قسمت شش  -من از سطح سیمانی قرن می ترسم
سالو .عنیرضا پایندٌ ٍستً .اىرِز  41او آگست  92 ،9142او ىرداد  ِ 4221این قسيت
ششً از پادکست ژرفاست .قبه از اینکُ این قسيت رِ شرِع کنیً خینی سریع بُ چند تا نکتُ
اشارٌ ىیکنً.
اِل اینکُ اگر چُ دِست ندارو ٍیچ پادکسی رِ تنخ شرِع کنً اىا چُ کنً کُ چارٌ ای ندارو ِ
دمً نيیاد یادی از بابابسکی نکنً .طبیعت ایران این رِزٍا یتیً شدٌ .ىتاسفانُ کسی رِ از
دست دادیً کُ بُ گردن طبیعت ایران حق خینی داشت.
دکتر بسکی یا ٍيّن بابا بسکی پدر دمسّز طبیعت ایران اىرِز پر کشید ِ بُ اسيّنَا رفت تا
شاید دیگُ جّر ادىای بی ىالحضُ کُ طبیعت رِ نابّد ىی کردن بیشتر از این اذیتش نکنُ.
بابابسکی رِزگار ی از “درخت”“ ،جنگه” ِ”طبیعت” حرف ىی زد ِ زىانی از ىحیط زیست ىی
گفت کُ “فعال ىحیط زیست” بّدن ،ىثه اىرِز ٍنّز ىُ د نبّد .جایی ىی گفت:
بیایید بُ جای ٍر کار ی درخت بکاریً .بُ رییس جيَّر پیشنَاد ىی کنً بُ جای یارانُ ٍایی
کُ بُ ىا ىی دٍید ،درخت انگّر بکارید .درخت باعث باران ىی شّد؛ باران آىد نان داریً ،آب
داریً .گر بيیرد این (اشارٌ بُ درخت) یعنی جَانی ىردٌ است.بشنّید عکس امعيه بابابسکی
رِ ِقتی با قطع درختَا تّسط قاچاقچیان چّب رِبُ رِ ىیشُ.
بابا بسکی پزشک ىتخصص زنان زایيان ِ ٍّادار طبیعت ِ فعال ىحیط زیست بّد .ىتّمد
 ۳۱۳۱تّ سبزِار بّدن ِ زندگیشّن پز از کارٍای قشنگُ .تاسیس بیيارستان ِ زایشگاٌ تّ استان
گنستان ،تاسیس ىدرسُ ِ ِقف خّنُ ٍای ىسکّنی تّ ىشَد فقط گّشُ ای از فعامیت ٍای
بابا بسکیُ.
ایشّن سال  ۳۱۳۱زندگی شَر ی را رٍا کردن ِ تا آخر عيرشّن تّ جنگنَای گنستان زندگی
ىیکردن .گیاٌخّار ىطنق بّدن ِ زندگی خّدشّن رِ ِقف دفاع از ىحیط زیست ِ تبنیغ
گیاٌخّار ی کردن .بنُ کسایی کُ فکر ىیکنن گیاٌ خّار ی یُ ژست رِشن فکریُ جدیدٌ ،یُ
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نگاٍی بُ زندکی بابابسکی بندازن تا بفَين چُ کسایی از چند دٍُ قبه گیاٌ خّار بّدن ِ گیاٌ
خّار ی رِ تبنیغ ىیکردن .رِحشّن شاد.
اِنایی کُ دیدنش ىیدِنن کُ ایشّن ٍيیشُ سرتاسر سفید ىیپّشید ،خّدش دربارٌ رنگ
مباسش ىیگفت 3رنگ سفید مباسی کُ بُ تن ىیکنً نشّنُ صنحُ ،صنح انسان با طبیعت،
صنح انسان با حیّانات ،صنح انسان با گیاٍان ِ صنح انسان با تياو ىخنّقات خداِندی.
یادىُ یُ شب تّیُ برناىُ تنّیزیّن اِىدٌ بّد ىیگفت 3ىن با خانيً رفتیً تّ طبیعت زندگی
ىیکنیً ،بُ ٍیچ ِجُ گّشت نيیخّرو حتی تخً ىرغً نيیخّرو .بعد تّ ٍيّن سن کُ فکر
ىیکنً بیشتر از  11بّد بنند شد ِ چند تا ىنق زد ِ گفت ببینید چقدرساميً .راستً ىیگفت.
اِن از سال  12یعنی حدِدا  01سال پیش ىبتال بُ سرطان شد اىا تّنستُ بّد با گیاٌ خّار ی
ِ زندگی در طبیعت درىّنش کنُ.
با اینکُ خّدش پزشک ىتخصص بّد ٍيیشُ ىیگفتِ 3مش کن دکترٍا رِ ِ ىردو رِ تّصیُ
ىیکرد کيتر دارٍِای شیيایی ىصرف کنن:
رِحشّن شاد .یادىّن نرٌ ىصیبتی کُ االن طبیعت ایران گرفتارشُ ،بابابسکی از چَه پنجاٌ
سال پیش بُ ٍيُ ىا ٍشدار ىیداد .زىانی از نابّدی آب ٍا ِ جنگنَا ِ خاکَا ىی گفت کُ
کيتر کسی از ارزش این ىنابع خدادادی بُ عنّان عاىه اصنی زندگی اطالع داشت در اِن زىان
ٍيُ ،تنَا ارزش چّب جنگه را ىی فَيیدند ِ حتی اغنب نخبگان دانشگاٍی بُ دنبال ىَندسی
جنگه ِ قیيت گذار ی درختان شيال برای تاىین ىّاد اِمیُ کارخّنُ ٍا بّدن.
