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 ترسم یقرن م یمانیمن از سطح س -قسمت شش 

قسيت  نیِ ا 4221او ىرداد  92، 9142او آگست  41ٍستً. اىرِز  ندٌیپا رضای. عنسالو
بُ چند تا نکتُ  عیسر ینیخ ًیقسيت رِ شرِع کن نیا نکُیششً از پادکست ژرفاست. قبه از ا

 .کنًیاشارٌ ى

ندارو ِ  یرِ تنخ شرِع کنً اىا چُ کنً کُ چارٌ ا یپادکس چیاگر چُ دِست ندارو ٍ نکُیا اِل
رِ از  یشدٌ. ىتاسفانُ کس ًیتیرِزٍا  نیا رانیا عتینکنً. طب یاز بابابسک یادی ادیدمً ني

 .داشت ینیحق خ رانیا عتیکُ بُ گردن طب ًیدست داد

ِ بُ اسيّنَا رفت تا  دیاىرِز پر کش رانیا عتیپدر دمسّز طب یٍيّن بابا بسک ای یبسک دکتر
 .نکنُ تشیاذ نیاز ا شتریکردن ب یرِ نابّد ى عتیىالحضُ کُ طب یب یجّر ادىا گُید دیشا

 یى ستیز طیاز ىح یزد ِ زىان یحرف ى ”عتیطب”ِ” جنگه“، ”درخت“از  یرِزگار  یبابابسک
 :گفت یى ییبّدن، ىثه اىرِز ٍنّز ُىد نبّد. جا ”ستیز طیفعال ىح“گفت کُ 

 ییٍا ارانُی یکنً بُ جا یى شنَادیجيَّر پ سیی. بُ رًیدرخت بکار یٍر کار  یبُ جا دییایب
آب  ً،یشّد؛ باران آىد نان دار ی. درخت باعث باران ىدیدرخت انگّر بکار د،یدٍ یکُ بُ ىا ى

 یعکس امعيه بابابسک دیىردٌ است.بشنّ یجَان یعنی)اشارٌ بُ درخت(  نیا ردی. گر بيًیدار
 .شُیچّب رِبُ رِ ى انیبا قطع درختَا تّسط قاچاقچ یرِ ِقت

بّد. ىتّمد  ستیز طیِ فعال ىح عتیِ ٍّادار طب يانیپزشک ىتخصص زنان زا یبسک بابا
تّ استان  شگاٌیِ زا يارستانیب سیقشنگُ. تاس یپز از کارٍا شّنیتّ سبزِار بّدن ِ زندگ ۳۱۳۱

 یٍا تیاز فعام یىشَد فقط گّشُ اتّ  یىسکّن یىدرسُ ِ ِقف خّنُ ٍا سیگنستان، تاس
 .ُیبابا بسک

 یگنستان زندگ یرا رٍا کردن ِ تا آخر عيرشّن تّ جنگنَا یشَر  یزندگ ۳۱۳۱سال  شّنیا
 غ  یِ تبن ستیز طیخّدشّن رِ ِقف  دفاع از ىح ی  ىطنق بّدن ِ زندگ خّار   اٌی. گکردنیى
 ُی دٌ،یجد ُیژست رِشن فکر ُی یخّار  اٌیگ کننیکُ فکر ى ییکردن. بنُ کسا یخّار  اٌیگ
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 اٌیخّار بّدن ِ گ اٌیاز چند دٍُ قبه گ ییبندازن تا بفَين چُ کسا یبسکبابا یبُ زندک ینگاٍ
 .. رِحشّن شادکردنیى غیرِ تبن یخّار 

خّدش دربارٌ رنگ  د،یپّشیى دیسرتاسر سف شُیٍي شّنیکُ ا دِننیى دنشیکُ د ییاِنا
 عت،یصنحُ، صنح انسان با طب  نشّنُ کنً یُ تن ىکُ ب یمباس دی3 رنگ سفگفت یمباسش ى

 .یِ صنح انسان با تياو ىخنّقات خداِند اٍانیصنح انسان با گ ّانات،یصنح انسان با ح

 یزندگ عتیتّ طب ًی3 ىن با خانيً رفتگفتیاِىدٌ بّد ى ّنیزیبرناىُ تنّ ُیشب تّ ُی ادىُی
. بعد تّ ٍيّن سن کُ فکر خّرویتخً ىرغً ني یحت خّرویِجُ گّشت ني چیبُ ٍ ً،یکنیى
. گفتیچقدرساميً. راستً ى دینیبّد بنند شد ِ چند تا ىنق زد ِ گفت بب 11از  شتریب کنًیى

 یخّار  اٌیىبتال بُ سرطان شد اىا تّنستُ بّد با گ شیسال پ 01حدِدا  یعنی 12اِن از سال 
 .درىّنش کنُ عتیدر طب یِ زندگ

 ُی3 ِمش کن دکترٍا رِ ِ ىردو رِ تّصگفتیى شُیخّدش پزشک ىتخصص بّد ٍي نکُیا با
 :ىصرف کنن ییيایش یکيتر دارٍِا کردیى

از چَه پنجاٌ  یگرفتارشُ، بابابسک رانیا عتیکُ االن طب یبتینرٌ ىص ادىّنیشاد.  رِحشّن
گفت کُ  یآب ٍا ِ جنگنَا ِ خاکَا ى یاز نابّد ی. زىاندادیبُ ٍيُ ىا ٍشدار ى شیسال پ

