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  باران پر از طراوت تکرار  ۀويشبه 
  

  ١٧/٧/٩٢: سايت جرس، روز چهارشنبه، مورخ: منبع

  
 يهـوا  /هـاش  و دسـت /بـه مـا نشـان داد   / ر نـبض عناصـر را  يمس/و پلک هاش / ت بوديشان واقعيبه شکل حزن پر/ صداش«

  . »به سمت ما کوچاند/ را يو مهربان/ ورق زد / صاف سخاوت را

هشـت  « مانـدگارِ  اثـرِ نامبردار معاصـر کـه دو     ؛ شاعر و نقاشيبا سالروز تولد سهراب سپهراست  پانزدهم مهرماه مصادف 

سـروده  شـده    يشمسـ  ٥٧تا    ٣٠  يمشتمل بر اشعار اوست که  حد فاصل سالها ياز او منتشر شده؛ اول» ياطاق آب« و » کتاب

ار، ده سـال پـس   يروز سيپش يرايو، و با  يه سپهرپروان همت خواهرش، ست که  بهاسهراب  ةسه  دست نوشت يحاو  ي؛ دوم

  ياز فضـا ر سهراب است، متـأثر ن  دفتر شعيکه اول» مرگ رنگ«دفتر  . افته استيانتشار   يشمس ٦٩ در سال  ياز وفات سپهر

بـه  را   يمـا و تـولل  ين يرد پـا  تـوان  يمـ  زنـد و  يأس موج ميو   يو سرد ياهيدر آن س آن روزگار است و ياسيو س ياجتماع

کـه   يشمسـ  ٥٧تـا  سـال    منتشـر شـد   ٣٢در  بعـد کـه دو سـال   »  خوابهـا  يزنـدگ « از دفتر  .در اشعار آن  سراغ گرفت يروشن

در  يرونـ يب يو اجتمـاع  ياسـ يس از آثار و تحوالت  ييگر ردپاي، دشود يعرضه م يعموم ةبه عرصن دفتر شعر سهراب يآخر

خ يسـاز در تـار   مهـم و سرنوشـت   ةن دو دفتر همزمان اسـت بـا دو حادثـ   ياجالب است که انتشار .  خورد ياشعار او به چشم نم

، در مقابـل . نشـده اسـت   ن دفـاتر يـ ان حـوادث در  يبـد  يچ اشارتي؛  اما  ه٥٧مرداد و  انقالب بهمن  ٢٨ يکودتا: رانيمعاصر ا

ر و زبـر شـدن   يـ زهـا و   الطمت ن است و شتيخو يا دلمشغول احوال باطنيکند و  قو ير انفس مينهد و  س يشاعر آفاق را فرو م

چ، مـا  يمـا هـ  «دفتـر  . نـدارد  يچنـدان  ت و التفـات يـ ناع ،گذرد يم رامونشينچه پبه آ  ييتو گو ؛کند يرا رصد م يوجود يها

بـه   يمنتهـ  يهـا  در سال عموماً که ي؛ اشعارن اشعار سهراب استيتر يمن انتزاعمتضاشعار آن  و منتشر شد  ٥٧در سال  »نگاه

   .است انقالب سروده شده

را خوانـدم و مجـذوبش    » آب يپـا  يصـدا « ن بار دفتر ياول. دارم اريانس بس يسپهر با اشعار که  ست سال استيش از بيب 

حجـم  « ، »مسـافر « پس از آن دفاتر  .»دل بردن است يت پينسج يبو« بام شعرش  پرواز کرد  که  يو کبوتر جانم به سو شدم

کـه اشـعار او را حفـظ شـدم و از آن زمـان تـا       يق در مطالعه گـرفتم؛ بطور يرا به تفار... »اهچ، ما نگيما ه« ، »شرق اندوه« ، »سبز

و  اشـعار  ة که تا کنون دربار ييجستارهااز يرين کثيهمچن. کنم ير لب با خود زمزمه ميآنها را ز يهر از گاه يروزگار کنون

  .وانده امار خيرا با شوق و ولعِ بساو نوشته شده   يها ينقاش

. »رون رود؟يـ ز دل ب يمهـر اول کـ  «د و محبـت او بـر دلـم نشسـت؛ کـه      يبود که سهراب مرا در کام کش يانم چه سرد ينم

، پـس از او مـا  چ فکـر نکـرد کـه    يو هـ شد » کرانيب يايدر يچار آبد«روزگار  ياز قضا که ينِيدانم که دوست نازن يآنقدر م
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 يکـ يسالهاسـت احسـاس نزد  . آشـنا کـرد   يجهان سپهر -ستيبا ز مرادر ابتدا  ، »ميب  چقدر تنها مانديک سيخوردن  يبرا«

» شيايـ ن يگـل هـا  «او هـر جـا    يکـنم و بـه اقتفـا    يرامـون مـ  ينگرش سهراب به جهان پ ةو نحو يوجود يها با دغدغه يقيعم

بـه سـبک    «و  اسـت » وه بـاران پـر از طـراوت تکـرار    يبه ش« م ياشعارش برا. شوم يدن آنها روان ميدن و چييبو يد از پيرو يم

د يافتـه و صـ  يدر آنهـا   يو پـر مغـز   ام و نکـات نغـز   ن قنـد مکـرر خوانـده   نرو آنهـا را بسـا  ي؛ از ا»ت نور منتشريان عافيدرخت م

جـانش  عمـق  نه و آرامـش بـه   ينه و سـک يطمأن که  ي؛ سالکآموز است ز و عبرتيانگ م دليز براين يست سپهريز ةنحو .ام کرده

