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شعر
شعری از
علی جهانگیری
فکر کن خواهر توست این دریاچه یا درخت
پر از نوشته می شوی
همین که باورش کنی
باور کنی که شعرهای من
درخت های جنگلی است
که سفر می کنند و آواز می خوانند
علیجهانگیری
بر گرفته از کتاب در دست چاپ این درخت

شعری از گلی
دیلمکتولی
کربا حال من امروز خراب است خراب
تا که از کوچ مصیبت زده برگشت رباب
چلچله پرزد و آمد بسوی انه ی خویش
نگران است مبادا بشود خانه خراب
کاروان خسته و رنجور و مصیبت زده است
کودکان ساکت و زینب چو کبوتر بیتاب
تا رسیدند به این دشت یکی میپرسید
عمه گفتی چه شد عباس نیاوردست آب؟؟
عمه آن روز علی آصعر و بابا ماندند
تا پدر خوب کند اصغر خودرا سیراب
عمه بابام کجا ماند سرش آوردند ؟
وای اصغر چه ش��د ؟ عطشان که نرفت ست
به خواب
زینب از اسب در افتاد زمین در هم ریخت
آتش افتاد در این دشت برادر بشتاب
زینب آمد نه حسین است نه عباس و علم
موی او گشته سپید از غم و اندوه و عذاب
خاک نفرین شده بین دختر زهرای بتول
آمده تا بکشد از تو و این آب حساب
گفت نفرین بتو ای دجله تو را شرم فرات
که حسینم گله دارد و نداری تو جواب

