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افسانه فرقدان

اکنون 12 ســال از آبان ماه ســال 
1386 و آن »ســه شــنبه سنگین و 
بی حوصله« که قیصــر امین پور برای 
همیشه دانشکده ادبیات را ترک کرد 
تا تنها در شــعرهایش منتشر شود، 
می گذرد. 12 سالی که به اندازه همان 
سه شنبه نامیمون، سنگین و در سکوت 
گذشــت. قیصر امین پــور دوره های 
مختلف زندگی شــخصی و هنری و 
کاری اش را با نوسان های زیادی طی 
کرد و از این روی، موجب شد تا بسیاری 
از منتقدان و مخاطبان جدی شعر، او 
را گاه به این جنــاح و گاه به آن جناح 
متصــل کنند. غافــل از این که قیصر 
امین پور عال.وه بر این که حق داشــته 
است در دوره های مختلف فکری اش 
تصمیمی را بگیرد که به آن معتقد بوده 
است و از آن گذشته، باید به عنوان یک 
شاعر تأثیرگذار مورد بررسی و واکاوی 
قرار گیرد. نقد بر شــعر یک شاعر باید 
به متن برگــردد، نه موضع گیری یک 
منتقد نسبت به شــاعر و هنرمند. اما 
افسوس که تندروی های گاه این سویه 
و گاه آن سویه از نگاه بی طرفانه و جدی 
نسبت شعر او جلوگیری کرده است و 
به همین دلیل بررسی شعر این شاعر 
با تمام محتوایاتش و حتی نوع اندیشه 
و نگاهش مغفول با قی مانده اســت. 
بنابراین برای روشــن شدن گوشه ای 
از وضعیت شــعر این دوره ضروری به 
نظر می رسد که بدون تعصب سکوت 
را بشکنیم و حرف زدن درباره شعر او 

را آغاز کنیم. 
زبان و سبک شــخصی شعر قیصر 
امین پور چنان اســت کــه مخاطب 
جدی و منتقد شــعر می تواند بدون 
دیدن امضای او پای شــعر، نام خالق 
آن را حدس بزند و ایــن یعنی این که 
قیصر امین پور چه خــوب و چه بد و 
چه حتی در حد متوســط توانسته به 
شخصیت شــاعری خود دست یابد و 
این یعنی این که واکاوی و بررسی شعر 
او بدون در نظر گرفتن این سویه یا آن 
سویه بودن دوره های مختلف زندگی و 
شعری او می تواند برای روشن و شفاف 
کردن راهی که او در پیش گرفته بود، 
تأثیرگذار باشــد. از این روی صفحه 
کتاب بر آن شــد تــا در دوازدهمین 
ســالگرد نبودن قیصر امیــن پور در 
عرصه شعر معاصر، تا آن جا که مجال 
است نگاهی جدی به شعر قیصر امین 
پور داشته باشد. شــاید یادآوری این 
نکته ضروری باشد که قیصر امین پور 

تعدادی متن ادبی را نیز به چاپ رسانده 
بود که از شهرت کمتری برخوردارند. 
همچنین قیصر به عنوان یکی از شاعران 
در عرصه شــعر کودک و نوجوان نیز 
شناخته شــده اســت که این بخش 
از شــاعری او نیز در ســایه شعرهای 
بزرگسالش اندکی مغفول باقی مانده 
اســت که در اثنای این متن به هر سه 

مورد اشاره هایی خواهد شد. 
قیصر امین پور در 2 اردیبهشــت 
ما 1338 در خوزســتان متولد شــد 
و جنــگ را از نزدیک تریــن فاصله با 
گوشت و پوست و خونش لمس کرد، 
دکتــرای ادبیات گرفــت و تا آخرین 
روز زندگی اش در دانشــکده ادبیات 
دانشــگاه تهران به تدریس مشغول 
بود. دســتخط اش هنــوز روی تخته 
سیاه دانشگاه تهران بود که کالس را با 
پارچه های سیاه پوشاندند. 8 آبان ماه 
1386 »حرف آخر عشق« به الفبای 
مرگ رسید و دستور زبان عشق کامل 
شد و او در اوج سرودن و از عشق گفتن، 

خاموش شد. 
آثار قیصر امین پور شامل: تنفس 
صبح، در کوچه آفتاب، توفان در پرانتز 
)نثــر ادبی(، منظومه ظهــر روز دهم 
)شعر نوجوان(، مثل چشمه، مثل رود 
)شعر نوجوان(، بی بال پریدن )نثر ادبی، 
نشــر افق(، مجموعه شعر آینه-های 
ناگهان )نشر افق(، به قول پرستو )شعر 
نوجوان، نشر افق(، گزینه اشعار )نشر 
مروارید(، مجموعه شعر گل-ها همه 
آفتابگردانند ) نشر مروارید(، مجموعه 
شعر دستور زبان عشق )نشر مروارید(.