در رِزٍایی از خطر ساخت کارخانُ ٍای آمّدٌ کنندٌ حرف ىی زد کُ اغنب ،بی تّجُ فقط بُ
فکر تّسعُ ِ پیشرفتَای آنی بّدن .بابا بسکی اىا ٍيُ این چیزارِ زِدتر از ٍيُ فَيید ِ بُ
طّر ىستير ٍيُ را نسبت بُ این آسیب ٍا ِ تخریب ٍا ىطنع ىی کرد.
ایشّن بنیاد دکتر بسکی را با عنّان «ىکتب حرىت حیات» با ٍدف حفظ ىحیط زیست راٌ
انداز ی کردٌ بّد.
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یادىُ ٍيیشُ تّی حرفاشّن از خر ِ االغ خینی اسً ىیبردن .ىیگفتن 3ىعنً ىن ،خرٌ .ای
کاش ىا ًٍ حکيت ِ فنسفُ ی بُ نظر ىن عيیق این حرف رِ ىیفَيیدیً .از نظر ىن ایشّن
درست ىیگن .ىا آدىَا گاٍی باید از حیّانات یاد بگیریً .بُ عقیدٌ ىن بابا بسکی برای ىا
ایرانیا یُ قَرىان بّد .قَرىان دفاع از طبیعت ،قَرىان دفاع از جنگه ،قَرىان درختکار ی .اىا
ىَيترین درختی کُ بابا بسکی کاشت درخت آگاٍی بّد .درختی کُ ىطينً کً کً ىیٌّ ىیدٌ ِ
ادىا کً کً ىتّجُ ىیشن کُ قدر طبیعت رِ بدِنن؛ ٍر چند دیر زىانی کُ ایشّن دیگُ ىیّن
ىا نیست.
قسيت شش  -ىن از سطح سیيانی قرن ىی ترسً
بنُ خدا طبیعت ىا رِ حفظ کنُ .ىسامُ دِىی کُ این رِزٍا خینی ذٍنيّ ىشغّل کردٌ بی
رحيی ىا آدىَا نسبت بُ کاٌِ پننگیُ کُ اخیرا کشتُ شدٌِ .قتی انسانی ىیيیرٌ ىعيّال تسنیت
ىیگن اىا ىن نيیدِنً اینجا باید بُ کی تسنیت بگً ِ یا کی ىیتّنُ ىسببین این ىرگ رِ
حداقه بَشّن ٍشدار بدٌ.کاٌٍِ ،يان پننگی کُ یافتٍُای دنیا را درىّرد پننگٍا زیر سّال
بردٌ بّد اخیر کشتُ شد.
کاٌِ یُ پننگ ىعيّمی نبّد ىثال بُ ىدت دِ رِز کنار یُ پننگ دیگُ کُ برزِ ناو داشت زندگی
کرد حتی با این پننگ از یُ الشُ تغذیُ کرد کُ خینی این اتفاقات برای پننگَا خینی نادرٌ بُ
خاطر ٍيّن زیست شناسای کشّرىّن چند سال بّد کُ در حال ىطامعُ رِی این پننگ بّدن ِ
یُ جی پی اس بَش ِصه کردٌ بّدن تا ىّقعیتشّ زیر نظر بگیرن.
بارٍا دیدٌ شدٌ بّد کُ کاٌِ کُ از سر کٌّ سرک ىی کشُ ِ حتی بُ رِستاٍا ىیرٌ بدِن اینکُ
بُ گّسفندٍا آسیب برسّنُ .آخرین اطالعات از جی پی اسی کُ بَش ِصه شدٌ بّد نشّن
ىیدٌ کُ نزدیکی ىرز ترکينستان بّدٌ.
حاال اىا کاٌِ رِ در حامی پیدا کردن کُ بدنش پر از زخً بّدٌ ِ پالستیک ِ مباس کَنُ رِدٌ اِن
رِ ىسدِد کردٌ بّدٌ .نَایتا کاٌِ رِز سُ شنبُ در زادگاٍش ایران از دنیا رفت .بنُ این دفعُ
برخالف دفعات قبه شکارچی ٍا با اسنحُ یا عدٌ ای ناآگاٌ از رِی ترس ِ با سنگ ِ چياق
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پننگ رِ نکشتند .این بار کاٌِ کشتُ خّد خّاٍی ٍيُ ىا انسانَا شد .ىا کُ زبامُ ٍاىّن رِ
ٍيینطّر ی در طبیعت رٍا ىیکنیً.
