
  نوشتن از قیصر
  

  هاشم کرونی
 

  متن سخنرانی در مراسم سوگیاد دکتر قیصر امین پور در باغ مهر جوان شیراز *
 

از قیص""ر ام""ین پ""ور نوش""تن، مث""ل ش""عرھای قیص""ر، مث""ل شخص""یت قیص""ر، 

عر راح""ت اس""ت از آن جھ""ت ک""ھ قیص""ر در فض""ای ش"". ک""اری اس""ت س""ھل و ممتن""ع

بلک"ھ شخص"یتاً ب"ھ گون"ھ ای . امروز نفس می کشید و نگ"اھی ایس"تا و س"اکن نداش"ت

پ""رورش یافت""ھ ب""ود ک""ھ نگ""اھش رو ب""ھ آین""ده باش""د و ای""ن مس""ألھ ب""رای نس""ل ج""وان 

 .خوشایند است چرا کھ زمینھ ارتباط بیشتر را بین مخاطب و متن فراھم می کند

ی گ"ردد ب"ھ پیچی"دگی از سوی دیگر، این مسألھ س"خت اس"ت و آن نی"ز ب"ر م"

ھای درون شاعری بھ نام قیصر امین پور کھ بھ نظر می رسد در عرص"ھ زن"دگی 

اجتماعی بھ عنوان یک شاعر، سلوکی خاص و ویژه داشتھ و می خ"واھم در اینج"ا 

انطباق ترین تصویر بھ تص"ور آرم"انی ش"اعر در ذھ"ن نس"ل م"ا   بگویم قیصر قابل

و خ"رد را ب"ھ ھ"م آمیخت"ھ و در زن"دگی نی"ز تصویری رندانھ از فردی کھ حس . بود

و می ت"وان . آنچنان سلوک می کند کھ عام خاص او را ھمرنگ خویش می پندارند

او را محب"وب ت"رین ش""اعرروزگار م"ا خوان"د ک""ھ ھمگ"ان از متعھ"دین ادب""ی ت"ا دگ""ر 

  .اندیشان فرھنگی او را بھ پاس شاعر بودنش دوست داشتند

این فرصت از قیصر و نگاه او بھ زندگی  باری با این حال، می خواھیم در

در فرصتی اندک کھ تنھا مجال نگاه کردن بھ برخی جل"وه ھ"ای دلنش"ین از . بگوییم

  .شعر اوست

   

  اعتراض

اعتراض، شاخصھ اصلی نسلی است کھ خود را نس"ل س"وختھ ش"عر انق"الب 

 کسانی کھ در غوغای اجتماعی سالھای نخست پیروزی انقالب، بر طب"ل. می دانند

از ای"ن گ"روه، . ھنر متعھد کوبیدند و م"ی خواس"تند ب"ا ھنرش"ان دنی"ا را ع"وض کنن"د
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ع""ده ای قاب""ل توج""ھ ھن""وز ھ""م س""رگرم ص""دور آرمانش""ان ب""ا زب""ان ھنرن""د و منتظ""ر 

گفت"ھ ب"ود غرب"ال ب"ھ دس"ت از " نیم"ای ب"زرگ"حصول نتیجھ، اما ب"ھ مص"داق آنچ"ھ 

گروه، شعر چند تن ب"ھ عن"وان  از آن. پس کاروان آمد و تنھا چند تن بھ جای ماندند

نمونھ ھایی در راستای ھنر ناب باقی مانده کھ آثار قیصر سر آمد آنان است اما ب"ھ 

  .اعتراض است کھ نمود یافتھ است  نحوی در آثار ھمھ آنھا این

   

  وقتی جھان

  از ریشھ جھنم

  و آدم

  از عدم        

  و سعی

  از ریشھ ھای یاس می آید        

  اوت سادهوقتی کھ یک تف

  در حرف                         

  کفتار را

  بھ کفتر         

  تبدیل می کند                 

  باید بھ بی تفاوتی واژه ھا

  و واژه ھای بی طرفی

  مثل نان                       

  دل بست                               

  نان را

  از ھر طرف بخوانی        

  !نان است                                 

  )١٠۶گزیده اشعار ص ( 
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با این ھمھ ژرفای اعتراض در شعر قیص"ر، ب"یش از بس"یاری از ھمنس"الن 

بھ این دلیل است کھ در شعرھای قیص"ر بس"یار ب"ا پرسش"گری روب"روییم و . اوست

در ش""عر او پس""امدی ب""اال دارد و ام""روز اعت""راض " چ""را " ب""ھ ص""ورت مش""خص 

  .ھ نیستسھل انگاران

   

   

  بغض ھای کال من چرا چنین

  گریھ ھای الل من چرا چنین

  دل مجال پایمال درد بود

  تنگ شد مجال من چرا چنین؟

  ای چرا و ای چگونھ عزیز

  جرأت سوال من، چرا چنین؟

  ١٩ص                                                    

   

