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  مخاطب تنهاي بادهاي جهان
  سپهري هنگا در باران و باد

  

  .۱۳۹۰تيرماه  ۱، شنبه، ۴، دوره جديد، شماره ۸۱هارم، شماره پياپي ، سال چمجله شهروند :منبع
  
 سرایش در و دارد بسیار انس شود می یافت پیرامون جهان در آنچه و طبیعت با که است شاعري سپهري سهراب. 1
 ك،غو کبوتر، کرکس، مرجان، پلنگ، کرم، سار، مگس، نظیر هایی پدیده و موجودات از صور خیال بیان و کتاب هشت

 سیب، باغچه، صنوبر، نارون، انارستان، سوسمار، پروانه، ماهی، کبک، کوهی، بز کالغ، چلچله، بلدرچین، گاو، گنجشک،
 برده بهره ...و آب نور، درخت، اکبر، دب ماه، آفتاب، پیچک، سپیدار، الدن، شقایق، ریواس، بابونه، میخک، خشخاش،

 که هایی پدیده اند؛ رفته کار به کتاب هشت در اتکرّ به هک هستند اي بیعیط هاي پدیده  زمره در »باران« و »باد«. است
 ي حادثه از که است نگاهی به رسیدن چیز بهترین«: است پیرامون جهان به سپهري انگیز دل و عرفانی نگاه نمایانگر
 مقوله، دو این از سهراب تلقی نبا بیا تا کوشم می مقاله این در.)»شب تنهایی خوب«، حجم سبز، 1358سپهري، ( .»است تر عشق

 . شوم متذکر آنها پیرامون چند نکاتی، سپهري عرفانی نظام در آنها منزلتو نشان دادن 

 نخست معنايبه بررسی  ابتدا. است رفته کار به معنا دو در »باد« ،کتاب هشت گوناگون اشعار در رسد می نظر به. 2
 :پردازم می آن

 

 /زیست خوشه پاکی/ آب گل، من، ها،روشنی، ماهی گردش:/ حوض لب شینمن می/ نیست بادي/ نیست ابري«
روشنی، من، «همان، (. »تنهاست درونم چه/ آب در برگی ازسایه پرم/ درخت و دار پراز و/ شن و نورم از پر من... 

  ).»گل، آب
  
 سبدهاتان اي:ادد خواهم در صدا و/ ریخت خواهم نور ها، رگ در/ آورد خواهم پیامی و آمد، خواهم/ روزي«
 با را چشمان زد، خواهم گره من/ کرد خواهم پاره را ابر... /خورشید سرخ سیب آوردم، سیب! خواب پر
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 با را کودك خواب پیوست، خواهم بهم و/ بادبا  را ها شاخه آب، با را ها سایه عشق، با را ها دل خورشید،
  ).»و پیامی در راه«همان، (. »داد خواهم آب ها، گلدان/ برد خواهم هوا به ها، بادبادك/ ها زنجره ي زمزمه

  

 از غربت ي کاسه شدن خالی و پر/ زیبایی کاغذ شدن پاره پاره/  شب در شادي شیشه شدن متالشی صداي و« 
 نیست سر پشت/...نیست تر شبنم پوست آن در که کتابی و/ آید نمی باد آن در که کتابی نخوانیم و...  /باد

  ).صداي پاي آبهمان، (.»آید نمی باد سر پشت/ خواند نمی مرغ سر پشت/ زنده فضایی
  
 فرش روي باد، ، را باغچه بوي و/... دید می را وقت حجم منتظري نگاه/ اشیا ي خسته حضور میان غروب، دم«

 در داشت جریان شب خون و/ آمد می باد و/ بود روشن حیاط... /کرد می زندگی صاف حاشیه نثار/ فراغت
  ).مسافرهمان، ( .»دمر دو سکوت

  
 به کند می رو/ پیکر هراس باد/...صدا همه دریا،/ او پاي نزدیک/ گذرد می راه به مردي/ ساحل روي و تنها،«

