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 سپهری هشت کتابر دزن  وی:دحوری تکلم ب
 

 21/9/99، مورخ: چهارشنبهمانه، روز سایت رادیو ز :منبع
 

ر آن ده است. دمناشر ش« یو زمانهدرا»ر سمایت  دپیش از ایج « خواهر تکامل خوشمرن  »تحت عنوان سماار  قسمتت نسسمتا ایج     

اتر فدر د« زن»واراوی و تبییج تطور مفهو   ، به«آنیتا»و « الگورهج»ی نظیر راوانۀ یونگروان ن برخی مفماهی  دبما وا  رر نوشممامار،  

 ما»و « حج  سبز»، «مسافر»، «ای پای آبدص»فاتر داشعار ر ایج قستت، داخا . دپر« وهدشرق ان»و « آوار آفااب»، «هاگی خوابدزن»

 .دشونیحث گذاشاه ماز ایج منظر بررسی و به ب« هیچ، ما نگاه

 «هیخوی  زناگی» فیترد خالفجییی که سهری  بریولین ؛روییمه روب ایریمونی در یین دفتر بی زن. رسیممی «صدای  ای  ب  »به دفتر 

هی ری بن بینا وهی  ایریمون خود ری میزن در بن کهیست « ی  ای  ب اصد »فتر ددر همین ، کنایید می بیرونییز زن  ،«بویر بفتی »و 

 دیر یست وی که گوشت و اوست و خونزن هبلک رمینتیک یست، ۀعیشقین ۀریبط ر یکدبی سهری   زنی که یلبته نهکشا. به تصدویر می 

 :کناایریمون یو زناگی می
بقال  مرد ها هته شاعر بودند/رد، پاسبانپدر  وقای م  خواهر  زیبا شد/، خبر از خواب پریدمادر  بی رد، آستان آبی بود/پدر  وقای م »

 2«ل خوش سیری چند؟د : د/ مج از او پرسیخواهی؟از مج پرسید: چند مج خربزه می

 :ینایلگوهی  یونگیکنناه کهنی  و یثیر  که تایعییسطوره ینینا، نه زنو ایریمونی ینضمیمی زنین ۀسهری  در زمرمیدر و خویهر 
عکس اشیا در ، شست/ ...آب پیدا بودشم  می  ۀها را در خاطراسماکان  /پاییجمادر  آن  روبید/ ...ون مینور در ها ،مج زنی را دید »

چارها را  زن/ ... ۀگردی در روچفصل ول شرق اندوه نهاد بشری/ ستت مرطوب حیات/ر تَف خون/ دها گاه خنک یاخاهسمایه  آب/

زیر  ید/زیر باران باید با زن خواب زیر باران باید دید/دوست را  فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد/ زیر باران باید رفت/ باید بست/

 1«.باران باید بازی ررد

 .توین بی یو زیر بیرین خویبیا و..، زنی که میاکوبر هیون میدنور  ؛ زنی کههی  ایریمونی یستبه زنسهری  در یین شعر  رۀیشی

ویر یز تص عرفینی سپهر  یست؛ در یین منظومه، دو ۀمنظومترین مهم «مسیفر» یم.رسمی «مسدیفر »فتردبه « صدای  ای  ب  »اس یز 

 :ی  و یثیر یسطوره به زنو هم  زد، یز جمله زنین فیحشه؛اردیمیایریمونی  هم به زن: سهری  زن به دست دیده شاه
 9«.رردندنگاه می ها را« ت»شج وشیار ر زنان فاحشه در آستان آبی شهر/ آمد/صدای سرفه می میان راه سفر، از سرای مسلولیج/»

یز زن در یدیمه،  .، نظیر زنین فیحشدده انشددوییفت می جهین ایریموندر ی که ین، زنیختهدار هی  متعیرفبه زن ی سددهری جیینر د

 خش یز، یین بدیشتن مفیهیم یونگی نظر دررسا بی به نظر می. بیابه میین میسخن  ،ضمیر نیخودبگیه یست ۀکننای  که تایعییسطوره