قسيت شش  -ىن از سطح سیيانی قرن ىی ترسً
ِاقعا برای نسه بشر باعث شرىساریُ .این اتفاق اگر یک بار افتادٌ بّد ىیشد گذاشتش رِ
حساب ضعف انسانی ،اىا ىتاسفانُ ظنً ىا انسانَا بُ طبیعت ٍر رِز در ٍر کجای دنیا رخ
ىیدٌ ِ جا دارٌ کُ بُ ٍيُ انسانَا بُ خاطر فقر تّجَشّن بُ ىحیط زیست ِ ىرگ انسانیت
تسنیت بگً .باِر کنید اتفاقات این دِران باعث ىیشُ گاٍی انسان بُ گفتُ فریدِن ىشیر ی در
باب ىرگ انسانیت باِر عيیق پیدا کنُ.
فریدِن ىشیر ی چُ خّب گفت کُ:
از ٍيان رِز ی كُ دست حضرت قابیه
گشت آمّدٌ بُ خّن حضرت ٍابیه
از ٍيان رِز ی كُ فرزندان آدو
زٍر تنخ دشينی در خّنشان جّشید
آدىیت ىرد
گرچُ آدو زندٌ بّد
از ٍيان رِز ی كُ یّسف را برادرٍا بُ چاٌ انداختند
از ٍيان رِز ی كُ با شالق ِ خّن دیّار چین را ساختند
آدىیت ىردٌ بّد
قرن ىا رِزگار ىرگ انسانیت است
سینُ دنیا ز خّبیَا تَی است
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صحبت از آزادگی ،پاكی ،ىرِت ،ابنَی است
قشنگترین قسيت شعر بُ نظر ىن اینجاست کُ ىیگُ:
صحبت از پژىردن یك برگ نیست
ِای ،جنگه را بیابان ىیكنند
دست خّن آمّد را در پیش چشً خنق پنَان ىیكنند
ٍیچ حیّانی بُ حیّانی نيیدارد رِا
آنچُ این ناىردىان با جان انسان ىیكنند
اىا این رِزٍا بیشتر از ٍيُ این شعر سَراب براو ىرِر ىیشُ کُ ىی گفت:
ِ نخّانیً کتابی کُ در آن باد نيی آید
ِ کتابی کُ در آن پّست شبنً تر نیست
ِ کتابی کُ در آن یاختُ ٍا بی بعدند.
ِ نخّاٍیً ىگس از سر انگشت طبیعت بپرد.
ِ نخّاٍیً پننگ از در خنقت برِد بیرِن.
ِ بدانیً اگر کرو نبّد  ،زندگی چیز ی کً داشت.
ِ اگر خنج نبّد ،مطيُ ىی خّرد بُ قانّن درخت.
ِ اگر ىرگ نبّد  ،دست ىا در پی چیز ی ىی گشت.
ِ بدانیً اگر نّر نبّد  ،ىنطق زندٌ ی پرِاز دگرگّن ىی شد.
ِ بدانیً کُ پیش از ىرجان  ،خالئی بّد در اندیشُ ی دریاٍا.
ِ نپرسیً کجاییً ،
https://zharfapodcast.com/

بّ کنیً اطنسی تازٌ ی بیيارستان را.
ِ نپرسیً کُ فّارٌ ی اقبال کجاست.
ِ نپرسیً کُ پدرٍا ی پدرٍا چُ نسیيی  .چُ شبی داشتُ اند.
پشت سرنیست فضایی زندٌ.
پشت سر ىرغ نيی خّاند.
پشت سر باد نيی آید.
پشت سرپنجرٌ ی سبز صنّبر بستُ است.
پشت سررِی ٍيُ فرفرٌ ٍا خاک نشستُ است.
پشت سرخستگی تاریخ است.
پشت سرخاطرٌ ی ىّج بُ ساحه صدف سرد سکّن ىی ریزد.
خب یُ یاداِر ی کّچیکُ دیگُ ًٍ بکنً بعد بریً برسیً سراغ این قسيت از ژرفا.
ىا حدِدا یک ىاٌ ِ اندیُ کُ پادکستيّن رِ ىنتشر کردیً ِ با تّجُ بُ اینکُ ىا ٍنّز اِل راٍیً
مطف کنید اگر پادکست ژرفا رِ دِست دارید بُ دِستانتّن ِ اطرافیانتّن ىعرفی کنیدٍ ،يُ
ىیتّنن با جستجّی کنيُ ژرفا تّ اپَای پادکستشّن ىا رِ پیدا کنن ِ فراىّش ًٍ نکنید کُ
رِی دکيُ سابسکرایب کنیک کنید تا از قسيت ٍای بعدی ىا ًٍ ىطنع بشیدٍ .رچند تا ٍيین
االن استقبال بیشتر از اِن چیز ی بّدٌ کُ خّدو انتظارشّ داشتً ِمی برای اداىُ راٌ باز ًٍ نیاز
داریً کُ با ىعرفی کردن ىا بُ دیگرِن بیشتر ىارِ حيایت کنید.
ىطنب دیگُ اینکُ ىينّن برای ٍيُ پیشنَادٍا ِ نظراتتّن ،ىن ٍيیشُ پذیرای ٍر نظر ی
ٍستً مطف کنین باز ًٍ نظراتتّن رِ بُ ىا ىنتقه کنین .تقریبا در ٍيُ اپَای پادگیر ىیتّنین
نظرتّن رِ بنّیسین .ىثال اگر گّشیتّن اپنُ ِ در اپه پادکست یا آی تیّنز ىارِ گّش ىیکنین
یا اینکُ گّشیتّن اندرِیدٌ ِ ىثال در کست باکس یا اِِرکست گّش ىیکنین ىیتّنین نظرتّن
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رِ ٍيّنجا بنّیسین .حتی اگر دِست دارین ىّضّعی پّشش دادٌ بشُ ٍيّنجا بَيّن بگین.