شعری از
خسروبنایی
داستان از نوک انارها آغاز شد
از کودکی
از نوک خونی
که به نوسان باد بخشید
وقهرمانی
پلکیافتاده
در مراسم آخرین لیوان بود
که تشنگی درآن
رو به آسمان تمام میشد.
حرف اندامها نیست
حرفاستخوانها
که در قرص جاذبه
میلرزد
فرض را بر آخرالزمان بنا کردم
مماس روی حدقۀ بلوطی خارج از نقاشی یک
جنگل
که وطن را در خود کهنسال میکرد
نهنمیگویم
که بگویم اگر درختی
مرا و تو را و دیگری را تشخیص میداد
که ما
قرص ما ه را
یکسان
به صبحی از گلوله آموختیم
و صبح در لختههایش
قندیل اگر بست
نامش
خوننیست...
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نشست خانهي شعر و ادبیّات استان طبق روال ساعت ِ 6عصر کلید
خورد .وقت ا ّول نشس��ت به یادي از شاعر فقید حبیباه قلیشلي
گذش��ت و سپس اثرخوانيي دوس��تان .وقت د ّوم جلسه با اجراي
خسرو بنایي به نقد مجموعه شعر «یك پرنده در هواي دلنشین متن»
شاعر توانمند گرگاني مح ّمد فرازجو گذشت .این گزارش اختصاص
به وقت د ّوم دارد:
مح ّمد فرازجو :س��ام .خوش اومدین .چیزي جز ش��عر نداریم .کتاب
برگزیدهاي از شعرهاي منه تو دهه هاي  70و  ۸0و نیمه ا ّول  .90همهي
شعرها هم نیست؛ فقط غزلها هستن ،ميخواستم اون نگاهي که به غزل
دارم و نگاهي که در نوع به کار بردن وزن دارم نش��ون بدم .براي همین
انتخابي کردم از ّ
کل ش��عرهام79 .تا شعر تو این کتاب هست .خودم رو
با نامگذاري محدود نکردم .فکر کردم اگه نامی روي ش��عر بذارم ،بقیهي
شعر معطوف ميشه به اون نام و به همین خاطر هرشعر صرف ًا با کلمات
آغازین شناخته ميشه .ترتیب قرار گرفتن غزلها هم بر مبناي حرف روي
و شکلهاي پیشین نبوده( بر اساساولین حرف شعر)به ترتیب حروف الفبا
بوده .براساس نوع نگاهم به شعر و توجهی که به سرچشمههاي پیدایش
وزن داشتم این اشعار شکل گرفتن ،اینطور که هر وزنی در سطر آغازین
اتفاق افتاده ،من تو همون وزن ادامه دادم و غزل رو به پایان رسوندم .کاري
نداشتم که این وزن تو ادبیّات استفاده شده یا نه؟ممکن بوده وجود داشته
قبا یا بيسابقه بوده  .با این نگاه هر غزل ميتونه وزن ویژهي خودش رو
داشته باشه؛ وزني که قبا سابقه نداشته و بعد از اونم اصا به کار نره .یعني
فقط مختص همون غزل باشه یا هر گونهي دیگري از شعر که درش از
وزنهاي عروضي استفاده ميشه .بيشمار ما ميتونیم وزن عروضي داشته
باشیم .این رو به طور خیلي خاصه تو مقدّمهي کتاب گفتم و بعدش تو
مصاحبهاي که با روزنامهي صبا داشتم بیشتر توضیح دادم.
خسرو بنایي:آقاي هزارجریبي رو دعوت ميکنیم براي ارائهي نقدشون.
عليمسعود :روي کاغذ ماه دارد خواب ميبیند« .فوران تب ترانه در نوبت
ِتقدیر /هیجانزده ،خسته ،صورت ِساعت ِتصویر /من و جنگل و تب ،به
خوابم ابر آمده انگار /ته ِکوچهي شب نشسته یک ماه ِسرازیر /لب ِد ّرهي
بعد ،شعر ميآید و باران /پُرم از نم ِظهر و عطر ِگرم ِتن ِانجیر /شده دست
به خاک ،دستم از منظره لبریز /شده پاي به برف ،پا در این دلهره درگیر /که
کدام پرنده باز از منظره افتاد؟ /کف ِپاي گلوله یا سر ِپنجهي یک تیر؟ /لب
ِ
گذشتنعمرببین،کي؟ِ /
ِ
ساعتچندميزندعقربهشمشیر؟»
سر
ِجوبنشین،
تبریک ميگم به آقاي فرازجو بابت چاپخش کتاب شعرشون .سالهاست
که آقاي فرازجو غزل ميسرایند و متصف به صفت غزلسراي خوب این
قلمرو هستند .کتابي که من جلو روم دارم ،زمینه طرحش به نظر من خوبه.
البته به نظر من پرنده ،تحمیلي جا گرفته ،نام کتاب خوب و شاعرانهست
و برگرفته از یک مصراع از غزل ایشونه .ا ّما من پیشنهاد موجزتري داشتم
براي نام کتاب« :پرنده در هواي متن» البته این با اون مصراع تفاوت داره
ولي وقتي صفت «دلنشین» توي نام میاد از نظر من یه پیشفرضي رو به من
خواننده القاء ميکنه .این دلنشیني رو خواننده در ارتباطات و بازخوانيها
بيگمان خواهد گرفت .ا ّول به مقدّمهي کتاب ميپردازم که بسیار مناسب
بود و از نظر من ازم بود که این مقدّمه باشه .به خاطر این که در اینجا شاعر
مينویسه که هیچگاه وزن غزلها از پیش تعیین شده نبوده و با نوشته شدن
مصراع ا ّول این وزن دریافت ميشه .این وزن عروضي تا بیت آخر ادامه
داره و تابعیّت ميشه ازش .شاعر با وزنهاي ابداعي خودش و جابجایي در
گسترش حدود نظم عروضي ه ّمت گماشته .این به نظر من کار ارزشمندیه
گر چه براي مخاطب با اون تجربههاي شنیداري که از گذشته داره ،دریافت
رو به تأخیر ميندازه ولي ما یک موسیقي جدیدي از این ترکیبا در شعر
ایشون ميبینیم و ایشون ميتونه بهتر مانور بده .ایشون تو مقدّمه ميگن
من ميخواستم شعرهامو در وزنهایي بگم که به طبیعت زبان نزدیکترن.
اتفاق ًا هم و غم نیما هم همین مسأله بود ،یعني ارتباط متقابل نوع وزن و
طبیعت زبان .این همتي که شاعر با اتخاذ این وزنها در این غزلها کرد
بسیار ارزشمنده .عرض کردم ،گر چه به خاطر عادات ذهني و شنیداريي
خواننده ش��اید یک مقدار دریافتها با تأخیر صورت بگیره 79 .غزل در
حسي
این مجموعه هست .ابتدا باید بگم جنس شعرهاي جناب فرازجوّ ،
و عاطفیه و عاشقانههاي انساني هستن و شخصیّت ایشون هم همونطور
 ،به لحاظ روحي ،فکري ،ذوقي انساني هستن اهل ماطفت و مهرباني .
شعرهاشون در مدار ش��عریّت د ّواره و غزلهاش ،غزل به معناي اخص
کلمهست؛یعنيتغزلیها ّمانهدرمحدودهيتعریفگذشتگانبلکهدرقلمرو
معاصر.شاعر دراین شعرها نشون داد بسیار دغدغهي شعر داره؛ دغدغهي