 :دتوین فهمیا و تبیین کرری بهتر می« مسیفر» منظومه
رنار پنجره آمد، نگاه ررد به  زنی شنید/ شد/و زیر پای مج ارقا  شمج لگد می  و موسم  بررت بود/  ررد /ل عبور میمج از رنار تغزّ»

ل و آفااب تغزّ مج ایسااد / /چیدبرمیبه نرمی از تج احساس مرگ  و دسمت بدوی او شبن  دقای  را/  در ابادای خودش بود/ فصمل/ 

  4«.ه به مرگ؟دتر از راه پرندید/ و ناپدش د/ ... رجا هراس تتاشا لطیف خواهها بود و مج مواظب تبسیر خواب بلند بود/
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 دییی فرر ینگیزخیطریت دل ؛ یوگویا که ایش رو  یو نشدسته بیشا بی کسدی سدخن نمی   ؛یفتانمی یسدهری  یتفی   ضدمیر بیرون یز 

و مشوول  گویاسخن می دروین زنینۀ خوبی مشدوول تمیشیست و   رفته و یشدتن ه سدر و ت خو سدپهر  ب  .اکنو مرور نمی دبورنمی

 زنی که یثیر  و غیر ؛اچین ییق ری یز تن یحسیس مرگ میدست یو شبنم دیست و « زنی که در یبتای  خود». ویکیو  خویشدتن یست 

پهر  سضمیر نیخودبگیه  توین نشین و یثر  یز یو سریغ گرفت، یزه و نمیدسهری  نقشی ییفی نکرگی وی عی ار زندایریمونی یسدت و  

 زنه ب یخته، همدار ایریمونی به زنهم سهری  ، «مسیفر»در  ؛مویجه هسدتیم  ایریمونیبی زن  «صدای  ای  ب  »در اس  .دگیره برمیدار

 .ی یسطوره

عر در نوسین یست. ش ایریمونی میین زن یثیر  و زن به سین بونگیدر یین دفتر، سپهر  رسا. در می« مسیفر»اس یز « حجم سدبز »

 یز یولین یشعیر یین دفتر یست:« روشنی، من، گل، ب »
نان و ریحان و  چیند/ها، روشنی، مج، گل، آب/ ... مادر  ریحان میگردش ماهی نشمین  لب حو// می بادی نیسمت/  ابری نیسمت/ »

 5«.های حیاترساگاری نزدیک، الی گل هایی تر/لسیابر، اطپنیر، آستانی بی

 رسا:در می «اییمی در ریه». اس یز بن شعر دیرد سهری  بیبی نزدیکی سَ  نَریبطه کهتصویر کشیاه شاه  ی ایریمونی بهزن جیدر یین
را خواه  گفت: چه تتاشا دارد رور  زن زیبای  ذامی را، گوشواری دیگر خواه  بسشید/ گل یاسی به گدا خواه  داد/ ،دخواه  آم»

 بّد  پاست/روی پل دخارری بی...   ار خواه  زد: آی شبن ! شبن ! شبن !/ ها را خواه  گشت/روچه گردی خواه  شمد/ دوره باغ!/

 6«.اشتدوست خواه  د/ دنور خواه  خور ... /ها خواه  برچیدهر چه دشنا  از لب اربر را بر گردن او خواه  آویست/

سددهری  وی    یشددتدون چشددماریغ و بدکه مشددمول متبتب بی نایایریمونی ینزن در زمرۀ« ایدخترک بی»و  «زیبی  جذیمیزن »

هری  و میدر س هم به خویهرر بن د تر یست؛یشعیر یین دفتر بیش یگرد یز« سیده رنگ»شعر در  بسیما زنین ایریمونی و بیرونی. اینهاش

 :زن همسییه یشیرتی رفته، هم به
مج به او گفا :  ست/گفت: موس  دلگیریمادر  صمبحی می  ریزد/ها میبرگ شموید رعنا/ رخت می رعنا سمر حو// ، مج در ایوان »

