

Heaven paused.

The passerby bestowed the flood of light on his lips to 
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darkness of sands.

And pointed to a poplar and said:

“Near the tree,

Is a garden-line greener than God’s dream

Where love is bluer than the feathers of honesty.

Walk to the end of the lane, which emerges from behind 

puberty,

Then turn towards the flower of solitude,

Two steps to the flower,

Stay by the eternal mythological fountain of earth where a 

transparent fear will visit you.

In the flowing intimacy of the space you will hear a rustling 

sound:

You will see a child

Who has ascended a tall plane tree to pick up chicks from 

the nest of light

Ask him

Where is the friend’s house?

از قطعة »واحه ای در لحظه«  
به سراغ من اگر می آييد،

پشت هيچستانم.
پشت هيچستان جايی است.
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پشت هيچستان رگ های هوا، پر قاصدهايی است
که خبر می آرند، از گل واشدة دورترين بوتة خاک. 

An Oasis in the Moment

If you are coming to me, 

I am beyond the Land of Naught.

Beyond the Land of Naught, there is somewhere. 

Beyond the Land of Naught, the veins of the air

Is abundant with dandelions that 

Bring news from bloomed flower of the farthest plant.

روی شن ها هم نقش های سم اسبان سواران ظريفی است که صبح
به سرتپة معراج شقايق رفتند.

پشت هيچستان چتر خواهش باز است:
تا نسيم عطشی در بن برگی بدود،

زنگ باران به صدا می آيد.
آدم اينجا تنهاست

و در اين تنهايی، سايه نارونی تا ابديت جاری است.
 And sands bear the imprints of the hoofs of the bright 

knights

Who climbed the hill of the anemone`s ascend at daylight. 

Beyond the Land of Naught, the wishing canopy is open:

The quenching bell tolls rain,  

Once a breeze of thirst touches a leaf on the root. 
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Here, one is lonely

And in this loneliness, the shade of an elm flows on to 

eternity.

به سراِغ من اگر می آييد
نرم و آهسته بياييد، مبادا که َتَرک بردارد

چينِی نازِک تنهايِی من.
If  you are coming to see me,

step softly with gentle pace

Lest it crack the thin shell of my loneliness

از قطعة »پشت دریاها« 
قايقی خواهم ساخت،
خواهم انداخت به آب.

دور خواهم شد از اين خاک غريب
که در آن هيچ کسی نيست که دربيشة عشق

قهرمانان را بيدار کند.
Beyond Seas

I shall make a boat,

I shall cast it in the waters.

I shall sail afar from this lonely land

Where there is no one in the woods of love

To awaken the heroes.
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قايق از تور تهی
و دل از آرزوی مرواريد،

همچنان خواهم راند.
نه به آبی ها دل خواهم بست

نه به دريا -پريانی که سر از آب بدر می آرند
و در آن تابش تنهايی ماهی گيران

می فشانند فسون از سر گيسوهاشان.
The boat is empty of net

And my heart is longing for pearls,

I shall sail on.

I shall loose my heart neither to the blues

Nor to the mermaids emerging from the water

To cast charm from their stock of hair

On the shine of the fishermen`s solitude.

پشت درياها شهری است
که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است.

بام ها جای کبوترهايی است، که به فوارة هوش بشری می نگرند.
دست هر کودک ده سالة شهر، شاخة معرفتی است.

مردم شهر به يک چينه چنان می نگرند
که به يک شعله، به يک خواب لطيف.

Beyond the seas there is a town

Where windows open to manifestation,
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There rooftop pigeons look at the fountain of human 

intelligence.

Each ten-year-old child holds a branch of knowledge.

The town folks look at a hedge

As if they look at a flame, a tender dream.

پشت درياها شهری است
که در آن وسعت خورشيد به اندازة چشمان سحرخيزان است.

شاعران وارث آب و خرد و روشنی اند.

Beyond the seas there is a town

Where the sun is as wide as the eyes of early-risers,

And poets are the rightful heir of water, wisdom and light.

  از قطعة » شب تنهایی خوب « 
گوش کن دورترين مرغ جهان می خواند. 