 و/ کجا؟ روي، می کجا! مرد :که زند می هی/ انگار/ کند می رنگ پر را طرخ نقش/ مرد هاي چشم در و ساحل
  ).»دریا و مرد«، مرگ رنگهمان، (. »...همچنان باد و/ رود می مرد و/ ...سرگردان باد و/ خویش ره به رود می مرد

  
 شاخ/ خواب به میل کمی و مسافر، آواز، باد،/ غربت یعنی جاده،/ کالغ دسته یک برف،/ برف ،کاجستان پشت«

  ).»ي زیست جنبش واژه«، حجم سبزهمان، (. »حیاط و رسیدن، و پیچک،
  
 ها پنجره تپش با وضو من/ من ي سجاده دشت/ نور مهرم چشمه، مازمجان/ سرخ گل یک ام قبله/ مسلمانم من«
 را نمازم من/...است شده متبلور نمازم پشت از سنگ/ طیف دارد جریان ماه، دارد جریان نمازم در/ گیرم می
/ نمخوا می علف االحرام تکبیرة پی را نمازم من/ سرو ي گلدسته سر باشد گفته باد، را اذانش که/ خوانم می وقتی
   ).صداي پاي آبهمان، (» موج قدقامت پی
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 بربستن رخت میان از و آسمان بودن صاف یادآور که بادي ؛رفته است کار به متعارف معناي در فوق اشعار در »باد«
 و وزد می ساحل در که سرگردانی و پیکر هراس باد پیچد؛ می آن دور و خورد می گره ها شاخه به که بادي ؛است ابر

 و نزدن جا در و تازگی یادآور که بادي کند؛ می گرفتار خویش چنبره در سپرد، می ره ساحل در تنها شبی که را مردي
 و نهادن جاده در پا و است سفر یادآور که بادي است؛ نهادن کنار به را پشت پسِ ي گذشته و کردن حرکت و نماندن
 این، بر عالوه. رسیدن مقصد به و شدن بیدار و دنخوابی و گذشتن بوران و برف و الي و لگ و چمنزار و درخت از
 سرخ، گل(  طبیعی هاي پدیده از اینجا در سپهري. شود می گفته سرو ي گلدسته سر که اذانی است؛ اذان یادآور باد

 است؛ گرفته مدد نیایش مفهوم کشیدن تصویر به براي لطافت و زیبایی به...) موج علف، سرو، ماه، دشت، نور، چشمه،
  .است جهان جانِ و هستی به نزدیکی احساس و ضمیر وسعت متضمن که یشینیا

 جهان در که است شاعر اعتناي محل هایی پدیده از یکی ي مثابه به باد فوق، اشعار در شود، می دیده چنانکه
 به ...و فتابآ سیل، بهمن، رگبار، برف، چون هایی پدیده ي زمره در آنرا توان می حیث این از و شود می یافت پیرامون
 ها شاخه آب، با را ها سایه ...زد خواهم گره من« :مثال. شود می ساخته متعددي صور خیال آن کمک بهکه  آورد حساب

 وقتی را نمازم من« و» ...همچنان باد و/ رود می مرد و/ روي؟ می کجا :دوباره زند می هی ... /پیکر هراس باد« ،» باد با را
 ساخته باد مفهوم مدد به که هستند زیبایی خیالی تصاویر ،»سرو ي گلدسته سر باشد گفته اد،ب را اذانش که/ خوانم می
  .          است داده قرار دیگران چشم در برابر و گرفته کار به خویش شعر در را آنها سهراب و اند شده
 در آنچه هست، نیز صورت بی و انکر بی امر یادآور و دارد نیز عرفانی طنین سپهري اشعار در »باد« این، بر عالوه  
  هشتعنایت داشته باشیم که مراد از عرفان و نگاه عرفانی در . شود می یاد خدا عنوان تحت آن از ابراهیمی ادیان
، عرفان شرقی است، عرفانی که برگرفته از ادیان شرقی نظیر بودیسم، هندوئیسم و تائوئیسم است و بر خالف کتاب
ي نوافالطونی دارند،  نامه عربی و مولوي که نسب ابن الدین ه عرفاي مسلمانی چون غزّالی، محیشناسان هاي هستی آموزه

