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  همدمقبه جای سه یادآوری 
تِ وجودیِ حاضر بررسیِ بازتابِ تفکرات و تأمال کِ اصلیِ کتاب مسألۀ. ۱

شاعرانِ مهجور اما نجیب از کاروان تنی آرزده اما ارجمند و روحی 
در این اوراق به حرص و  است. پورقیصر امینیعنی معاصر  برجستۀ

 ای از جنس شعرش. هدفمام: آینهای ناتمام او را در آینه جستهپویه
ر ست. به دیگوبینیِ ایابی به جهانبه دست دادنِ توصیفی برای دست

هایِ های تحلیل، از زیر مجموعهم در این وجیزهسخن، رویکرد
ِ چند مفهومِ موردِ  بر آن است تا و شودمحتوایی قلمداد می بر بنیاد

)، به بررسیِ مقوالتی اساسی و existancialist( توجّه متفکرانِ وجودگرا
شعرای معاصر بپردازد و از یکی از مهم در شناخت بنیادهایِ فکری 

 ِ را به نحوی اش نگریی و جهانبینها، رئوسی مهم از جهانآنرهگذر
ِ احتمالیِ سوییسو، پیوندها و همواکاوی کند که از یک  شۀیاندهای

ترین شود و از دیگر سو، به بخشی از مهمآنان با پیشینیان نمایانده
ِ امروزیان با متفکران گذشته در چارچوبی  تمایزات بنیادینِ تفکر

  .شودره مند اشانظام
 ام است که در مهرماهای از یک فصلِ تزِ دکتریاین اثر بازنگریسته. ۲

اکنون که « از آن دفاع کردم. بر سرآغازِ آن رساله نوشته بودم: ۱۳۹۱
هایش به پایان رسید، ها و شیرینیاین کتاب با تمام دشواری

ترین کار سپاس است: نخست، از اویی که بدین همه توفیق بایسته
های گیری؛ دوم، از استادانم که توان ذهن و قلم را مرهون دستداد

کنندگان مسیر افروزی و همراهیِ اعضای هدایتایشانم؛ سوم، از چراغ
ِ سختتألیف این کتاب یعنی دکتر حسام کوشیِ آمیخته با پور: نماد

همراهی، های دشوارِ بیلی: یاورِ لحظهانعطاف و رواداری، دکتر حسن
های سنجیپور: با نکتهکاری و دکتر صفی: تجلّی بایستهدکتر نحوی

ِ آنانی که اگر نبودند، دستی نبود که آموزشاندرس ؛ و چهارم، تمام
های ام که گرفتاریو خانواده دوستانچیزی بر این صفحات بنویسم: 

سوزِ پژوهش و کتاب را چه مهربان و صبور تاب آوردند و های طاقتماه
ذهن  کنم به:پس این اوراق پریشان را تقدیم می ها کردند.همراهی

بخش کالم و نگاهِ دکتر آفتابِ جان گشای مصطفی ملکیان؛و افق بُرّنده
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پویاییِ  سارِ آرامشِ بوداوارِ دکتر محمد دهقانی؛سایه شفیعیِ کدکنی؛
و امروز باید  »وجودِ جاریِ مادر... و: پور؛اکبرِ صفیگونِ دکتر علیآتش

» نسل«عزیز اول:  :عزیز دیگر پیشکش کنم سهری را به این بازنگ
که در » هاشصتیدهه«، امکِششرحه و رنجشرحه نسالن، همام

اند و وضع های طوالنیوطن یا مهاجرت همواره گرفتار صف
یابند از شان توفیق میزیند و برخیاند و میرا زیسته» آنومیک«

؛ دوم: دوست و برادرم های کمتری را به ارمغان برندچنبرش زخم
زاده که نخست بار او مفهوم آنومی را به من آموخت احسان حمیدی

کنم این نیا که فکر میسایه اقتصادیو سوم: و از همین نسل است؛ 
خواهم بگویم و ای است که آنچه میروزها کالمِ کوتاهش تنها آیینه

وید و گهای کوتاهش میتوانم، او در فرستهپس از تفصیل هم نمی
توانم با وامی از حافظ زیر لب کند و من فقط میحق مطلب را ادا می

  تحسینش کنم که:
  راست چون سوسن و گل از اثرِ صحبِت پاک

  بر زبان بود تو را آنچه مرا در دل بود.
  

بخوانید و با  رمانتیسم: گام اولین کتابچه را نیز مثلِ امیدوارم ا
قدر بهترش کنم که به روزی آن تانبازخوردها و پیشنهادهای اصالحی

  اش بیرزد.قطع درختان و نشر کاغذی
  
  
  با مهر و احترام؛

  شریفیفرشید سادات
 ِ   ؛ مونترآل کانادا۲۰۱۸ نوامبر
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  مدخل
برای مخاطب ( پوربایسته است پیش از آغازِ بحث، به آثار قیصر امین
  بزرگسال) نگاهی بیندازیم تا چند نکته یادآوری شود:

 
  درنگ: ستۀیشا نکتۀامّا دو و 

ها رباعی دۀیگز « یِ فرعاثر عنوان  نیا :آفتاب درکوچۀدر باب  نخست،
بر خود دارد و تنها یک بار از  را» )۱۳۵۷-۱۳۶۲( های انقالبو دوبیتی

هزار نسخه نشر یافته است. ) در ده۱۳۶۳به سال ( هنری حوزۀسوی 
دفتر که همواره مطلوب ناشران  ترین نکته آنکه، با وجودِ مضمونِ مهم
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 شودو نهادهای حکومتی بوده، این دفتر دیگر هرگز تجدید چاپ نمی
ملّی جمهوریِ اسالمیِ  کتابخانۀو نگارنده نیز با سختیِ بسیار و تنها از (