شب سليس است، و يکدست و باز.
شمعدانی ها

و صدادارترين شاخة فصل، ماه را می شنوند.
The Night of Pleasant Solitude

Listen, the world`s farthest bird is singing. 

The night is serene, pure and open.

The geraniums
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Hear the moon and so is the loudest branch of the season.

بهترين چيز رسيدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است. 
The finest is to come upon a look wetting with Love advent.

از قطعه »سورة تماشا«
به تماشا سوگند

و به آغاز کام
و به پرواز کبوتر از ذهن
واژه ای در قفس است .

The Verse of the Sight

I swear to image

I swear to the beginning of language

And to the passage of a dove in mind,

That a word is confined.

آفتابی لب درگاه شماست
که اگر در بگشاييد به رفتار شما می تابد.

There`s a sun in your foyer,

Just let it in and it`ll shine on your manner.

سنگ آرايش کوهستان نيست
همچنانی که فلز، زيوری نيست به اندام کلنگ.
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در کف دست زمين گوهر ناپيدايی است
که رسوالن همه از تابش آن خيره شدند.

پی گوهر باشيد.
لحظه ها را به چراگاه رسالت ببريد.

The mounts are not ornamented by rocks,

As metal is not adorning the body of the picks.

The soil embraces a hidden treasure

That messengers are dazed by its glitter.

 Go in search of the treasure.

Take the instants to feed on the prophecy`s pasture.

هر که در حافظة چوب ببيند باغی
صورتش در وزش بيشة شور ابدی خواهد ماند.

هر که با مرغ هوا دوست شود
خوابش آرام ترين خواب جهان خواهد بود.

آنکه نور از سر انگشت زمان برچيند
می گشايد گرة پنجره ها را با آه.

One who sees a garden in the memory of a wood 

He shall reside beyond the turf of eternal happiness.

One who befriends with the bird

He shall have the sweetest sleep in the universe.

One who catches light whenever it passes by

He shall open the windows just in sighs!
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زير بيدی بوديم.
برگی از شاخة باالی سرم چيدم، گفتم:

چشم را باز کنيد، آيتی بهتر از اين می خواهيد؟
We sat under a willow.

I picked a leaf from my overhead bough, 

And I told them so:

Keep your eyes open, do you need a better sign?

 

از قطعة » ندای آغاز« 
شب خرداد به آرامی يک مرثيه از روی سر ثانيه ها می گذرد.

و نسيمی خنک از حاشية سبز پتو خواب مرا می روبد.
بوی هجرت می آيد:

بالش من پر آواز پر چلچله هاست. 
The Primeval Call

The summer night like an elegy is gently passing 

Over the moments.

And a cool breeze is sweeping

My sleep along the green edge of the blanket.

There is a smell of migration:

My pillow is stuffed with the songs of the swallows.

من که از بازترين پنجره با مردم اين ناحيه صحبت کردم
حرفی از جنس زمان نشنيدم.
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هيچ چشمی، عاشقانه به زمين خيره نبود.
کسی از ديدن يک باغچه مجذوب نشد.

هيچ کس زاغچه ای را سر يک مزرعه جدی نگرفت.
I spoke with this people through the widest open window 

But I heard no word of the times stuff.

No eye glanced lovingly at the earth.

Nobody was fascinated by a garden.

Nobody took a magpie in the farm serious.

من به اندازة يک ابر دلم می گيرد
وقتی از پنجره می بينم حوری

-دختر بالغ همسايه-
پای کمياب ترين نارون روی زمين

فقه می خواند.
I feel as gloomy as a cloud

When I see through the window

Hoori - our neighbor's mature girl -

Studying theology

 Under the rarest elm on the earth.
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بايد امشب چمدانی را
که به اندازة پيراهن تنهايی من جا دارد، بردارم

و به سمتی بروم
که درختان حماسی پيداست،

رو به آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند. 
Tonight

I must pack the suitcase

Which is roomy enough just for my robe of solitude,

And go to the place

Where I can see epical trees,

Toward that wordless enormity which keeps calling me.

از قطعة » به باغ همسفران« 
صدا کن مرا.

صدای تو خوب است.
صدای تو سبزينة آن گياه عجيبی است
که در انتهای صميميت حزن می رويد.