س��ارا سعیدی-شعر محمد زمان مطلوب طلب،
«پیش رو دور برنگردان است»یکسری جذابیتها
و شورها در شعر مطلوب هست که می تواند در
من و امثال من که یا غزل ،وزن و قافیه برانگیخته
می شوند) انرژی آزاد کند ،به پیگیری کارهایش
بکشاند و هر بار تا پایان جلسه (شنبه ها ۶ ،عصر
به بعد کانون دوس��تداران کت��اب ،روبروی انبار
جهاد ،مجتمع پزشکی گلستان) بنشاند تا شعرش را بشنوم و ّلذت ببرم.
معلوم است که من با عاقه زیادی که به ماجرا ،تعریف شدن آن ،قصه
و در کل گفتن دارم ،ش��عر محمد زمان برایم شنیدنی است .ابتدا اینکه
تلمیح و ورود به آن و اغلب بازس��ازی و دس��تکاری در آن برای من و
محمد زمان ّ
جذاب است:
« ُمدد رویین تنت اینبار مگر هم که چنین؟
می گزی دست که چشمان مرا تیر کنی»
« ای شخص س ّومی که از این ماجرا به جاست
قابیل ُکشته است به جای برادرت»
مانور روی جنبه های کامی زبان:
« هی ایستاده اند در این ِ
جنگ من به من
از من درآوردند پدرهای بیشتر»
« پشت و رو فرق ندارد گل من باور کن
زود خنجر بزن این مرد تو میدانی شد»
«انگار عرش خدا را ارث پدر به تو دادند

شعری از
رها کوهستانی
چندی که در ُمقام ما زخوا ِن دل به پروار
رنج نشسته بر جان راه ِ گشوده زین هار
ِ
من ُمطع ِم غ ِم او پروانه و شگدازان
از غمزه ی نگاه شناز مبه وصل و تیمار
گردرن شا ِن حاضر،رخ بردم دز کنجی
ماه است و موع ِد انس در مه ِر او گرفتار
ِ
وقت مرا دور ازست چندان مشاهدت کن
کاشوبِ آتش افروز راقب کند به این بار
در بوستا ِن عشقش لب تشنه ی خمارم
هوشم دهد به یک خندشیرین ِ
لب شکربار
آنسان که انجمن دیدازرس ِم دل به راهش
ترسم که کوه فرقت زاید زبخلِ اغیار
خوابی به چشم ناید،روزازشمارخارج
یک دم فراغتی نیست،داداست وشام بیدار
مجنو ِنمبتاراخاطرحذرنیابد
روح وقرارِدرپی،تاب ودعای آنیار
صحرای زخم وسدرایارب موافقت ده
ازجان به جان رهاروداردبه ِ
لطف بسیار

زیست مایه

آزاده فراهانی

لیمان ِپیامبر دیوها را به بند کشید  ،آن ها را نکشت اما آزدشان هم نگذاشت
بلکه افسار آنها را در اختیار گرفت  ،دیو های درون همان انرژی های مهار
نشده هستند لیبیدوها در جاهای ناشناخته ای از وجود آدمی پنهان شده
و اگر راه مهار آنها را بیابی میشوند زیست مایه ی حیات ما .آنها منجمد