ای از این دفتر، با ایران توانست آن را تهیه کند) و به جایِ آن گزیده
شعر  ۴۸که تنها ( بح افزوده شده استهمین نام، به انتهایِ تنفّس ص

توان نتیجه گرفت که شاعر پس از گذار از دارد). و از این همه می
گیرد و تنها همین مقدار را با منِ آن دفتر، غربالی به دست می» منِ «

ً کمتر ایدئولوژیکش در بیش( جدیدتر ) تنفّس صبحتر دینی و نسبتا
ِ اوست که دیگر گذارد و این خیابد و باقی میهمسو می  اجازۀود

دلیل در کلیّات اشعارِ همینو به( دهدتجدید نشر دفتر نخست را نمی
شود و اشاره بدان او نیامده و در بررسیِ حاضر نیز مستقالً تحلیل نمی

ِ بعد یاری تنها تا حدّی است که به روشن ِ و کیفِ دفاتر شدن کم
  رسانَد).

با شعرهای تنفّس صبح ده در گذار شعرِ باقی ۴۸، قیاس گرسخنیدبه
دهد که این انتخابِ معنادار، دو مالکِ عمده شده نشان میحذف

 ترهای ضعیفکه به حذفِ رباعی زیباشناختیداشته است: نخسِت 
های داشِت دوگانیتر) و نگاهتر و غیرِتصویریتر، شعاریمستقیم(

به حذفِ  که محتوایی ؛ و دیگر،١انجامَدتر میمضمون امّا ادبیهم
کردن آن) منجر شده از رهگذر ایدئولوژیک( خشونت دکنندۀییتأاشعارِ 

  .٢است
بندیِ) این بخش( : دقّت در ساختارهای ناگهانآینهدر باب  دوم،

هنری) در  حوزۀزمان خروج از ( ۶۶بودن سال کتاب، عالوه بر کلیدی
نخست آنکه،  آورد:بسیار ریز را به ذهن می نکتۀشدنِ کتاب، دو دوپاره

                                                                                       
ه اوّلی را به کناری نهاده و دوّمی را نگه داشته . مانندِ این دو رباعی در ستایش حضرتِ امام خمینی ک١

  است:
  این ثارِ حسین است نه مولودِ خمین/ این یار محمّدست و سردارِ حنین -

  نابِ نامکرّر حافظ/ تکرار حسین است حسین است حسین قّصۀاین 
  نورنوردان خداست فۀیطادار مردان خداست/ از مردی که طالیه -

  نماست/ قلبش گل آفتابگردان خداستبلهقطبی که مدار چشم او ق

  ها:. مانندِ این رباعی٢
  رنگست هنوزاز خون شهید، الله  /میدان به سپاه خصم تنگ ست هنوز -

  »از دست منه سپر که جنگست هنوز«/شمشیر مکن غالف جز در تنِ خصم
  کاری چو حماسه جاودانی بکنیم/ فشانی بکنیمجنگست بیا که جان -

  بانی بکنیمکز روزن زخم دیده/ من خود زخم زنیمچندان به تن دش
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کندن از یک فضای شعری و فکری و  نشانۀاین دو پارگی حاصل و 
تر در کهن مۀین قرارگرفتنِ عالوه،  به تر است؛رفتن به فضایی تازه

از آن فضا و اولویت و  دورشدنبخشِ دوّم، پیام ظریف شاعر، مبنی بر 
  .جدیدتر است که در اینجا مقدّم شده است مۀینیافتنِ فضای اصالت

  
  پورفردیّت در شعرِ قیصر امین

  »تنفّس صبح«محاکات من در 
موضوعِ بررسیِ  مجموعۀدر نخستین دفتر از چهار  ها» من«واکاویِ 

تداوم  واسطۀبهای که برانگیز با درد و غم دارد: مایهما، پیوندی تأمّل
  شود:آثار قیصر می »ۀیمابن«در آثارِ بعد، 

کنید/ مگر مساحت رنج مرا حساب شعاع درد مرا ضرب در عذاب 
  کنید

... بالغت غم من انتشار خواهد یافت/ اگر که متن سکوت مرا کتاب 
  )۴۶ـ  ۴۵»: مساحت رنج«تنفس، ( کنید

که در قالبِ افعالِ سوّم شخصِ جمع ( و خطابِ شاعر جمعی مبهم
)، نیز تداوم جغرافیای ویرانی( یابد)، در دیگر شعر این دفترنمود می

در مطلعِ همین شعر، تبدیلِ من به ما، شگردی برای بیان  دارد و
  اینست که درد شاعر دردِ یک جمع نیز هست:
همیشه بارانی  ما ۀیناحدلم قلمرو جغرافیای ویرانی است/ هوای 

  است
من انفجار  نۀیس... صفات بغض مرا فرصت بروز دهید/ درون 

  زندانی است
  )۴۴ـ  ۴۳»: جغرافیای...«تنفس، ( 

ِ شاعر با رنج و عذاب و ویرانی ین آمیختگی زیستو هم جهان و بود
ِ بودنی دیگر برخیزد و به مرگی سبب می شود که او به جستجوی

مبحث مرگ از همین نک:  برای تفصیل مطلب( عرفانی بیندیشد
  دفتر):

ای که فراتر ز هر جاکه سر زدم همه در مرز بودن است/ کو مرز تازه
  بودن است؟

ترین شیوه، جاودانه کائنر؟ رو طلب مرگ سرخ کن/ ...کو عمر خض
  )۴۸ـ  ۴۷ »:مرزبودن« تنفس،( طرز بودن است
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  که در این سیر، منِ او هنوز فردیت نیافته و تبلوری جدا از جمع ندارد:
شویم/ ما را اگر که وسوسه در سر ز شویم و فراموش میخاموش می
 )۴۸ »:مرزبودن«تنفس، ( بودن است