To the Garden of Companions

Call me.

Your voice is fine.

Your voice is the chlorophyll of the weird plant that can 

grow

In the extremity of the intimacy of sorrow.
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در ابعاد اين عصر خاموش
من از طعم تصنيف در متن ادراک يک کوچه تنهاترم.

بيا تا برايت بگويم چه اندازه تنهايی من بزرگ است.

و تنهايی من شبيخون حجم ترا پيش بينی نمی کرد.
و خاصيت عشق اين است. 

In the dimensions of the era of silence

I am lonelier than the taste of a ballad

Played on the white sheets of the lanes' perception.

Come and I will tell you how grave my loneliness is.

And my loneliness had never thought of your massive 

advent.

But that is how love is.

کسی نيست،
بيا زندگی را بدزديم، آن وقت
ميان دو ديدار قسمت کنيم.

بيا با هم از حالت سنگ چيزی بفهميم.
بيا زودتر چيزها را ببينيم. 

There is no one,

Let’s steal life, and then

Share it in our two meetings.

Let's understand something of the stone`s feeling.

Let's rush to watch everything.
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بيا آب شو مثل يک واژه در سطر خاموشی ام.
بيا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را.

Come and flow like a word in my silent blank line.

Come and melt in my hands the bright mass of love.

 از قطعة » دوست« 
بزرگ بود

و از اهالی امروز بود
و باتمام افق های باز نسبت داشت

و لحن آب و زمين را چه خوب می فهميد.
صداش 

به شکل حزن پريشان واقعيت بود.
و پلک هاش 

مسير نبض عناصر را به ما نشان داد.
و دست هاش

هوای صاف سخاوت را
ورق زد

و مهربانی را
به سمت ما کوچاند.

Friend

She was grand. 

She was a noble native of today.

Her realm was all boundless spheres,



ش
عار

 اش
ي از

خب
منت

 و 
ري

په
ب س

هرا
  س

م"/
مان

سل
ن م

"م

182

And how well she sensed,

The ways of water and the earth.

Her tone uttered 

The anxious grief of the truth.

Her eyes recalled 

The live direction of the essence.

 And her hands waved  

The tender air of generosity 

And floated us in the stream of courtesy. 

به شکل خلوت خود بود
و عاشقانه ترين انحنای وقت خودش را

برای آينه تفسير کرد.
و او به شيوة باران پر از طراوت تکرار بود.

She played the intimacy of her soul,

And she portrayed the straightness of her love

In all sharp bends of her time,

For the mirrors.

She was alike the rain,

Full of freshness of the flow.
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برای ما، يک شب
سجود سبز محبت را
چنان صريح ادا کرد

که ما به عاطفة سطح خاک دست کشيديم
و مثل يک لهجه يک سطل آب تازه شديم.

One night, for us

She spelled so plainly

The green prayer of affection 

That we reached out for the kind texture of the soil

And we revived alike refreshing accent of a pail.  

و رفت تا لب هيچ
و پشت حوصلة نورها دراز کشيد

و هيچ فکر نکرد
که ما ميان پريشانی تلفظ درها

برای خوردن يک سيب
چه قدر تنها مانديم.

Thus she went to the limits of naught 

And laid in the wake of serenity of the lights.

And she never thought,

That within revolted intonation of the gates

For eating an apple,

We would be left massively alone.
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 از قطعة » هميشه« 
حرف بزن، ای زن شبانه موعود!
زير همين شاخه های عاطفی باد
کودکی ام را به دست من بسپار.

Forever

Talk , the promised woman of darkness!

Under these affectionate strokes of the breeze,

Return my childhood to me.

در وسط اين هميشه های سياه
حرف بزن، خواهر تکامل خوشرنگ!
خون مرا پر کن از مايمت هوش.

نبض مرا روی زبری نفس عشق
فاش کن. 

Amidst these everlasting darkness,

Talk, the colorful sister of evolution! 

Fill up my blood with the calmness of intelligence.

And reveal my pulse

On the love breathing roughness.

روی زمين های محض
راه برو تا صفای باغ اساطير.

