آدم ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﻦ ﻫﻤﻪاش در آن دﯾﺎر ﻫﺴﺘﻢ ...ﻃﭙﺶﻫﺎﯾﻢ را ﺑﻪ آب و ﮔﻞ آن ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮدهام .ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ
ﻧﮕﺎﻫﻢ را از دوراﻓﺘﺎدهﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﺶ ﺑﺎزﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮم .ﺑﯿﺎﯾﺎن ﮔﻔﺘﻢ و درد ﺧﻮدم را ﺗﺎزه ﮐﺮدم .در ﭘﺎرﯾﺲ
ﺑﯿﺎﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را ﻫﻤﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺎﯾﺎن ﻧﺒﯿﻨﻢ دق ﻣﯽﮐﻨﻢ ...ﻣﯽداﻧﯽ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﺎن را از ﯾﮏ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽروم ﻣﯽروم ﺗﺎ ﺑﻪ »ﻣﻦ« آن دﯾﺎر ﺑﭙﯿﻮﻧﺪم ...ﻣﯽداﻧﯽ اﯾﻦ ﻃﺮف

ﺟﺎي ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﻪ ،ﺑﯿﺎ ﺑﺮوﯾﻢ از اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ﻣﻦ و ﺗﻮ .ﻣﺘﻦ ﻓﻮق ،ﻓﻘﺮهاي از ﻧﺎﻣﻪ ﺳﭙﻬﺮي ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل  36در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه؛ ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﻮز در ﺳﻔﺮم:
ﺷﻌﺮﻫﺎ و ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎي ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه از ﺳﭙﻬﺮي« ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﭘﺮﯾﺪﺧﺖ ﺳﭙﻬﺮي ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺷﻌﺮ»ﺑﻪ ﺑﺎغ ﻫﻢ ﺳﻔﺮان« ذﮐﺮي از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎﺷﺎن رﻓﺘﻪ؛ اﻣﺎ ﺑﺴﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽِ

»ﺑﺎد« و »ﺑﺎران« در اﺷﻌﺎرِ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻓﺎﺗﺮ »ﻫﺸﺖ ﮐﺘﺎب« ﺑﺎﻻﺳﺖ و ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﺮاب
ﻣﻔﺘﻮن و ﻣﺴﺤﻮر اﯾﻦ دو ﺑﻮده و ﺑﯽﮐﺮاﻧﮕﯽ و ﻣﻬﺎﺑﺖ و اﺑﻬﺖ ﻫﺴﺘﯽ را در ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺳﺮاغ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .در ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت ﺳﭙﻬﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺑﯿﺎﺑﺎن« ﺳﺮ ﺑﺮﻣﯽآورد و ﺳﭙﻬﺮي ﺧﻮد را ﯾﮏ »ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« ﻣﯽاﻧﮕﺎرد ﮐﻪ
اﮔﺮ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﺒﯿﻨﺪ ،دق ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻬﺮاب ،ﺷﺎﻋﺮي اﺳﺖ دﻟﺒﺎﺧﺘﻪ »ﺑﺎد« و »ﺑﺎران« و»ﺑﯿﺎﺑﺎن«؛ ﺳﺎﻟﮏ ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯽﺳﻮﯾﯽ ِ ﻫﺴﺘﯽ را در ا ﯾﻦ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺲِ ﺑﺎ »ﺑﯿﺎﺑﺎن« ،ﺑﺮاﯾﻢ دو ﺷﺨﺼﯿﺖ ادﺑﯽ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺗﺪاﻋﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﯾﮑﯽ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ ﮐﻪ رﻣﺎنِ »ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮ«اش در ﺑﺴﺘﺮ ﺻﺤﺮا و ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ و دﯾﮕﺮي ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ

روﻣﯽ ﮐﻪ در »دﯾﻮان ﺷﻤﺲ« ،اﻓﺰون ﺑﺮ »آﻓﺘﺎب« و » ﻗﻤﺮ« ،ﺑﯿﺎﺑﺎن را ﻧﻤﺎدي از ﺑﯽﺗﻌﯿﻨﯽ و ﮐﺮانﺳﻮزي و
ﺑﯽﺳﻮﯾﯽِ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽاﻧﮕﺎرد و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯽﮐﺸﺪ:
ﺗﯿﺰ دوم ﺗﯿﺰ دوم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاران ﺑﺮﺳـــــــــﻢ

ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮم ﺗﺎ ﺑﺮﺟﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳــــﻢ
ﺧﻮش ﺷﺪهام ﺧﻮش ﺷﺪهام ﭘﺎره آﺗﺶ ﺷﺪهام
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻮزم ﺑﺮوم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﺳـــــــــﻢ

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

و دﻻﻟﺖﻫﺎي اﮔﺰﯾﺴﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻣﻌﻨﻮي آن ﺑﻪ رواﯾﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪام .در »ﻧﺒﺾ ﺧﯿﺲ ﺻﺒﺢ« ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ
ﺣﻖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻗﺪر وﺳﻊ ،ﺳﻬﻢ و ﺣﻖَ »ﺑﯿﺎﺑﺎن« را ﻫﻢ ادا ﮐﺮدهام.