  
  »تنفس صبح«در » ارزشی«توی 

در اینجا، منظور از تویِ ارزشی، مخاطبِ محبوبی است که محبوبیت و 
و در یک کالم ( ارزشِ او از ابرروایتی دینی، مذهبی، آیینی یا مکتبی

گیرد و پیشوای محبوب، مجتهد و مقتدا، ایثارگرِ ایدئولوژیک) مایه می
. در دفترِ اندترین نمودهای آنطلب و امامان معصوم از مهمشهادت

شامل چهار غزل و پنج رباعی) این نوع تو را بازتاب ( حاضر، نُه شعر
، شاعر با نگاهی پیامبرگونه از پیوندِ رو به باغ پنجرۀدهند: در می

قدمی با او گوید و تذّکر به این توی برین و هممعرفت و داغ سخن می
  شمارَد:را شرِط بهروزی می

های باغ را گم گل شناسنامۀکرد/ دلی که معرفت کسب داغ را گم 
  کرد

  رو به باغ را گم کرد پنجرۀکسی که نام عزیز تو را ز خاطر برد/ کلید 
موج است/ چرا که در شب طوفان  طعمۀهر آنکه بی تو سفر کرد 

  چراغ را گم کرد
باغ را گم مرا به سمت خیابان سبز عشق ببر/ دلم نشانی آن کوچه

  )۵۸ـ  ۵۷»: رو... پنجرۀ«تنفس، ( کرد
که همسو با سبکِ ( ، در قالبِ تصاویری زیبا و شاعرانههاخوبی خالصۀ

ای از سادگی و عمقِ شاعرانه است)، به وصفِ شخصیِ قیصر، آمیزه
  پردازد:مدحِ امامِ امّت می

  گل زیباست خندۀهاست/ لختی بخند، خوبی خالصۀلبخند تو 
  ای شب یلداستات تنفس یک صبح است/ صبحی که انتهپیشانی

  در چشمت از حضور کبوترها/ هر لحظه مثل صحن حرم غوغاست
  دل تو پیداست شۀیشکمان عشق اهورایی/ از پشت رنگین

  فریاد تو تالطم یک طوفان/ آرامشت تالوت یک دریاست
 با ما بدون فاصله صحبت کن/ ای آنکه ارتفاع تو دور از ماست

  )۷۲ـ  ۷۱...»:  خالصۀ«تنفس، (
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های پیوندیافته با امامان ام، اوج و تکامل این پدیده در غزلو سرانج
 تو درامام رضاو صبح بی دربارۀ های خراسانکوچهمعصوم، به ترتیب 

  با امام زمان نمود دارد:وگو گفت
های پریشان تو را شناسند/ موجهای خروشان تو را میچشمه

  شناسندمی
  شناسندابان تو را میهای بیپرسش تشنگی را تو آبی، جوابی/ ریگ

نام تو رخصت رویش است و طراوت/ زین سبب برگ و باران تو را 
  شناسندمی

گذشتی/ ای که امواج طوفان تو را » ال«از نشابور بر موجی از 
  شناسندمی

اینک ای خوب، فصل غریبی سر آمد/ چون تمام غریبان تو را 
  شناسندمی

ی خراسان تو را هاکاش من هم عبور تو را دیده بودم/ کوچه
  )۷۴ـ  ۷۳»: های...کوچه«تنفس، ( شناسندمی

  .)۷۶ـ  ۷۵»: صبح بی تو«تنفس، و نیز نک: ( 
  توی مخاطب شعر است: برازندۀدقیقاً » برتر«در دو رباعی نیز، صفت 

  زدزد/ در نای تو نبض عید قربان میای به کنعان میحسن تو کنایه -
 زدش تو طعنه به طوفان میدریای دلت ساحل اطمینان بود/ آرام

  )۱۰۳ »:آرامش تو«تنفس، (
ای بیداری و چشم تو به خوابی است شگفت/ آن نور که خورده -

  شرابی است شگفت
خونت آفتابی است  قطرۀخفاش مگر خون تو بیند در خواب/ هر 

  )۱۰۴ »:خون هرقطرۀ« تنفس،( شگفت
  )۱۱۰ »:پیراهن تازه«تنفس، نک: نیز ( 

ق نیز به جمعِ توهای ارزشی و متعال این دفتر اضافه و در نهایت عش
  شود:می

 ۀیپاستون توست/ بنیاد ستون بی ۀیآای عشق زمین و آسمان  -
  توست

 توست ۀیساآساید/ آسایش آفتاب در چون رهگذری خسته که می
  )۸۵ »:آیه« تنفس،(
  ما نزدی دانۀما نزدی/ بالی به هوای  شانۀدستی ز کرم به  -
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ما  خانۀاست دلم چشم به راهت دارد/ ای عشق، سری به دیری 
  )۹۷»: ای عشق« تنفس،( نزدی

 .)نوشتهاندیشی از همین ذیل توضیحات مرگنک: نیز ( 
  
  »تنفس صبح«متعال در  ی» تو«

تکاملِ توی ارزشی است: تکاملی که در بافِت ابهامِ  جۀینتتوی متعال، 
بخشی از توهای ( انِ برتررا به زمینی» تو«شاعرانه، یک سویِ این 

دیگرش با  ۀیسوزمان زند؛ امّا همارزشی؛ مانندِ معصومان) پیوند می
  پاکنویس:گونه نسبت دارد؛ مانندِ آسمان و صفاتِ خدای

کن بیهوده است/ پاکدفتر مشق شبم را خط زد/ آمد/  خورشیدصبح 
ی خوردگای که خطها پیداست/ ها را پاک کنم/ جای آناگر این خط

