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  1آبی است حقیقت قلبِ

  
  

اي اشارت نمایم. همان گونه به نکته» هیچ«در ادامه بحثی که در فصل گذشته آغاز نمودم، مایلم در باب مفهوم 
ند، نوعی ساحت کیاد می» پشت هیچستان«یا » هیچ«که در فصول پیشین به تفضیل توضیح دادم، سهراب وقتی از 

  تنوع را مراد می کند:قدسی هستی یا فراتر رفتن از تکثر و 
  
 پشت هیچستانم.«

  پشت هیچستان جایی است.
[...] 

 آدم این جا تنهاست 
  2»و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاري است.

 
  :مسافریا در انتهاي دفتر 

 
  مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید.« 

  مالیم را » هیچ«حضور 
  »به من نشان بدهید

 
است؛ این شعر از دو  حجم سبزیا شعري که سهراب در سوگ فروغ سروده و در زمره اشعار بسیار لطیف دفتر 

حیث با بحث این فصل نسبت دارد؛ یکی آنکه در باب فروغ و مرگ او سروده شده، و دوم آنکه سهراب در اینجا 
 nothingnessبه معناي » هیچ«، نه »ستانعدم«و » هیچستان«به معناي » هیچ«بهره برده است؛ » هیچ«نیز از تعبیر 

  بریتانیایی قرن بیستم میالدي، آغاز می شود: -، شاعر آمریکایی به تی اس الیوتي او پوچی. این شعر با اشاره
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I should be glad of another death  

  من باید از مرگی دیگر مسرور باشم؛
  
  کند:شکل آغاز می دینسهراب این فقره را در پیشانی شعر قرار داده و آنرا ب 

 
  بزرگ بود «

 و از اهالی امروز بود
 هاي باز نسبت داشتو با تمام افق

 فهمید.و لحن آب و زمین را چه خوب می
  صداش 

 به شکل حزن پریشان واقعیت بود.
  هاش و پلک

  مسیر نبض عناصر را 
 به ما نشان داد.

  هاش و دست
  هواي صاف سخاوت را 

 ورق زد 
  و مهربانی را 

 به سمت ما کوچاند.
 به شکل خلوت خود بود

  ترین انحناي وقت خودش را و عاشقانه
 براي آینه تفسیر کرد.

 ي باران پر از طراوت تکرار بود.و او به شیوه
  و او به سبک درخت 

 شد.میان عافیت نور منتشر می
[...] 
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  و بارها دیدیم 
  که با چقدر سبد 

 براي چیدن یک خوشه بشارت رفت.
  ولی نشد 

 روي وضوح کبوتران بنشیندکه روبه
 و رفت تا لب هیچ

 ي نورها دراز کشیدو پشت حوصله
  و هیچ فکر نکرد 

  که ما میان پریشانی تلفظ درها 
  براي خوردن یک سیب 

  1»چقدر تنها ماندیم.
 
ست، نه ا» عدمستان«و » هیچستان«به معناي » هیچ«، »رفت تا لب هیچ«شعر لطیف و دلنشینی است. در تعبیر  

اینکه رفت و نابود گشت، نه اینکه رفت و چیزي از او بر جاي نماند، بلکه تا لب هیچ رفت و پشت حوصله 
ینید که برسد. میعنان است و در میهمجهان پیرامونی  با نور و رفتن به پس پشت» هیچستان«نورها دراز کشید؛ 

که با قدسی و روشن دیدن کل هستی عجین گشته سخن » هیچ«سپهري به چه معنا فروغ را ستوده و چگونه از 
  به میان آورده است.

   
ه را ک حجم سبزنزد سهراب و فروغ، خوش دارم شعر دیگري از سپهري در دفتر » هیچ«پیش از مقایسه مفهوم 

جم حدر دفتر  پهريکه از اشعار مشهور س نداي آغازه فروغ اشارتی رفته مطمح نظر قرار دهم. شعر در آن نیز ب
  است: سبز

 
 کفش هایم کو،« 

 چه کسی بود صدا زد: سهراب؟
 آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ.

[...] 
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 آید:بوي هجرت می
  هاست.بالش من پر آواز چلچله

[...] 
 باید امشب بروم.

 بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردممن که از 
  حرفی از جنس زمان نشنیدم.

 هیچ چشمی، عاشقانه به زمین خیره نبود.
 کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد.