 جا بی حال عین در و جایی همه بودن، السی از نمادي باد دوم، معناي با مطابق. مفروضات متافیزیکی حداقلی دارد
 سبکباري ویرانی، نی،تعی بی و سوزي کران ،وزیدن سو هر به سو هر از و داشتن ها جهت و ها سمت ي همه به رو بودن،
  :است قاتتعلّ ترك و سفر و کردن عبور و حیرت و تنهایی خضوع، سبکبالی، و

 باغ تپش در اگر تو... نبود حوض در آب/ آب در را خود تنهایی عکس شاید، ببینم تا/ حوض سر بودم رفته«
 سروقت به من/ چنار سروقت به رفت می باد/ است آب بی حوضشان ،ها ماهی بگو و/ کن همت دیدي، را خدا
   ).»ها پیغام ماهی«، حجم سبزهمان، ( .»رفتم می خدا
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/ کرد باید عبور /...زد باید خیمه حرف یک رگ در گاه و/ شد باید دور هاي افق نورد هم و/ کرد باید عبور«
 مرا/ ببرید ها برگ تشکیل وسعت هب مرا!/ همواره بادهاي اي مسافرم، من و/ کرد باید عبور آید، می باد صداي
 در و/ پاك ي گمشده ارتباط یک به کنید بدل/ درخت کنار مرا وجود اتفاق و/ ...برسانید ها شورآب کودکی به

 زندگی ابعاد خلوت به مرا/ روز آن بادبادك دنبال کنیدم روان/ بزنید بهم مرا شعور هاي دریچه/ تنهایی تنفس
     ).مسافرهمان، ( .»ببرید

 من به/ را شدن محو پاك رمز جهان رودهاي و/ جهانم بادهاي تنهاي مخاطب من و/ آید می همهمه صداي«
 دچار/ من که/ را طراوت وزن تمام/ ها»ودا« صبح سرود اي بگذار من دوش به/... من به فقط/ آموزند می

  ).همان(. »گفتارم گرمی

 خواهد سیب/ گفت خواهد چیزي باد/ شد خواهد باز/ کلمات سمت به رو/ عجیب خواب یک در/ امشب«
 خدا تماشاي دور پیچکی/...ریخت خواهد فرو وهم یک سقف/...لغزید خواهد زمین اوصاف روي/ افتاد
همان، . (»کرد خواهد تجربه/ را تنهایی خرم قسمت/ حشره یک شب، ته/ شد خواهد پرپر بهت/...پیچید خواهد

  ).»تا انتها حضور«؛ ما هیچ، ما نگاه

/ آمد مرگ/ ...آورد» نا« ز مژده آمد، پیک آمد، پیک گل، افشان بروب، خانه/ آورد خدا اندوه بگشا، در/ آمد باد«
  ).»نا«؛ شرق اندوههمان، . (»آورد طال باغ از طال، سیب آمد، صبح خاکی، در/ آورد شما ترس/ برد را ما حیرت

 لغزم، می پیچم، می: دودم من/ زن می فنا راه زن می »ال« ي زخمه تارم بر بنوازم، برگیرم،. آوازم بندي: سازم من«
 و» ما« و» من« موج هم بر، می» چرا« دود هم روب، می صدا پاي جا بشکن، سخن درهاي انگیز، باد/... نابودم
  ).»شورم را«، شرق اندوههمان، . (»بر می» شما«

 روي از شد پرپر فصل/ فاقتر هاي آب در افتاد گنجشک عکس/ تماشا هاي پروانه خال از شد پر آسمان«
  ).»چشمان یک عبور«؛ ما هیچ، ما نگاههمان؛ . (»کرامت سبز زنبیل سمت از آمد می باد/ غریزه امتداد در دیوار