هایم را/ / مشقمن کجا حق دارم/ تو بگو!/ دفتر مشقم از توست!
روم/ دفتر پاکنویسی بخرم/ روی کاغذهای باطله با خود ببرم؟/ می

  )۲۰ـ  ۱۹»: پاکنویس«تنفس، ( زندگی را باید/ از سرِ سطر نوشت!
آنچنان برین شده است که شاعر » تو«که در آن، شکسته زساقۀینو 
، در تمام صفاتِ برتری که به وی نسبت »ت بگویماگر درس« ۀیقافبا 

کند؛ منتها شکّی که دالّ بر احتمالِ برتربودنِ وی از تمام داده شک می
  این صفاتِ واالست:

رازی، اگر درست بگویم/ تو ارتفاع نمازی، اگر درست  بستۀتو حجم 
  بگویم

تو عقل سرخ شهابی، تو فصل سبز نیازی/ تو شرح گلشن رازی، اگر 
  )۵۲ـ  ۵۱»: شکسته ساقۀ« تنفس،( ست بگویمدر 

زند تا این تو، او می چهرۀو البتّه در بیِت آخر، رنِگ انسانی را نیز بر 
  سره قدسی نباشد:یک

ات ای گل/ شکسته خواند نمازی، اگر دل مسافر من هم به یاد ساقه
  )۵۲»: شکسته ساقۀ«تنفس، ( درست بگویم

ماهِ ( یک ماه نۀیقر که به  نیمهماو همچنین است توی مطرح در 
  حضرت حق است: )،رمضان

  ویرانه بیا/ این خانه تکاندیم ز بیگانه بیا خانۀعید است و دلم 
ِ تمام میهمانت بودیم/ یک روز به مهمانی این خانه بیا  یک ماه

  )۹۲»: مهمانی«تنفس، (
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  جنبان پویایی و شاعریِ راویست:و هم اوست که سلسله
  ی ما بخشیدی/ آوای دگر به نای ما بخشیدیتو شوق سفر به پا

تنفس، ( های ما بخشیدیای آتش آفتابیِ فصل طلوع/ آبی به ترانه
  )۱۱۶ »:ای آتش آفتابی«

را به یاد متون  ما همچنین شکل دیگری از همین بیان در چند رباعی،
تعالی را حق ستۀیشاشناخت   ِاندازد که نفیای میدینی و عارفانه

  اند:تهمکرراً بازگف
  گفتمای میگفتم/ از آتش دل زبانهای میای کاش تو را نشانه-

 گفتمای میهایی از جنس عدم/ ای کاش تو را ترانهیک روز به واژه
  )۹۵»: ای کاش« تنفس،(
  
کس آگه به تو نیست/ راهی ز فراز عقل کوته سان که تویی هیچآن -

  )۸۳»: سان که توییآن« تنفس،( به تو نیست
 ّ : ۱۳۸۰کدکنی، شفیعینک: ( تقابلِ کهن عشق و عقل ادامۀی در و حت
  فشارَد:)، بر برتریِ دل بر عقل پای می۳۴-۲۴

هر چند تو را هزار ره باشد، لیک/ جز راه دل از هیچ رهی ره به تو 
  )۸۳»: سان که توییآن«تنفس، ( نیست

 .۸۶»: نشانی« تنفس،نک: و نیز 
  

  »تنفس صبح«ارزشی در  ی» او«پ. 
ً مانند الف ِ این دسته دقیقا ارزشی است) و  یها» تو«( ۲ اشعار

 امّا جملگی بر ارزش ایثار و شهادت و مقامِ شهدا تأکید و تکیه دارد؛
و عدمِ ( ارزشی، در شهیدبودن ایشان یها» تو«تفاوتِ ظریفش با 

ناشی از آن با تمهید تبدیل  فاصلۀکه  ١ها نزدیکِ شاعر است)حضورِ آن
تو به او) بیان شده است؛ در صدرِ این دسته، شعر ( یابحضور به غ

هللا طالقانی ، به یاد آیت۱۳۵۸ قرار دارد که در شهریورماه تجسم
  است:سروده شده

                                                                                       
  دار (برای امام خمینی):جز سه رباعیِ زیر: طالیه. به١

  نور نوردان خداست فۀیطادار مردان خداست/ از مردی که طالیه
  نماست/ قلبش گل آفتابگردان خداستقطبی که مدار چشم او قبله

  فت کاری داردو: آهنگ وداع و ترک یاری دارد/ گویی که سر شگ

  تاب، که با مرگ قراری دارد (وداع)بر دوش گرفته جان چو باری سنگین/ بی
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یاران به آفتاب بگویید:/ صدپاره شو، هزار ستاره/ تا ذره، ذره، ذره 
بسازیم/ بر بامی از بلند شهادت/ تندیسی از عروج/ آب از وضوی 

دان بیاورید/ یا/ از چشم هر شهید/ یک قطره اشک شوق دست شهی
ای ز نور بکارید/ قلبی از / فواره-یک قطره اشتیاق زیارت-بگیرید/ 

آینه، دلی از دریا/ و گردنی بلند/ از آبشار پاک تواضع/ یا از غرور 
محض بسازید/ از آستین روشن موسی/ دستی به رسم وام بگیرید/ 

از عشق پیکری بتراشید/ از جنس یک باری به دست نازک اشراق/ 
تهاجم عریان/ در دستش استخوان/ با دست دیگرش/ زیتونی از 
سپیده بکارید/ اندازه از قیام بگیرید/ بر قامتش که جامه بدوزید/ 

/ اسرار -تر از سپیدآبی-رختی ز جنس شال خدا بر تنش کنید/ 
ایمان/ وز  ۀیآپایداری او را/ زان یار سربلند بپرسید/ از آیه، آیه، 