 گیردمن به اندازه یک ابر دلم می
 وقتی از پنجره می بینم حوري

 -دختر بالغ همسایه- 
 ترین نارون روي زمینپاي کمیاب

  »د.خوانفقه می
 

کنم شاره میا حجم سبزبینی سپهري و فروغ فرخزاد به یکی دیگر از اشعار دفتر جهت توضیح تقابل میان جهان
آمده و کامال متأثر از فضاي متن  حجم سبزگردم. یکی از اشعاري که در دفتر بازمی» هیچ«و سپس به مفهوم 
 اي که از جنس تماشاست.استفاده نموده، اما سوره» سوره«از تعبیر سهراب . است سوره تماشامقدس است، شعر 

 رآنقآمده، نتیجه بگیرد که در اینجا سهراب مشخصا متأثر از  شعربرخی تعابیر که در  سبب تواند بهخواننده می
تواند به جهت نحوه انذار دادن و سخن گفتن با مخاطب آن را بر سیاق سخنان متون مقدس است و همچنین می

در  زمینی هايآیهتوان میان سهراب و فروغ دریافت، با رجوع به شعر  بیانگارد. از قضا تقابلی که از این حیث می
ا گردد. اوال عنوان این شعر بمیتر  روشن ،شدهسروده فروغ فرخزاد که بر سیاق متون مقدس  تولدي دیگردفتر 

اي که جنس و اسمش تماشاست. فروغ از گردد؛ سورهآغاز می» سوره«آغاز می شود؛ عنوان شعر سهراب با » آیه«
اند و واجد اند و آسمانیهایی که در متون مقدس آمدهاند، بر خالف آیههاي فروغ زمینیها سخن گفته، اما آیهآیه

زند، اما سهراب اند و در آن قبض و سرد و تلخی موج میهاي فروغ زمینیوي قدسی هستند. این آیهسمت و س
  گوید که عنوانش تماشاست:اي میاز سوره

 
 به تماشا سوگند «
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 و به آغاز کالم
 و به پرواز کبوتر از ذهن

 اي در قفس است.واژه
 هایم، مثل یک تکه چمن روشن بود.حرف

 من به آنان گفتم:
 آفتابی لب درگاه شماست

 تابد.که اگر در بگشایید به رفتار شما می
 و به آنان گفتم:

 سنگ آرایش کوهستان نیست
 همچنانی که فلز، زیوري نیست به اندام کلنگ.

 در کف دست زمین گوهر ناپیدایی است
 که رسوالن همه از تابش آن خیره شدند.

 پی گوهر باشید.
 برید.لحظه ها را به چراگاه رسالت ب

 2و من آنان را، به صداي قدم پیک بشارت دادم
[...]  

 و به آنان گفتم:
 ي چوب ببیند باغیهر که در حافظه

 صورتش در وزش بیشه شور ابدي خواهد ماند.
 هر که با مرغ هوا دوست شود

 ترین خواب جهان خواهد بود.خوابش آرام
 آن که نور از سرانگشت زمان برچیند

 ها را با آه.پنجرهگشاید گره می
 زیر بیدي بودیم.

 برگی از شاخه باالي سرم چیدم، گفتم:
 چشم را باز کنید، آیتی بهتر از این می خواهید؟

                                            
  گوید.میآور یا پیامبر سخن اینجا گویی از یک پیام در 2.



6 

 

 گفتند:شنیدم که به هم میمی
 داند، سحر!سحر می

 سر هر کوه رسولی دیدند
 ابر انکار به دوش آوردند.

 باد را نازل کردیم
 تا کاله از سرشان بردارد.

 هاشان پر داوودي بود،خانه
 چشمشان را بستیم.

  ي هوش.دستشان را نرساندیم به سر شاخه
 جیبشان را پر عادت کردیم.

  3»خوابشان را به صداي سفر آینه ها آشفتیم.
 

توان قدسی بودن کل هستی را سراغ گرفت. همچنین از تعبیر نیز می» آیتی بهتر از این می خواهید؟«از تعبیر 
، و نیز سخن از آدم را مسحور و مفتون خود دیدن، اشاره »که به هم می گفتند:/ سحر می داند! سحرشنیدم می«

ت. سهراب در اینجا کامال متاثر از ساختار متن شده اسذکر  قرآنکه در  دارد به مجنون و ساحر خواندن پیامبر 
از نصیب بردن سبکبالی و گوید که نمادي است مقدس است. همچنین از دوست شدن با مرغ هوا سخن می

وب است  به یکی از مضامین آیین بودیسم اشاره ر مطلب خسبکباري و آرامش و طمانینه. جهت ایضاح بیشت
هاي مشهوري که از بودا نقل شده این است که وقتی کسی با انگشت خود به تو لانمایم. در بودیسم یکی از مث

کز نشو؛ بلکه ببین به کجا اشارت دارد، به آن سمت برو و تفطن ماه را نشان می دهد، در انگشت او نمان و متمر
  و توجه پیدا کن:

 
  4مه بباال دان نه اندر آب جو      را بجوي رو مسمیاسم خواندي  

 
آیت یعنی نشانه، یعنی چیزي که شما را به یاد امري می اندازد و تفطن و توجه شما را به سویی معطوف می کند. 