بـه   نـه صـفت بـود و   ييآ. کـرد  يمـ  ياکنـون آبتنـ   ةدر حوضچ ست ويز يحال م  د ؛  در  زمانو در همه  احوال با او بو نشسته 

د از شـوره زار خـوب و بـد    ييـ ايب« زان؛ کـه  يـ گران  گريد ةاز قضاوت کردن دربار، و يم سحريبه لطافت نس بار ويجو يزالل

م، هـر لحظـه   ينيافريـ و دو کران خود را هـر لحظـه ب  / ميبه درخت، درخت را پاسخ ده: ميروان باش ةنييبار، آيچون جو/ ميبرو

 هـا  بـرگ  انيـ و در م رود يباد بود و همانگونه که باد به سروقت چنار م يتعلق يو  ب ييجا يو ب يسبکبال  مفتون . »ميرها ساز

ن شـب  يـ ا يال«تـوان  او را   ياسـت و مـ   يکـ ين نزديـ کـه در ا  يي؛ خدارفت ي، به سروقت خدا مجنباند يو آنها را م چديپ يم

 يکـودک «و  بـاران  آب و  يو تـازگ طـراوت   . سـراغ گرفـت  » اه يـ قانون گ يرو ، آب يآگاه يآن کاج بلند ، رو يبوها، پا

م يريـ و بگ/ مينـداز يتـور در آب ب / ميا بـرو يـ لـب در « : کرد يدور م يها نورد افق ورد و همآ يز او را به وجد مين» شور آب ها

ک و همـدل، دو  يـ بـا دو تـن از دوسـتان نزد   . مرا تا کنون دوبار به کاشان کشانده است يوحن قرابت ريا . »طراوت را از آب

ر، شب تـا  يب کويآور و غر م و در دل سکوت بهتيسفر کرد» مشهد اردهال«به  يدوم دهه هفتاد شمس ةميدر ن ياپيتابستان پ

 د، مبـادا کـه  ييـ اينـرم و آهسـته ب  / دييـ آ ياگر مـ به سراغ من «: ميخواند» وان شمسيد«و » هشت کتاب«به صبح بر سر مزار او 

  .»من ييازک تنهان ينيچ/ ترک بردارد

و » کتـاب  هشـت « درازآهنگ خـود در دفـاتر گونـاگون    يندهاين روند و آيام محصول ا افتهيق يخداوند را شاکرم که توف

 ييتنهـا «، »عشـق «، »مـرگ «، »غـم «، »باران باد و«، »يامر متعال«چون  يمقوالت و سهراب  يعرفان يها آموزه ها و  دهيتأمل در ا

تـوان   يابم، مـ يـ  يچنانکـه در مـ   ١.منتشـر کـنم   گونـاگون   يجسـتارها قالـب  در را  »چستانيه« و »يفلسفه الجورد«، » يمعنو

شناسـانه و انسـان شناسـانه و     يهسـت  يهـا   دهيـ از  اقلمـداد کـرد و     يرفان و سالکان مدرن معرفاز عا يکي ةرا در زمر يسپهر

 يهـا  بهـره  يکنـون  ةشـد  يـي در جهـان راززدا  يدن به سـلوک معنـو  يسامان بخش ياست او  بريز  ةو نحو کبوترانه يه هاتجرب

   ٢.برد اريبس

                                                             
 ،  »ال دوستيسمت خ«  ، »در مرگ يحجم زندگ«  ،»جهان يبادها يمخاطب تنها« ، »يدر منظومه سپهر يتطور امر متعال« ر ينظ يد به مقاالتينگاه کن  .١
  :ريز نکيل در » چستانير ههبوط د« و » يسپهر يفلسفه الجورد«

 http://www.begin.soroushdabagh.com/articles_f.htm 
  :د بهينگاه کن. به  بحث گذاشته شده است» از عرفان مدرن يطرحواره ا« در سلسله مقاالت ل يبه تفص ن  امريا  . ٢

h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/183.pdf 
h p://www.begin.soroushdabagh.com/pdf/191.pdf 
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خردنـواز و   سـت يز  ةست تـا نحـو  ا سهم دل و عقل سهم  ان و ادا کردن توأمپرداختن  ةشيدر اندمعاصر ِ ينيد يروشنفکر 

و  يياز سـو  يستبرعرفان راثيم يانتقاد يبازخوان. شنهاد کنديپبه مخاطبان خود  يکنونتاب پر تب و  ةمانرا  در ز ييروح افزا

از  آنهـا   يو صـورتبند  يسـهراب سـپهر   و  يعتيشر ي، عليچون اقبال الهور يسالکان مدرن ده ها و تجاربِيمدد گرفتن از ا

آب در «کـه   ،»ميهـا را بکنـ   رخت«م و يبتکان ها را پلک. کند يفا  ميادر پرداختنِ سهم دل  يينقش مهم و رهگشا ،گريد يسو

  :»است يک قدمي

ادراک فضـا،   يرو/ ميهـا را پـرواز دهـ    جـان يه/ ميمتولـد بشـو  د يـ آ ي، درمديخورش يها وقت صبح/ مياردو بزن ييپشت دانا«

تـر   يپـا  يرو  /ميبکنـ  يت پرو خـال يه را از ابدير/ »يهست« يان دو هجايم ميآسمان را بنشان/ ميرنگ، صدا، پنجره گل نم بزن

  »مياه و حشره باز کنيبشر و نور و گ يدر به رو/ ميمحبت برو يباران به بلند

  
  