شعر؛ از زرتشت تا نیما 
از آن هنــگام که نخســتین بروز 
احساسات بشر روی غارها و صخره ها 
نقش بســت تا بتواند از طریق تصاویر 
حرف بزند، تا آن هنگام که صوت هایی 
بی ســاخت و معنا، وسیله ارتباط قرار 
گرفت تا کلمه انشاء شــود و شعر در 
بکرتریــن پس زمینه ذهــن آدمی 
شکل گرفت و اشوزرتشت گاثاها را با 
واژه هایی هجایی ســاخت تا زیبایی و 
شعور هستی را در سرودهایش در روح 
اوســتا جاری کند و عنوان نخستین 
شــاعر را به نام خودش ثبــت کند، تا 
امروز، شــعر راهی دشــوار، ناهموار و 
پرخار را طی کرده است و از شعر سبک 
خراسانی، عراقی، هندی، واسوخت و 

تا رسیدن شعر به نیما. 
و در حالی که تجــدد و مدرنیته در 
شعر، در آستانه رســیدن به یک سده 
اســت و نزدیک به صد سال از سرودن 
»افســانه« نیما می گذرد، هزار سال 
سیطره شعر کهن، شــعر معاصر را با 
نام »شعر نو« به حیطه نقد می کشاند. 

شــعر امروز همواره جوالنگاه آزادی، 
اندیشــه های نوظهور و جنبشــی نو 
به ســوی تمدن و اندیشه و حاکمیت 
خرد مدرن است. شــعر امروز نه تنها 
در فرم و ساختار، بلکه در مضمون هم 
کنش پذیری فردی و اندیشــه انسان 
مدرن و در نتیجه افول اندیشه صوفیانه 

و رمانتیسم کهن است.
چند صدایی شــعر مدرن در برابر 
تک صدایی شعر کهن خارج از هر گونه 
قالب استبدادگونه اش جوالنگاه اندیشه 
انسان معاصر در معنای فردیت، جمع 
را به مکاشفه می کشــاند. شعر مدرن 
به همین لحظه و زمــان و مکانی که از 
آن زاده می شود، می پردازد. بنابراین 
چه در فرم و ساخت و چه در مضمون 
و درونمایه، ضرورت مبرم امروز است. 

شاعرانه ترین مردم دنیا
پوپ، مستشــرق بزرگ آمریکایی 
می گوید: مردم ایران شــاعرانه ترین 
مردم جهان هســتند به شهادت هزار 

سال شاعرانگی. 
بی تردیداز هز 10 نفز ایرانی، 9 نفر 
این شاعرانگی را در سرشت خود دارند. 
قیصر نیز این گونه بود و در طول حیات 
کوتاهش از شعر و شاعرانگی جدا نبود 
و شعر پیوســته با او بود. این آمیزش 
ذاتی او با شعر تا بدانجا بود که گاه حتی 
حدیث نفــس و اندیشــه و تحلیلش 
نیز بوی شــعر می داد. اما بــه گمانم 
همیشه درگیر این اندیشه مداوم بود که 
به راستی شعر چیست؟ از پس همین 
پرسش بود که تجربه آزمایی هایش در 
شعر و در دوره های مختلف زندگی اش 
در قالب و مضمون و اندیشــه متفاوت 
اســت و این طبیعی ترین روند تکامل 
انسانی است. توقع به جایی نیست که 
شاعری از نخستین گام هایش تا پایان 
شــاعرانگی و نه زندگی، یک طرز فکر 
و یک طرز تلقی از پیرامونش داشــته 
باشد. اندیشه ای که رها و پویا باشد، در 
هر دوره  از تحوالت زندگی نمود بیرونی 
متفاوتی دارد و به این دلیل معتقدم که 
نفس شعر و شــاعرانگی در چارچوب 

قرار نمی گیرد. 
در شعر چیزی ذاتی و درونی وجود 
دارد که حتــی به رغم فقــدان وزن و 
قافیه، باز هم از نثــر، حتی نثری ادبی 
و شــاعرانه متمایز می شــود. از این 
جهت دعوای سنت گرایان با نوپردازان 

نیمایی که قیصر هم در اواخر عمرش 
با آن دســت به گریبان بــود، حتی با 
اســتادش، دکتر محمدرضا شفیعی 