د من به برگی از شاخه باالي سرم توجه کردم، استشهاد کردم و گفتم چشمتان را باز گویبدین معناست که می

                                            
  ، سوره تماشا.»سبزحجم «، دفتر هشت کتاب.  3
  .3463، دفتر اول، بیت مثنوي.  4
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و  اشاسوره تمکنید، آیتی بهتر از این می خواهید؟ و می شنیدم که به هم می گفتند سحر می داند، سحر! این از 
 یا با مرغ هوا دوست شدتوان در همین دنتوضیح دادن این که گویی عالم پر از نشانه است، پر از آیه است و می

و از قضا رسوالن هم کارشان همین بود، حرف هایی داشتند که مثل تکه چمن روشن بود و اگر آدمی آفتابی را 
که لب درگاه او آمده خوشامد بگوید و در را بگشاید، می تواند تابش آن را بر خود ببیند و تجربه نماید. اما فروغ 

  اش زمینی است:ی گوید، اما جنس آیهفرخزاد چطور؟ او هم از آیه سخن م
 

 آنگاه خورشید سرد شد
 ها رفتو برکت از زمین

 سبزه ها به صحرا ها خشکیدند
 و ماهیان به دریاها خشکیدند

 و خاك مردگانش را زان پس به خود نپذیرفت
 دیگر کسی به عشق نیندیشید
 دیگر کسی به فطر نیندیشید

 و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید
 غار هاي تنهایی بیهودگی به دنیا آمد در

 خون بوي بنگ و افیون می داد
 زن هاي باردار، نوزاد هاي بی سر زائیدند
 و گاه واره ها از شرم به گور ها پناه بردند

 چه روزگار تلخ و سیاهی
 نان نیروي شگفت رسالت را مغلوب کرده بود

 پیغمبران گرسنه و مفلوك از وعده گاه هاي الهی گریختند
 و بره هاي گمشده عیسی دیگر صداي هی هی چوپانی را در بهت دشت ها نشنیدند

 خورشید مرده بود 
 و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گمشده اي داشت

 مردان گلوي یکدیگر را با کارد می دریدند
 و در میان بستري از خون با دختران نابالغ همخوابه می شدند

 طناب دار چشمان پر تشنج محکومی را از کاسه با فشار به بیرون می ریختپیوسته در مراسم اعدام وقتی 
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 آن ها به خود می رفتند.
  5و از تصور شهوتناکی اعصاب پیر و خسته شان تیر می کشید

 
توجه کنید که فضاي این شعر چقدر تلخ و تکان دهنده است؛ هر چند در انتهاي شعر روزنی از امید دیده می 

به  که ناظر» پاکی آواز آبها«منتشر شده تحت عنوان  فلسفه الجوردي سپهرياالت کتاب شود. در یکی از مق
  ام که:ورزي است، به این شعر فروغ فرخزاد نیز استشهاد کردهاصناف و انواع ایمان

 
 شاید هنوز هم در پشت چشم هاي له شده در عمق انجماد

 یک چیز نیم زنده مغشوش بر جاي مانده بود
 ی رمقش می خواست ایمان بیاورد به پاکی آواز آب هاکه در تالش ب

 شاید ولی چه خالی بی پایانی
 خورشید مرده بود و هیچ کس نمی دانست

  6که نام آن کبوتر غمگین که از قلب ها گریخته ایمان است
 

است. لذا فروغ هم از آیه سخن می گوید و فقراتی  هاي زمینیآیهاین همان تعبیر مشهور فروغ است که متعلق به 
از این شعر هم کامال بر سیاق متون مقدس است و ابتداي شعر کامال طنین عهد جدید و فقراتی از عهد عتیق را 

  در بر دارد:
 

 آنگاه خورشید سرد شد
 ها رفت؛و برکت از زمین

 
هم از آن جهت که اشاره صریح به عیسی و  این فقره کامال بر سیاق متن مقدس است؛ هم به لحاظ فرمی و

هاي گمشده عیسی که صداي هی هی چوپانی را دیگر هاي الهی گریختند و نیز برهگاهپیغمبرانی دارد که از وعده
 هاست ودر بهت دشت ها نشنیدند. در نگاه فروغ فضاي سرد و تلخ و موحشی است. هر چند شعر ناظر به آیه