 را  آن و کند می رخنه چنار پود و تار در ها شاخه البالي در پیچیدن با و رود می چنار وقت سر به باد که گونه همان
 چشید؛ و کرد لمس را او و داد قرار او معرض در را خویش و رفت خدا سروقت به توان یم آورد؛ درمی اهتزاز به
همان؛ ( .»گیاه قانون روي آب، آگاهی روي« ،»بلند کاج آن پاي بوها، شب این الي« ،»است نزدیکی این در که خدایی«
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 باد. بریم می بهره فراوان حضورش از و مکنی می حس عیان به را وجودش اما بینیم، نمی را باد گاه هیچ ما .)صداي پاي آب
 و آرام که مسافري بسان است؛ کردن عبور حال در همیشه و شود نمی مستقر جا هیچ حال عین در و هست جا همه
  :اوست دائمی ي پیشه کردن سفر و ندارد قرار

 سرود/ است سال هزارها ـ قایق مسافر ـ من و/ است قایقی جهان هاي آب در/ کنم می خیال/ سفرم در هنوز«
 کجا/ برد؟ می کجا به سفر مرا/ رانم می پیش و/ خوانم می فصول ي روزنه گوش به/ را کهن دریانوردهاي ي زنده
   ).مسافرهمان، . (»شد؟ خواهد گشوده/ فراغت نرم هاي انگشت به کفش بند و/ ماند خواهد ناتمام ،قدم نشان

  رفت واهمـخ ادهـپی ،ودمـب دهـآم ادهـپی     تـرف واهمـخ نهاده ،دارمـن آنچه تمام: و
  دیده فرـس در دیده مرا که هر که نمـم     ـدهردیـگ جـرن هـب را قـاف امـتم منم

  )کاظم کاظمی، شاعر افغان(                      

 و قاتتعلّ ترك و نخواستن و نداشتن و نکردن توقف جایی در و نماندن راکد و کردن عبور با عنان هم ،کردن سفر
 همه حضور که بادي برد؛ می بهره باد نماد از امور این تمامی تبیین براي سپهري. است سپردن ره بکبالس و سبکبار
 و باال ،بارد می پایین به باال از تنها که باران خالف بر که بادي ندارد؛ ريتقرّ و نتعی جا هیچ حال عین رد و دارد جایی
 تداعی جهان این در اي پدیده هر از بیش و آید می در حرکت به جهات ي همه در و ندارد راست و چپ و پایین
 و زمان بند تخته و کرانمند ،جهان این در اما است؛ مکان بی و جانب بی و جا بی نفسه فی که است کرانی بی امر ي کننده
  :است شده مکان

  جانبی بی جانب وین کبوتر     در مذهبی پرد می کبوتر هر
  دانگی یـب ي هـدان اـم ي هـندا    ی انگـخ نه هوا رغانـم نه ما

  )451ـ52، دفتر پنجم، ابیات 1376مولوي، (                         

  رویم می اـدری و دریاییم ز ما     مـروی یـم باال و االییمـب ز ما
  رویم می جا بی و بیجاییم ز ما     تیمـنیس اـآنج از و اینجا از ما

  )273؛ غزل 1389مولوي، (                       
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 در که کرانی بی امر میان رابطه دادن نشان و تبیین براي اما نماید؛ می متناقض» دانه بی ي دانه« و» جانب بی جانبِ«
 سوي و سمت که هنگامی. نیست تعابیر این بستن کار به از گزیري و گریز شده، مکان و زمان بند تخته ،یرامونپ جهان