عالٌِ بر اِن در شبکُ ٍای اجتياعی ىثه اینستاگراو ،تّییتر ِ کانال تنگراو با ادرس
zharfa.podcastىارِ دنبال کنین ِ با ىا در ارتباط باشین .سایتيّنً ٍست
zharfapodcast.comیا  irفرق ندارٌ .اگر بُ سایتيّن برین عالٌِ بر اینکُ پادکستَا رِ
ٍيّنجا گّش ىیدین ىیتّنین کنی ىطامب ِ حّاشی جامب دیگُ ًٍ یکجا ىطامعُ کنین.
خّب بریً سراغ این قسيت از ژرفا
ىن ٍيیشُ پیش خّدو فکر ىیکنً کُ چُ راٌ ٍایی ِجّد دارٌ برای اینکُ بتّنً تعداد بیشتر ی
از آدىَا رِ ىتقاعد کنً یا دست کً عالقُ ىند کنً بُ تّجُ بُ طبیعت ِ ىتعاقبا تالش برای
حفظ اِن .خّب در این ىسیر تّی پادکست ژرفا ىا از رِشَای ىختنفی استفادٌ ىیکنیً .ىثال
در قسيتَای ىختنف گاٍی یک خبر ی رِ پّشش دادیً ،از یک نگرانی ای حرف زدیً ،گاٍی یُ
داستان جامب تعریف کردیً ىثه دِ تا اپیزِد قبه کُ حتيا تّصیُ ىیکنً گّش کنید .یکیش
 67رِز گً شدٌ در دریا ِ دیگریش کشتی اشباح کُ خینی ًٍ بازخّردای خّبی ازشّن گرفتیً.
فصه ىشترک این داستان ٍا اینُ کُ ىارِ ىتّجُ طبیعت ىیکنُ ِ رابطُ انسان ِ طبیعت
ىحّر داستانُ .اىا این بار پیش خّدو فکر کردو بَترٌ برو سراغ یُ ابزار دیگُ .ا,نّقت بُ ایدٌ
این قسيت از پادکست رسیدو .با خّدو فکر کردو ىا ایرانیَا ٍيیشُ ىقَّر ِ ىسحّر شعر
بّدیً تا جایی کُ حضّر شعر رِ در گّشُ گّشُ زندگی ٍر ایرانی ىی شُ پیدا کرد .شاید خّنُ
ای نباشُ کُ تّش یُ دیّان حافظ پیدا نشُ.
گّتُ شاعر بزرگ آميانی در ىقدىُ کتاب دیّان شرقیش ىا ایرانیَا رِ اینطّر ی تّصیف ىیکنُ:
این خصنتَای عامی (ىنظّر گّتُ از خصنَای عامی خصنتَایی اٌ کُ تّ ٍيین کتاب یعنی کتاب
دیّان شرقی چند سطر قبه برای شعرای بزرگ ایران برشيردٌ) .این خصنتَای عامی تنَا تعنق بُ
شعرای این کشّر ندارد .بنکُ ىیتّان گفت کُ اصّال تياو افراد ىنت ایران آدىَایی با ذِق ِ
نکتُ سنج ،نکتُ دان ِ ٍّشيندند .ذِق ِ شّر ی کُ ىّمد شعر ِ ٍنر است ،در رِح این ىنت بُ
حد اعال ِجّد دارد.
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بنُ دِستان حتيا شيا ًٍ تایید ىی کنید کُ کيتر ىنتی ىیتّنُ تا این حد بُ پیشینُ ادبی
خّدش ىباٍات کنُ .بنابراین با این پیش فرض کُ شعر ىیتّنُ ابزار ىجاب کردن بسیار ىّثر ی
باشُ برای ىا ایرانی ٍا ،سر ی زدیً بُ ادبیات ایران ًٍ ،ادبیات ىعاصر ًٍ ادبیات کَن تا
ببینیً رابطُ انسان ِ طبیعت چطّر بّدٌ یا بُ طّر کنی تجنی طبیعت خصّصا آب در ادبیات
ىا بُ چُ صّرت بّدٌ .بُ نتایج خینی جامبی ًٍ رسیدیً کُ حتيا بَتّن پیشنَاد ىیکنً اداىُ
پادکستيّن رِ گّش کنید .کنی شعر ٍيراٌ ىّسیقی ٍای زیبا در انتظار شياست.
خّب ىن اىرِز عزیز ی رِ در کنارو دارو کُ بار اصنی این پادکست رِی دِش ایشّنُ.
ىدتَاست کُ افتخار آشنایی با ایشّن رِ دارو ِ بدِن تعارف ِاقعا ٍيیشُ از کالىشّن بَرٌ
بردو .برای ىن بنا بُ دالینی ىعرفی ایشّن خینی سختُ .ىن فقط در یک کالو ىیتّنً بگً کُ
ایشّن یک ادیب ٍستن اىا این اصال کافی نیست .بُ خاطر ٍيین خانً دارایی مطفا خّدتّن،
خّدتّن رِ ىعرفی کنید.