ها زمینی است، بر خالف سوره سپهري که سوره تماشاست. این هم یک تقابل ا این آیهاز آنها سخن می گوید، ام
  عصر هم بودند. دیگر میان این دو شاعري که دوست و هم

                                            
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 5
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 6
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کند، دقیقا به همین معناي پوچی اشارت دارد و نه اینکه واجد نگاهی یاد می» هیچ«همچنین وقتی فروغ از مفهوم 

از  انهاي سرد تابستدر آبمتناسب و متالئم در نظر بگیرد. شعر » هیچستان«را با » هیچ«مانند سهراب باشد که 
  کند:فروغ است که در آنجا به قصه تنهایی و هیچ اشاره میتولدي دیگر دیگر اشعار دفتر 

 
 تنهاتر از یک برگ

 با بار شادي هاي مهجورم
 در آب هاي سبز تابستان

 آرام می رانم
 تا سرزمین مرگ

 هاي پاییزي تا ساحل غم
 در سایه بی اعتبار عشق
 در سایه فرار خوشبختی

  7در سایه ناپایداري ها
 

  اینجاست که بعدا اشاره می کند که ما در زمینی هرزه روییدیم و در زمینی تلخ و تیره سر بر آوردیم:
 

 ما بر زمینی هرزه روییدیم
 ما بر زمینی هرزه می باریم

 ها دیدیمرا در راه» هیچ«ما 
  8اسب زرد بالدار خویش چون پادشاهی راه می پیماییم.بر 
 

هاي باطنی و معنوي پررنگی در گذاري کرده و سویهسرمایه» هیچ«لذا در تقابل یا تخالف با سهراب که بر روي 
را نشان می دهد و روانه شدن به سوي مرگی  nothingnessگوید که بیشتر آن دیده، فروغ از هیچی سخن می

                                            
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 7
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 8
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دن و یعنی پوچ ش» هیچ«کند. در اینجا وییدن بر زمینی هرزه و باریدن بر سرزمینی هرزه تداعی میکه گویی با ر
  از میان رخت بر بستن.

 
اکنون وقت آن است که به سر وقت بحث از آب و آبی و اتاق آبی و باران برویم. به خاطر دارم که بالغ بر بیست 

آمده  افرمسرا مکرر در مطالعه می گرفتم، به این تعبیر مشهور سپهري که در دفتر  هشت کتابسال پیش که 
 رسیده بودم معناي درست آن را نمی فهمیدم:

  
  دچار یعنی 

 عاشق
 و فکر کن که چه تنهاست

  اگر که ماهی کوچک، دچار آبی دریاي بیکران باشد؛
 

ه است؟ این سراغ گرفت» آبی دریاي بیکران«سبب از  و با خود می گفتم که چرا نگفته دریاي آبی بیکران و به چه
کردم اید به منظور زیبایی شعري از آبی دریاي بیکران استفاده کرده. سالها بعد پرسش همراه من بود و گمان می

دریافتم که این انتخاب سهراب حکمتی دارد و آن به خاطر رنگ آبی نزد سپهري است که رنگ حقیقت است. 
، رفتم بیشتر با موضوع آشنا گشتم. اتاقی که خاطرات دوران طفولیت و کودکی اتاق آبیسراغ  بعد از آن که به

یده. نام» اتاق آبی«سپهري در باغ خانوادگی کاشان در آن شکل گرفته و ظاهرا به سبب رنگ دیوارهایش، آن را 
مزین  آبی اتاقهمین نام  کتاب سپهري که به کوشش خواهرش و پیروز سیار ده سال پس از وفاتش منتشر شده به

واجد حکمتی بوده و سپهري انس درازآهنگی با این » آبی دریاي بیکران«گشته است. در آنجا دریافتم که انتخاب 
  از آبی بودن قلب حقیقت سراغ گرفته: صداي پاي آبرنگ داشته است. در آنجا فهمیدم که چرا در 

 
  و نپرسیم چرا قلب حقیقت آبی است.

 
حقیقت، آبی دریاي بیکران و اتاق آبی که سهراب در آن دوران طفولیتش را سپري کرده، و نیز آب پس آبی بودن 

که هم به لحاظ آوایی نسبتی با آبی دارد و هم به سبب طراوت و تازگیش، و همچنین باران که شکلی از آب 
ظ آوایی، الف و ب است همگی از نوعی خویشاوندي مفهومی نزد سهراب خبر می دهد. جالب است که به لحا

 میان این چهار کلمه مشترك است: اتاق آبی، آب، آبی و باران.
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خورشیدي نوشته شده. ظاهرا مقاله  57تا  47نوشته سهراب است که در فاصله سالهاي شامل سه دست اتاق آبی
وجه خواننده را به است. در اینجا ت ما هیچ، ما نگاهنوشته شده که همزمان با سرایش دفتر  55اتاق آبی در سال 

  نمایم:بخشی از آن جلب می
 

اتاق آبی خالی بود مثل روان تائوئیست، می شد در آن به آرامش در تهی رسید. هیچ کس به اتاق آبی نمی رفت، 
من می رفتم، اتاق آبی یک اتاق معمولی نبود، مغز معمار این اتاق در ناخودآگاهی گروهی نقشه ریخته بود. 