 واقع در جنوب؛ در یا شمال در یا درغرب، یا شده، اقعو شرق در که گوییم می دهیم، می نشان را اي پدیده یجغرافیای
 و قرار یک هیچ در و دارد حضور ها مکان این ي همه در باد اما دهیم؛ می نشان را آن مشخص و نمعی جانب و مکان
 این در کران بی امر نماد ترین روشن و عبور حال در دائما که بادي ،است باد صداي از سرمست سپهري. ندارد سکونی
 در و برد می نصیب را پاکی ي گمشده ارتباط شود، می هبادگون و کند می رخنه او وجود در باد که سالکی. است جهان
 چنین. کند می خشوع و خضوع هستی عظمت برابر در و شود می رانده زندگی ابعاد خلوت به و کشد می نفس تنهایی
ست ها خواستن و ها داشتن به زدن پا پشت و شستن قاتعلّت از دست و دنش محو پاك رمز عالم، بادهاي با اي مواجهه
  .دهد می نشان او به را» سرو یک سالمت« و شوید می سالک نگاه از را» تجربه غبار« که

 هم که مفاهیمی اند؛ رفته کار به ما عرفانی ادبیات در که ندهست مفاهیمی از »آوارگی« و »ویرانی« دانیم، می چنانکه
 و حد و ها کرانه بربستن رخت میان از و سوختن به ناظر آنها آفاقی ي سویه. انفسی ي سویه هم و دارند آفاقی ي سویه
 و مفاهیم ي همه برداشتن میان از و سوزاندن به ناظر ،انفسی ي سویه و است کران بی امر آوردن بر سر و مرزها
 کرانِ بی حقیقت برابر در صفت آیینه و گمارد می همت پیرامون جهان فهم به آنها مدد به انسان کهاست  هایی صورت
  :یابیم می هاي موالنا چنانکه در گفته، گیرد می قرار دریاوش

  بگدازم تو پیش در را هاـبت همه گهـوان     ازمـس بتی لحظه هر نقاشم، رـورتگـص
  دازمـان شـآتش در بینم، ترا شـنق چون     زمـیـدرآم روح اـب زم،ـگیـبران نقش صد
  سازم می که خانه هر ویران کنی که آن یا     یاريـهش دشمن یا اري،ـخم یـساق وـت

  )224، غزل 1389، مولوي(                          

  گویم خواب حدیث که پرستم شب نه شبم نه     مـویـگ ابـتـآف از مـه آفتابم، غالم چو
  گویم ابخر نـخـس ارت،ـمـع از زمـریـگـب     مـابـبت ها خرابه به ابم،ـآفت وـچ دمـق هـب

  )263، غزل همان(                         

  آرزوست بیابانم و کوه و آوارگی     شود می سـحب راـم وـت بی شهر که واهللا
  )65غزل  همان،(                          
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  برسم جانان برِ تا ،شوم نیست شوم، نیست     مــرسـب وارانــس هـب اـت مود تیز ،مود زـیـت
  برسم بیابان هـب اـت رومـب وزم،ـسـب هـانـخ     ام دهش آتش پاره ام، شده خوش ام شده خوش

  )213همان، غزل (                        

 اسکن بیابان در و گریختن عمارت از و کردن ویران خانه و سوزي صورت و سوزي بت و سازي بت و صورتگري
 اتمقوم از خوردن غوطه عمیق حیرتی در و شدن نیست و شدن کران بی امر دچار و کردن پیشه آوارگی و گزیدن
 اشعار در آن کاربستن هب با و ریزد می باد مفهوم دل در را معانی این تمام سپهري. است پشت پسِ عرفانیِ سنت

 و رفتن زندگی ابعاد خلوت به و شدن تنها کردن، عبور با عنان هم باد .کند می مراد هم با را آنها ي همه گوناگون
» او« و» شما« و» ما« و »من« در آتش و آموختن را بستن بر رخت میان زا و شدن ویران و فانی کردن، پیشه خاموشی

  : استزدن 

 آن خاموش، این خاموش، مکان مرغ/ بود شده پیدا فنا باغ نه، شاخی نه، برگی/ بود واشده درها بود، آنی«
 دریا، رودي هر/ ودب شده تنها زیبایی/ بود شده ما بی ما رفته، او رفته، من ... /بود شده گویا خاموشی خاموش،