خب خانً دارایی احتياال شيا ترجیح ىیدین کُ ىا از ادبیات کَن شرِع کنیً بعد برسیً بُ
ادبیات ىعاصر ،قاعدٌ کنی ًٍ ىعيّال ٍيینُ کُ از پایُ شرِع کنیً ِ بُ اصطالح ترتیب زىانی
رِ رعایت کنیً اىا ىیخّاو ازتّن اجازٌ بگیرو تا از شعرای ىعاصرىّن بُ خصّص سَراب شرِع
کنیً .بی تعارف اینطّر ی فکر ىیکنً پادکستيّن جذابتر ىیشُ .ىن خّدو ٍيیشُ شیفتُ
سَرابً .یُ زالمی در شعرای سَراب ىّج ىی زنُ کُ ىن ِاقعا ىی پرستيش.
با خّندن شعرٍای سَراب ىتّجُ ىی شیً کُ سَراب یُ جّرایی از این صنعتی شدن ِ
شَرساز ی ٍای بی حدِ اندازٌ ىیترسیدٌ .ىثال اِنجا کُ ىیگُ:
ىن از سطح سیيانی قرن ىیترسً.
بیا تا نترسً ىن از شَرٍایی کُ خاک سیاشان چراگاٌ جرثقیه است.
ىرا باز کن ىثه یک در بُ رِی ٍبّط گالبی در این عصر ىعراج پّالد.
ىرا خّاب کن زیر یک شاخُ ،دِر از شب اصطکاک فنزات.
اگر کاشف ىعدن صبح آىد ،صدا کن ىرا.
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ِ ىن ،در طنّع گه یاسی از پشت انگشتٍای تّ ،بیدار خّاًٍ شد.
ِ آن ِقت
حکایت کن از بيبٍایی کُ ىن خّاب بّدو ِ ،افتاد.
حکایت کن از گّنٍُایی کُ ىن خّاب بّدو ِ ،تر شد.
بگّ چند ىرغابی از رِی دریا پریدند.
در آن گیرِدار ی کُ چرخ زرٌپّش از رِی رِیای کّدک گذر داشت
قنار ی نخ زرد آِاز خّد را بُ پای چُ احساس آسایشی بست.
بگّ در بنادر چُ اجناس ىعصّىی از راٌ ِارد شد.
چُ عنيی بُ ىّسیقی ىثبت بّی بارِت پی برد.
چُ ادراکی از طعً ىجَّل نان در ىذاق رسامت تراِید.
بُ نظر شيا سَراب از چی انقدر دل نگران بّدٌ؟
شاید در عرضُ شعر ىعاصر بعد از نیيا ،این سَرابُ کُ بیشترین تحسین ٍا ِ در عین حال
انتقادٍا بُ اشعارش شدٌ .با تحسین ٍا کُ کار ی ندارو اىا بُ نظرتّن این انتقادٍا از چیز ی
ناشی ىیشُ؟ ىضيّن نقدٍا ًٍ قامبا دقیقا ٍيّن چیزیُ کُ اتفاقا خینی ٍا رِ عاشق سَراب
ىیکنُ 3یعنی طبیعت گرایی ،سادگی ِ صيیيیت سَراب در شعرش ،استفادٌ از ىفاٍیً انتزاعی
ِ عدو کارکرد سیاسی اجتياعیش کُ امبتُ بُ نظر شخص ىن اگر بُ عيق شعرٍای سَراب
بزارید کنيُ فارسی بُ کار ببریً اسً پادکستيّنً ژرفاست اگر ژرفای شعرٍای سَراب درک بشُ
اتفاقا حتی کارکرد سیاسی اجتياعی ًٍ ىیتّنُ داشتُ باشُ .امبتُ نُ اِن سیاست کثیفی کُ
ىاحصنش فریب آدىَا ِ تخریب این کرٌ آبیُ.
شعر اجتياعی سَراب از نظر ىن یعنی این:
جای ىردان سیاست بنشانید درخت
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کُ ٍّا تازٌ شّد…
بُ خدا ایيان آرید ،
بُ خدایی کُ بُ ىا بینچُ داد
تا بکاریً نَال آمّ ؛
صندمی داد کُ رِیش بنشینیً
ِ بُ آِاز قير گّش دٍیً ،
بُ خدایی کُ سياِر را
از عدو تا مب ایّان آِرد ،
ِ بُ پیچک فرىّد:
«نردٌ را زیبا کن» !
ِاقعا نيیدِنً چُ شعر ی از این بَتر ىیتّنُ بُ ىا درس دِستی ِ دِست داشتن بدٌِ .اقعا
ِقتی بُ شعر ٍاش تفکر کنیً انسان بّدن ِ زیبائی انسان بّدن را تا ژرفای ِجّدىّن احساس
ىیکنیً .ای کاش ٍيُ ادىَا ىیتّنستند ىثه اِن بُ ٍيُ چیز عشق بّرزن.
اگُ برگردیً بُ بحث ىنتقدین سَراب یُ ىثال شناختُ شدش احيد شاىنّ.