در لبة فرصت تالو انگور
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حرف بزن، حوری تکلم بدوی!
حزن مرا در مصب دور عبارت

صاف کن. 
Walk on this absolute soil

Toward the serenity of the myth garden.

Talk, the nymph of primeval speech! 

On the spot of glittering of golden grapes,

Clean up my sorrow by a few primeval speeches.

 از قطعة » تا نبض خيس صبح« 
يک نفر آمد کتاب های مرا برد.

روی سرم سقفی از تناسب گلها کشيد.
عصر مرا با دريچه های مکرر وسيع کرد.

ميز مرا زير معنويت باران نهاد.
To the Moist Pulse

Someone arrived and took my books.

Made me a roof by the harmony of flowers.

Expanded my time by opening adorning shutters.

Exposed my desk to the purity of the rain.
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از دفتر »ما هيچ، ما نگاه« 

 از قطعة » وقت لطيف شن« 
باران

اضاع فراغت را می شست.
من با شن های

مرطوب عزيمت بازی می کردم
و خواب سفرهای منقش می ديدم.

من قاتی آزادی شن ها بودم.
من 

         دلتنگ 
                      بودم.

 The Time of Being Gentle

The rain 

 was washing all sides of leisure.

I was playing 

with the moist sands of departure

And I was daydreaming picturesque journeys.

I was sunk in the freedom of sands.

 I

       was

                     sad.
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وقتی که درخت هست
                              پيداست که بايد بود.

بايد بود
         و روايت را 

                              تا متن سپيد
                                             دنبال کرد.

اما
       ای يأس ملون!

When the tree is

                      it is evident that one should stay.

One should stay

                      to follow the account 

                                       until the permanence of white.

But

           O, the damned despair!

 از قطعة » هم سطر، هم سپيد« 
بايد کتاب را بست.

بايد بلند شد
در امتداد وقت قدم زد،.

گل را نگاه کرد،
                    ابهام را شنيد.

بايد دويد تا ته بودن.
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بايد به بوی خاک فنا رفت.
بايد به ملتقای درخت و خدا رسيد.

بايد نشست
                  نزديک انبساط 

                                    جايی ميان بی خودی و کشف.
Both Line and Blank

 One should close the book.

And should stand up

Walk along the time,

Watch the flower,

Listen to ambiguity.

One should run to the end of being.

One should annihilate oneself,

To reach where the tree joins God.

One should take sit somewhere

                       Near the delight 

In the amidst of unconsciousness and revelation.  

از قطعة » اینجا پرنده بود« 
ای عبور ظريف!
بال را معنی کن

تا پر هوش من از حسادت بسوزد.
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Here the Bird Was

 O Gentle passer!

Interpret wing

So that make my mind’s feathers

Burn in the fire of envy.

ای حيات شدی!
ريشه های تو از مهلت نور

آب می نوشد.
آدمی زاد -اين حجم غمناک-

روی پاشوية وقت
روز سرشاری حوض را خواب می بيند.

O Intense livelihood!

I know that your roots 

Are watered by the repetition of lights.

And man, this massive sorrow in the deep bath of time,

Is dreaming of a pool full of the blues of the sea.

 آدمی زاد طومار طوالنی انتظار است،
ای پرنده! ولی تو

خال يک نقطه در صفحة ارتجال حياتی.   
O Gentle passer!

Your wing is obviously ahead of space
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And man is yet set to wait.

از قطعة » متن قدیم شب« 
امشب

دستهايم نهايت ندارند:
امشب از شاخه های اساطيری

ميوه می چينند.
امشب

هر درختی به اندازة ترس من برگي دارد.
The Old Tale of Night

Tonight

My hands know no limits:

Tonight they pluck fruits

From the branches of myths.

Tonight

Each tree bears

As many leaves as my fears.

ای قديمی ترين عکس نرگس در آيينة حزن!
جذبة تو مرا همچنان برد.

-تا هوای تکامل ؟
 -شايد.

در تب حرف، آب بصيرت بنوشيم.
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 O the oldest image of narcissus in the mirror of sorrow!

Your attraction took me away.

- To the realm of growth?

- Perhaps.

    Let us drink water of wisdom when we thirst for speech.
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