  ).bodhi، شرق اندوههمان، . (»بود شده بودا بودي هر

 بلند مضامین این ي همه ي کننده تداعی برایش پیرامون جهانِ در باد وزش و است؛ باد ي دلباخته عمیقاً سپهري
 معانیِ چندان باد مفهوم در سپهري، خالف بر مولوي، چون عارفی. جهان به او معنوي نگاه مقومِ و است عرفانی
 و کرانگی بی نماد ،پیرامون جهان در »آفتاب« و »دریا« چون هایی پدیده او براي مقابل، در خواند؛ نمی عمیقی عرفانیِ
 به مولوي، خالف بر و سپهري همچون حافظ، نماید که چنین می دیگر، سوي از 1.اند غایی امر نیِتعی بی و صورتی بی
 ي پدیده و دارد قدسی ساحت از نشانی که صبایی باد بسته؛ کار به را  آن خویش عاراش در و داشته نظري »باد« نماد

  :است زمان بی و کران بی امر ي کننده تداعی که است مندي مکان و مند زمان و اینجایی

  دـیـنـش اـنـآش نـخـس اـنـآش ارـی از     شنید صبا باد ز که هر تو خوش بوي
  )1/243، 1369حافظ، (                            

                                                             

  .211ـ 257صص ، 1388، انتشارات صراط، تهران قمار عاشقانهسروش، عبدالکریم؛  :، در»دریا و آفتاب در شعر مولوي«؛ : براي بسط این مطلب، نکـ   1
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  گیسویت بوي از او و مست چشمت افسون از من     حاصل بی سرگردان دو مسکین صبا باد و من
  )95/ 6، 1369حافظ، (                            

  افشانند نثار به هستی گوهر جان و عقل    باد تو بوي برد ارواح نزهتگه به گر
  )193/ 9، 1369حافظ، (                          

  داري او ويـب که انیـبم ادگارـی هـب     داري بو مشک زلف آن نکهت تو اـصب
  )466/ 1، 1369حافظ، (                          

  آید میـن رــظـن در مـیـدگـزن آب هـک     کویش از خاکی انداخت من چشمه ب صبا
  )237/ 2، 1369حافظ، (                          

 معناي در. است رفته کار به معنا دو رد سپهري کتاب هشت در »باد«بنا بر آنچه آمد، می توان چنین نتیجه گرفت که 
 بوران و کوه و دشت و خورشید و مه و دریا و آسمان چون هایی پدیده کنار در که طبیعی اي پدیده ي مثابه به متعارف
 گردباد آن ي یافته تشدید صورت و است وچمنزار بوته و درخت آمدن در جنبش به و خوردن تکان یادآور و نشیند می
 تداعی کننده آن متعارف غیر معناي. بلعد فرو دخو در و بکند جا از را خودرو و خانه و درخت اندتو می که است

 ي کننده تداعی و دارد عرفانی هاي داللت و است.. . و فنا و شدن محو تنهایی، ویرانی، سفر، کردن، عبور چون مقوالتی
  .است هستی کرانگی بی

 :است رفته کار به فراوان ،کتاب هشت رد که است مفاهیمی دیگر از نیز »باران« .3

 تر پلک روي را، باران صداي و/ شوق کوچه در را ایمان کفش وصداي/ شنوم می را ماده وزش صداي من« 
 سبز عادت آب، ترِ سرنوشت با، هستم آشنا/ گیرم می را گلها نبض/ نزدیکم زمین آغاز به من ... /عشق
  ).صداي پاي آب، 1358سپهري، . (»درخت

  
 باید باران زیر/ بست باید را چترها/ باشد باران خود باید واژه باد، خود باید واژه/ شست باید را ها واژه« 

 باران زیر/ کرد بازي باید باران زیر / ...جست باید باران زیر را، عشق/ دید باید باران زیر را، دوست / ...رفت
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 ي حوضچه در کردن تنی آب ،زندگی/ درپی پی شدن تر ،زندگی/ کاشت نیلوفر زد، حرف نوشت، چیز باید
  ).همان(. »است قدمی یک در آب:/ بکنیم را ها رخت/ است» اکنون«
  