  )۲۳-۲۱ »:تجسم«تنفس، ( صبر/ از نام او نشانه بگیرید سورۀسوره
  

  نیز:
ایمان و امان و مذهبش بود نماز/ در وقت عروج، مرکبش بود  -

  نماز/
 ١آن کار رسید/ چون بوسه میان دو لبش بود نماز هنگامۀهنگام که 

  )۸۷»: هنگامه« تنفس،(
  
  رکاب بر خاک افتاد/ آن راکب خونبرخیز که روح آب بر خاک افتاد -

آفتاب بر خاک  ۀیهمساگرید/ چشمان شفق به سوگ، خون می
  )۹۰»: روحآب« تنفس،( ٢افتاد

  
  

  »تنفس صبح«ت. سیمای جمع در 
اند و اوّلین نمودِ ما گفته ارزشیاوهایِ این دفتر، همه در معنیِ پیش

ن راویِ جمعِ عاشقان که در آ دربارۀدر این دفتر، سخنی است 
  گوید:قطارانش میچیزدان از سرگذشت عاشقیِ خود و همهمه

                                                                                       
قُتِلَ علی فی المِحرابِ و الّصاله بَینَ «ع) و بیت دوّم تلمیح دارد به ( یعل. شعری است برای امام ١

 ِ  (جبران خلیل جبران)». َشفَتَیْه

 ».شهید شریعتی«. شعری است برای ٢
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باران گرفت نیزه و قصد مصاف کرد/ آتش نشست و خنجر خود را 
  غالف کرد

ِ نطقی فصیح داشت/ با رعد سرفه های گران گویی که آسمان سر
  سینه صاف کرد

  تا راز عشق ما به تمامی بیان شود/ با آب دیده آتش دل ائتالف کرد
  ما طواف کرد فۀیطاجایی دگر برای عبادت نیافت عشق/ آمد به گرد 

ای ز مسجد دل اشراق هر چه گشت ضریحی دگر نیافت/ در گوشه
  اعتکاف کرد

گناهی دل اعتراف شمار/ باید به بیتقصیر عشق بود که خون کرد بی
  کرد

  )۴۰ـ  ۳۹»: تقصیرعشق بود« تنفس،( 
گوید؛ امّا ز حکایِت عاشقی میباز هم ا عشق حادثۀهمین راوی در 

  شکل و پیامبرگون کرده است:چیزدانی لحنِ او را دعوترشدِ همه
عشق را شروع کنیم/ ز شرق زخمی دل ناگهان طلوع  حادثۀبیا که 

  کنیم
تر است/ بیا شبانه به درگاه او برای تنگی دل، حجم شب وسیع

  خشوع کنیم
نانه در آن آستان خضوع دو دست آبی از این آستین فرا ببریم/ فروت

  کنیم
قاموس خود رجوع  نسخۀبرای یافتن معنی صریح حضور/ به اصل 

  )۶۰ـ  ۵۹»: عشق حادثۀ«تنفس، ( کنیم
» شکیبایِ شهیدان خانوادۀبه «تقدیم شده  غزلِ تصمیمعشقی که در 

طلبی و ایثارپروری را پیوند دقیق و وثیق خود با شهادت و شهادت
  دهد:چنین نشان می

ها سری بزنیم/ ز داغ با دل خود حرف دیگری آالله خانۀبیا به 
  بزنیم...

اگر چه نیت خوبی است زیستن اما/ خوشا که دست به تصمیم 
  )۷۰ـ  ۶۹»: غزل تصمیم«تنفس، ( بهتری بزنیم

 حماسۀیابند جنِگ تحمیلی فرصت می ژۀیوچنین عاشقانی، در بافِت 
  انتهای خویش را خلق کنند:بی

  انتهای ما/ پیچید در زمانه طنین صدای مابی حماسۀشد آغاز 
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های خطر جای آنک نگاه کن که ز خون نقش بسته است/ بر اوج قله
  پای ما

ها نماند کسی در رهمان همه در وادی نخست/ جز سایهماندند هم
  قفای ما

کنیم و بس/ زینروی در قفاست همه ما رو به آفتاب سفر می
  های ماسایه

آشنای  سرتا که ز بیگانه هم ربود/ در این میانه گوی ستم،دردا و ح
  ما

رود/ ای وای اگر ز پای نشینم، وای بنگر چگونه عاطفه از دست می
  ما
  )۶۲ـ  ۶۱»: انتهابی حماسۀ«تنفس، ( 

توان در هایِ مرتبط با ما آن است که میجالب در باب رباعی نکتۀامّا 
ن گذاشت و به این معنا، انگار اکثرشان ما را برداشت و به جایش م

فرد و جمع هویّتی متشخّص، متمایز و متفرّد در ذهن شاعر ندارد و او 
است)، تکیه و تأکید » نوعی«که نگاهِ ( بیشتر بر مرزِ مشترک این دو

دارد؛ نگاهی که اوصافِ یک فرد را از حیثِ اشتراکش با وصف و حالِ 
ّ نظر دارد: نوعی کهم( دیگران ه در اینجا انسانِ ایرانیِ نوعان) مد

بودن نیز انقالبی و مکتبی است و گاه گرایشی به تقریر برتر از دیگران
  شود:در آن دیده می

  ایمایم/ نوریم و لیک در حجاب آمدهطوریم که در پی خطاب آمده -
در مجلس سوگ تو، تو را کی بینیم؟/ کوریم و به جشن آفتاب 