اطالع داشت در اِن زىان  یزندگ یبُ عنّان عاىه اصن یىنابع خداداد نیاز ارزش ا یکيتر کس
 یبُ دنبال ىَندس یاغنب نخبگان دانشگاٍ یِ حت دندیفَي یچّب  جنگه را ى رزشٍيُ، تنَا ا
 .کارخّنُ ٍا بّدن ُیىّاد اِم نیتاى یدرختان شيال برا یگذار  يتیجنگه ِ ق

تّجُ فقط بُ  یزد کُ اغنب، ب یآمّدٌ کنندٌ حرف ى یُ ٍااز خطر ساخت کارخان ییرِزٍا در
ِ بُ  دیزِدتر از ٍيُ فَي زارِیچ نیاىا ٍيُ ا یبّدن. بابا بسک یآن یشرفتَایفکر تّسعُ ِ پ

 .کرد یٍا ىطنع ى بیٍا ِ تخر بیآس نیطّر ىستير ٍيُ را نسبت بُ ا

راٌ  ستیز طیبا ٍدف حفظ ىح «اتیىکتب حرىت ح»را با عنّان  یدکتر بسک ادیبن شّنیا
 .کردٌ بّد یانداز 
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 ی3 ىعنً ىن، خرٌ. اگفتنی. ىبردنیاسً ى ینیحرفاشّن از خر ِ االغ خ یتّ شُیٍي ادىُی
 شّنی. از نظر ىن اًیدیفَيیحرف رِ ى نیا قیبُ نظر ىن عي یکاش ىا ًٍ حکيت ِ فنسفُ 

ىا  یبرا یىن بابا بسک دٌی. بُ عقًیریبگ ادی ّاناتیاز ح دیبا ی. ىا آدىَا گاٍگنیدرست ى
. اىا یقَرىان دفاع از جنگه، قَرىان درختکار  عت،یبّد. قَرىان دفاع از طب نقَرىا ُی ایرانیا

ِ  دٌیى ٌّیکُ ىطينً کً کً ى یبّد. درخت یکاشت درخت آگاٍ یکُ بابا بسک یدرخت نیىَيتر
 ّنیى گُید شّنیکُ ا یزىان ریرِ بدِنن؛ ٍر چند د عتیکُ قدر طب شنیادىا کً کً ىتّجُ ى

 .ستیىا ن

 ترسً یقرن ى یيانیىن از سطح س -شش  قسيت

 یذٍنيّ ىشغّل کردٌ ب ینیرِزٍا خ نیکُ ا یىا رِ حفظ کنُ. ىسامُ دِى عتیخدا طب بنُ
 تیىعيّال تسن رٌیيیى یانسان یکشتُ شدٌ. ِقت رایکُ اخ ُیىا آدىَا نسبت بُ کاٌِ پننگ یرحي
ىرگ رِ  نیا نیىسبب تّنُیى یک ایبگً ِ  تیتسن یبُ ک دیبا نجایا دِنًیاىا ىن ني گنیى

سّال  ریٍا ز را درىّرد پننگ ایدن یٍا افتُیکُ  یبدٌ.کاٌِ، ٍيان پننگ شدارحداقه بَشّن ٍ
 .کشتُ شد ریبردٌ بّد اخ

 یکُ برزِ ناو داشت زندگ گُیپننگ د ُینبّد ىثال بُ ىدت دِ رِز کنار  یپننگ ىعيّم ُی کاٌِ
نادرٌ بُ  ینیپننگَا خ یاتفاقات برا نیا ینیکرد کُ خ ُیالشُ تغذ ُیپننگ از  نیبا ا یکرد حت

پننگ بّدن ِ  نیا یکشّرىّن چند سال بّد کُ در حال ىطامعُ رِ یشناسا ستیخاطر ٍيّن ز
 .رنینظر بگ ریز تشّیاس بَش ِصه کردٌ بّدن تا ىّقع یپ یج ُی

 نکُیبدِن ا رٌیبُ رِستاٍا ى یکشُ ِ حت یشدٌ بّد کُ کاٌِ کُ از سر کٌّ سرک ى دٌید بارٍا
کُ بَش ِصه شدٌ بّد نشّن  یاس یپ یاطالعات از ج نیبرسّنُ. آخر بیبُ گّسفندٍا آس

 .ىرز ترکينستان بّدٌ یکیکُ نزد دٌیى

مباس کَنُ رِدٌ اِن ِ  کیکردن کُ بدنش پر از زخً بّدٌ ِ پالست دایپ یاىا کاٌِ رِ در حام حاال
دفعُ  نیرفت. بنُ ا ایاز دن رانیکاٌِ رِز سُ شنبُ در زادگاٍش ا تایرِ ىسدِد کردٌ بّدٌ. نَا

ترس ِ با سنگ ِ چياق  یناآگاٌ از رِ یعدٌ ا ایٍا با اسنحُ  یبرخالف دفعات قبه شکارچ
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ٍيُ ىا انسانَا شد. ىا کُ زبامُ ٍاىّن رِ  یبار کاٌِ کشتُ خّد خّاٍ نیرِ نکشتند. ا پننگ
 .ًیکنیرٍا ى عتیدر طب ینطّر یٍي

 ترسً یقرن ى یيانیىن از سطح س -شش  قسيت

گذاشتش رِ  شدیبار افتادٌ بّد ى کیاتفاق اگر  نی. اُینسه بشر باعث شرىسار یبرا ِاقعا
رخ  ایدن یٍر کجا ٍر رِز در عتیاىا ىتاسفانُ ظنً ىا انسانَا بُ طب ،یحساب ضعف انسان

