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آنا پاولوفا

اینکه سهراب مسلمان بوده یا نبوده
هم بحثهایی شده که بیهوده است.به
هرحال خودش مي گويد:
׳׳من مسلمانم /قبله ام یک گل
سرخُ /مهرم نور /من وضو با تپش
پنجرهها میگیرم /در نمازم جریان
دارد ماه /جریان دارد طیف /سنگ از
پشتنمازمپیداست/مننمازمراوقتیمیخوانمکه
اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو /من نمازم
را پی تکبیره االحرام علف میخوانم .پی قدقامت
موج /کعبهام بر لب آب /کعبهام زیر اقاقیهاست/
کعبهام مثل نسیم میرود باغ به باغ /میرود شهر به
شهر /حجراالسود من روشنی باغچه است...׳׳
وقتی که بحث سر این باشد که دین او چه
بود ،پیام شعرش را نخواهیم فهميد .سهراب در
این شعر مثل مولوی و حافظ و عارفان نامدار دیگر،
دارد میگوید کعبه همه جا هست .خدا همه جا
هست .همانقدر که کعبه از آیات الهی است ،یک گل
سرخ هم آیهای از آیات اوست .برای او حجراالسود
(سنگ سياه)با باغچه که روشن و درخشان است،
فرق ندارد .او پنجره را نماد انتظار و التهاب میداند
و وقتی که میگوید با تپش پنجرهها وضو میگیرد،
یعنی وضو که مقدمه گفتوگو با خداست ،باید با
التهابی عاشقانه همراه باشد .او خدا را الی شببوها و
پای کاج بلند و روی آگاهی آب و روی قانون گیاه هم
میبیند .او مثل زاهدها نیست که خدا را خیلی دور از
دسترس تعریف میکنند .مثل عرفاست که خدا را
از رگ گردن نزدیکتر میدانند .او هم معتقد است
خدا درهمه چیز است؛ از گیاه گرفته تا کهکشانها.
مفسران هم سهراب را بودایی و معتقد به
گروهی از ّ
تناسخ میدانند و به این شعر استناد میکنند :׳׳اهل
نسبَم شاید برسد به گیاهی در هند /به
کاشانمَ /
ِ
سفالینهای از خاک سیَلک /نسبم شاید به زنی فا...
در شهر بخارا برسد...׳׳
این بحث هم بیهوده است که او را بودایی بدانیم.
به قول مولوی کسی که بین پیامبران فرق میگذارد،
حولی است(دوبین و لوچ) که موسی
مثل آن پادشاهاَ َ
و عیسی را دو نفر میبیند و چون خودش پیرو
موساست ،عیسویان را قتلعام میکند .درحالی که
موسی و عیسی و نوح و ابراهیم و ...یکی هستند و
فرستاده یکی هستند .آمدهاند تا وحدت و توحيد
و خداپرستي را ترویج دهند و برای وصل کردن
آمدهاند نه برای جدا کردن پیروان ادیان از یکدیگر.
سهراب دنبال عشق و رشد است .سهراب بزرگترین
عارف معاصر است که با زبان شعر نو حرف زده .ما
به شکل کلیشهای یاد گرفتهایم هروقت میخواهیم
از عرفان بگوییم ،مثالهایی از شاعران کهن و کلماتی
از عرفای کهنتر بیاوریم .او زبان جدیدی برای بیان
افکار عرفانی خلق کرد و بيآنکه بگوید من عارف
هستم ،عقاید عرفانی را با زبان تازه و سرسبز و زنده
بیانکرد:׳׳آببیفلسفهمیخوردم/توتبیدانش

میچیدم /تا اناری
َرکی برمیداشت،
تَ
دست ،ف ّواره خواهش
میشد...׳׳
تشنهته؟ برو آب
بخور و از خوردنش
لذت ببر .دلت انار
میخواد؟ برو بخور .دنبال تشریفات نباش و نگو اول
باید انار را دون کنم بعد با قاشق بخورم .یاد بگیر که
خواستههایت را به زبان بیاوری .خودخوری نکن.
خود را سرکوب نکن .کاسه و لیوان نداری و به چشمه
رسیدی؟ دستت را کاسه کن و آب بخور .الزم نیست
فلسفه توت را بدانی  .توت ،توت است .برو درخت را
بتکان و توت بخور .خودت باش.
سهراب در آن گیر و دار روشنفکر گرایی و
آنکادر زندگی کردن ،به ساده زیستن گرایش
داشت .خودش چندین سفر خارجی رفته بود ،در
سه چهار هنر استاد بود ،زبان میدانست و ...ولی
وقتی وارد کوچه و بازار میشد ،عین مردم رفتار
میکرد .ادا و افاده نداشت .بحثهای روشنفکری و
سیاسی نمیکرد و میگفت این چارچوبها را بشکنید
و وارد اصل زندگی شوید .او مصداق این شعر سعدی
بود :׳׳نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم/
نه خداوند رعیت نه غالم شهریارم /نفسی میزنم
آسوده و عمر میگذارم...׳׳ نه دنبال پولهای زیاد بود
نه محتاج و فرمانبر کسی بود(شغل دولتی نداشت)
نه چندین نفر زیر دستش کار میکردند نه خودش
خرم زندگی
زیردست دیگران بود .آسوده و خوش و ّ
میکرد و با کسی مشکلی نداشت .او شیوه زندگی
را از گیاهان و جانوران یاد میگرفت و چون دو تا
درخت را دشمن هم ندیده ،و چون درخت سایهاش
را رایگان نثار میکند ،تو هم ای انسان با انسانی دیگر
دشمن نباش و اگر سایهای داری ،آن را رایگان به
خستهای گرمازده نثار کن...يعني مسلمان و مؤمن
واقعي باش ...سهراب فهمیده بود که یکی از علتهایی
که انسان را از خوشبختی دور میکند ،دوری او
از طبیعت و زندگی غریزی است .داستان کودک
درون که آن روزها رواج نداشت ،در شعرهای
عرفانی سهراب موج برداشته:
׳׳پرده را برداریم /بگذاریم که احساس هوایی
بخورد /بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد،
بیتوته کند /بگذاریم غریزه پی بازی برود ...کفشها
را بکند و به دنبال فصول از سر گلها بپرد /بگذاریم
که تنهایی آواز بخواند ،چیز بنویسد ،به خیابان برود/
سادهباشیمچهدرباجهیکبانکچهدرزیردرخت/
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ /کار ما شاید این
است که در افسون گل سرخ شناور باشیم...׳׳ پرده
را برداریم یعنی حجابهای ظلمانی را برداریم و به
خودمان اجازه بدهیم که با غرایز خودمان حرکت
کنیم شاید کسی بگوید نمیشود به نوجوانان آزادی
داد .سهراب میگوید اگر غریزی و فطري رفتار