، نیرویی تاریک مرا به اتاق آبی Individuationادهاي درونی بگذرد و به تمامی خود برسد، خواسته بود از تض
ها جدا می شدم، می رفتم تا میان اتاق آبی بمانم و بازيمی برد، گاه میان بازي اتاق آبی صدایم می زد. از هم

ی از سپیده دم چیزها در گوش بدهم. چیزي در من شینده می شد، مثل صداي آب که خواب شما بشنوم، جریان
من می گذشت و در من به من می خورد. چشمم چیزي نمی دید. خالی درونم نگاه می کرد و چیزها می دید. به 

کم جاي مرا می گرفت؛ حضوري مثل وزش سبکی پر می رسیدم و در خودم کم کم باال می رفتم و حضوري کم
ك می خورد از اتاق می پریدم بیرون، می دویدم میان نور. وقتی که این حالت ترد و نازك مثل یک چینی تر

  .9شلوغی اشکال، جایی که هر چیز اسمی دارد
 

از اصطالحاتی است که سپهري در اینجا به » آرامش در تهی«به احوالی که سهراب در اتاق آبی داشته توجه کنید! 
گوید وقتی بیرون می آمدم و در میان که میتر اینکار برده که با اتاق آبی و رنگ آبی نزد او هم عنان بوده. جالب

شلوغی اشکال قرار می گرفتم، یاد پدیده هایی می افتادم که اسم داشتند؛ یعنی گویی وقتی که در اتاق آبی بوده، 
وزنی را از سر می گذارنده، یا به قول خودش، آرامش در تهی را تجربه تجربه بی اسمی، بی تعینی، سیالیت یا بی

نی صورتها می سوختند، اسامی از میان رخت بر می بستند و به تعبیري که در آیین هندو آمده و قبال کرده؛ یعمی
  :گویداي دیگر میخسبند.در فقرهها فرو میام، نوعی اطفاي تموجات ذهنی که همه قیل و قالهم آن را ذکر نموده

 
را همیشه در خلوت خواسته ام. هیچ گاه در پنهانی به اتاق آبی می رفتم. نمی خواستم کسی مرا بپاید. عبادت 

نگاه دیگران نماز نخوانده ام، مگر وقتی که بچه هاي مدرسه را براي نماز به مسجد می بردند و من میانشان بودم. 
کلمه عبادت را به کار بردم. نه، من براي عبادت به اتاق آبی نمی رفتم، اما میان چهار دیواریش هوایی به من می 

                                            
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 9
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ز جاي دیگر می آمد. در وزش این هوا غبارم می ریخت، سبک می شدم، پر می کشیدم. این هوا آشنا خورد که ا
. آبی بود که صدا می زد. این رنگ در 10بود، اما صدایی که از اتاق آبی مرا می خواند از آبی اتاق بلند می شد

د، م باال که می گرفت آبی می شزندگیم دویده بود، میان حرف و سکوتم بود، در هر مکثم تابش آبی بود، فکر
آبی شنا می کرد، من کنار کویر بودم و باالي سرم آبی فراوان بود. روي زمین هم ذخیره آبی بود. نزدیک شهر هم 

. تماشاي آبی آسمان تماشاي درون است، رسیدن به صفاي شعور است، آبی هسته تمثیل 11معدن الجورد بود
هایی بود که موسی در لباس هارون نهاد و باید در لباس کشیش امروز مراقبه و مشاهده است، آبی میان رنگ 

، به چشم او آسمان آبی و رنگ آبی »در کتاب من همه چیز آبی است«باشد. آبی رنگ اصلی رمان نوالیس است 
  تمثیل وحدت ازلی است.