گزارشی از يک نشست
جهان مناسبات انساني .روایت در عمدهي غزلها نقش بارزي داره و غالب ًا
روایتها در ساختارهاي ّ
خطي اتفاق افتاده و کمتر به فراروایت یا شکست
قصهها»،
روایت و دوراني بودن سیکل روایت رسیده .مثا در شعر «شب ّ
صفحهي  ،10به وضوح این امر مشهود است و شعر در حدّ پرداخت به
مضمون و مضمونگرایي ميماند بدون اینکه نیاز باشه مخاطب به واديي
ّ
تفکر و چالش بره؛ پرداختن به مضموني که ميتونه حتي تعبیر دمدستي
هم داشته باشه و شعر «باید» صفحهي  19همینطوره و شعر «بیا» صفحهي
ّ
غیرخطي و دوراني که فضا تغییر
 21همینط��وره  .در خصوص روایت
ميکنه هم به لحاظ لحن و بیان و هم فرمهاي دروني ،ميشه بریم سراغ
شعر «باران» صفحهي  .17از نظر من شعر خیلي جالبیه با تصاویر پيدرپي
و پانهاي سریع و یه مضمون مؤثر که وادرام کرد چند بار این غزل رو
بخونم و روي من تأثیر گذاشت .شعر دروغهاصفحهي  ،3۶شعر «فوران»
که اآن خدمتتون خوندم و ش��عر «کشتم» صفحهي  ،5۸از نمونههاي
غیرخطي هستن که از نظر مضمون نیز ّ
ّ
تفکربرانگیز ،لذتبخش
روایت
و داراي ژرفمعني هستن .در شعرها ،شاعر به ک ّلينگري ميپردازه .البته
ممکنه که این خصیصهي شعرهایي که در قالب کاسیک هستن باشه و
شعرهایي که به جزئينگري رویکرد دارن کمتره و در رویکرد جزئينگرانه
شاعر به مفاهیم ملموس و ریزشده دست ميیابه .گاهي فیگور فخامتهاي
زباني و کامي بین شعر و خواننده فاصله مياندازه .البته این موارد کمتر به
چشم ميخوره و به همین جهت فضاي انتزاعي اساس ًا در شعر بسیار کم
ميشه که این امر به ذهنیّت شاعر ارتباط پیدا ميکنه .هر جا زمینهي دیالوگ
تو شعرها کم بشه ،تصویرها پررنگتر ميشه و شاعر موفقتر ميشه که
ما تو نمونهي غزلهاي متعدّد ایشون این نظریّه رو ميتونیم بررسي کنیم.
خودآگاه یا ناخودآگاه در اکثر ش��عرها ّ
کل ابیات غزل با هم ارتباط دارن
چه به لحاظ بیروني چه دروني و ّ
کل واحد متن مدّ نظره و این براي من
جالبه؛ این ارتباط بین ابیات .در جاهایي که شاعر دست به ایجاد تصویر
یا تأسیس تصویر ميزنه ،به خوبي از پس کار تکوینش بر میاد؛ تصاویري
زیبا و لطیف ،مثل همین مصراعي که در ابتدا خوندم «روي کاغذ ماه دارد
خواب ميبیند» و شعر «باران» که عرض کردم به لحاظ فضا بسیار ویژهست
و به نحو استعاریک مضمون را تبیین کرده و یا در شعر عزیزم در این بیت
ک��ه براي من خیلي جالب بود «فرار کن کبوترم کنار ما گلوله نقطهچین
نشسته ،دانه نیست» که وجه اجتماعيي بارزي هم دارد و یا این مصرع از
غزل «من آب» صفحهي « 71کتابهاي مقدّس کنار پیرهنت بود» .گاهي
شاعر در محور بحور عروضي با تنگنا مواجه ميشه؛ مثا در این مصراع
«من اصا با تو دعوایي ندارم من» که یکي از این «من«ها من فکر ميکنم
به لحاظ زباني زائد باشه .شعرهایي که ميتوانند توانمنديهاي شعريي
جناب فرازجو رو در این مجموعه بارز کنن کم نیس��تن؛ مثل شعر «بال»
شعر «پخش» شعر «خوابزده» شعر «دروغها» شعر «فوران شعر «کشتم»
شعر «من آب» و چند شعر دیگر .البته تو شعر «براي شیشهها»ي صفحهي
 ،20اگر چه روایت در س��اختار ّ
خطي اتفاق ميافته ،ا ّما به لحاظ رویکرد
انس��اني و اجتماعي شعر تأثیرگذار و در وجه بیان و پرداخت و استقرار