 تیِ ىرگ انسان ستیز طیِ جا دارٌ کُ بُ ٍيُ انسانَا بُ خاطر فقر تّجَشّن بُ ىح دٌیى
در  یر یىش دِنیانسان بُ گفتُ فر یگاٍ شُیدِران باعث ى نیاتفاقات ا دیبگً. باِر کن تیتسن

 .کنُ دایپ قیباِر عي تیباب ىرگ انسان

 :چُ خّب گفت کُ یر یىش دِنیفر

 هیكُ دست حضرت قاب یٍيان رِز  از

 هیآمّدٌ بُ خّن حضرت ٍاب گشت

 كُ فرزندان آدو یٍيان رِز  از

 دیدر خّنشان جّش یتنخ دشين زٍر

 ىرد تیآدى

 آدو زندٌ بّد گرچُ

 را برادرٍا بُ چاٌ انداختند ّسفیكُ  یٍيان رِز  از

 را ساختند نیچ ّاریكُ با شالق ِ خّن د یٍيان رِز  از

 ىردٌ بّد تیآدى

 است تیىا رِزگار ىرگ انسان قرن

 است یتَ َایز خّب ایدن نُیس
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 است یىرِت، ابنَ ،یپاك ،یاز آزادگ صحبت

 :گُیکُ ى نجاستیقسيت شعر بُ نظر ىن ا نیقشنگتر

 ستیبرگ ن كیاز پژىردن  صحبت

 كنندیى ابانیجنگه را ب ،یِا

 كنندیچشً خنق پنَان ى شیخّن آمّد را در پ دست

 رِا داردیني یّانیبُ ح یّانیح چیٍ

 كنندیناىردىان با جان انسان ى نیا آنچُ

 :گفت یکُ ى شُیشعر سَراب براو ىرِر ى نیاز ٍيُ ا شتریرِزٍا ب نیا اىا

 دیآ یکُ در آن باد ني یکتاب ًینخّان ِ

 ستیکُ در آن پّست شبنً تر ن یکتاب ِ

 . بعدند یٍا ب اختُیکُ در آن  یکتاب ِ

 . بپرد عتیىگس از سر انگشت طب ًینخّاٍ ِ

 . رِنیپننگ از در خنقت برِد ب ًینخّاٍ ِ

 . کً داشت یز یچ یاگر کرو نبّد ، زندگ ًیبدان ِ

 . خّرد بُ قانّن درخت یاگر خنج نبّد، مطيُ ى ِ

 . گشت یى یز یچ یاگر ىرگ نبّد ، دست ىا در پ ِ

 . دش یپرِاز دگرگّن ى یاگر نّر نبّد ، ىنطق زندٌ  ًیبدان ِ

 .اٍایدر ی شُیبّد در اند یاز ىرجان ، خالئ شیکُ پ ًیبدان ِ

 ، ًییکجا ًینپرس ِ
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 . را يارستانیب یتازٌ  یاطنس ًیکن بّ

 . اقبال کجاست یکُ فّارٌ  ًینپرس ِ

 . داشتُ اند ی. چُ شب یيیپدرٍا چُ نس یکُ پدرٍا  ًینپرس ِ

 . زندٌ ییفضا ستیسرن پشت

 . خّاند یسر ىرغ ني پشت

 . دیآ یسر باد ني پشت

 . سبز صنّبر بستُ است یسرپنجرٌ  پشت

 . ٍيُ فرفرٌ ٍا خاک نشستُ است یسررِ پشت

 . است خیتار یسرخستگ پشت

 .زدیر یىّج بُ ساحه صدف سرد سکّن ى یسرخاطرٌ  پشت

 .قسيت از ژرفا نیسراغ ا ًیبرس ًیًٍ بکنً بعد بر گُید کُیکّچ یاداِر ی ُی خب

 ًیىا ٍنّز اِل راٍ نکُیِ با تّجُ بُ ا ًیکُ پادکستيّن رِ ىنتشر کرد ُیىاٌ ِ اند کیحدِدا  ىا
ٍيُ  د،یکن یىعرف انتّنیبُ دِستانتّن ِ اطراف دیاگر پادکست ژرفا رِ دِست دار دیمطف کن

کُ  دیکنن ِ فراىّش ًٍ نکن دایپادکستشّن ىا رِ پ یکنيُ ژرفا تّ اپَا یبا جستجّ تّننیى
 نی. ٍرچند تا ٍيدیىا ًٍ ىطنع بش یبعد یتا از قسيت ٍا دیکن کیکن بیدکيُ سابسکرا یرِ

 ازیاداىُ راٌ باز ًٍ ن یبرا یبّدٌ کُ خّدو انتظارشّ داشتً ِم یز یاز اِن چ شتریاالن استقبال ب
 .دیکن تیىارِ حيا شتریب گرِنیکردن ىا بُ د یکُ با ىعرف ًیدار

 یٍر نظر  یرایپذ شُیِ نظراتتّن، ىن ٍي شنَادٍایُ پٍي یىينّن برا نکُیا گُید ىطنب
 نیتّنیى ریپادگ یدر ٍيُ اپَا بای. تقرنیباز ًٍ نظراتتّن رِ بُ ىا ىنتقه کن نیٍستً مطف کن
 نیکنیىارِ گّش ى ّنزیت یآ ایاپنُ ِ در اپه پادکست  تّنی. ىثال اگر گّشنیسینظرتّن رِ بنّ