  )۱۰۲»: مجلس سوگ« تنفس،( ایمآمده
  
  بوسیمما دشمن آه و آوخ و افسوسیم/ با شوق لبان مرگ را می -

 تنفس،( نشویم از آنکه اقیانوسیمدریا دریا، اگر ز ما برگیرند/ کم می
  )۱۱۷»: لبان مرگ«
  پرواییمپریم و بیبی پروانۀپریدن ماییم/ بالبی اسطورۀ -
ن خدا/ ماییم که در حجم زما یگو» بلی«خدایان و  یگو» ال«

  )۱۱۸»: پریدنبالبی« تنفس،( تنهاییم
  یابد:ها نیز منِ داعیِ پیامبرگون نمود میها و دوبیتیو باز در رباعی

  برخیز به خون دل وضویی بکنیم/ در آب ترانه شستشویی بکنیم -
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عمر اندک و فرصت خموشی بسیار/ تلخ است سکوت، گفتگویی 
  )۱۲۰»: فرصت خموشی« تنفس،( بکنیم

  یشتن را واگذاریم/ امام خویش را تنها گذاریممبادا خو -
تنفس، ( ای رست/ مبادا روی الله پا گذاریمز خون هر شهیدی الله

 )۱۲۵»: مبادا«
» تو«های مکمّل بحث از جمعِ در این دفتر و بازتولیدِ اوصاف و ویژگی

است که یکسره با ارزشِ » آنان«ارزشی، اشاره به  ی» او«و 
  اند:یوندِ سرشتین یافتهطلبی و ایثار پشهادت

  گاه پیدا و گاه پنهانند/ بازی آفتاب و بارانند -
  افشانندکوبان و دستسرخوشانی که در سماعی سرخ/ پای

 دسته پرپر شد/ باز از این دست گل، فراوانند...گرچه گل دسته
  )۶۴ـ  ۶۳»: بازی آفتاب و باران« تنفس،(
  
  اد راندندگردب گردۀناگه رجز هجوم خواندند/ بر  -

  شستند به خون شب زمین را/ شمشیر به آسمان رساندند
  تا باغ جنون ثمر دهد باز/ در مزرعه بذر جان فشاندند

  یک همه را به نام خواندندنشانه آن شب/ یکزان وادی بی
 تنفس،( ماندند به عهد خویش و رفتند/ رفتند ولی همیشه ماندند

  )۶۶ـ  ۶۵ »:رجزهجوم«
  
  پردازی؟صدها رازی/ تا چند به چون و چند می ندۀواماای عقل که  -

 ای، هنوز در آغازیسفر عشق به پایان بردند/ تو مرد نه یاران
 )۱۰۵ای عقل: « تنفس،(
  
  
  

  »های ناگهانآینه«تعامل و نسبت فرد و جمع در 
  »های ناگهانآینه«محاکات من در 

ترشدنِ پیچیدهترین تغییرِ ایجادشده در من دفترِ حاضر، اوّلین و مهم
ساده و «توان متشکّل و مرکّب از سه منِ آن است. منِ این دفتر را می
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» نگردارایِ شخصیتی عمیق و پیچیده«و منِ » شاعر«، منِ »روستایی
 دانست:

  »های ناگهانآینه«روستایی در  منِ ساده و
ِ قبل ذیل نک: ( این من، تداوم روستاپسندی و شهرگریزیِ دفتر

های آینهترِ) کهن( دوّم مۀینگیرد و متعلّق به می اعتراضات) شکل
  است: ناگهان
  ای، دورِ اجاقی ساده بودهایم اتاقی ساده بود/ قصهکودکی

گرفت/ روی سقف ما که طاقی ها جان میشد نقششب که می
  ساده بود

  هایم اتفاقی ساده بودپرید/ خوابشدم پروانه، خوابم میمی
  نبود/ بازی ما جفت و طاقی ساده بودزندگی دستی پر از پوچی 

  هایم اشتیاقی ساده بودکردم به شوق آشتی/ عشققهر می
 ساده بودن عادتی مشکل نبود/ سختی نان بود و باقی ساده بود

  )۸۲ـ  ۸۱ »:هاکودکی« ها،آینه(
  گیرد:نیایشی مانند ابیاتِ زیر، تنها از چنین منی سرچشمه می

  در/ مبادا در زمین دیوار بیپربال و بیمبادا آسمان بی
 ها،آینه( کبوترپرستو/ مبادا هیچ بامی بیمبادا هیچ سقفی بی

 )۱۶۲ »:نیایش«
  

  »های ناگهانآینه«منِ شاعر و شاعرانه در 
نخستین نمودِ این من است که در آن شعر و شاعری،  سطرهای سفید

نی دقیق همنشی( ای از گذار و گذرانِ شاعر است و بوطیقای قیصرآیینه
کند) ها را برجسته میآن چندگانۀکلمات که عمقِ مفهومی و معانیِ 

  شود:تمامی در آن دیده مینیز به
واژه واژه/ سطر سطر/ صفحه صفحه/ فصل فصل/ گیسوان من 

های دفترم سیاه چنان که سطر سطر/ صفحهشوند/ همسفید می
و سفید را/ / خواستی که با تمام حوصله/ تارهای روشن شوند/ می

ات/ در ابتدای راه های مهربانیرشته رشته بشمری/ گفتمت که دست
انتخاب کن: / دفتر مرا  شوند/ گفتمت که راه دیگری// خسته می

شعرهای  نقطه نقطه/ حرف حرف/ واژه واژه/ سطر سطر/ ورق بزن!/
 )۶۱ـ  ۶۰ »:سطرهای سفید«ها، آینه( دفتر مرا/ مو به مو حساب کن!
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  »های ناگهانآینه«منِ درداندیش در  محاکاتِ 

ها و دردها و گفتن از رنجواکاویِ خویشتن و سخن( تکاملِ همین روند
را هادردوارهماندگار  گانۀسهپیوندزدن آن با هویِّت شاعری خویش)، 

  شود:ها اشاره میهایی از آنزند که به پارهرقم می
» چامه و چکامه«دردهای من/ جامه نیستند/ تا ز تن درآورم/  -

» نای جان«درآورم/ نعره نیستند/ تا ز » سخن رشتۀ«نیستند/ تا به 
 ها،آینه( برآورم/ دردهای من نگفتنی/ دردهای من نهفتنی است...