کدکنی اختالفاتی داشت.
 پیرو مکتب ادبی پارناس یا 

»هنر برای هنر«
قیصر امین پور به تعلیم در شــعر 
قائل نبود و در واقــع به نوعی می توان 
گفت پیــرو مکتب ادبــی پارناس یا 
»هنر بــرای هنر« بود که فرانســه با 
ویکتور هوگــو پرچمــداری آن را بر 
عهده گرفته بود. این نوع انتقال پیام 
حتی در داستان نویسی مدرن هم رد 
شده است و در شعر حتی پا را یک قدم 
جلوتر می گذارد و بــا تخیل، تصویر، 
وزن، قافیه و آهنگین بودن واژه ها لذت 
و زیبایی در لحظه و »آن« را نخستین 
شاخصه خودش قرار می دهد. داستان 
کوتاه و داستان بلند با پیرنگ و حوادث 
و در صفحاتی بیشــتر لذت را انتقال 
می دهند، اما به هر حال، هر دوی اینها 
برای ذات خود خلق می  شوند؛ داستان 

برای داستان و شعر برای شعر. 
قیصر امین پور به شــعر این مکان 
و این زمــان و این لحظــه و زیبایی 
ذاتی شــعر قائل بود.  تمام شــاعران 
معاصر از نیما یوشــیج، پدر شــعر نو 
که با شــعور ذاتی اش، الزام شعر نو را 
دریافــت، مهدی اخــوان ثالث که از 
پایه های بنیادین شــعر بــا معماری 

بی بدیل، کاخی ســاخت و در برابر 
مخالفت های ســنت گرایان، بی 
گزند به راه خــودش ادامه داد، 
شعر را به کمال رساند تا شاملو که 

با دگرگونی اساسی در فرم و به 
خدمت گرفتن آهنگ واژگان 
با نبوغی ســتایش برانگیز، 

شعر سپید را پایه گذاشت 
و فروغ که با نگاهی زنانه، به 

قول ویرجینیا وولف در برابر 
هزار سال نگرش مردانه 
درشعر کالســیک، با 
ساختارشکنی و زبانی 
نو، معترضانه عصیان 

کرد. قیصر به جای بردن 
شعر در روزمرگی، روزمرگی را با 

تمام واژگان و محتویاتش که حتی 
گاه ساده و دم دستی می نمود، وارد 

شعر کرد. او قصد داشت با این شیوه به 
تمامی ابعاد وجود انسانی معنا دهد و با 
آوردن آنها به قلمرو شعر، به خصایص 
انسانی -یک انسان عادی- اعتبار دهد. 
قیصر امین پــور همچنان به وزن 
و قافیه اعتقاد داشت و معتقد بود هر 
واژه ای می تواند در جای درست و دقیق 
خودش، با واژه های دیگر ســطرها، 
رنگ و بوی شاعرانه بگیرد و به خدمت 
شعر درآید. قیصر امین پور هم مانند 
تمام شــاعران در دوره های مختلف 
زندگی، متأثر از شــرایطی بود که در 
آن می زیست. بنابراین در اوایل دهه 
شاعری اش، متأثر از فضای پرالتهاب 
سال های اولیه انقالب و جنگ است 
که در زادگاهش با گوشت و پوست و 

خونش لمس می کرد. 
بنابراین به طــور طبیعی همچون 
شاعران پرشــمار آن دوران مضامین 
انقالبــی و جنــگ را البته نــه از نوع 
شعارگونه اش وارد شعر کرد. شعرهای 
او محافظه کارانه نیســتند، اما از نظر 
زیبایی شناختی، معتدل و هنوز اندکی 
خام هستند. آن چه گفتن آن ضرورت 
دارد این است که قیصر در دوره پایانی 
شاعری اش اس اســاس فلسفه شعر 
نیمایی را دریافته بود و راه خودش را با 
شاخصه های شخصی یعنی نوع نگاه، 
نوع کلمات و مضامینــی که دغدغه 

آن ها را داشت، پیدا کرده بود. 
بنابرایــن بســیار معتقــدم که 
شخصیت و شناسنامه شاعری قیصر 
را می توان در آثار اواخر عمر او دریافت. 
چرا که با تغییرات اعتقادی او، نسبت 
به این ها تعلق ذهنی و روحی بیشتری 
داشــت. قیصر امین پــور مضامین 
حماســی و ملی را وارد شعرش نکرد، 
زیرا فردیت » مِن شــاعر« را به جمع 
و »مای کلی« تبدیــل می کرد. زبان 
در شــعر قیصر امین پور ساده، سالم 
و کم حادثه اســت، امــا از موتیوهای 
تکراری، چه قدمایی و چه نو استفاده 
نمی کنــد و همین مســئله ســبک 
شخصی او را می سازد که بدون شک 
به طور مجزا قابل تحلیل هستند. قیصر 
امین پور به دلیل نوع نگاه شخصی اش 
به شعر و زندگی روزمره، این تصاویر در 
شعر او جای خوش کرده است.  درست 

