
  آدم بیابانی
 

توانم ام. هرگز نمیگل آن هدیه کرده هایم را به آب واش در آن دیار هستم... طپشبینی، من همهمی
 بیایان گفتم و درد خودم را تازه کردم. در پاریس. ترین خار بیابانش بازپس بگیرمنگاهم را از دورافتاده

دانی یم کنم...که من اگر مدتی بیایان نبینم دق میدانند دانند، اما همه نمیبیایان نیست. این را همه می
این طرف  دانیآن دیار بپیوندم... می» من«روم تا به روم مینباید بیابان را از یک بیابانی گرفت. من می

از  یاي از نامه سپهري به یکمتن فوق، فقره. و، بیا برویم از این والیت من و تجاي ما نیست، نه
هنوز در سفرم: «در پاریس نوشته شده؛ تمام نامه در کتاب  36ر اسفند ماه سال دوستانش هست که د

 .کوشش پریدخت سپهري، منتشر شده است ، به»هاي منتشر نشده از سپهريشعرها و یادداشت

طبیعیِ  هاياما بسامد استفاده از پدیده ذکري از بیابان کاشان رفته؛» به باغ هم سفران«چند در شعرهر
 کند که سهرابباالست و حکایت از این مهم می» هشت کتاب« در اشعارِ مختلف دفاتر» باران«و » باد«

فته گرکرانگی و مهابت و ابهت هستی را در باد و باران سراغ میمفتون و مسحور این دو بوده و بی
انگارد که می» بانیبیا« آورد و سپهري خود را یکسر برمی» بیابان«است. در مکتوبات سپهري است که 

 .کنداگر مدتی بیابان نبیند، دق می

ین سویی ِ هستی را در ا؛ سالک مدرنی که بی»بیابان«و» باران«و » باد«سهراب، شاعري است دلباخته 
کند: ، برایم دو شخصیت ادبی دیگر را نیز تداعی می»بیابان«کند. انسِ با هاي پیرامونی جستجو میپدیده

الدین اش در بستر صحرا و بیابان شکل گرفته؛ و دیگري جالل»کیمیاگر« یلو که رمانِیکی پائولو کوئ
و  سوزيتعینی و کران، بیابان را نمادي از بی»قمر« و » آفتاب«، افزون بر »دیوان شمس«رومی که در 

 :کشدانگارد و به تصویر میسوییِ هستی میبی

  مـــــــــتیز دوم تیز دوم تا به سواران برس
  مــــوم نیست شوم تا برجانان برسنیست ش

  امام پاره آتش شدهام خوش شدهخوش شده
  مـــــــــخانه بسوزم بروم تا به بیابان برس

 
» باران« و» باد«، به انسِ درازآهنگ سپهري با »فلسفه الجوردي سپهري«و » در سپهر سپهري«در دو اثر 

به امید  که» نبض خیس صبح«در ام. هاي اگزیستانسیل و معنوي آن به روایت خویش پرداختهو داللت
 .امرا هم ادا کرده» بیابان« شود، به قدر وسع، سهم و حقَحق تا چند ماه دیگر آفتابی می

 