ر چشت  آب انار: اشک د دپرمی ... /خواندبافد، میاش تور، میزن هتسایه در پنجره زندگانی سمیبی اسمت، گاز باید زد با پوسمت/   

 7«.رعنا ه / ددخنر  میدریز / مامی

 :بورنامی سر برفتر در یین د« اشت درییهی»و « ب »ر یسپس یشع
ه دره فرو بد، نان خشکیدرویشی شایدست د شوید اندوه دلی/ رود پای سپیداری، تا فروشاید ایج آب روان، می /ل نکنی :آب را گا»

 8.«استل نکنی : روی زیبا دو برابر شده آب را گا /زن زیبایی آمد لب رودر آب/ د

چنان خواه  / ه دچنان خواه  رانه  ... دور خواه  شد از ایج خاک غریب/ خواه  انداخت به آب/ قایقی خواه  ساخت/»

 9.«داشت/ زن آن شهر به سرشاری یک خوشۀ انگور نبودآن شهر اساطیر ن دور/ مرد، دش دور باید:/ دخوان

 در شعره یسدت.  او بریبر شد در ب ، رو  زیبی دن تصدویر   دو بی یفتیه ابم دیز زن زیبییی سدخن رفته که ل  رو « ب »ر شدعر  د

یر  یست ی  و یثه؛ زنی که یسطورهداردیخته و یشیرتی کر شهر یسیطیربه زن سهری   ، بر خالف یشعیرِ ایشین یین دفتر،«اشت درییهی»

بیرونی و زن در بن  که یین دفتر یز یشعیربخرین شعر ، ارسر مید« نای  بغیز» ،بناس یز . و به سدرشدیر  یک خوشدۀ ینگور نیست   

 به تصویر کشیاه شاه: ایریمونی
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قه ف تریج نارون روی زمیج/پای رتیاب /مم هتسایهدخار بالغ ممم   بین  حوری/وقای از پنجره می گیرد/مج به اندازه یک ابر دل  می»

آستان  چنان محو تتاشای فضا بود ره در چشتانش/آن ای را دید /شماعره  مثالً) هایی پر اوج/خواند/چیزهایی ه  هسمت، لحظه می

 20«.تس  گذاشت

یعی اتخم گذیشته؛ یین تعبیر ت بسمین در چشمینشکه به یحتمیل  ری  به یقین، فروغ فرخزید یسدت   «شدیعره »مرید یز  جی،در یین

 جی نمید  ینون و یمر عبوسینضمیمی یست. فقه در یین ینزن ی ی یزامص نیز هدختر بیلغ همسیی 11یست.فروغ  «تولا  دیگر»شعر  ۀاکنن

نیرون شود و  ۀمفتون و مستور منظر ، حور هکبنبه جی  نظر سهری ، یز توین گذیشت. به جی  فقه، فلسفه هم میت؛ یسو خشک 

ری  «دوست»شعر سپهر ،  .ه یستامشوول شین ایخته و بدار و عبوسییمر خشدک   به ،به ارویز دربیان بن ایددلش یز شدو   کبوتر 

 ه یست:دسرو در سوگ فروغ فرخزید  ریر گرفته،« حجم سبز»فتر در دیمۀ یین یشعیر در یدکه 
هوای صاف سساوت / هاشو دست مسیر نبض عناصر را به ما نشان داد/ هاش/و پلک به شکل حزن پریشان واقعیت بود/ /صمداش »

/ درفت/ ولی نشن یک خوشۀ بشارت دبرای چی/ در سبدی / ره با چقدید/ ... و بارها به ستت ما روچاند و مهربانی را/ ورق زد/ را/

 21«.دراز رشید/ و رفت تا لب هیچ/ و پشت حوصلۀ نورها دره روبه روی وضوح ربوتران بنشین

