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گوینده و نویسنده

مهرداد محمدپور

سرمقاله

 15مهر هر سال، یادآور زادروز شــاعر و نقاش معاصر ایرانی، زنده یاد سهراب 
سپهری است؛ او که یکی از شاعران نوگرای پیرو سبک نیماست، پس از مدتی 
با زبان خاص خود، به بیان مضامین و مفاهیم مختلف می پردازد. از ویژگی های 
مهم سبک شعری او می توان به تشخیص)جان بخشی به اشیاء(، حس آمیزی، 
وجود تشبیهات و استعارات تازه و واسپارِی صفت به مضاف به جای موصوف، 
اشاره کرد؛ آنچه بیشتر در شعر ســهراب مورد توجه قرار می گیرد، شاد بودن و 
لذت بردن از لحظه اکنون است. به این  شیوه، دم را غنیمت دانستن نزد او مقدس 
است. شاد بودن در قاموس او، نه به معنای آلودن خود و دیگران به هوی و هوس 

است؛ نه به معنای ریاضت و ترک دنیا.
 در عرفان او، جهان حجاب نیست و در سروده هایش، همه را به سیر در لحظات 
ناب و فرحناک هستی فرامی خواند. اشــعارش گاه همچون هایکوهای به هم 
پیوسته، پیوند نامرئی با یکدیگر دارند؛ مانند گالری تابلوهای کوچک نقاشی که 
بیننده، خود را در هر یک از آن ها می بیند، از منظر شعر به آبادی ها سفر می کند، 
نقاشی می بیند، موسیقی می شنود. سهراب نگاهی تازه به هستی دارد؛ نگاهی 

یگانه به همه چیز.
 سهراب در زمانه ماست اما به شدت احساس غربت می کند. این ویژگی شخصیتی 
شاعر در شعر و زندگی شخصی اش نیز به خوبی نمایان است. از سپهری پرتره و 
عکس های زیادی به جا مانده اما این  موضوع را که به جز یکی دو ویدئوی بی صدای 
بســیارکوتاه، صدا و تصویر دیگری از وی ضبط نشده  است، می بایست یکی از 
حسرت های همیشگی تاریخ شعر معاصر تلقی کرد. گویی هرگز در این عصر 

نبوده و در گمشدگی ازلی ابدی به سر می برد!
 عالقۀ وافرش به عکس و نقاشی که بیانگر ثبت لحظه اند و نه زمان جاری، شاید 
ریشه در همین تمایل به جاودانگی در بی زمانی دارد. او می گوید انسان همیشه 
باید کودک بماند! این در صورتی ممکن است که زمان را ازلی ابدی ببینیم؛ مرگ 
را سرانجاِم کار انسان ندانیم؛ در صنعتی ترین عصر، قدیمی باشیم؛ طبیعت را 
دوست بداریم و شــاعرانه زندگی کنیم. این هستی شناسی عرفانی او در شعر 

فارسی بی همتاست و یادآور تفکر ذن، تناسخ و عرفان های شرق دور است. 
 سهراب ما را به فضاهای ناآشنایی که با تخیل شگفتی زای خود کشف کرده  است، 
دعوت می کند. او دارای اندیشۀ عرفانی خاصی است و آمیختگی این عرفان تازه 
با اشیاء، متأثر از آشنایی شاعر با شرق دور است. سفرهای او به ژاپن، هند و سایر 
نقاط جهان، جهت آشــنایی با فرهنگ و هنر جوامع دیگر، عالقه اش به فلسفۀ 
بودایی، تمایلش به اندیشه های کریشنا مورتی، آشنایی اش با زبان های فرانسه 
و انگلیسی و مطالعۀ شعر، ادبیات، هنر و فلسفۀ ملل مختلف، در شعر، نقاشی و 
حتی زندگی شخصی اش، تاثیرگذار بوده  است؛ این تأثیرپذیری عمیق را می توان 

در کتاِب انشاگونۀ »اتاق آبی« ردیابی کرد.
 تأمالت و تصورات سهراب در سروده هایش گاه چنان رنگ اسطوره ای به خود 
می گیرد و رمزآمیز می شــود که ره یافت به اندیشۀ او دشوار و نیازمند کوشش 
ذهنی و تفسیر است؛ به گونه ای که برای کشف ارتباط واژگان با یکدیگر و درک 

صحیح مفاهیم آن ها، مراجعه به اشعار قبلی شاعر اجتناب ناپذیر است.

مرد   ی       با       چشم     ها ی     شسته    !
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محمدرضا هاشمی ؛  بازیگر نمایش »زیبا«  در گفت  وگو با »صبا« :

با  این  نمایش  قابلیت هایم  را 
 در بازیگری  نشان  می دهم

با   برداشت های  خودشان
 فیلم   را  می بینند

مسعود ردایی؛  تهیه کننده  فیلم »سال دوم دانشکده من«  در گفت  وگو با »صبا« :

نگاهی به برخی از معضالت سینمای کودک  در هفته  ملی کودک

مهم اما مهجور!
امیرداسارگر؛کارگردانفیلمسینمایی»منطقهپروازممنوع«:
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