  )۱۶ـ  ۱۵)»: ۱( هادردواره«
ها ها که در تصرف غم است/ این جزیرههای من/ این جزیرهچشم -

نم است/ گرچه های نمگریهکه از چهارسو محاصره است/ در هوای 
گناه من/ دهد درخت درد را/ برق آه بیگاه من/ آب میهای گاهگریه

کنم/ عاقبت های سخت درد را/ فکر میکند/ سد صخرهذوب می
 ها،آینه( کند/ پایتخت درد راهجوم ناگهان عشق/ فتح می

  )۲۲ـ  ۲۱ )»:۳( هادردواره«
  .)۳۷ـ  ۳۳»: رفتارمن...«ها، آینهنک: نیز (

 .از همین جستارذیل قسمت اعتراض نک: برای تکمیلِ این بحث 
  

  شخصیت راوی دۀیچیپمنِ برخاسته از جانبِ 
 ً ِ راوی، دقیقا سبکِ شاعریِ او نیز  دهندۀشکلاین بخش از وجود

ساخت ژرف گسترۀهست: سبکی مبتنی بر ثبت و ضبِط عمیق و 
ترین نمودِ این امر ، کاملشکظاهر ساده. بیها و تصاویرِ بهموقعیت

  قاف است:در دفتر حاضر، شعر 
جا که نام کوچک من / آغاز و قاف / حرف آخر عشق است/ آن

 )۵۹»: قاف«ها، آینه( شود!می
  
  
  »های ناگهانآینه«در » تو«
  »های ناگهانآینه«ارزشی در  ی» تو«

و  ردر روز ناگزی ، منجیِ موعود است که شاعر»تو«نخستین نمودِ این 
  گوید:های جهان، با او و از او میپس از مرور ناخوشایندی
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های خدا آبی!/ ای روز آمدن!/ ای مثل ای روز آفتابی/ ای مثل چشم
گذرد، هر روز/ در انتظار روز، آمدنت روشن!/ این روزها که می

آمدنت هستم!/ اما/ با من بگو که آیا، من نیز /در روزگار آمدنت 
 )۱۴ـ  ۹»: وزناگزیرر«ها، آینه( هستم؟
نیز بیانِ دیگری از انتظارکشیدن برای روز ظهور همین منجی پیشواز
  است:

روز  یتوابرای  چه اسفندها.... آه!/ چه اسفندها دود کردیم!/
ها، آینه( رسی/ از همین راه!که گفتند این روزها می اردیبهشتی/

  )۶۸»: پیشواز«
گفتن شاعر با وی ارزشی سخنعالوه همانند دفترِ قبل، دیگر نمودِ تبه

  امام است:
  کند آن آفتاب پنهانی/ ز سمت مشرق جغرافیای عرفانیطلوع می

آید کسی ام که میچیست؟/ شنیده نشانۀپرد، دوباره پلک دلم می
  به مهمانی

آغاز هرچه پرواز است/ تویی که در سفر عشق خط  نقطۀ...کسی که 
  پایانی
  ریند/ بیا که صاف شود این هوای بارانیگآن ابرها که می بهانۀتویی 

  رود این شهر رو به ویرانیتو از حوالی اقلیم هرکجاآباد/ بیا که می
کنار نام تو لنگر گرفت کشتی عشق/ بیا که یاد تو آرامشی است 

  )۹۰ـ  ۸۹»: مهمانی« ها،آینه( طوفانی
  ».)فصل تقسیم«نک: و نیز (

گفتن با او، هید است که سخنعالوه، دیگر تویِ ارزشیِ این دفتر شبه
  شود:ترِ دفتر دیده میسنّتی مۀیندر قالب و 

  صدایی به رنگ صدای تو نیست/ بجز عشق، نامی برای تو نیست
  های تو نیستشب و روز تصویر موعود من/ در آیینه جز چشم

  تن جاده از رفتنت جان گرفت/ رگ راه جز رد پای تو نیست
  ت/ تو پاکی و این خاک جای تو نیستانتهاسمرز و بیمزار تو بی

  به تشییع زخم تو آمد بهار/ که جز سبز، رخت عزای تو نیست
 های مقدس قسم/ که جز زخم، مرهم برای تو نیست...به آن زخم

 )۱۴۱-۱۴۲»: نامی برای تو«ها، آینه(
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  »های ناگهانآینه«متعال در  ی» تو«
ست که در آن، شعری شایانِ توجّه از این دسته ا در سوگ خویش

شهیدان) در ( ارزشی یها» او«اندیشیدن به  واسطۀبهنفیِ خویشتن 
رسد؛ امّا باید آن را ذیلِ توها روساخِت شعر برجسته به نظر می

شدنِ و ناارزنده ها» او«یافتنِ ارزش( بررسی نمود چون این سیر
  خدا) است:( متعال ی» تو«به  ها» او«سبب عشقِ به همۀ») من«

ماندند!/ و خوانم:/ ای کاش عاشقان تو میا دهان مرثیه میمن ب
/ راندند!/ / در امتداد جاده نمی-گونه با شتابآن -هایشان را/ اسب

گونه عاشقانه خوانم:/ ای کاش/ آنمن/ در سوگ خویش مرثیه می
های مرتعش ما را/ دنبال بال گونه آسمانی/ که بالخواندند!/ آننمی