معنایي شعر خوبیه .همیشه منتظر شنیدن شعرهاي جناب فرازجو بودهام از
سالهاي پیش و هستم .پیشنهاداتي هم به اختصار دارم :همانطور که در
تصرف را در نحو داشته
تصرف نسبي در زبان داشتهاید ،همین ّ
این شعرها ّ
باشید.اتفاق در زبان این غزلها کم نبوده ،ا ّما گسترش دهید .از بازيهاي
زباني به عنوان یک شگرد یا یک امکان ميتوانید بهرهي بیشتري ببرید.
در اجراي ساختيي شعر از جسارتها و تجربههاي خوب شاعرانهتان
استفاده کردهاید و تا آنجا که به باورهاي تئوریک شما آسیب نميرساند
پیشرويي بیشتر بفرمایید .از لحن و زبان کاسیک و سنتي و معمول در
بعضي از غزلها و یا در بعضي از ابیات پرهیز کنید .از سالهاي دور یکي
از غزلهاي جناب فرازجو را بیشتر دوست داشتم و دوست دارم این غزل
رو با شما همخواني کنمُ « :کشتم ،ولي این ساعت ِنمرده زنگ زد /انگار
زخمي روي شانهي پلنگ زد /پرهاي باران در حوالي ِبهشت بود /بيرحم،
به بال ِتر ِفرشته سنگ زد /آن روز ميشد بشنوم صداي آن پري /که خواب
را به رنگي عاشقانه رنگ زد /آن روز ميشد با فرشته گفتگو کنم /ا ّما فلز
ساکت نماند و بيدرنگ زدُ /کشتم براي خواب هر چه آهني که بودُ /کشتم
ولي این ساعت ِنمرده زنگ زد»
خس��رو بنایي :از آقاي مصلحي خواهش ميکنیم که اگه آماده هس��تن،
تشریفبیارن
مه��دي مصلحي :خوش��بختانه آقاي فرازجو اون مس��ائلي که مربوط
به ابداعات وزنیه رو خودش��ون توضیح دادن و جلوي یه س��ري بحثاي
درازمدّت و بیهوده رو گرفتن .اس��اس کار من شعر صفحهي  4۸هست
حسي را
»سقوط« نگاه کنین ،هگل یه حرف جالبي داره .ميگه «هنر امر ّ
حسي ميکند» ميبینین بعدها از دل همین نگاه هگل
روحي و امر روحي را ّ
توجه به ادامهي اون نگاه زیبایيشناس��انه ،میاد کاراي
امثال هایدگر هم با ّ
هولدرلین رو نقد ميکنه ،اون مس��ائلي رو تو هنر نقل ميکنه که ميشه
گفت ماک تمام دورانها هس��تن؛ اون چیزي که همیشه از هنر ميمانه.
من گفتم یه کاري رو که صاحب دنیاي ویژهایه آقاي فرازجو در این غزل
صحبت کنم و این که این به چه ع ّلت به دست میاد و این ویژگيها هست
که بعدا ً اون چیزي رو ميس��ازه که یکيش تعریف شوپنهاور هست از
سبک .شوپنهاور ميگه «سبک ،قیافهشناسيي ذهنه» و شاید بعد از گذشتن
بیشتر از یه قرن این تعریف ممکنه خیلي دم دستي به نظر بیاد ا ّما واقعیّت
اینه که بسیار زیباست؛ یعني دقیق ًا تعریف سبک تو همین مداره و در واقع
یه تعریف همیشگیه؛ مثل تعریفي که ما از هنر داریم که مث ً
ا ا ّولین اصل
الفبایيش در همه هنرها حذف زوائده .ش��اعر واژگان اضافي رو در اون
س��طر دلخواه حذف ميکنه تا برسه به اون تصویر یا ترکیبي که در زبان
ميخواد برجستهش کنه و به مخاطب خودش برسونه به زیباترین وجه؛
همون چیزي که ته ته قضیه ميمونه و ما به عنوان ش��عر ازش داریم یاد
ميکنیم و همهي ما رو به گرد خودش جمع کرده .من به احترام این کار
آقاي فرازجو برميخیزم و مينشینم و ااقل اینگونه ّ
تشکر ميکنم .ا ّما بعد
از این حذف زوائد در هنر ا ّولین اصل پرسشانگیزیه .چه چیزي رو ميگیم
هنر و چي رو غیرهنر؟ ممکنه بعضي از دوستان بگن این کار فلسفهست و

نقدی بر پیش رو دوربرنگردان است
اص ً
ا تو جنبه نداری از پشت پنجره پاشو
به عنوان پیشنهاد محمد زمان وارد حیطه های گفت و گویی کام نمی
شود ،در شعرش به وضوح گوینده تعبیرگر ،تشبیه گر ،وصف کننده و ...
کننده هست ا ّما قطع ًا شنونده نیست .قطعیت حتّی در سطرهایی که دارد
جنبه های شفاهیت و فرهنگ عامه ی کام کار می کند برجسته است.
درنتیجه «تویی» حاضر در بس��یاری از این شعرها ،همان «توی» دست
نیافتنی دور و  ....شعر فارسی شده نه دیگری حاضر در متن .چیز دیگری
که مطلوب طلب با آن خیلی حال می کند و پرکاربرد است و ساختن
وضعیت مالی تقابلی است:
«هیچ چیز آن طرف آینه ها پنهان است
هیچ چیز این طرف آینه پنهان داریم
می توانیم به آغوش هم آزاد شویم
ما بدن های نیفتاده به زندان داریم
این عاقه ی فراوان محمدزمان عموم ًا با سلب کردن موقعیت و تناقض
دست می دهد :عنوان مجموعه« :پیش رو دور برنگردان است»