مانند شعر »رفتار من عادی است«:
رفتار من عادی است

اما نمی دانم چرا
این روزها، 

از دوستان و آشنایان، 
هر کسی مرا می بیند،

از دور می گوید: این روزها انگار، 
حال و هوای دیگری داری،

اما ، من مثل هر روزم
با آن نشانی های ساده،

با همان امضا
همان نام 

و با همان رفتار معمولی،
مثل همیشه ساکت و آرام،

این روزها تنها حس می کنمگاهی 
کمی گنگم،

گاهی کمی گیجم.حس می کنم از 
روزهای پیش

قدری بیشتر، این روزها را دوست 
دارم.

گاهی از تو چه پنهان،
با سنگ آواز می خوانم

و قدر بعضــی لحظه هــا را خوب 
می دانم.

این روزها گاهی
 از روز و مــاه و ســال، از تقویم، از 

روزنامه،
بی خبر هستم.

ویژگی شــعر قیصر این است که 
مثل شــعر مهدی اخوان ثالث شعر 
روایی است.؛ قصه می گوید و یک »مِن 
راوی« در برشــی از یک تصویر وجود 
دارد و روایــت می کنــد. امابرخالف 
اخوان که از حماسه و عصیان اعتراضی 
و موتیوهای سیاسی و اجتماعی بهره 
می برد قیصر امین پور تنها به روایت 
زندگی در شــاعرانه ترین شــکلش 
می پردازد. بنابرایــن مضمون نیز در 
شعر او میانه رو است. قیصر امین پور 
در نثرهــای ادبی اش به ســاده ترین 
شــکل ممکن حرف می زنــد، بدون 
حتی ذره ای پیچیدگی. از کتاب »بی 

بال پریدن«
»چــراغ راهنما قرمز می شــود. 
ترمز می کنیم و پشــت چــراغ قرمز 

می ایستیم.
در همیــن لحظه چنــد پرنده از 
روی ســیم های بــرق باالی ســر ما 

برمی خیزند،
بال زنان از چراغ قرمز رد می شوند و 

به طرف دیگر خیابان می روند.
چرا پرنده ها چــراغ قرمز را رعایت 

نمی کنند؟
اما پرنده ها که ماشین نیستند!...«

مطالعه در باب ویژگی های شــعر 
قیصر کتابی می تواند باشد که بررسی 
یگان یگان آن در حوصله اینجا نیست، 
تنها به بخشی از یک شعر نوجوان او نیز 
اشاره ای می کنیم تا تمام جنبه های 
هنری قیصر امین پور را از نظر گذرانده 

باشیم. از مجموعه »به قول پرستو«:
»پیش از این ها فکر می کردم خدا

خانه ای دارد کنار ابرها
مثل قصر پادشاه قصه ها

خشتی از الماس و خشتی از طال
پایه های برجش از عاج و بلور

بر سر تختی نشسته با غرور...« 
اگر چه پس از مرگ قیصر بسیاری 
از جناح ها کوشیدند تا او را به نام خود 
بزنند، اما قیصر نه شاعر راست بود و نه 

شاعر چپ؛ قصیر شاعر درد بود.
»درد حرف نیست

درد، نام دیگر من است«

واکاوی شعر قیصر امین پور، پس از 12 سال سکوت

قیصر، شاعر درد بود

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 چرا کتاب ها را باید 
دوباره خواند؟

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا( به نقل 
از artifice، پاتریشیا میر اسپاکس یکی از محققان 
برجسته حال حاضر آمریکا در حوزه مطالعات ادبی 
است. اسپاکس استاد تمام رشته ادبیات دانشگاه 
ویرجینیا سابقا سمت ریاست آکادمی هنر و علوم 
اتحادیه زبان های مدرن آمریکا را داشــته است. او 
سال ها در حوزه ادبیات و فرهنگ مطالعه تحقیق 
کرده اســت که حاصل آن تعــدادی زیادی کتاب 
درباره روش های مطالعه و فواید آن برای ســالمت 
روح و روان است. یکی از آخرین تحقیقات پاتریشیا 
درباره مزیات و مضرات دوباره خوانی کتاب هاست و 
دالیلی برای این قضیه ذکر کرده است که چرا دوباره 