شاىنّ ىیگُ 3باید فرصتی پیدا کنً یک بار دیگر شعرٍایش را بخّانً ،شاید نظرو دربارٌ
کارٍایش تغییر پیدا کند .یعنی شاید بازخّانیاش بتّاند آن عرفانی را کُ در شرایط اجتياعی
سامَای پس از کّدتای ۱۳در نظرو ناىربّط جنٌّ ىیکرد ،اىرِز بُ صّرتی تّجیُ کند .سر
آدىَای بیگناٍی را مب جّب ىیبرند ِ ىن دِ قدو پایینتر بایستً ِ تّصیُ کنً کُ« 3آب را گه
نکنید!» تصّرو این بّد کُ یکیيان از ىرحنُ پرت بّدیً… آن شعرٍا گاٍی بیش از حد
زیباست ،فّق امعادٌ است… دست کً برای ىن فقط زیبایی کافی نیست؛ چُ کنً؟ اختالف ىا
در ىّضّع کاربرد شعر است .شاید گناٌ از ىن است کُ ترجیح ىیدًٍ شعر شیپّر باشد نُ
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الالیی؛ یعنی بیدارکنندٌ باشد نُ خّاب آِر ».سَراب سپَر ی اىا در پاسخ گفتُ بّد کُ «انسانی
کُ نگران آبخّردن یک کبّتر نباشدٍ ،يان انسان بُ راحتی آدو ى ُیکشد .دقیقا ًٍ ٍيینطّرٌ.
اگر انسانَا یاد بگیرن کُ با حیّانات ىَربّن باشن اِنّقت بُ انسانَای دیگُ ًٍ خشّنت نيی
ِرزن.
تاثیرات این تفکرش در نقاشی ٍای سَرابً ىشَّدٌ دیگُ .اتفاقا سَراب نقاشی رِ پیش از
شاعر ی شرِع کرد ،دٍُ  21سَراب نيایشگاٌ نقاشی برگزار ىیکنُ .این در صّرتیُ کُ شَرت
شعر ی سَراب بیشتر ىال بعد از دٍُ چَه ِ بعد از انتشار حجً سبز ِ صدای پای آبُ.
جامبُ بدِنید سَراب یُ ىجيّعُ نقاشی دارٌ کُ کال تّش تنُ درخت ٍا رِ کشیدٌ .از نياٍای
ىختنف ِ سبک ٍای ىختنف .این بازو نشّن دٍندٌ شیفتگی سَراب نسبت بُ درخت ٍست
کُ نيادی از طبیعتُ .چند تا از آثارش ٍيینجا در ىّزٌ ٍنر ىتّپّمیتن نیّیّرکُ .یُ یک نقاشی
رنگرِغنش ًٍ فکر ىیکنً ٍيین پارسال بّد کُ در حراج تَران فرِختُ شد فکر ىی کنً با
ارزش  0.4ىینیارد ناموت فرِختُ شد کُ فکر ىی کنً رکّرد شکّند.
یُ سّامی بُ ذٍنً رسید کُ شاید امبتُ خینی ًٍ بُ ىّضّع ىا بستگی نداشتُ باشُ ،اىا بُ
نظرتّن آیا سَراب با ٍایکّ ٍای ژاپنی آشنا بّدٌ؟ حاال شاید بعضی از شنّندٌ ٍا اصال با
ٍایکّ آشنا نباشن .خینی خالصُ بگً کُ ٍایکّ یُ جّرایی کّتاٍترین گّنُ شعر ی در جَانُ کُ
ژاپنی ٍا ىبدعش بّدن .بدِن قافیُ است ِمی ىعيّال ىّزِنُ.
ىن فکر ىیکنً کُ قطعا در آشنایی سَراب با ٍایکّ کُ احتياال شکی نیست با تّجُ اینکُ حتی
بُ ژاپن ًٍ سفر کردٌ بّدٌ .شخصا بعضی از شعرٍای سَراب رِ خینی تّ حال ِ ٍّای ٍایکّ
ىیبینً.
این ىختصر گّیی ِ طبیعت گرایی کُ در بعضی از شعرٍای سَراب خینی نيّد دارٌ بُ نظرتّن
ىتاثر از ٍایکّ بّدٌ؟ ىثامی کُ االن بُ ذٍنً ىی رسُ ِ خّدىً خینی دِسش دارو اینُ:
آنی بّد  ،در ٍا ِا شدٌ بّد.
برگی نُ  ،شاخی نُ  ،باغ فنا پیدا شدٌ بّد.
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ىرغان ىکان خاىّش  ،این خاىّش  ،آن خاىّش  .خاىّشی
گّیا شدٌ بّد.
آن پَنُ چُ بّد  3با ىیشی  ،گرگی ٍيپا شدٌ بّد.
نقش صدا کً رنگ  ،نقش ندا کً رنگ .پردٌ ىگر تا
شدٌ بّد؟
ىن رفتُ  ،ىا بی ىا شدٌ بّد.
زیبایی تنَاشدٌ بّد.
ٍر رِدی  ،دریا،
ٍر بّدی  ،بّدا شدٌ بّد.
بُ نظرتّن ٍر سطر ی از این شعر شبیُ ٍایکّ نیست؟
رِان باش کُ پرندگان چنین اند ِ گیاٍان چنین اند .چّن بُ درخت رسیدی بُ تياشا بيان.
تياشا تّ را بُ آسيان خّاٍد برد.