، یز جمله سهری  در بهتی عظیم فرو بردو  دگیر کر  بن روزگیر ری غیفلدنی فروغ، همه یهیلی شدعر و ی دمرگ نیگهینی و بیورنکر

  13.یشتدقی بی و  یموستی عدکه ریبطۀ 

یسدت. یین شدعر ییدبور بنیمی، ضمیر    «همیشده »، شدعر  ی زن یثیر  و یسدطوره  ربیرۀد« حجم سدبز »ر دسدهری    ۀدترین سدرو مهم

 برخی یز دیگر یشعیریز اینطنینشعر ، یین «حجم سبز» ست. بر خالف دیگر یشعیرۀ سهری  ینیخودبگیه، بخش نیشدنیخته و روین زنین 

بی یین تفیوت که چون بن سفر ؛ رفتهخود  ۀضدمیر نیشنیخت به سدرو ت   ی ادمج سدهری   یسدت. « بویر بفتی »دفتر  خصدوصدی    دفترهی،

 «موعود ۀزن شبین»گویا و بن ری خود سخن می ضمیر ۀنیشنیخت ۀتر دربیره نیمتر و صریحیین بیر، روشدن  ؛بهنگ درونی رخ دیدهدریز

 منظومۀ، در هشاکرد، در یشدعیر به تصدویر کشدیاه    یمور  که در ذهن و ضدمیر یو خلجین می  یزبرخی  «بویر بفتی »نیما. یگر در می

 ه یست:دنمو ی  رخ، بن زن یثیر  و یسطوره«همیشه»و یز بن روشنتر در شعر  «مسیفر»

در وس   ا  را به دست مج بسپار/رودری های عاطفی باد/زیر هتیج شماخه  /!ی موعودحرف بزن، ای زن شمبانه »

نبض مرا روی زبری  حرف بزن، خواهر تکامل خوشرن !/خون مرا پررج از مالیتت هوش/ های سیاه/ایج هتیشه

زن، حرف ب انگور/ ؤلفرصت تال ۀدر لب راه برو تا صفای باغ اساطیر/ های محض/روی زمیج فاش رج/ نفس عش /

 24«.صاف رج دور عبارت/ مصبّحزن مرا در    بدوی!/حوری تکلّ

ر  حو»و  «خویهر تکیمل خوشرنگ»، «  موعودزن شبینه»: به کیر رفته یستسهری   ۀنیظر به روین زنین  اچن تعیبیر در یین شعر،

وجه یو رسا. میت شنیختن بن به اختگی روینی میرفته بی شنیختن بنیمی  خود و به رسبیا که سدهری  رفته . به نظر می«م باو تکلّ

ل رسا. حیصبی بن به وحات می اردیخته و گمشاه خود ۀبه تعیمل بی نیم بن، ربیرۀدبی سدخن گفتن     وجود خود ری شدنیخته و زنینه

  هنرر نگر  یونگی، یمر د، اکه ایشتر بمچنینین سدهری  جیر  شداه یسدت.    ببر ز ار  یل  یشدعیر  چن د ،یگینگی یین وحات و

 .یست ضمیر نیخودبگیه نِدبهترین متمل بری  شکوفی کر
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و ضدددمیر  به زن یثیر  یختنِدن ارمتضدددمّ ری که «نزدیک دورهی»فقریتی یز شدددعر  .رسدددیممی «می نگیه ،می هیچ»در نهییت به دفتر 

 :یست، در نظر بوریم بگیهدنیخو
 سایه بدل شد به اشراق/حرف بدل شد به پر، به شور، به  چشم ، مفصمل شمد/    رفا  نزدیک/ با بدنی از هتیشمه/  زن د  درگاه بود/»

ماست، تا  یتا مزه رفا  تا میز/ رفا / مج ه  رود/از پی تدبیر می انسمان وقای دلش گرفت/  ... رفا  قدری در آفااب بگرد / آفااب/

 ازنی د/ با بدرگاه بود  دباز ره گشا / زن  را/دصراحت و  ردسموخت  ع/ حنجره میو اسماکان و تجرّ  د ا نان بوآن /سمبزی طراوت 