 
رد کین باب خلجان میتا اینجا کم و بیش اهمیت و ابهت رنگ آبی نزد سپهري و آنچه در ذهن و ضمیر او در ا

توضیح داده شد. عالوه بر آن خوب است بدانیم که سهراب در میان رنگها هم دلباخته آبی بود و هم سبز؛ سبز را 
ر دگذاشته. همچنین در شعر  حجم سبزاش را گانههاي هشتهم به تفاریق استفاده کرده و عنوان یکی از کتاب

از سبز بودن خود سخن می گوید. این » و چه اندازه تنم هشیار است، من چه سبزم امروز،«گوید که می گلستانه
  اي ویژه با آنها برقرار ساخته.هم بسامدشان باالست و هم مشخص است که سهراب رابطه کتابهشتدو رنگ در 

  
 راکنون شایسته است تا به سر وقت شعرهایی از سپهري برویم تا درك سپهري از آب و آبی را بهتر دریابیم. د

  است، هم به آب اشارت دارد و هم به آبی: حجم سبزکه آخرین شعر در دفتر  تا نبض خیس صبحشعر 
 

 ها چه شکوهی است!آه در ایثار سطح
  اي سرطان شریف عزلت!

[...] 
  یک نفر آمد 

  تا عضالت بهشت 
 دست مرا امتداد داد.

                                            
  گوید.سخن می» آبی اتاق«گفت، در اینجا نیز از سخن می» آبی دریاي بیکران«همان گونه که از   10
ه یابیم کآمده، درمی ما هیچ، ما نگاهکه در دفتر  از آبها به بعدکند که در نزدیکی کاشان بوده. در شعر جالب است که در اینجا به معدن الجورد اشاره می 11

بی اي که با آب و آ؛ فلسفهانگاردکند و فلسفه خود را مواجهه خویشتن با هستی و مصداقی از فلسفه الجوردي میسپهري از تعبیر الجوردي هم استفاده می
  عنان است و نوعی مواجهه غیر مفهومی با جهان را تقریر می کند.هم
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  یک نفر آمد که نور صبح مذاهب 
 هاي پیرهنش بود.در وسط دگمه

  هاي قدیمی از علف خشک آیه
 پنجره می بافت.

 مثل پریروزهاي فکر، جوان بود.
  ها اش از صفات آبی شطحنجره

 پر شده بود.
 هاي مرا برد.یک نفر آمد کتاب

 ها کشید.روي سرم سقفی از تناسب گل
 هاي مکرر وسیع کرد.عصر مرا با دریچه

 میز مرا زیر معنویت باران نهاد.
 بعد، نشستیم.

 زدیم از دقیقه هاي مشجر، حرف
 گذشت.شان، در وسط آب میاز کلماتی که زندگانی

 فرصت ما زیر ابرهاي مناسب
  مثل تن گیچ یک کبوتر ناگاه 

  حجم خوشی داشت.
 

رتی اشا» یک نفر آمد کتابهاي مرا برد«سهراب در اینجا هم از باران یاد کرده و هم از آب و آبی. توضیح آنکه که 
؛ اینکه از جایی به بعد خواندن و انباشتن ذهن »بشوي اوراق اگر همدرس مایی«یانه است که به این سخن صوف

از معلومات نه تنها راهگشا نیست، بلکه باید دور افکنده شود. در حکایاتی که راجع به مواجهه شمس با موالنا 
دیوان  باز داشت و به او گفت که حتیاي از مطالعه بیشتر ذکر شده، بر این امر تاکید رفته که شمس موالنا را برهه

گوید که یک نفر آمد و . باري، سهراب می12اشعار متنبی، شاعري که بیسیار مورد عالقه موالنا بود، را هم نخواند
کتابهاي مرا برد و بعد نکته مهم در این است که پس از آن، امر میز او زیر معنویت باران نهاده می شود و عصر با 

                                            
گفت که چند صباحی وایفاي و اینترنت و تلگرام را باید کنار بگذاري! مثال شخص یک هفته از این امور کنم که اگر شمس در روزگار کنونی بود، می فکر . 12

 آمد عادت عمل کردن است!ه نکند، تلگرامش را نگاه نکند، وایفاي نداشته باشد؛ این نوعی خالفبه دور باشد؛ کال ایمیلش را نگا
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 ها به بعداز آباز کلماتی که زندگیشان در وسط آب می گذشت وسیع می گردد. در شعر  هاي مکرردریچه
آمیز خوانیم که آب براي سپهري نمادي است از دورانی که ذهن انسان بسیط بود. بسیط را نباید به معناي تخفیفمی

یرامون ارتباط برقرار می کند. با جهان پ 13در نظر بگیریم، بلکه مراد روزگاري است که انسان به نحو غیر مفهومی
اي اي می اندیشید یا در دل دنیاي اسطورهآنچه که ما در کودکان می بینیم و آن روزگاري که انسان اسطوره

زیست و می بالید، چنان درکی از جهان پیرامون داشت. توجه داشته باشید که سپهري وقتی سخن از آب می
ی از آبی یاد می کند که با تفکر اسطوره اي و نگاه اسطوره اي به عالم کند، از اسطوره هم یاد می کند. یعنمی

 است که در به آن خواهیم پرداخت. 14عجین گشته بود؛ نگاه اسطوره اي که نگاه پیشا مفهومی
  

  است می گوید: ما هیچ، ما نگاهکه شعر نخست دفتر  اي شور، اي قدیمسپهري در شعر 
 

 هاي جهان بود.پرندهدر ریه هایم وضوح بال تمام 
 آن روز

 آب، چه تر بود!
 باد به شکل لجاجت متواري بود.

