نگاهی نو به اشعار قیصر امینپور به قلم ریحانه رزمآرا

شاعر دردوارهها

«و قاف
حرف آخر عشق است
آنجا که نام کوچک من
آغاز میشود»...
انگار هفت شهر عشق را گش��ته و برای ما «دس��تور زبان عشق» را به
ارمغان آورده .ما ولی تمام راههای عشق را که طی کنیم ،تازه میرسیم به
نام کوچک او! قیصر امینپور ،البته نام دیگری هم برای خودش انتخاب
کرده ،به گمانم هیبتآورتر از نام خودش :درد!
«درد ،حرف نيست
درد ،نام ديگر من است
من چگونه خويشتن را صدا کنم؟»
امینپور سه شعر دارد به نام «دردوارهها» و چندین شعر دارد برای حرف
زدن از دردهای مردم یا شاید دردهای خودش...
«دردهای من

گرچه مثل دردهای مردم زمانه نيست،
درد مردم زمانه است»...
سال  ۱۳۷۸قیصر امینپور در بین راه تهران تا رودسر ،تصادف میکند
و آس��یب ش��دیدی به کلیهاش وارد میش��ود .تصادفی که میگویند
آسیبهایش چنان بود که چند سال بعد منجر به مرگ او شد .اما ...مگر
ممکن است یک تصادف ریشهی این دردها باشد؟
«دردهای پوستی کجا؟
درد دوستی کجا؟!»
«آینههای ناگهان» قیصر را ورق میزنم .هر س��ه شعر «دردوارهها» را
اردیبهشت  ۶۷سروده است .بیش از ده سال قبل از تصادفش...
ویکیپدیا را باز میکنم؛ قیصر امینپور ،زادهی اردیبهشت سیوهشت.
حساب میکنم :از  ۳۸تا  ۶۷میشود  ۲۹س��ال؛  ۲۹سالگی و این همه
درد؟!
«اولين قلم
حرف حرف درد را
در دلم نوشته است
دست سرنوشت
خون درد را
با گلم سرشته است

پس چگونه سرنوشت ناگزير خويش را رها کنم؟»
«درد» به کلیدواژهی اشعار قیصر بدل شدهاست .و مگر میشود شاعر
دردآشنایی مثل قیصر ،در دههی ش��صت زندگی کند و درد جنگ را
به تصویر نکشد؟ جایی ،انگار قیصر نهیب میزند به مثال روشنفکران:
«ما که این همه برای عشق
آه و نالهی دروغ میکنیم
راستی چرا
در رثای بیشمار عاشقان
که بی دریغ
خون خویش را نثار عشق میکنند
از نثار یک دریغ هم
دریغ می کنیم؟!»
و البته به ج��ز آنها که از نثار ی��ک دریغ هم دری��غ میکنند ،قیصر با
دیگرانی که از جنگ میسرایند هم متفاوت است .اگر آنها گوشهای دور
نشستهاند و قلمی میزنند ،این شاعر اما در بطن حادثه بود ه است .قیصر،
سال  ۱۳۵۹در شهر خودش دزفول ،سالح سرد سخن را زمین میگذارد
و از تفنگ و فشنگ و موشک میسراید ...با این که شاید موشک ،زیبایی
کالمش را بکاهد...
«اما