  :مل داردوزنی قابل تأ" چرا" یا در این شعر کھ بازھم 

   

  بھ باد رفت" مبادا" مباد گشت و " بادا" 

  در گلو شکست" چرا" زیاد رفت و " آیا" 

   

با این ھمھ جنس اعتراض قیصر بھ گونھ ای است کھ او را در ع"ین فری"اد  

  :بھ نوعی سکوت وا می دارد و فریاد او و زبان حال سکوت است 

   

  حنجره ھا روزۀ سکوت گرفتند

  وت گرفتندپنجره ھا تار عنکب
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  عقده فریاد بود و بغض گلوگیر

  بھت فصیح مرا سکوت گرفتند

  ١٠٨ص                                                     

   

و البت""ھ " غ""م ن""ان " از جمل""ھ جل""وه ھ""ای دیگ""ر ای""ن نمون""ھ اعت""راض، مس""ألھ 

  :جایی مثالً می گوید. نشان دادن تأثیر آن در روند ھمین اعتراض ھاست

   

  عاشقان گرسنھ مرگند: عره زدمن

  درد مرا قوت الیموت گرفتند

  ١٠٨ص                                                     

  ساده بودن عادتی مشکل نبود

  سختی نان بود و باقی ساده بود

  ١١١ص

   

و البتھ در شعری دیگر بھ روزمرگی ھای زندگی م"ی پ"ردازد و فرص"ت از دس"ت 

  :انگی رفتن دردھای جاود

   

   

   

  پس کجاست؟

  چند بار

  خرت و پرت ھای کیف باد کرده را

  زیر و رو کنم

  پوشھ مدارک اداری و گزارش اضافھ کار و کسر کار

  کارت ھای اعتبار
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...  

  پس کجاست؟

  یادداشت دردھای جاودانگی

  ۴٣ص                                                 

  خستگی و دلزدگی

گویا این سرنوشت شاعران نسل ھای اخیر اس"ت ک"ھ بس"یاری از پ"س اعت"راض ب"ھ 

دلزدگ""ی و خس""تگی ای ک""ھ حاص""ل ب""رآورده . گون""ھ ای دلزدگ""ی و خس""تگی برس""ند

خواس"تھ ھ"ایی ک"ھ ش"اعر در مق"ام مص"لح . نشدن خواست ھ"ای ش"اعران ب"وده اس"ت

  .اجتماعی آن را برای اصالح امور جامعھ طلب کرده است

   

  ز آرزوھا، آرزوھای شعاریخستھ ام ا

  شوق پرواز مجازی، بالھای استعاری

  لحظھ ھای کاغذی را، روز و شب تکرار کردن

  خاطرات بایگانی، زندگی ھای اداری

  آفتاب زرد و غمگین، پلھ ھای رو بھ پایین

  سقف ھای سرد و سنگین، آسمانھای اجاری

  ۴۶ص 

   

  گفتی غزل بگو، چھ بگویم، مجال کو

  غزل شور و حال کوشیرین من، برای 

  رفتیم و پرسش دل ما بی جواب ماند

  حال سوال و حوصلۀ قیل و قال کو

  ۴٩ص

   

  خستھ ام از این کویر، این کویر کور و پیر
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  این ھبوط بی دلیل، این سقوط ناگزیر

  ١١٣ص

   

  :با این ھمھ، قیصر خستھ و دلزده، ناامید نیست و نگاھش رو بھ فرداست

   

  یمسراپا اگر زد و پژمرده ا

  ولی دل بھ پاییز نسپرده ایم

  ١٢١ص 

   

علت این مسألھ بھ تفکر فلس"فی او ب"ر م"ی گ"ردد ک"ھ ریش"ھ در جھ"ان بین"ی دین"ی او 

  .دارد

   

  تفکر دینی

ب""ا ای""ن ھم""ھ او خ""ویش را مبل""غ . دی""ن در س""اخت ذھن""ی قیص""ر جایگ""اھی وی""ژه دارد

عاری تفکر دین"ی مذھبی نمی داند و در پی استفاده از شعر بھ مثابھ منبر و ابزار ش

اس"ت ام"ا ب"رخالف غال"ب ) ع(نگاه کنید بھ این شعر کھ درب"اره ام"ام حس"ین . نیست

شعرھای رایج زمان ارائ"ھ ای"ن اث"ر، س"عی ش"ده ب"ا گ"رایش ب"ھ س"مت ھن"ر ن"اب، در 

  :الیھ ھای زیرین این اثر، تفکرشاعر ارائھ شود 

   