  25«حتهای  راهتیشه

  سددهری  یسددت. زنی دگ درگیه یسددت که و تی گر روین زنینهکییتزنی که ح ؛ددیر ثیر ، یشددیره به زن ییشددهزنی بی بانی یز هم

 .شود و سییه بال به بفتی رود، حرف بال به ار، شور و یشری  میبه سرو ت یو می سهری 

هی  یمروزین که بنی به روییت یونگ یز ضمیر نیخودبگیه جمعی بر خالف عموگ ینسین توین چنین ینگیشدت که ، میاچه بمبر بنبنی

ا. عالوه سینشمی بیز بر شنیخت خویش، بنیمی  خود ری عالوه ،خودکیوینه ینا، سهری  در یین سفر دریزبهنگ معنو ِخود غیفل شاه

به ضمیر نیخودبگیه خود هم اردیخته و یین تعیمل و دییلوگ میین یروس و لوگوس به  ،کنایشیره می هییلگوکهنبر یین که به برخی یز 

، در سهری  به دبورسربر می یصیل هنرمناینیونگ در به روییت بگیه که ضمیر نیخود رِبروز و ظهو .دشومییو متقق شدعر  در  خوبی

 خوبی رخ نمیییناه یست.

ته به رفرفته ،هی  بنییدینسرنمونت یز متعاد، میدینگی که نمید  یسد  بی ظهور خاییین هی  یونگی،یم، مطیبق بی بموزهایدکه چنین

میدینه به تاریج اس زده شا و تجلییت بزرگ میدر هستی در هی    یصل نرینه، یرز متی  رفت و بی رشدا روین خودبگیه و سلطه 

هی  هی  ویبسته به یصل میدینه هم کنیر گذیشته شاه و یرز نیخودبگیه ارتی  شداه یست. در جهین اارسیرر، یرز   روینِ نی ِژرف

شود، حیکم بر یحویل بدمی یست. در نظیگ یونگی، کسی به همیهنگی کش کمیت و در تریزو  علم سدنجیاه می جهینی، که بی خطیین

 و ،بین تن و جین تعیمل؛ تنیسد  و سیزگیر  بر ریر کنا  تالئم، ،خود روین و میدینگیرسدا که بین نرینگی  روینی و کمیل روحی می

ر یشعیر د )بنیمی( هییی یز اردیختن به ضدمیر نیخودبگیه رگه، سدی سدیله   ۀخودکیوین در یین سدفر دریزبهنگ معنو ِ . یروس و لوگوس

به صلتی درونی  دها یین صدایهی بیشدتر شدنیاه شود و نهییتی    یجیزه می ،بیاجلوتر میسدهری   هر چه  .شدود دیاه می هشدت کتی  

 16.رسامی

کردن  به یین سو و ویگ «هیزناگی خوی »سپهر  و بویژه یز  کتی  هشتبه دفیتر  مکرر کوشدیاگ بی یستشهید  ابلن در یین نوشدتیر 

هین، اژوهاییتگینه بکیوگ. دیور  برخی یز تسددهری  ری به روییت دفیتر هشدد  ۀو روین زنین ای بگیرگبنیمی ری  مفیهیم یونگی، ردای 

، بوف کوریته در رمین زن لکّ به روییت ییشددین، رود.خود می ۀروین زنینبه سددر و ت  بوف کورهاییت هم در   دصددییین یسددت که 

در خود هاییت،  هی شنیاه شود. یمی نهییتی بندها که صای  هی یجیزه مییین شخصیتخلق  بیو  هاییت یست و  ۀبخشی یز روین زنین

 .شودشود و یکی یز یین صایهی غیل  میمیین روین زنینه و مردینه صلح و بریمش بر ریر نمی

 طریق یز روینی کمیل و تمیمیت به رسیان و مردینه و زنینه روین میین سیزگیر بر ریر   یزیست  عبیرت کیو روین غییت مقصدا 