کند ،آزاد گذاشتن نوجوان مشکلی پیش نمیآورد
چون یکی از خصلتهايي که آفرینش به ما داده ،این
است که از ما در برابر مشکالت و خطرها مراقبت
کند .فطرت ما به بد حکم نمیکند ..وظیفه تو زندگی
کردن است و زندگی همه چیز است :از تولد تا غذا
خوردن و عشق و ازدواج و کار کردن و آخرش
مردن .همیشه خودت باش چه در جایی مثل بانک
که سراسرش فرمولهای اقتصادی است ،چه در زیر
درخت که سراسرش زندگی است .اگر گل سرخی
دیدی ،زیبایی و طراوت و عطر و رنگارنگی آن را ببین
و در آن غرق شو .کارت نباشد که گل سرخ چه رازی
دارد و فلسفهاش چیست.سهراب میگوید ׳׳آسمان
را بنشانیم میان دو هجای هستی...׳׳ یعنی بین تولد و
مرگ را با معنویّات پر کنیم .سهراب در زندگی پر
از گرفتاری مردم ،معتقد است اخالق و دیدگاه خود
را باید تغییر دهیم و انسانی زندگی کنیم .معتقد است
خرمترینقسمتشباشیم.
درهرلحظهزندگیدنبال ّ
منفی باف نباشیم . فلسفه سهراب طوری است که
اگر آن را رعایت کنند ،بیرنگی اسیر رنگ نمیشود
و عیسی و موسی وارد جنگ نمیشوند .او به همه چیز
با عشق نگاه میکند .به گدا گل یاس میدهد .زن
جذامی را زیبا میداند و به او یک گوشواره دیگری
میدهد .منظور این است که چون آن زن جذام
داشته و گوشهایش را خوره خورده ،یک گوشواری
به او میدهد که از گوش آویخته نمیشود و شاید
به روح و شخصیت وصل میشود و شاید منظورش
این است که به او اعتماد به نفس میدهد .سهراب
پیش آدم کور میرود و زیبایی باغ را برای او توصیف
میکند .یعنی اگر چشم حقیقت بین نداشته باشی،
خودم حقیقت را برایت تصویر میکنم /سهراب
دوست دارد زبان مردم پاکیزه شود و دشنامها از
زبانها حذف شوند .سهراب سراغ راهزنان میرود
و به آنها مژده میدهد که یک کاروان در راه است
و بارش لبخند است .لبخندها را بدزدید و خوشحال
شوید .سهراب یک خر فرتوت میبیند و مگسهایش
را دور میکند .او معتقد است زندگی از شیرینی و
تلخی درست شده و هر دو مزه را باید پذیرفت و
همانطور که از شیریني اش لذت میبری ،از تلخي
اش هم لذت ببر.
یکی از شعرهایش که درک معنایش سخت
است ،׳׳واحهای در لحظه است :׳׳پشت هیچستان
رگهای هوا پ ِر قاصدهایی است که خبر میآرند از گل
واشده دورترین بوته خاک...׳׳ این تکه را اینطور معنی
میکنم :رگهای هوا کنایه از سیمهای تلفن و تلگراف
است که میتوانند از دورترین جاها برایت خبر
بیاورند .تشبیه سیمها به رگهای هوا قشنگ است.
سهراب که پیشگام مضمونهای عرفانی در شعر
نو است ،با زبان ساده و تصویرسازی خیلی قوی خود
بین مردم مخصوصًا جوانان معاصر تأثیر گذاشته
و روزی نیست که در صفحههای اجتماعی بیتی و
مصرعی از او نگذارند.
  ادامه دارد