موشک
زیبایی کالم مرا میکاست...
گفتم که بیت ناقص شعرم
از خانههای شهر که بهتر نیست
بگذار شعر من هم
چون خانههای خاکی مردم
خرد و خراب باشد و خونآلود»...
قیصر چنان ماالمال درد مردم اس��ت که خود گویی زبان به اذعان این
واقعیت در «شعری برای جنگ» میگشاید و اعتراف میکند که از درون
سینهها خبر دارد...
«اینجا خبر همیشه فراوان است
اخبار بارهای گل و سنگ
بر قلبهای کوچک
در گورهای تنگ
اما
من از درون سینه خبر دارم
از خانههای خونین
از قصهی عروسک خونآلود
از انفجار مغز سری کوچک
بر بالشی که مملو رؤیاهاست
رؤیای کودکانهی شیرین»
جنگ با درد گره خورده و درد با عش��ق .اصال «از غ��م خبری نبود اگر
عشق نبود »...و این هر سه :درد و غم و عشق ،با نام قیصر امینپور گره
خوردهاند ...نامی که خواسته بود تا عاش��قان جهان اضافهاش کنند به
شمار نامهایشان...
«ای شما!
ای تمام عاشقان هر کجا!
از شما سؤال میکنم:
نام یک نفر غریبه را
در شمار نامهایتان اضافه میکنید؟»
و کدام عاشقی میتواند نام تو را اضافه نکند؟ تو «همزاد عاشقان جهان»
بودی ،دکتر امینپور ...من نامت را میگذارم کنار درد .درد را از هر طرف
که بخوانی درد است ،درست مثل نان...
«نان را
از هر طرف بخوانی
نان است»...
فریب کلمات را خوردهام انگار که به نان فکر میکنم...
«این ترانه بوی نان نمیدهد»!...
چند س��ال بعد از تصادف و مدتی پس از عمل پیوند کلیهاش ،قیصر در
دیدار گروهی از شاعران جوان سورهمهر میگوید« :الحمدهلل ما برخالف
دیگرانی که رفیق نیمهراه هستند و میگویند« :ما این شعرها را نگفتیم،
ما این کارها را نکردیم »...و توبه کردند؛ ما رفیق نیمهراه نیس��تیم ...ما
آن چیزهایی که گفتیم ،الاقل در هم��ان لحظهای که گفتیم ،صداقت
داشتیم ،چون الحمدهلل نه برای س��که بود ،نه برای تکهای زمین بود...
نشان به آن نشان که از وقتی سکه میدادند ،ما دیگر شعر نگفتیم برای
جنگ ،چون دیدیم آلوده شده»!...
من زمزمه میکنم« :این ترانه بوی نان نمیدهد »!...اصال نان کجا بوده؟
آنجا که از حوزههنری اخراجش کردند؟ این بخشی از روایت خود قیصر
امینپور اس��ت از ماجرای اخراجش از حو زهی هن��ری« :و به اصطالح
طوری شد که کمکمک داشتند در اینکه چه کاری ساخته بشود یا چه
کاری ساخته نشود ،چه شعری گفته شود ،چه شعری گفته نشود ،این
داستان چرا چاپ شد ،این یکی فیلم چرا این طور بود ،دخالت میکردند
و همین باعث اصطکاکهایی شد که در س��ال  ۶۶ما که حدودا  ۱۳نفر
بودیم از آنجا انش��عاب کردیم .بیانیههایی در روزنامهه��ا در دفاع از ما
نوشتند ولی خب به جایی نرس��ید و در واقع ما  ۱۳نفر را اخراج کردند
و بعد گروهی از ما رفتیم مجلهی «سروش» نوجوان را راه انداختیم».
سروش نوجوان ...ش��عر نوجوان ...دغدغهداشتن برای نوجوانان ...اصال
دغدغهداش��تن برای همه ...چه نوجوانهای سیزدهس��اله ،چه جوان
دانشجویی که برایش ش��عر میخواند ،چه دختر مردم که جهیزیهاش
جور شود...
نان کجا بوده؟ شاید هم آنجا که از «سروش نوجوان» هم استعفا میدهد
علیرغم میلش ...جرمش چه بوده؟ شاید آنطور که خودش میگوید:
«جرمم این بود :من خودم بودم!
جرمم این است :من خودم هستم!»
نان را کنار میگذارم .نه کنار نامش ،نه کنار درد .میگذارمش جایی دور
از وجود پردرد قیصر...
«هنوز
دامنه دارد
هنوز هم که هنوز است
درد
دامنه دارد»...
ویکیپدیا نوشته :درگذش��تهی  ۸آبان هشتادوشش .باز مغزم مشغول
حساب و کتاب میشود :از سیوهش��ت تا هشتادوشش ...میشود ۴۸
سال ...چه قدر زود ...زمزمه میکنم:
«با سالم و آرزوی طول عمر
که زمانه این زمان نمیدهد
کاش این زمانه زیر و رو شود
روی خوش به ما نشان نمیدهد»...
«خامنهایداتآیآر» را باز میکنم:
«درگذش��ت او آرزوهایی را خاک کرد ،ولی راه فتح قلهها را امید است
دوستان و یاران نزدیک و شاگردان این عزیز ،ادامه دهند...
سید علی خامنهای »۱۳۸۶ /۸ /۹
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