هس��تند مثل اژدهای فس��رده ای که موانا در مثنوی بیان می کند ،همان
اژدهای غول پیکر یخ زده ی پشت کوه که روزی کسی به شکار آن می
رود .به خیال مهار کردنش  .و زمانی که اژدهای منجمد در حرارت آفتاب
از انجماد خارج می شود آن انرژی هولناک آزاد شده و شهری را می بلعد !
اسم این اژدها چیست ؟
موانا می گوید نفس  .سهروردی می گوید ظلمات  .برخی آن را لیبیدو
و انرژی های پنهان درون می نامند  .سهروردی در عقل سرخ می گوید
راهرو و سالک باید از روشنایی به دل ظلمت بزند اما این راه پر خطریست
و راهجویان بسیاری در این ظلمت ماندند و در سرزمین تاریکی پرسه
زدند و در آن شب سیاه گم گشت راه مقصودشان .
سهروردی خیلی محکم و مطمئن می گوید راه رسیدن به چشمه حیات و
حقیقت و پیشرفت روح و روان آدمی رفتن به دل تاریکی و خروج از آن
است  .همان فراید آزادسازی لیبیدو .
لیبیدو (زیست مایه ) از نظر زیگموند فروید عاملی غریزی است و پر از
ان��رژی در درون نهاد که تمایل به بقا و فاعلیت دارد  .لیبیدو با مرگ می
جنگد و می کوشد انسان را در هر زمینه به پیروزی برساند  .لیبیدو از نظر
او بیش از هر چیز معنای جنسی دارد .
اما یونگ لیبیدو را به عنوان غریزه ی عمومی حیات یا انرژی روانی تعریف
می کند که بر خاف فروید قابل تقلیل به غریزه ی جنسی نیست .
یونگ لیبیدو را به عن��وان غریزه عمومی حیات یا انرژی روانی تعریف
میکند که (برخاف نظر فروید)قابل تقلیل به غریزه جنسی نیست بلکه
دربرگیرنده همه کنشهای انسانی -برای نمونه گرسنگی و میل به تقلید-