 هاي هندسی ام رامن همه مشق
 روي زمین چیده بودم.

 آن روز
 چند مثلث در آب

 غرق شدند.
 من 

  گیج شدم.
 

خود هاي جهان است، آب هم به نوعی تر بودن وقتی که ریه هاي سالک مدرن مشحون از وضوح بال تمام پرنده
  گونه یاد کرده است.را نشان می دهد و سپهري در تجربه خود از آب این

 
  از این جا آغاز می شود: ما هیچ، ما نگاهاز اشعار دیگر دفتر  وقت لطیف شنشعر 

                                            
13. non-conceptual 
14. pre-conceptual 
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  باران 

 شست.اضالع فراغت را می
  هاي من با شن

 کردممرطوب عزیمت بازي می
 دیدم.و خواب سفرهاي منقش می

 ها بودم.شنمن قاتی آزادي 
  من 

  دلتنگ 
  بودم.

 
هاي دور بگردد اشارت نبرد افقسهراب به بارانی که اضالع فراغت را می شوید و به سالک مجالی می دهد که هم

  باشد. کند. باران در اینجا متضمن وجهی معنوي است و واجد وجهی متعارف نمیمی
 

، سپهري مجددا تعبیر باران را در چند جا به کار نگاه ما هیچ، مااز دیگر اشعار دفتر  اکنون هبوط رنگدر شعر 
  برده است:

 
  از سر باران 

 تا ته پاییز
 هاي کبوترانه روان بود.تجربه

 باران وقتی که ایستاد
 منظره اوراق بود.
 وسعت مرطوب

 از نفس افتاد.
 ي ما قوس قزح در دهان حوصله

  آب شد.
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ها و سخنان خود به کار می برم، از این شعر سهراب وام گرفته نوشتهرا که من در » هاي کبوترانهتجربه«تعبیر 
 دلی، سبکباري و سبکبالی نهفته است.شده است که در آن گویی نوعی فارغ

 
می رسیم. این شعر نیز در زمره اشعاري بود که من سالها می خواندم و معناي آن را  ها به بعداز آببه شعر مهم 

با آن  توان ارتباطیر می کردم که نوعی انتزاع در شعر موج می زند و به همین سبب نمیکامال در نمی یافتم و فک
ا دریافتم که الجوردي با آب و آبی و باران که ذکر آن رفت چه تناسبی دارد. فقراتی از کتاب برقرار نمود. بعد

  که به آن اشارتی رفت، فتح بابی بود و نقطه آغازي براي من بود: اتاق آبی
 

  ي که روز
 کرد،دانش لب آب زندگی می

  انسان 
 در تنبلی لطیف یک مرتع

 هاي الجوردي خوش بود.با فلسفه
 کرد.در سمت پرنده فکر می

 زد.با نبض درخت، نبض او می
 مغلوب شرایط شقایق بود.

 مفهوم درشت شط
 در قعر کالم او تالطم داشت.

  انسان 
  در متن عناصر 

 خوابیدمی
 شد.بیدار مینزدیک طلوع ترس، 

  اما گاهی آواز غریب رشد 
  در مفصل ترد لذت 

 پیچیدمی
 شدزانوي عروج خاکی می

  آن وقت انگشت تکامل 
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  در هندسه دقیق اندوه 
  ماند.تنها می

 
توان از آن رمزگشایی نمود. فلسفه الجوردي که اندیشی موج می زند، اما میدر این شعر نوعی تجرید و انتزاع 

اي است؟ وقتی که انسان در کند که با رنگ آبی و الجوردي کامال عجین گشته، چه فلسفهد میسهراب از آن یا
متن عناصر می خوابد، یعنی بخشی از طبیعت است؛ وقتی به عمق طبیعت می روید وساعتها به آتش نگاه می 

هان اي را که ما از جکند؛ و آن فاصله کنید، سکوتی که فضاي جنگل را احاطه کرده شما را بخشی از طبیعت می
ن رود. این که سهراب می گوید انسان در متگیریم تا بتوانیم ار آن مفاهیم مختلف بسازیم از بین میطبیعت می 