کتاب ها توسط افراد خوانده می شوند.
 وی دربــاره دالیل اینکــه دوبــاره کتاب ها و 
داستان های تکراری خوانده می شوند به فایده های 
این امر اشــاره می کند و اعتقــاد دارد افرادی که 
به دفعات یک کتاب و داســتان تکراری را مطالعه 
می کنند از ثبــات و امنیت روحــی روانی بهتری 
برخوردار می شوند. به طور کلی داستان های مورد 
عالقه مردم با احساسات، تجربه ها و خاطرات آن ها 
گره خورده اســت و وقتی یک کتاب دوباره خوانده 
می شود تمام آن خاطرات و احساسات خوب تکرار 
می شود و این قضیه حتی برای درمان بیماری های 
روحی روانی موثر واقع شــده است. حتی بسیاری 
از افراد برای به یــاد آوردن خاطرات کودکی خود 
سعی می کنند همان کتاب هایی را مطالعه کنند که 

والدین شان برای آن ها خوانده بودند.
یکی از دالیل آکادمیک دیگری که دوباره خوانی 
کتاب ها را توصیه می کند درباره مزیت های مربوط 
به یادگیری کلمات و مفاهیم صحبت می کند. برخی 
کودکان از والدین شان می خواهند تا برای آن ها بارها 
و بارها یک کتاب را بخوانند و هر بار نیز از آن کتاب 
لذت می برند این درخواست شاید در نظر والدین 
بسیار کسل کننده باشد، اما در حقیقت بچه ها با هر 
بار خواندن کتاب اطالعات بیشتری کسب می کنند.

 کودکانی که درخواست می کنند تا برای شان 
داستان ها تکراری خوانده شود نسبت به بچه هایی 
که یک کتاب را فقط یک بار می خوانند بیشــتر از 
کتاب می آموزند و لــذت می برند. تحقیقات اخیر 
دانشگاه ساسکس انگلستان نشان می دهد که دوباره 
خوانی کتاب داستان به کودکان کمک می کند تا 
لغات و کلمات جدیدی را به دست بیاورند. شاید از 
نظر والدین این کاری بی ارزش باشد اما بچه ها مانند 

روز اول از آن لذت می برند.
 جســیکا هارســت روانشــناس در راس تیم 
تحقیقاتی این دانشگاه آزمایشی را بر روی بچه های 
سه ســاله انجام دادند و دو کلمه جدید را که آن ها 
هرگز نشــنیده بودند به آن ها ارائــه دادند. پس از 
گذشت یک هفته برای گروه اول سه داستان مختلف 
با همان کلمات جدید و برای گــروه دوم تنها یک 
داستان با همان کلمات جدید گفته شد. پس از یک 
هفته آن هایی که تنها یک داستان شنیده بودند در 
بازگویی و به خاطر آوردن و استفاده از کلمات جدید 
بسیار بهتر از گروهی بودند که سه داستان مختلف 

شنیده بودند.
  دوباره خوانی یک کتاب برای کودکان نه تنها 

کسل کننده نیست بلکه به آن ها بیشتر می آموزد.
این یافته ها نشان می دهد که کتاب های بیشتری 
که در خانه هستند اگرچه اطالعات کودکان را باال 
می برد اما این به این معنا نیست که با خواندن دوباره 
کتاب هیچ یادگیری اتفاق نمی افتد. این تحقیقات 
نشان می دهد تعداد کتاب مهم نیست بلکه دوباره 
خوانی هر کتاب ایــن امکان را فراهــم می کند تا 

یادگیری بیشتری اتفاق بیفتد.
 کودکانی که یک کتاب برای آنها چند بار خوانده 
می شود قوه ادراک باالتری نسبت به کودکان دیگری 
دارند که کتاب برای آن ها فقط یک مرتبه خوانده می 
شود. کتاب در نخستین مرحله فقط برای کودک 
نقش یک داستان دارد و دومین بار است که کودک 
در ذهن خود به تشــریح آن می پردازد و در مراحل 

بعدی به کسب اطالت درباره آن کتاب می رسد. 

خبر

قیصر امین پور دوره های 
مختلف زندگی شخصی 

و هنری و کاری اش را با 
نوسان های زیادی طی کرد 

و از این روی، موجب شد 
تا بسیاری از منتقدان و 

مخاطبان جدی شعر، او را 
گاه به این جناح و گاه به آن 

جناح متصل کنند

قیصر به جای بردن شعر در 
روزمرگی، روزمرگی را با 

تمام واژگان و محتویاتش 
که حتی گاه ساده و دم 

دستی می نمود، وارد شعر 
کرد
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