 نومۀ و رسیاه مقصود منزل سر به کمیبیشو   تتقق ییفته، سدهری  ر دیین مهم  که بیامی نظر به مقوله. دو یین میین تعیمل و تالئم
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 هک «نگیه می هیچ می» دفتر در و رساگو  می به «ب  ای  صای »و « وهاشر  ین» یز برده، نصی  که بریمشدی  و نینهطمأ و صدلح  بن

  .ارسمی دبه نهییت خو یست، سهری  معنو  اختگیِ یوجگر روییت

ر سر یشعیر سهری  ددیو  و لولو نظیر یسیطیر دیستینی هی  شخصیتو یلگوهی کهنبه یین سدو برخی   «هیزناگی خوی »یز دفتر 

ز یین حیث نمونۀ ی «هیزناگی خوی » در «مرغ یفسینه»شعر  ؛شدویم مویجه میۀ سدپهر   روین زنین اس یز بن یسدت که بی  .بورنابر می

ری  وجود خود ۀبخش نیشنیخت به شمیر بورد،نوعی سفر به ژرفی  درون  توین بن ریمیکه  «بویر بفتی »در دفتر  یست. سهری  خوبی

ش گونه یست که بخیین ؛نیسدت  بیرونی یمی لزومی  ،نث یسدت ؤگویا که یز جنس مسدخن می  «یویی»و بی  یفکنامیبر بفتی  و  کیودمی

یعر ش ضمیر ی او نیای بخش تیریک ر یین شعرد؛ زدنی یستیز یین حیث مثیل «شیسوسی» شدنیسا. مییایای  وجود خود ری تیریک و ن

. سهری  ددگرمی، شیها یتفی یت درون خویش هشت کتی ۀ اسریین شود ومی ترنمییینرفته رفته یو و فردیت شاهبه تصدویر کشیاه  

ظهور ایای  زن ینضددمیمیر بن، درسددیم که می «صددای  ای  ب »به  «بفتی بویر »بعا یز  گر یسددت و هم بیزیگر.هم نظیره ،جیدر یین

که هم  «حجم سبز»و نیز در دفتر  شود.دیاه می کنیر هم درکه زن ینتزیعی یی یثیر  و زن ینضمیمی  «مسیفر»در دفتر  اس یز بن کنا.می

 ،ت. در نهیییست بری  شنیخت روین زنینۀ سپهر  گشیییره ۀنمونفتر، در یین د «همیشه»شعر  ؛زن یثیر  حضور دیرد هم زن ینضمیمی

بی  یطی  ببیۀ انگیرن و رسددابه ینتهی می ی گویا، سددفر دریزبهنگ خودکیوینهکه سددهری  بی زن یثیر  سددخن می« می هیچ می نگیه»در 

 .رسامی یروین لدتعیبه  ،  خودشنیختن روین زنینه
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شده  متجلی« ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد»و « تولدی دیگر»ی در فروغ در دو دفتر «آن»که  دهدمیتوضیح  زرگ بانوی هستیبگلی ترقی در  .16

گوید. در این بزرگ مادر هسرتی از روان فروغ سخن می  وپردازد، گویی که آن صرور  ازلی  جایی که فروغ به زمین و زایش میاسرت؛ آن ه دو سرر برآور 

ی ازلی یونگ   هایشود با آن صوربنیادین اشراره کرده و ما از رری  این صرداهایی که از فروغ شنیده می   الگوها یا صرور ازلی تصرویر، فروغ به آن کهن 

 دهد.رخ می «بزرگ بانوی هستی»الگوی با  کهنشناسیم. این اتفاق در فروغ، بنا به روایت ترقی ضمیر ناخودآگاه جمعی را بهتر می وه درارتباط برقرار ک

 به: دب، نگاه کنیبرای بسط بیشتر این مط

  ،1386، تهران، نیلوفر، بزرگ بانوی هستیگلی ترقی 
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