زیبایی ات به هیچ کسی در خطاب بود!
قص ِد نوشید ِن تا ا ّو ِل فنجان داریم
پشت سر لشگری از پیش به فرمان داریم
این تناقض گاه با وضعیت تقابلی و گاه با تضاد درکلمه به وجود می آید
مثل هیچ و فعل ایجابی:
آن صخره ای که سر زده گاهی به آبهام
در پای پیش رفته ی عمق سرابهام
همواره روبروی منی در نبود من
هی دید ِن نبودِ توام توی خو ابهام!
بِپَر از این لبه ا ّما به هوا بعد از این
َق ّله آغاز سقوطی است که پایینی نیست
برای اینکار او از مراعات نظیر ،جناس ها و تداعی های بس��یار استفاده
توجه��ش را از جمله (یا هر واحد
کرده که به نظر می رس��د درنهایت ّ
بزرگتر از واژه) به کلمه تقلیل داده است.
دیگر ماقات خدا را هم رها کردیم
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در یک گفتمانم ممکنه «چرا؟» و پرسش بیاد .نه نه! اون چیزي که در طبیعت
مسائل ذهنيي ما یا در طبیعت ابژه و عینیّات ما باهاش برخورد ميکنیم و
انگیزه ميبخشه تا از یه دید زیبایيشناسانه برخوردار بشیم ،پرسشه .یعني
هر هنر خوبي ش��ما رو مس�� ّلح ميکنه به اون پرسشي که دنبال خودش
ميکشه .حاا این ممکنه یه واژه باشه در ساختار شعر .بارها صحبت شده،
ساختار چیزیه که امکان معني رو ایجاد ميکنه .این امکان معني رو ایجاد
کردن یکي از نهاديترین چیزهاست در زمینه ساختار که خیليها به آن
نرسیده بودن .ا ّما حاا هنرها به هم نزدیک شدن ،همونطور که زبانها و
م ّلتها و  ...در بحث شعر هم ميخواستم بگم نزدیکتر شدن این هنرها
به همدیگه و مث ً
ا یکيش سینما به واسطهي رشد تکنولوژي  .همون کاري
که سینماگر با دوربینش ميکنه شاعر با کلمات ميکنه ،با پیشرفتهاي
س��ینما و دوربین ،کاربرد کلمه و وضعیّت مطلوبتري پیدا کرد .منظور،
کاري که آقاي فرازجو در این ش��عر ميکنه ،اون اش��راقیّتي رو که پنهان
بود در ّ
تفکر انسانيي قرنهاي قبل ایرانیان ،اینو بسیار زیرپوستي) به قول
تئاتریا (با ساختاري که تولید ميکنه در این غزل ،امکان معناهایي رو ایجاد
خاص این غزل به
ميکنه  ،برای کسانی که زمینه اش رو دارن ،واژگان
ّ
ذهنشون تلنگر ميزنه و به پرسشانگیزي ميرسونه ،من دوست دارم این
کار رو بخونم تا بیشتر صحبت کنیم و ادامهي بحث رو پي بگیریم« .سقوط
جملهاي بود درانتهای این شیب/ومانشسته بودیم در آستا ِن تخریب/سقوط
و بعد جسمی عجیب ماند و انجیر/برهنه،خسته،رفتیم به خوابِ گندم و
سیب/زمین س��کوت میکرد ،زمین به ما نمی گفت /نخست،واژه بودیم
در آیه های تقریب/زمان گذشت و یک روز رسید عقلِ سرخی/نشست
و س��اخت از عشق،زبان،زبا ِن ترکیب/وگفت :آی مردم!به بعد بازگردید /
به س��رزمینِ بازان،به ابتدای این شیب ».دوستان »پرسش«ي که گفتم این
غزل »خیلي» ایجاد ميکنه ،هر س��طرش منو پرتاب ميکنه و گذشته از
اس��طورههاي مذهبي و خود اسطورهي اشراقي که در نفس ترکیب عقل
سرخ و شیخ اشراق هست ،درش بسیاري از نگفتههاي تاریخ فلسفي و
هنريي ما هست؛ همان چیزي که حافظ نگفته ا ّما در شعرهاش به نوعي
گفته .این» بازگشتن به بعد« ،هموني ميشه که در زبان حافظ ميشه «مرغ
باغ ملکوتم نیم از عالم خاک» البته یک بُعدش اینجوریه .وگرنه ایدهآلیستي
نیست و واقع ًا یکي از زیبایيهاي این غزل در نوسانیه که ایجاد ميکنه و این
تعلیقیه که بین ما ،به مفهوم ِماي مخاطب ِباگوینده ایجاد ميکنه .سوژهاي
که شاعر به کار برده به عنوان شخصیّتي که در این غزل گویندگي رو از
طرف ش��اعر ،حاا گویندگيي تاریخي ،اسطورهاي و  ...انجام ميده .در
این غزل بس��یاري از ابعاد هست که ميشه در موردش صحبت کرد ا ّما
چون فقط ميخواستم اشاره کنم ،یه شعري هست که ميخونم از یه شاعر
آمریکایي و بعد اگه فرصت شد بحثي و « ...درختهاي جنوب میوههاي
عجیب و غریبي دارند /درختهایي که برگها و ریشههاش��ون خونیه/
و بدنهاي س��یاهي که باد جنوبي به آرومي تکونشون ميده /میوههاي
عجیب و غریبي از درختان صنوبر مع ّلقاند /چشمهاي از حدقه بیرون زده/
دهنهاي کج شده /عطر شیرین مگنولیاهاي تازه با بوي تند گوشتهاي
سوخته /میوههایي که کاغها نوکشون ميزنن /بارون اونا رو ميشوره /و
باد شیرهي اونا رو ميمکه /میوههایي که آنقدر زیر آفتاب ميمونن تا بگندن
و رو زمین بیافتن /سرزمینهاي جنوبي ،میوههاش عجیبن /سرزمینهاي
جنوبي ،میوههاش تلخن» دوس��تان این ترانه معروفه به لینچ؛ لینچي که
جهاني ش��د .همین ترانه از یه مع ّلم آمریکایي بود در  ،1930البته خوب
ش��نیده بود و خونده بود .لینچ کردن بعد از این که در تاریخ جنگهاي
استقال ا ّولین بار این کلمه اومد و بعد رفت انگلستان و اروپا و در مقابل
لینچینگ همون به اصطاح زجرکش کردن رو ميذارن که ما هم داشتیم
در ادبیّاتمون ،امثال حس��نک وزیر و عینالقضات همداني رو ،که اینجا
نخبهها و دانشمنداي ما رو مثل خود شیخ اشراق و خیلیا دیگه هم اینجا
در واقع لینچ ميکردن به همون مفهوم زجرکش کردن ،اونجا هم به همین
شکل ،ميزدن ،ميکشتن ،شکنجه ميکردن ،تو آتیش ميسوزوندنشون و
بعد اون چیزي که باقي مونده بود رو آویزون ميکردن تا موقعي که طنابا
بپوسه و بیافتن ،بعد بگیرن و چالشون کنن و ..به هر حال من منظورم این
بود که چقدر هنرها به هم نزدیک ش��ده )وقت��ی باب دیلن این ترانه رو
خوند جهانی ش��د( شعر کوتاهي که خوندم )در سه بند)چقدر زیبا این
مسائل رو ميرسونه همونطور که آقاي فرازجو در»سقوط« اون غزلي که
خیلي هم طواني نیست ،خیلي از نگفتههاي تاریخي منو در ذهنم ایجاد
پرسشبرانگیزي کرد .من این شعر رو اگه آوردم نه به خاطر شباهت بود.
اون متفاوته مس��ائلش .ا ّما زیبایيي نزدیک بودن ،اینه که هر دو در چند
سطر هستن و این غزل خوشبختانه در همین اندک مصاریع و ابیات ،شما
ميبینین که ک ّلي پرسش در ذهن مخاطبین خودش ایجاد ميکنه.