نظرتّن  نیتّنیى نیکنیاِِرکست گّش ى ایِ ىثال در کست باکس  دٌیاندرِ تّنیگّش نکُیا ای
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. نیپّشش دادٌ بشُ ٍيّنجا بَيّن بگ یىّضّع نیاگر دِست دار ی. حتنیسیرِ ٍيّنجا بنّ
 ِ کانال تنگراو با ادرس ترییتّ نستاگراو،یىثه ا یاجتياع یعالٌِ بر اِن در شبکُ ٍا

zharfa.podcast ٍست تيّنًی. سانیِ با ىا در ارتباط باش نیىارِ دنبال کن 
zharfapodcast.com  ای ir پادکستَا رِ  نکُیعالٌِ بر ا نیبر تيّنیفرق ندارٌ. اگر بُ سا

 .نیىطامعُ کن کجایًٍ  گُیجامب د یىطامب ِ حّاش یکن نیتّنیى نیدیٍيّنجا گّش ى

 قسيت از ژرفا نیسراغ ا ًیبر خّب

 یشتر یبتّنً تعداد ب نکُیا یِجّد دارٌ برا ییکُ چُ راٌ ٍا کنًیخّدو فکر ى شیپ شُیٍي ىن
 یِ ىتعاقبا تالش برا عتیدست کً عالقُ ىند کنً بُ تّجُ بُ طب ایاز آدىَا رِ ىتقاعد کنً 

. ىثال ًیکنیاستفادٌ ى یىختنف یپادکست ژرفا ىا از رِشَا یتّ ریىس نیحفظ اِن. خّب در ا
 ُی یگاٍ ً،یحرف زد یا ینگران کیاز  ً،یرِ پّشش داد یخبر  کی یىختنف گاٍ یَادر قسيت

 شیکی. دیگّش کن کنًیى ُیقبه کُ حتيا تّص زِدیىثه دِ تا اپ ًیکرد فیداستان جامب تعر
 .ًیازشّن گرفت یخّب یًٍ بازخّردا ینیاشباح کُ خ یکشت شیگریِ د ایرِز گً شدٌ در در 67

 عتیِ رابطُ انسان ِ طب کنُیى عتیطبکُ ىارِ ىتّجُ  نُیداستان ٍا ا نیىشترک ا فصه
 دٌی. ا,نّقت بُ اگُیابزار د ُیخّدو فکر کردو بَترٌ برو سراغ  شیبار پ نیىحّر داستانُ. اىا ا

ىقَّر ِ ىسحّر شعر  شُیٍي َایرانی. با خّدو فکر کردو ىا ادویقسيت از پادکست رس نیا
خّنُ  دیکرد. شا دایشُ پ یى یرانیٍر ا یکُ حضّر شعر رِ در گّشُ گّشُ زندگ ییتا جا ًیبّد
 .نشُ دایحافظ پ ّانید ُینباشُ کُ تّش  یا

 :کنُیى فیتّص ینطّر یرِ ا َایرانیىا ا شیشرق ّانیدر ىقدىُ کتاب د یشاعر بزرگ آميان گّتُ

کتاب  یعنیکتاب  نیاٌ کُ تّ ٍي ییخصنتَا یعام ی)ىنظّر گّتُ از خصنَا یعام یخصنتَا نیا
ٌ(. ا رانیبزرگ ا یشعرا یچند سطر قبه برا یشرق ّانید تنَا تعنق بُ  یعام یخصنتَا نیبرشيرد

با ذِق ِ  ییآدىَا رانیگفت کُ اصّال تياو افراد ىنت ا تّانیکشّر ندارد. بنکُ ى نیا یشعرا
ىنت بُ  نیکُ ىّمد شعر ِ ٍنر است، در رِح ا ینکتُ سنج، نکتُ دان ِ ٍّشيندند. ذِق ِ شّر 

 .داردحد اعال ِجّد 



https://zharfapodcast.com/ 

 یادب نُیشیحد بُ پ نیتا ا تّنُیى یکُ کيتر ىنت دیکن یى دییدِستان حتيا شيا ًٍ تا بنُ
 یىّثر  اریابزار ىجاب کردن بس تّنُیفرض کُ شعر ى شیپ نیبا ا نیخّدش ىباٍات کنُ. بنابرا

کَن تا  اتیىعاصر ًٍ ادب اتیًٍ ادب ران،یا اتیبُ ادب ًیزد یٍا، سر  یرانیىا ا یباشُ برا
 اتیخصّصا آب در ادب عتیطب یتجن یبُ طّر کن ایچطّر بّدٌ  عتیانسان ِ طب ابطُر ًینیبب

اداىُ  کنًیى شنَادیکُ حتيا بَتّن پ ًیدیًٍ رس یجامب ینیخ جیىا بُ چُ صّرت بّدٌ. بُ نتا
 .در انتظار شياست بایز یٍا یقیشعر ٍيراٌ ىّس ی. کندیپادکستيّن رِ گّش کن

. شّنُیدِش ا یپادکست رِ نیا یرِ در کنارو دارو کُ بار اصن یز یعز ىن اىرِز خّب
از کالىشّن بَرٌ  شُیرِ دارو ِ بدِن تعارف ِاقعا ٍي شّنیبا ا ییىدتَاست کُ افتخار آشنا

بگً کُ  تّنًیکالو ى کیسختُ. ىن فقط در  ینیخ شّنیا یىعرف ینیىن بنا بُ دال یبردو. برا
مطفا خّدتّن،  ییخانً دارا نی. بُ خاطر ٍيستین یاصال کاف نیاىا ا ستنٍ بیاد کی شّنیا

