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 تو ترجمان جهانی بگو چه می بینی؟
  

  ی؟ـــــــــــــــــــدرون آینه ي روبرو چه می بین
  ی؟ـــــــــــــــتو ترجمان جهانی بگو چه می بین
  مـــــــــــــــــتویی برابر تو چشم در برابر چش

  در آن دو چشم پر از گفت و گو چه می بینی؟
  تو هم شراب خودي هم شراب خواره ي خود

  ی؟ــــــــــسواي خون دلت در سبو چه می بین
  تــگرفته اي که دل اسدرآن گلوله ي آتش 

  یــــــــــو باد می برَدش سو به سو چه می بین
 

نواز همایون شجریانِ نازنین شنیده و آنها بارها این ابیات نغز حسین منزوي را با صداي خوش و روح
ترسی «زند. گویی با خواندن آن، دچارام؛ بهت غریبی در آن موج میرا با خود در خلوت زمزمه کرده

هجوم خالی «نشینی و می» پاي فواره جاوید اساطیر زمین«کنی و را بو می» گل تنهایی«شوي و می» شفاف
کند. مواجه شدن با خود و عریان گشتن در برابر خویش، کاري نه خُرد و گریبانت را رها نمی» اطراف

ساکت،  وسهل است؛ خاطرم هست چند ماه پیش لحظاتی در برابر آینه ایستاده بودم و در خویش فرو رفته 
تویی برابر تو چشم در برابر چشم/ در آن دو چشم پر از «کردم؛ اوقات غریبی بود: خود را نظاره می

از دیگران پرداختن و با خویش گفتگو کردن و خود را صدا زدن و خودکاوي ». گفتگو چه می بینی؟
ي را و تنهایی معنو» تنبه خلوت ابعاد زندگی رف«پیشه کردن و قلعه هزارتوي ضمیر را در نوردیدن و 

ن؛ نجوا نجوا کرد» آبیِ دریاي بیکران«نصیب بردن، از جنس گوش سپردن به صداي هستی است و با 
کردنی که هم گویاست، هم خاموش؛ هم ساکن است، هم روان؛ هم بی پاي است، هم پاي دوان؛ هم 

 :رنگ است؛ هم نشان داربی

بزینه آن گیاه عجیبی است/ که در انتهاي صمیمیت صدا کن مرا/ صداي تو خوب است/ صداي تو س«
حزن می روید/ در ابعاد این عصر خاموش/ من از طعم تصنیف در متن ادراك یک کوچه تنهاترم/ بیا تا 

 ».برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است

 هافزون براین، حزن سبزي که از جنس سرشت سوگناك هستی است، در این شعر به تصویر کشید
؛ خون دل و غم ژرفی که از ضمیرت روییده و سر برآورده »ِسواي خون دلت در سبو چه می بینی؟«شده: 

؛ گویی گریز و گزیري از آن نیست و »هم ز من می روید و من می خورم«و تو از آن تغذیه می کنی: 
 .حکم ازلی اینگونه رقم خورده
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از این سو  بسان بادبادك به سر وقت باد رفته وتشبیه دل به گلوله آتش گرفته گریزپاي حیرانی که 
طافت انگیز است و بر لبدان سو می رود و قرار و ثبات و سمت و سوي معینی ندارد، تصویري بدیع و دل

 .و طراوت شعر افزوده است

 هاي دور رارا با صداي همایون شنید و افق» درون آینه« توان چترها را بست و زیر باران قدم زد ومی
 وردید و تجربه هاي کبوترانه را نصیب برددرن

  