این پ ّله ها ما را به روی منبر آورده
به نظر در تداعی ها هنوز مطلوب طلب محافظه کار است:
در این بیت که کیفیتش مانند اغلب بیتها در مصرع دوم است:
از شکستند یکی مانده در این پنجره ها
من که ی ک پنجره ی بیشتر از خورشیدم
گاه گاهی به هوای تو زمین می لرزد
آه من باعث مجنون شد ِن این بیدم!
و اینکه در اغلب اشعار او ،سطر دوم و بیش از آن قسمت پایانی سطر
دوم خاصیت پایان بودگی ،تمام شدگی و قطعیت دارد .برخاف آنچه
در تداعی ها و به یاد آوردن ها همراه است؛ متکثرتر ،پریشانتر ،اشتباه تر
و روبه فراموشی تر.
(این ابیات رو هم که به نظرم جالب میان همینطوری آخر مطلب گذاشتم
تا اونایی که کتاب رو نگرفتن که بخونن و لذت ببرن بخرن بیشتر حال
کنن.
چه ُمردنی است که هر بار باز زنده شوی
و شانه های خودت این جنازه را ببرند؟!
که در مصرع ا ّول باز زنده شوی ،با زنده شوی رو موقع خواندن احضار
می کنن.
و از همین شعر مصرع« :درخت ها همگی احتمالَن تبرند»
و یا مصرع« :چتر ،بازیست که اندازه ی باران داریم»
و یا« :فاصله آمد و از دور خودم را دیدم
سالهایست که دنباله ی می گردیدم!

میباشد .به طور کلی لیبیدو به دست طبیعت بین نظامهای مختلف کنش
سرشکن میشود و نمیتوان آن را به طور کامل از این کنشها منصرف
ساخت.
کم ش��دن یا از دس��ت دادن لیبیدو ممکن است ناشی از عوامل عضوی
مانند پیری یا بیماری مزمن باشد .تعارضهای هیجانی هم ممکن است
باعث کاهش لیبیدو ش��وند .در روانکاوی بی��ش از همه به این نوع دوم
لیبیدوتوجهمیشود.
از آنجایی که یونگ لیبیدو را تقلیل به غریزه ی جنسی نمی کند و فروید
هم لیبیدو را به نوعی انرژی حیات می داند و انرژی پیشرفت اما هر دو در
نهایت لیبیدو را در زمره ی غرایز میشمرند .
در نگاه نویسندگان و شاعران و هنرمندان بیش از همه نیروی حیات بخش
والهام بخش لیبیدو به چشم می خورد مخصوصن نویسندگانی که ریشه
های اساطیری در کنار اندیشگانی نویسی عرفانی درآثارشان به چشم می
خورد  .آنها که شیدایی ناب تری در آثارشان هویداست در این میان « گوته
« را در فاوست بهترین مصداق می توان شمرد
فاوست در ازای بهرمندی از موهبات زمینی  ،ثروت و دانش ها روح خود
را به شیطان می سپردکه این همان ورود به بیراهه هست برای عارف ورود
به ظلمات که درنهایت نیروی عش��ق معشوقه ی فاوست باعث رهایی
فاوست از ظلمت و نیمه ی تاریک روان می شود فاوست نجات پیدا می
کند ولی شیخ صنعان در عطار در ورطه ی ورود به بیراهه گم می شود :
دختر ترسا چو برقع برگرفت /بند بند شیخ را درهم گرفت  .برای رفتن

به بیراهه شاید بتوان گفت همان سلک سالکان و عرفا و تناقضش با کردار
شریعت بهتر مثال است
در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت
و یا موانا که می گوید :
عجبا نماز مستان تو بگو درست هست آن ؟
و
در قبله ام چه ها شد که نماز من قضا شد
ام��ا اینکه چقدر فرایند تصعید به قول یونگ در این ورود به بیراهه در
سلک عارف یا هنرمند یا  ...اتفاق بیفتد و بتواند خود را از بند ظلمت
برهاند خود حکایتیست و اینکه راه نجات از ظمت ورفتن در بیراهه و
خروج از آن چیست حکایتی دیگر