 .دیکن یخّدتّن رِ ىعرف

بُ  ًیبعد برس ًیکَن شرِع کن اتیکُ ىا از ادب نیدیى حیاحتياال شيا ترج ییخانً دارا خب
 یزىان بیِ بُ اصطالح ترت ًیشرِع کن ُیکُ از پا نُیًٍ ىعيّال ٍي یىعاصر، قاعدٌ کن اتیادب

ىعاصرىّن بُ خصّص سَراب شرِع  یتا از شعرا رویازتّن اجازٌ بگ خّاویاىا ى ًیکن تیرِ رعا
 فتُیش شُی. ىن خّدو ٍيشُیپادکستيّن جذابتر ى کنًیفکر ى ینطّر یتعارف ا یب. ًیکن

 .پرستيش یزنُ کُ ىن ِاقعا ى یسَراب ىّج ى یدر شعرا یزالم ُیسَرابً. 

شدن ِ  یصنعت نیاز ا ییجّرا ُیکُ سَراب  ًیش یسَراب ىتّجُ ى یخّندن شعرٍا با
 :گُی. ىثال اِنجا کُ ىدٌیترسیحدِ اندازٌ ى یب یٍا یشَرساز 

 .ترسً یقرن ى یيانیاز سطح س ىن

 .است هیچراگاٌ جرثق اشانیکُ خاک س ییتا نترسً ىن از شَرٍا ایب

 .عصر ىعراج پّالد نیدر ا یٍبّط گالب یدر بُ رِ کیباز کن ىثه  ىرا

 .شاخُ، دِر از شب اصطکاک فنزات کی ریخّاب کن ز ىرا

 .کاشف ىعدن صبح آىد، صدا کن ىرا اگر
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 .خّاًٍ شد داریتّ، ب یٍا از پشت انگشت یاسیىن، در طنّع گه  ِ

 آن ِقت ِ

 .کُ ىن خّاب بّدو، ِ افتاد ییٍا کن از بيب تیحکا

 .کُ ىن خّاب بّدو، ِ تر شد ییٍا کن از گّنُ تیحکا

 .دندیپر ایدر یاز رِ یبچند ىرغا بگّ

 کّدک گذر داشت یایرِ یپّش از رِ کُ چرخ زرٌ یرِدار یآن گ در

 .بست یشیچُ احساس آسا ینخ زرد آِاز خّد را بُ پا یقنار 

 .از راٌ ِارد شد یدر بنادر چُ اجناس ىعصّى بگّ

 .برد یبارِت پ یىثبت بّ یقیبُ ىّس یعني چُ

 .دیاز طعً ىجَّل نان در ىذاق رسامت تراِ یادراک چُ

 انقدر دل نگران بّدٌ؟ ینظر شيا سَراب از چ بُ

حال  نیٍا ِ در ع نیتحس نیشتریسَرابُ کُ ب نیا يا،یدر عرضُ شعر ىعاصر بعد از ن دیشا
 یز یانتقادٍا از چ نیندارو اىا بُ نظرتّن ا یٍا کُ کار  نیانتقادٍا بُ اشعارش شدٌ. با تحس

ٍا رِ عاشق سَراب  ینیکُ اتفاقا خ ُیزیٍيّن چ قایىضيّن نقدٍا ًٍ قامبا دق شُ؟یى یناش
 یانتزاع ًیسَراب در شعرش، استفادٌ از ىفاٍ تیيیِ صي یسادگ ،ییگرا عتیطب یعنی3 کنُیى

سَراب  یکُ امبتُ بُ نظر شخص ىن اگر بُ عيق شعرٍا شیاجتياع یاسیِ عدو کارکرد س
سَراب درک بشُ  یشعرٍا یاسً پادکستيّنً ژرفاست اگر ژرفا ًیبُ کار ببر یکنيُ فارس دیبزار

کُ  یفیکث استیداشتُ باشُ. امبتُ نُ اِن س تّنُیًٍ ى یتياعاج یاسیکارکرد س یاتفاقا حت
 .ُیکرٌ آب نیا بیآدىَا ِ تخر بیىاحصنش فر

 :نیا یعنیسَراب از نظر ىن  یاجتياع شعر

 تدرخ دیبنشان استیىردان س یجا
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 …ٍّا تازٌ شّد کُ

 ، دیآر يانیخدا ا بُ

 داد نچُیکُ بُ ىا ب ییخدا بُ

 نَال آمّ ؛ ًیبکار تا

 ًینیبنش شیداد کُ رِ یصندم

 ، ًیبُ آِاز قير گّش دٍ ِ

 کُ سياِر را ییخدا بُ

 آِرد ، ّانیعدو تا مب ا از

 : فرىّد چکیبُ پ ِ

 « !کن باینردٌ را ز »

ِ دِست داشتن بدٌ. ِاقعا  یبُ ىا درس دِست تّنُیبَتر ى نیاز ا یچُ شعر  دِنًیني ِاقعا
ِجّدىّن احساس  یانسان بّدن را تا ژرفا یبائیانسان بّدن ِ ز ًیبُ شعر ٍاش تفکر کن یِقت
 .عشق بّرزن زیىثه اِن بُ ٍيُ چ تّنستندیکاش ٍيُ ادىَا ى ی. اًیکنیى