سَراب سپَر ی
برگرفتُ از کتاب ٍنّز در سفرو – چاپ نًَ
ىن کُ نيیتّنً از سَراب دل بکنً اىا یُ ىقدار در ىّرد شعرای دیگُ ىعاصرىّن ًٍ صحبت
کنیً .نيیدِنً .شيا بگین بریً سراغ کی .ىشیر ی؟ شاىنّ؟ نیيا؟ فرِغ؟
خّب قطعا اگر تا فردا صبح ًٍ حرف بزنیً بازو ىیشُ ساعتَا در ىّرد شعر نّ حرف زد .اىا اگر
ىّافق باشین بریً یُ کً عقبتر ِ سر ی بزنیً بُ ادبیات کَن .در گذشتُ ٍيّنطّر ی کُ ىی
دِنیً اصال خبر ی از آمّدگی آب ِ خاک ِ ٍّا نبّد .تياو این آمّدگی ٍا ىال بعد از انقالب
صنعتیُ .داخه پرانتز بگً کُ از پیدایش زىین  1ىینیارد ِ ششصد سال ىیگذرٌ .اگر ٍر 411
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ىینیّن سال ِ یک سال فرض کنیً عير زىین ىیشُ  17سال .تا  19سامگی ،اصال اطالعاتی
نداریً یا یک سر ی اطالعات پراکندٌ داریً .تّ سن  19سامگی تازٌ گیاٍان بُ ِجّد اِىدن .
تغریبا  1ىاٌ پیش پستان دارٍا بُ ِجّد اِىدن .اِایه ٍفتُ پیش انسانَای نخستین بُ ِجّد
اِىدن ِ انسان ىدرن فقط  1ساعتُ کُ پا بر رِی کرٌ زىین گذاشتٍُ .يین یک ساعت گذشتُ،
کشاِرز ی کشف شد ِ از انقالب صنعتی ًٍ فقط یک دقیقُ ىیگذرٌ کُ حاصنش آمّدگی،
انقراض ،غارت ،کشتار ِ نابّدی ِ خینی فجایع دیگست .اىا در گذشتُ اینطّر نبّدٌ .برای
ٍيین طبیعیً ٍست کُ طبیعت ِ عناصرش بسیار پر رنگ باشن در ادبیات کَن ىا .حاال امبتُ
بُ غنط ِمی اصطالحا بعضیا بُ ادبیات کالسیک ىیگن ادبیات گه ِ بنبه.
نظر شيا چیُ؟ طبیعت چرا انقدر پر رنگُ در ادبیات گذشتگان ىا؟
ارتباط بی ِاسطُ با طبیعت این ارتباط بی ِاسطُ کُ ىردو با طبیعت در گذشتُ داشتن ًٍ
شاید بی تاثیر نبّدٌ .ىا االن از این ارتباط ىحرِىیً ىگر اینکُ اٍنش باشیً ِ ِقت بزاریً ِ بُ
داىان طبیعت بریً .اىا در گذشتُ این ارتباط بی ِاسطُ ِجّد داشتُ.
حاال با این اِصاف یُ سّال جدی ىطرح ىیشُ .با تّجُ بُ حرفای شيا ،بر اساس ادبیات،
ایرانیَا ٍيیشُ طبیعت دِست بّدن ِ بُ طبیعت احتراو ىیزاشتن .نگاٍی بُ تاریخً ٍيین
ىسامُ رِ تایید ىیکنُ کُ ىا فرٍنگی رِ از دیرباز داشتیً.
ِیــه دِرانــت در تاریــخ تيــدن ىینّیســُ 3بــاغ در ٍيــُ ادِار تاریـخ از نظـر ایرانیـان
نّعـی جنـٌّ ِ کشـش خاصـی داشـت .درختــکار ی بــُ ســبک ایرانــی بعدٍــا ٍــً
بیــن اعــراب ىســنيان ِ ٍــً در ٍندِســتان رِاج پیدا ىیکنُ ِ در قــرِن ِســطی
امَاىبخــش ارِپاییـان ىیشُ.
ایرانیـا بـرای تشـّیق درختـکار ی ِ باغـدار ی تـا آنجـا پیـش ىیرن کـُ بـُ رِایـت
ٍـرِدِت ،خشایارشـاٌ ٍنـگاو ســفر بــُ ســارد ،درخــت چنــار زیبایــی را کــُ نظــرش
را جنــب کـردٌ ،بـا طـال آرایش ىیکنُ ِ یکـی از سـربازان جاِیـد خـّدش را ىأىـّر
حفاظـت اِن ىیکنُ.
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یّنانی ٍا ِاژٌ پردیـس را از ایرانیـان ِاو گرفتن ِ از طریــق آن ،ایــن ِاژٌ در ٍيــُ
زبانَــای ارِپایــی رِاج پیدا کردٌ .باغَــای ایرانــی بــُ عنــت زیبایــی فــّق امعــادة
خــّدشّن ىتــرادف بَشــت آســيانی بّدن .بعد ٍا ایــن مغــت بــا ٍيیــن ىفَــّو ِ
بــُ صــّرت فــردِس ِارد زبــان عربــی ىیشُ .در تــّرات یَّدی ٍا از پردیس ٍــای
باســتانی خّزســتان یــا بَشــتَای جاِدانــی آنجــا صحبــت شــدٌ.