  تاریخ عاشقان

  فھرست کوچکی

  از بی شمار نام شھیدان توست

  مبرانپیغ

  بھ نام تو سوگند خورده اند

  و شاعران گمنام
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  تنھا بھ جرم بردن نام تو مرده اند

  زیرا کھ نام کوچک تو

  شرح ھزار نام بزرگ خداست

  زیرا ھزار نام خدا

  !زیباست

  ٨٩ص 

   

و می دانیم کھ معنای لغ"وی ن"ام حس"ین، ب"ھ معن"ای زیباس"ت و البت"ھ در ھم"ین ش"عر 

ی اش"اره ک"رد ک"ھ ب"دون درافت"ادن در ورط"ھ ش"عار، ھای  می توان بھ کدھا و ارجاع

ب"ھ عن"وان مث"ال تلم"یح س"یب و جایگ"اه آن در . یادآور جل"وه ھ"ای دین"ی قض"یھ اس"ت

  :تفکر عاشورایی

   

  نام تو چیست؟

  لبخند کودکی است

  کھ با حالتی نجیب

  لب باز می کند

  کھ بگوید

  "سیب" 

  ٨٨ص

  :انتظار در اشعار وی جست جلوه دیگر این تفکر دینی را می توان در درونمایھ

   

  !آه...چھ اسفند ھا

  چھ اسفندھا دود کردیم

  برای تو ای روز اردیبھشتی

  کھ گفتند این روزھا می رسی
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  از ھمین راه

  ١٠٢ص

   

  این روزھا کھ می گذرد ھر روز

  در انتظار آمدنت ھستم

  اما

  با من بگو کھ آیا، من نیز

  در روزگار آمدنت ھستم؟

  ۶۵ص 

   

ساختھ شده در ش"عر اخی"ر، بس"یار ب"ھ فض"ای ذھن"ی ف"روغ در ش"عر  کھ البتھ فضای

  .کسی کھ مثل ھیچ کس نیست نزدیک است

   

  روزی کھ سبز زرد نباشد

  گلھا اجازه داشتھ باشند

  ھرجا کھ دوست دارند

  بشکفند 

  دلھا اجازه داشتھ باشند

  ھر جا نیاز داشتھ باشند

  بشکنند

  ۶٣ص

   

  نوستالوژی کودکی

ل تأمل در شعر قیصر کودکی است و این عجی"ب نیس"ت از جملھ تم ھای قاب

ای"ن ت"م را در . از شاعری کھ سعی در زاللی داشتھ و می دان"یم ک"ھ کودک"ان زاللن"د
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آث""ار او م""ی ت""وان ب""ا س""رودن ش""عر ب""رای نوجوان""ان و کودک""ان و روزنام""ھ نگ""اری 

  .کنار ھم قرار داد) سردبیری سروش نوجوان( برای آنان 

   

  امدرخواب ھای کودکی 

  ھر شب طنین سوت قطاری

  از ایستگاه می گذرد

  ٣٧ص 

   

  کودکی ھایم اتاقی ساده بود

  قصھ ای دور اجاقی ساده بود

  شب کھ می شد نقش ھا جان می گرفت

  می شدم پروانھ، خوابم می پرید

  خواب ھایم اتفاقی ساده بود

  ...زیر سقف ما کھ طاقی ساده بود

  ١١١ص 

   

  زیبایی ھای شکلی

نوش""تار بیش""تر ب""ھ جل""وه ھ""ای درونمای""ھ ای و محت""وایی آث""ار قیص""ر ھرچن""د در ای""ن 

پرداختیم اما حیفم می آی"د یک"ی دو نمون"ھ زیب"ا از توانمن"دی ھ"ای او در راه س"اختن 

  ادبیات ناب راذکرنکنم

   

. کشف ھای تصویری در آثار قیصر، گاه لحظھ ھای بسیار زیبایی را رقم می زن"د

  :گفتھ شده" حسیننام " مثالً در این شعر کھ برای 

   

  لبخند
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  در تلفظ نامت

  !ضرورتی است

  ٨٨ص

   

  .کھ می دانیم تلفظ نام حسین با نوعی لبخند ملیح در چھره ھمراه است

   

  :یا این بازی زیبا با حرف قاف

   

  و قاف

  حرف آخر عشق است

  آنجا کھ نام کوچک من

  !آغاز می شود

  ٩٨ص 

م"ا ش"اعر نمردن"ی اس"ت اگ"ر ا. باری در ھر حال ام"روز قیص"ر در می"ان م"ا نیس"ت

  ...شاعر را از دریچۀ شعرھایش ببینیم و قیصر 

   

   

  ٨۶آبان  -شیراز

   

   

   

چggاپ نھggم  -تھggران، انتشggارات مرواریggد -کلیggھ اشggعار از کتggاب گزینggھ اشggعار قیصggر امggین پggور

  .، نقل شده است ١٣٨۵

*   
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