 بار/ بکنیم خالی و پر ابدیت از را ریه ... /آب از را طراوت بگیریم و/ بیندازیم آب در تور/ برویم دریا لب«

 تر پاي روي/ تابستان از پشه، از چنار، از/ ابر از مستانی باز را نام/ بگذاریم زمین به پرستو دوش از را دانش
  ).همان. (»کنیم باز حشره و گیاه و نور و بشر روي به در/ برویم محبت بلندي به باران

  
 ي شیوه به او و/ کرد تفسیر آینه براي /را خودش وقت انحناي ترین عاشقانه و/ بود خود خلوت شکل به« 

  ).»دوست«، حجم سبز، همان. (»شد می منتشر نور عافیت میان/ درخت سبک به او و/ بود تکرار طراوت از پر باران
  
 گرم مرا/ را عشق نورانی جرم من دست کف در کن ذوب بیا/ خاموشیم سطر در واژه یک مثل شو آب بیا« 
 یک پشت در وقت آن شد، سردم و/ گرفت تندي باران و/ شد ابر هوا کاشان بیابان در هم بار یک و /کن
   ).»به باغ هم سفران«، حجم سبزهمان، . (»)کرد گرم مرا شقایق اجاق/ سنگ

  
/ آید می در صدا به باران زنگ/ بدود برگی بن در عطشی نسیم تا:/ است باز خواهش چتر ، هیچستان پشت«
  ).»لحظهاي در  واحه«، حجم سبزهمان، . (»است جاري ابدیت تا نارونی ي سایه تنهایی، این در و/ تنهاست اینجا آدم
  
 در من ... /کرد تر را بشر نخستین دعاهاي که/ بینم می بارانی زیر/ را بازوهایم تر امتداد/ تاریکی این در من«
  ).»از سبز به سبز«، حجم سبزهمان، . (»کردم معنی را آب مرگ، نورس ي بوته براي و/ دیدم را ها ریشه تاریکی این
  
 وسیع مکرر هاي دریچه با مرا عصر/ کشید ها گل تناسب از سقفی سرم روي/ برد مرا هاي کتاب آمد نفر یک«

 زندگیشان، که کلماتی از/ رمشج هاي دقیقه از زدیم حرف/ نشستیم بعد،/ نهاد باران معنویت زیر مرا میز/ کرد
  ).»تا نبض خیس صبح« ؛حجم سبزهمان، . (»گذشت می آب وسط در
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 وسعت/ بود اوراق منظره/ ایستاد که وقتی باران/ بود روان نهکبوترا هاي تجربه پاییز ته تا/ باران سر از«
  .)»اکنون هبوط رنگ« ؛ما هیچ، ما نگاههمان، . (»شد آب/  ما ي حوصله دهان در قزح قوس/ افتاد نفس از/ مرطوب

  
 شمنقّ سفرهاي خواب و/ کردم می بازي عزیمت مرطوب/ هاي شن با من/ شست می را فراغت اضالع/ باران«
  ).»وقت لطیف شن«؛ ما هیچ، ما نگاههمان، (. »بودم ها شن آزادي قاتی من/ مدید می

  
 در پنجکه  نخست معناي در. است رفته کار به گوناگون معناي دو در نیز »باران« ،کتاب هشت در رسد می نظر به

 نو و طراوت و طافتل یادآور و است نشین هم »آب« با باران ،است و می توان آنرا سراغ گرفت  متجلیاستشهاد اول 
 انگیز مالل اما بارد، می ررمکّ چند هر ،است طراوت نماد سپهري براي باران. ماندگی و ماللت درزدن  آتش و شدن
 درون در بیند، می بیرون در که را طراوتی تا کوشد می سهراب. دهد نمی کهنگی بوي گاه هیچ و است رمکرّ قند نیست،
 درپی پی شدن تر نِمتضم اي زندگی دهد؛ نمی ماللت بوي و است اصیل که برگیرد دهپر زیستی ي نحوه از و بجوید نیز
 و طراوت با متناسب و متناظر ،ما عرفانی سنت در بودن »الوقت ابن« مفهوم. اکنون ي حوضچه در کردن تنی آب و