در ایران باستان درختـَا ،بـُ ِیـژٌ درختـَای کَنســال ،ىقــدس بّدنــد .جامبُ .ایرانیــای
باستان ،ىعتقد بّدند درختــَا ،انســانَای خّبــی بّدنــد کــُ پــس از ىــرگ بــُ
درخــت تبدیــه شــدن تــا زندگــی جــاِیدان داشــتُ باشــن .بــُ ٍيیــن دمیــه
قطــع درختــان ،خینی خینی ناصــّاب پنداشــتُ ىیشــدٌ .اِنَا ىعتقــد بّدنــ ٍــر
کــس درخــت کَنســامی رِ قطــع کنــُ ،در ٍيــّن ســال ،یکــی از خّیشــاِندان
خـّدش را از دسـت ىیدٌ.
در کتــاب اِســتا ،زرتشــت از اٍّراىــزدا ىیپرســُ 3چــُ قّىــی خّشــبخت ترٌ؟
جــّاب ىیگیــرٌ  3ىنتــی کــُ درخــت بــکارٌ ِ زىینَــای بــیآب ِ عنــف را بــُ
زىینَــای کشــاِرز ی تبدیــه کنــد.
ظــرِف ســفامی ای کــُ از  111ســال پیــش از ىیــالد باقــی ىّندن ،ىنقــش بــُ
تصاِیر ی از درختــَا ٍستند .جنٌّ ٍــای طبیعــت در ایــران ،چنــان ىحبّبیتــی داشــتن
کــُ دیــّار خّنُ ٍا رِ حتی بــُ تصاِیر ی از طبیعـت ىنقـش ىیکردند .تصاِیـر درخـت
سـرِ ِ خرىـا در تخـت جيشـید ،خـّدش شاٍدی بر ایـن ىسامُ است.
آقـای فـن ٍاگـن آميانـی ،پـدر عنً جنگنـداریُ .یُ جينُ ىعرِف دارٌ کُ ىیگُ:
حداکثـر آن قـدر برداشـت کنیـً کـُ سـامیانُ رشد ىیکنُ ِ جنـگه را حداقـه بـُ شـکنی کـُ
از گذشـتگان دریافـت کردیـً بـُ آینـدگان تحّیه بدیً.
عقیدٌ ایُ کُ ىــا  41قـرن پیـش باٍاش آشـنا بّدیً .ســازىان ىنــه ىتحــد ،رِز 40
اسفند رِ رِز درختکار ی ناىگذار ی کردٌ تا دِمتَــای جَــان را بُ درختکار ی تشّیق کنُ .ایـن
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حرف ًٍ بـرای ایرانیـا تازگـی نـدارٌٍ .يگـی ىـا بـا داسـتان انّشـیرِان عـادل ِ ىـرد پیـر ی
کـُ درخـت گــردِ ىیکاشــت آشــنا ٍســتیً کُ باغبّنی پیــر در  41قــرن پیــش،
جيالتی حتی پرىعنیتــر بــُ انّشــیرِان گفــت ِ بــُ خاطــر آن کیســُ ٍای طال
پــاداش گرفــتِ 3قتی انّشیرِان گفت کُ پدر جان تّ کُ عيرت بُ بار دادن این درخت ٍا
قد نيیدٌ ،باغبّن پیر در جّابش گفت 3دیگـران کاشـتند ِ ىـا خّردیـً ،ىـا بکاریـً دیگـران
بخّرنـد.
حاال اىا بُ نظر ىی رسُ کُ اِن فرٍنگ رِ از دست دادیً .بی تّجُ شدیً بُ ىحیط زیستيّن.
بُ قطع درختاىّن بُ آمّدٌ کردن دریاٍاىّن رِدخّنُ ٍاىّن .شيا ًٍ بُ گّشتّن ىیرسُ دیگُ
این ٍيُ اخبار بد .چند ِقت پیش ىاجرای اِن تّمُ خرسی کُ با سنگ کشتُ شد .ىاجرای
کاٌِ پننگی بیچارٌ ای کُ ىا با زبامُ ٍای کُ در طبیعت رٍا کردیً کشتیيش .یا خینی ىّارد
دیگُ کُ االن فقط ىنحصر بُ کٌّ ِ جنگه نیست .االن تّی شَرٍا جيع اِر ی ِ کشتن سگَا
بُ یُ اىر ی عادی تبدیه شدٌ ِ جز عدٌ ای انگشت شيار کس دیگُ ای ککشً نيیگزٌ .این
ِضعیت ناشی از چیُ؟ این تصّر کُ فکر ىیکنیً حق حیات فقط ىال انسان دِ پاست ِ ٍر
ِقت کُ دميّن خّاست ىیتّنیً ٍر حیِّنی رِ در ٍر محظُ کُ خّاستیً بکشیً ِ بخّریً ِ یا
حتی پّستش رِ بپّشیً؟
سبز سبزو ریشُ دارو ،ىن کّیر ی بی بَارو
مطفا با ارسال نظرات ِ پیشنَادات خّد تاثیر ىَيی در افزایش کیفیت کار پادکست ژرفا داشتُ
باشید.

https://zharfapodcast.com/