 .شدش احيد شاىنّ ىثال شناختُ ُیسَراب  نیبُ بحث ىنتقد ًیبرگرد اگُ

نظرو دربارٌ  دیرا بخّانً، شا شیشعرٍا گریبار د کیکنً  دایپ یفرصت دی3 باگُیى شاىنّ
 یاجتياع طیرا کُ در شرا یبتّاند آن عرفان اشیبازخّان دیشا یعنیکند.  دایپ رییتغ شیکارٍا
کند. سر  ُیتّج یاىرِز بُ صّرت کرد،یدر نظرو ناىربّط جنٌّ ى۱۳ یپس از کّدتا یسامَا
آب را گه »کنً ک3ُ  ُیِ تّص ستًیبا نترییِ ىن دِ قدو پا برندیرا مب جّب ى یگناٍیب یآدىَا
از حد  شیب یآن شعرٍا گاٍ …ًیاز ىرحنُ پرت بّد يانیکیبّد کُ  نیتصّرو ا!« دینکن
چُ کنً؟ اختالف ىا  ست؛ین یکاف ییبایىن فقط ز یدست کً برا… فّق امعادٌ است باست،یز

باشد نُ  پّریشعر ش دًٍیى حید گناٌ از ىن است کُ ترجیع کاربرد شعر است. شادر ىّضّ
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 یانسان»اىا در پاسخ گفتُ بّد کُ  یسَراب سپَر « باشد نُ خّاب آِر. دارکنندٌیب یعنی ؛ییالال
. نطّرٌیًٍ ٍي قای. دقکشدیُ آدو ى یکبّتر نباشد، ٍيان انسان بُ راحت کیکُ نگران آبخّردن 

 یًٍ خشّنت ني گُید یىَربّن باشن اِنّقت بُ انسانَا ّاناتیکُ با ح رنیبگ ادیاگر انسانَا 
 .ِرزن

از  شیرِ پ ی. اتفاقا سَراب نقاشگُیسَرابً ىشَّدٌ د یٍا یتفکرش در نقاش نیا راتیتاث
کُ شَرت  ُیدر صّرت نی. اکنُیبرگزار ى ینقاش شگاٌیسَراب نيا 21شرِع کرد، دٍُ  یشاعر 
 .آبُ یپا یىال بعد از دٍُ چَه ِ بعد از انتشار حجً سبز ِ صدا شتریسَراب ب یشعر 

 ی. از نياٍادٌیدارٌ کُ کال تّش تنُ درخت ٍا رِ کش یىجيّعُ نقاش ُیسَراب  دیبدِن جامبُ
سَراب نسبت بُ درخت ٍست  یفتگیبازو نشّن دٍندٌ ش نیىختنف. ا یىختنف ِ سبک ٍا

 ینقاش کی ُی. ّرکُیّین تنیدر ىّزٌ ٍنر ىتّپّم نجای. چند تا از آثارش ٍيعتُیاز طب یکُ نياد
کنً با  یپارسال بّد کُ در حراج تَران فرِختُ شد فکر ى نیٍي کنًیى فکررِغنش ًٍ  رنگ

 .کنً رکّرد شکّند یناموت فرِختُ شد کُ فکر ى اردینیى 0.4ارزش 

ُ باشُ، اىا بُ نداشت یًٍ بُ ىّضّع ىا بستگ ینیامبتُ خ دیکُ شا دیبُ ذٍنً رس یسّام ُی
از شنّندٌ ٍا اصال با  یبعض دیآشنا بّدٌ؟ حاال شا یژاپن یٍا کّیسَراب با ٍا اینظرتّن آ

در جَانُ کُ  یگّنُ شعر  نیکّتاٍتر ییجّرا ُی کّیخالصُ بگً کُ ٍا ینیآشنا نباشن. خ کّیٍا
 .ىعيّال ىّزِنُ یاست ِم ُیىبدعش بّدن. بدِن قاف اٍ یژاپن

 یحت نکُیبا تّجُ ا ستین یکُ احتياال شک کّیسَراب با ٍا ییکُ قطعا در آشنا کنًیفکر ى ىن
 کّیٍا یتّ حال ِ ٍّا ینیسَراب رِ خ یاز شعرٍا یبُ ژاپن ًٍ سفر کردٌ بّدٌ. شخصا بعض

 .نًیبیى

نيّد دارٌ بُ نظرتّن  ینیسَراب خ یاز شعرٍا یکُ در بعض ییگرا عتیِ طب ییىختصر گّ نیا
 :نُیدِسش دارو ا ینیرسُ ِ خّدىً خ یکُ االن بُ ذٍنً ى یبّدٌ؟ ىثام کّیىتاثر از ٍا

 . بّد ، در ٍا ِا شدٌ بّد یآن

 .شدٌ بّد داینُ ، باغ فنا پ ینُ ، شاخ یبرگ
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 یخاىّش ، آن خاىّش . خاىّش نیىکان خاىّش ، ا ىرغان

 .شدٌ بّد ایگّ

 .ٍيپا شدٌ بّد ی، گرگ یشیپَنُ چُ بّد 3 با ى آن

 صدا کً رنگ ، نقش ندا کً رنگ .پردٌ ىگر تا نقش

 بّد؟ شدٌ

 .ىا شدٌ بّد یرفتُ ، ىا ب ىن

 .تنَاشدٌ بّد ییبایز

 ا،ی، در یرِد ٍر

 .، بّدا شدٌ بّد یبّد ٍر

 ست؟ین کّیٍا ُیشعر شب نیاز ا ینظرتّن ٍر سطر  بُ

بُ تياشا بيان.  یدیاند. چّن بُ درخت رس نیچن اٍانیاند ِ گ نیباش کُ پرندگان چن رِان
 .تياشا تّ را بُ آسيان خّاٍد برد