  :است آن پی در سهراب که است لطافتی
  طریق شرط از گفتن فردا نیست     رفیق اي باشد الوقت ابن صوفی
  تیـنیس خیزد یهـنس از را تـهس     نیستی؟ صوفی مرد خود مگر تو

  )133ـ34، دفتر اول، ابیات 1376مولوي، (                  
  

 بلکه ،است نیامده که اي آینده نه و شده نیست و بسته بر رخت میان از که است اي گذشته بند در نه ،طریق سالک
 تمام و زند می پس را ماللت کند، می بهینه ي استفاده خود »وقت« از و شمرد می غنیمت را دم و است اکنونی و اینجایی
با بودن آشنا و زمین آغاز به بودن نزدیک. آورد چنگ فرا را شدن نو و طراوت تا گیرد می کار به را خویش هم 

 کردن باز حشره و شرب روي به در و ،کردن خالی و پر یتداب از را ریه و گرفتن آب از را طراوت و ،آب ترِ سرنوشت
 دیگري حق در و ،شدن گرم و ورزیدن عشق و برکشیدن ار معنویت و ،یافتن فراخ اي هاضمه و گشاده اي سینه و

 این ي همه سپهري گویی. است بودن الوقت ابن و اصیل زندگی هاي مولفه از ،کردن نجوا جهان جانِ با و کردن محبت
  . کند می مراد را آنها ي همه گوناگون، اشعار در باران  ي واژه  بستن کار به با و ریزد می باران مفهوم دل در را معانی
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در این .)دوم  پنج استشهاد(دیگري نیز به کار رفته است در معناي کتاب هشت دراشعار »باران« این، بر عالوه
 اي تنهایی ،شود می مواجه آن با خود اگزیستانسیل هاي تجربه در سالک که است اي تنهایی و حیرت به ناظر تلقی، باران

 هاي تجربه ي کننده تداعی که بارانی ،2آید می فرد سراغ به هیچستان در و جاریست ابدیت تا نارونی ي سایه آن در که
 آب حوصله دهان در قزح  قوس و شود می اوراق منظره ایستد، می وقتی و شوید می را فراغت اضالع و است کبوترانه
تداعی ؛ بارانی که است »حضور انتها تا« و »شفاف ترسی« ،»واژه بی وسعت« ،»دریاها پشت« دآوریا که بارانی شود؛ می

مواجهه با بیکرانگی هستی است محض سالک بر اثر کننده حیرت.  
    

 براي »باران« گویی. دوم معناي تا است اول معناي ي کننده تداعی بیشتر کتاب، هشت اشعار گواهی به باران،
و سهراب بااین تصویراز  است شدن نو و لطافت و طراوت چون مقوالتی با عنان هم اکثري،ی وباغل حون به ، سپهري
 نماد بیشتر» باد« حالیکه در ؛است هیچستان و تنهایی و حیرتبارانی که یادآور   تا داشته بیشتري انس و الفت باران
 شمال بند در و وزد می سو هر به و آید می سو هر از باد. است حیرت و نهایت بی و ویرانی و کردن عبور و کرانگی بی
 و جا بی و سو بی که است کران بی امر و »او« یادآور و نیست راست و چپ و پایین و باال و غرب و شرق و جنوب و
 شد،با جایی بی و کرانگی بی ي کننده تداعی آنکه از بیش و بارد می پایین به باال از تنها باران آنکه حال ،است مکان بی
  . کند می معطر را درون و بیرون جهان و دهد می تازگی و طراوت بوي
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، »در منظومه سپهري امر متعالیتطور «سروش دباغ، : به نک، »عدم«و ربط و نسبت آن با مفهوم عرفانی » هیچستان«ی هاي عرفان ها و داللت براي آشنایی با مولفهـ   ٢
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