عناصر می خوابید، به این احوال اشارت دارد. مغلوب شرایط شقایق بود، با نبض درخت نبض او می زد، در 
توان در طبیعت سراغ گرفت، و به تعبیر سپهري، هایی است میمؤلفه سمت پرنده فکر می کرد، کامال از المانها و

ابژه دکارتی نیست. -اي که مبتنی بر دوگانه سوژهگیرد؛ فلسفههمه آنها ذیل آن فلسفه الجوردي قرار می
سوبژکتیویسم دکارتی یکی از مضامین فلسفه اوست و شک دکارتی یا شک روشمند، سوبژکتیوییسم مبتنی بر دو 

هستم و این لیوان  15ابژه است. وقتی من به یک لیوان نگاه می کنم، باید تمایزي میان من که مدرِك-سوژه گانه
است و از  16سازيپدید بیاید تا این لیوان براي منِ سوژه به ابژه بدل گردد؛ و این متضمن فاصله گرفتن و مفهوم

 آید و تفکر انتزاعی ایجادز طبیعت به وجود میهمین جا نظام معرفتی ما شکل می گیرد؛ از همین جا فاصله ما ا
گردد. سپهري می گوید روزگاري بود که انسان در سمت پرنده فکر می کرد، با نبض درخت نبض او می زد می

انگار  »تنبلی لطیف یک مرتع«نهد. در تعبیر نام می» فلسفه الجوردي«و در متن عناصر می خوابید؛ به همه آنها را 
طبیعت است و این تنبلی را با گوشت و پوست و خون خودش تجربه می کند؛ اما انسان جدید یا انسان در متن 

آوریم. به همین خاطر فلسفه الجوردي سپهري با سازي رو میشود که ما به مفهومفلسفه جدید از وقتی آغاز می
ژه و ابژه نیست. ک میان سوفلسفه غرب جدید فرسنگها فاصله دارد؛ یعنی فلسفه پسا دکارتی که مبتنی بر تفکی

هاي شرقی فهاي متاثر ازفلساین با فلسفه اسالمی هم متفاوت است که طنین ارسطویی پر رنگی دارد. چنین فلسفه
 گردد که تاکنوناست. اما چرا رنگ الجوردي را براي آن به کار برده است؟ رمزگشایی از آن به فقراتی باز می

ب از اتاق آبی و رنگ آبی مد نظر داشت. در این جا فقط به فلسفه الجوردي ام؛ یعنی تصویري که سهراخوانده
خویشی آمده مطمح نظر قرار دهیم و هم اتاق آبیبسنده کرده، اما اگر آنچه را که از رنگ الجورد در کتاب 

راغ سالجوردي با آب و آبی و باران را پیش چشم داشته باشیم، می توانیم دریابیم که سپهري از چه منظري 

                                            
15. perceiver 
16. conceptualize 
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یم؛ در مان فاصله داشتاي هم عنان است و روزگاري که ما با وضعیت کنونیگیرد. البته این با یک نگاه اسطورهمی
به آب و آبی اشاره نکرده، اما از روزگاري سخن می گوید که انسان در سمت پرنده فکر  اینجا پرنده بودشعر 

  ار چیست؟ می گوید:زد؛ مشخصات آن روزگکرد و با نبض درخت نبض او میمی
 

  پیش از این در لب سیب 
 شد.ور میدست من شعله

  پیش از این یعنی 
 روزگاري که انسان از اقوام یک شاخه بود.

 ي برگ ادراكروزگاري که در سایه
  روي پلک درشت بشارت 

 خواب شیرینی از هوش می رفت،
  از تماشاي سوي ستاره 

  1خون انسان پر از شمش اشراق می شد.
 

باشد. این روزگار همان روزگاري است آرایی نیز میهم تعبیر زیبایی است که از واجد واج» شمش اشراق«تعبیر 
از آن سخن می گوید؛ آن روزگاري است که با رنگ الجوردي عجین  ما هیچ، ما نگاهکه سپهري در کل دفتر 

به همان روزگار است؛ اینجاست که  گشته. آنچه که عبارت از شمش اشراق است یا تماشاي سوگ ستاره، متعلق
گردد. عنوان شعر تر میوقتی همه این توضیحات را کنار هم قرار می دهیم، مفهوم آب و آبی و الجوردي روشن

است؛ یعنی روزگاري بود که ما مغلوب شرایط شقایق بودیم، دنیا را به نحو دیگري می دیدیم  از آب ها به بعدنیز 
تراوید براي ما ملموس بود و می توانستیم در حریم اشراق یا راز ازلی را که می و تجربه می کردیم، و شمش

 علف هاي قربت پا بنهیم.
  
 

                                            
  ، اینجا پرنده بود.»ما هیچ، ما نگاه«، دفتر هشت کتاب .1