 یسپَر  سَراب

 نًَ چاپ –از کتاب ٍنّز در سفرو  برگرفتُ

ىعاصرىّن ًٍ صحبت  گُید یىقدار در ىّرد شعرا ُیاز سَراب دل بکنً اىا  تّنًیکُ ني ىن
 فرِغ؟ يا؟یشاىنّ؟ ن ؟یر ی. ىشیسراغ ک ًیبر نی. شيا بگدِنًی. نيًیکن

ساعتَا در ىّرد شعر نّ حرف زد. اىا اگر  شُیبازو ى ًیقطعا اگر تا فردا صبح ًٍ حرف بزن خّب
 یکُ ى یکَن. در گذشتُ ٍيّنطّر  اتیبُ ادب ًیبزن یکً عقبتر ِ سر  ُی ًیبر نیىّافق باش

ٍا ىال بعد از انقالب  یآمّدگ نیآب ِ خاک ِ ٍّا نبّد. تياو ا یاز آمّدگ یاصال خبر  ًیدِن
 411. اگر ٍر گذرٌیِ ششصد سال ى اردینیى 1 نیزى شیدایاخه پرانتز بگً کُ از پ. دُیصنعت
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 یاصال اطالعات ،یسامگ 19سال. تا  17 شُیى نیعير زى ًیسال فرض کن کیسال ِ  ّنینیى
بُ ِجّد اِىدن .  اٍانیتازٌ گ یسامگ 19. تّ سن ًیاطالعات پراکندٌ دار یسر  کی ای ًیندار
بُ ِجّد  نینخست یانسانَا شیٍفتُ پ هیدارٍا بُ ِجّد اِىدن. اِا تانپس شیىاٌ پ 1 بایتغر

ساعت گذشتُ،  کی نیگذاشتُ. ٍي نیکرٌ زى یساعتُ کُ پا بر رِ 1اِىدن ِ انسان ىدرن فقط 
 ،یکُ حاصنش آمّدگ گذرٌیى قُیدق کیًٍ فقط  یکشف شد ِ از انقالب صنعت یکشاِرز 

 ینبّدٌ. برا نطّری. اىا در گذشتُ اگستید عیافج ینیِ خ یانقراض، غارت، کشتار ِ نابّد
کَن ىا. حاال امبتُ  اتیپر رنگ باشن در ادب اریِ عناصرش بس عتیٍست کُ طب ًیعیطب نیٍي

 .گه ِ بنبه اتیادب گنیى کیکالس اتیبُ ادب ایاصطالحا بعض یبُ غنط ِم

 گذشتگان ىا؟ اتیچرا انقدر پر رنگُ در ادب عتیطب ُ؟یشيا چ نظر

در گذشتُ داشتن ًٍ  عتیِاسطُ کُ ىردو با طب یارتباط ب نیا عتیِاسطُ با طب یب ارتباط
ِ بُ  ًیِ ِقت بزار ًیاٍنش باش نکُیىگر ا ًیارتباط ىحرِى نینبّدٌ. ىا االن از ا ریتاث یب دیشا

 .ِاسطُ ِجّد داشتُ یارتباط ب نی. اىا در گذشتُ اًیبر عتیداىان طب

 ات،یشيا، بر اساس ادب ی. با تّجُ بُ حرفاشُیىطرح ى یسّال جد ُیاِصاف  نیبا ا حاال
 نیٍي خًیبُ تار ی. نگاٍزاشتنیاحتراو ى عتیدِست بّدن ِ بُ طب عتیطب شُیٍي َایرانیا

 .ًیداشت ربازیرِ از د یکُ ىا فرٍنگ کنُیى دییىسامُ رِ تا

 ـانیرانیاز نظـر ا ـخی3 بــاغ در ٍيــُ ادِار تارســُینّیتيــدن ى ــخیدِرانــت در تار ــهیِ
بعدٍــا ٍــً  یرانــیبــُ ســبک ا یداشـت. درختــکار  یجنـٌّ ِ کشـش خاصـ ینّعـ

 یِ در قــرِن ِســط کنُیى دایاعــراب ىســنيان ِ ٍــً در ٍندِســتان رِاج پ ــنیب
 .شُیى ـانییارِپاامَاىبخــش 

 ـتیکـُ بـُ رِا رنیى ـشیتـا آنجـا پ یِ باغـدار  یدرختـکار  قیتشـّ یبـرا ـایرانیا
را کــُ نظــرش  یــیبایٍنـگاو ســفر بــُ ســارد، درخــت چنــار ز ارشـاٌیٍـرِدِت، خشا

خـّدش را ىأىـّر  ـدیاز سـربازان جاِ یکـیِ  کنُیى شیرا جنــب کـردٌ، بـا طـال آرا
 .کنُیحفاظـت اِن ى
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ِاژٌ در ٍيــُ  ــنیآن، ا ــقیِاو گرفتن ِ از طر ـانیرانیرا از ا ـسیٍا ِاژٌ پرد یّنانی
فــّق امعــادة  یــیبایبــُ عنــت ز یرانــیا یکردٌ. باغَــا دایرِاج پ یــیارِپا یزبانَــا

ىفَــّو ِ  ــنیمغــت بــا ٍي ــنیبّدن. بعد ٍا ا یخــّدشّن ىتــرادف بَشــت آســيان
 یٍــا سیٍا از پرد یَّدی. در تــّرات شُیى یصــّرت فــردِس ِارد زبــان عربــ ـُبـ

 .آنجــا صحبــت شــدٌ یجاِدانــ یبَشــتَا ــایخّزســتان  یباســتان

 یــایرانیکَنســال، ىقــدس بّدنــد. جامبُ. ا یدرختـَا ـژٌیباستان درختـَا، بـُ ِ رانیا در
پــس از ىــرگ بــُ بّدنــد کــُ  یخّبــ یباستان، ىعتقد بّدند درختــَا، انســانَا

 ــهیدم ــنیداشــتُ باشــن. بــُ ٍي دانیجــاِ یشــدن تــا زندگــ   ــهیدرخــت تبد
. اِنَا ىعتقــد بّدنــ ٍــر شــدٌیناصــّاب پنداشــتُ ى ینیخ ینیخ رختــان،قطــع د

 شــاِندانیاز خّ یکــیرِ قطــع کنــُ، در ٍيــّن ســال،  یکــس درخــت کَنســام
 .دٌیخـّدش را از دسـت ى

خّشــبخت ترٌ؟  ی3 چــُ قّىــپرســُیکتــاب اِســتا، زرتشــت از اٍّراىــزدا ى در
ِ عنــف را بــُ  آبیبــ ینَــایکــُ درخــت بــکارٌ ِ زى ی3 ىنتــ ــرٌیگیجــّاب ى

 .کنــد ــهیتبد یکشــاِرز  ینَــایزى

ىّندن، ىنقــش بــُ  یباقــ ـالد ـ یاز ى ــشیســال پ 111کــُ از  یا یســفام ظــرِف
داشــتن  یتــیچنــان ىحبّب ــران،یدر ا عــتیطب یاز درختــَا ٍستند. جنٌّ ٍــا یر یتصاِ

درخـت  ـری. تصاِکردندیىنقـش ى عـتیاز طب یر یبــُ تصاِ یخّنُ ٍا رِ حت ــّاریکــُ د
 .ىسامُ است ـنیبر ا یخـّدش شاٍد د،یدر تخـت جيشـ اسـرِ ِ خرىـ

 :گُیجينُ ىعرِف دارٌ کُ ى ُی. ُیپـدر عنً جنگنـدار ،یفـن ٍاگـن آميانـ یآقـا

کـُ  یِ جنـگه را حداقـه بـُ شـکن کنُیرشد ى انُیکـُ سـام ـًیآن قـدر برداشـت کن حداکثـر
 .ًیبد هیتحّ نـدگانیبـُ آ ـًیکرد افـتیاز گذشـتگان در

 40.ســازىان ىنــه ىتحــد، رِز  ًیباٍاش آشـنا بّد ـشیقـرن پ 41کُ ىــا  ُیا دٌیعق
 ـنیکنُ. ا قیتشّ یجَــان را بُ درختکار  یکردٌ تا دِمتَــا یناىگذار  یاسفند رِ رِز درختکار 
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 یـر یعـادل ِ ىـرد پ رِانیىـا بـا داسـتان انّشـ ینـدارٌ. ٍيگـ یتازگـ ـایرانیا یحرف ًٍ بـرا
 ــش،یقــرن پ   41در  ــریپ یکُ باغبّن ًینا ٍســتآشــ کاشــتیدرخـت گــردِ ى کـُ

طال  یٍا ســُیگفــت ِ بــُ خاطــر آن ک رِانیبــُ انّشــ تــریپرىعن یحت یجيالت
درخت ٍا  نیگفت کُ پدر جان تّ کُ عيرت بُ بار دادن ا رِانیانّش یپــاداش گرفــت3 ِقت

 گـرانید ـًیىـا بکار ـً،یکاشـتند ِ ىـا خّرد گـرانیر در جّابش گفت3 دیباغبّن پ دٌ،یقد ني
 .بخّرنـد

. ستيّنیز طیبُ ىح ًیتّجُ شد ی. بًیرسُ کُ اِن فرٍنگ رِ از دست داد یاىا بُ نظر ى حاال
 گُید رسُیرِدخّنُ ٍاىّن. شيا ًٍ بُ گّشتّن ى اٍاىّنیبُ قطع درختاىّن بُ آمّدٌ کردن در

 یکُ با سنگ کشتُ شد. ىاجرا یاِن تّمُ خرس یىاجرا شیٍيُ اخبار بد. چند ِقت پ نیا
ىّارد  ینیخ ای. يشیکشت ًیرٍا کرد عتیکُ در طب یکُ ىا با زبامُ ٍا یچارٌ ایب یکاٌِ پننگ

ِ کشتن سگَا  یشَرٍا جيع اِر  ی. االن تّستیکُ االن فقط ىنحصر بُ کٌّ ِ جنگه ن گُید
 نی. اگزٌیککشً ني یا گُیانگشت شيار کس د یشدٌ ِ جز عدٌ ا هیتبد یعاد یاىر  ُیبُ 

فقط ىال انسان دِ پاست ِ ٍر  اتیحق ح ًیکنیفکر ى ُتصّر ک نیا ُ؟یاز چ یناش تیِضع
 ایِ  ًیِ بخّر ًیبکش ًیرِ در ٍر محظُ کُ خّاست یِّنیٍر ح ًیتّنیِقت کُ دميّن خّاست ى

 ً؟یپّستش رِ بپّش یحت

 بَارو یب یر یدارو، ىن کّ شُیسبزو ر سبز

کار پادکست ژرفا داشتُ  تیفیک شیدر افزا یىَي ریخّد تاث شنَاداتیبا ارسال نظرات ِ پ مطفا
 .دیباش