های کال/ ما را به رسیدن/ در بالاما/ با حسرتخویش کشاندند/ 
خوانم:/ ای کاش /من با دهان مرثیه میسوگ خویش نشاندند /

  )۱۲۸ـ  ۱۲۷»: در سوگ خویش«ها، آینه( ماندند!عاشقان تو می
  شود:می» ما«و همین تو سبب تعالیِ 

  گفتن با تو/ داغیم ز گفتن و شنفتن با توماییم و ز درد و داغ
ها، آینه( شکفتن با تو اجازۀتو سبز است بهار/ باغیم و  اشارۀه تنها ب

 )۱۵۹»: اجازه«
  
  »های ناگهانآینه«دوساحتی در  ی» تو«

و حتّی ( منظور از این تو، مخاطب و محبوبی است کهمیان توی ارزشی
اینجایی و اکنونی) در نوسان است؛ ظهور ( متعال) و معشوقی زمینی

  ساحِت فردیت در این دفترست: دۀیدپترین این مخاطب شاخص
  :ست» تو«نخستین نمودِ این  روز مبادا

های ما/ چونان که بایدند/ نه بایدها.../ وقتی تو نیستی/ نه هست
خورم/ عمری می مثل همیشه آخر حرفم/ و حرف آخرم را/ با بغض/

کنم:/ باشد برای روز است/ لبخندهای الغر خود را/ در دل ذخیره می
های تقویم/ روزی به نام روز مبادا نیست/ آن اما/ در صفحه مبادا!/

روز هر چه باشد/ روزی شبیه دیروز/ روزی شبیه فردا/ روزی درست 
داند؟/ شاید/ امروز نیز مثل همین روزهای ماست/ اما کسی چه می

های ما/ چونان که / وقتی تو نیستی/ نه هستروز مبادا/ باشد!/ 
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 ها،آینه( تو/ روز مبادا است!هر روز بیبایدند/ نه بایدها.../ 
  )۲۷-۲۸»: روزمبادا«

  .نه گندم و نه سیبدرخشان  منظومۀهمچنین است 
ِ زیبا شاعر آینه ها را چنین بر بالِ سوختن و حرفی از همین نام

  نشانَد:می
  ناگهان دیدم سرم آتش گرفت/ سوختم، خاکسترم آتش گرفت

  م، بسترم آتش گرفتچشم وا کردم، سکوتم آب شد/ چشم بست
  در زدم، کس این قفس را وا نکرد/ پر زدم، بال و پرم آتش گرفت

 ها،آینه( هایم، دفترم آتش گرفتحرفی از نام تو آمد بر زبان/ دست
  )۸۴ـ  ۸۳»: حرفی از نام تو«

هایش به دامانِ مقدّسش که شاعر در گریز از خستگی» تو«و همین 
  پناهَد:می

دلیل، این این کویر کور و پیر/ این هبوط بی ام از این کویر،خسته
  سقوط ناگزیر

!/ ای هماره در نظر، ای هنوز ناگهانشگفت، ای نگاه  نظارۀ... ای 
  نظیر!بی

... ای مسافر غریب، در دیار خویشتن/ با تو آشنا شدم، با تو در 
  همین مسیر!

از کویر سوت وکور، تا مرا صدا زدی/ دیدمت ولی چه دور! دیدمت 
  لی چه دیر!و

ها رها/ این منم در این طرف، این تویی در آن طرف، پشت میله
  ها اسیرپشت میله

ام از مرا، مثل کودکی بگیر/ با خودت مرا ببر، خسته خستۀدست 
  )۸۶ـ  ۸۵»: ام از این کویرخسته« ها،آینه( این کویر!

  .۵۴ـ  ۵۳: عصرجدیدها، آینهنک: نیز 
اش اختصاصی به ای درخشانِ زیرمجموعهو شعره» تو«البتّه این نوع 

 مۀینتر و در های موّفق آن پیشتر) ندارد و نمونهتازه( نخست مۀین
بگذار عاشقانه نمونه دارد؛ مانند  ۱۳۶۴تر دفتر و از همان سال کهن

که در آن جسم و بعدِ زمینیِ مخاطب با آسمان و لوح محفوظ ( بگویم
  خورَد):پیوند می
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بگویم!/ بر صفحه جبین تو/ آن نقطه/ آن خطوط بگذار عاشقانه 
دهد/ پیشانی تو/ موازی است/ که سرنوشت قوم مرا شکل می

نور است/ این راز سر به مهر  سورۀتفسیر لوح محفوظ/ پیشانی تو 
/ بگذار بعد از این/ تنها/ قدیمی/ از دستبرد حادثه دور است!/ 

  )۱۱۲ـ  ۱۱۱»: بگویم نهبگذارعاشقا« ها،آینه( پیشانی تو را بسرایم!
؛ امّا تر استپررنگمعشوقانه  ۀیسوهای زیر نیز گرچه جنبه و در نمونه

فرازمینی، ارزشی یا متعال فروگذار نشده و ذیلِ  جنبۀها نیز از در آن
  ترِ دفتر:کهن مۀینگیرند؛ نمونه از همین دسته جای می

خالصه »/ وت«ام را/ در یک کالم کوچک/ در امشب تمام حوصله -
شدی!/ کردم:/ ای کاش/ یک بار/ تنها همین/ یک بار/ تکرار می

  )۱۲۰ـ  ۱۱۹»: آرزو« ها،آینه( تکرار...
  جدید: مۀینو نمونه از 

دهند/ اما برای من/ تو آن مردم همه/ تورا به خدا / سوگند می -
»: سوگند« ها،آینه( دهم!که خدا را به تو/ سوگند می ای/همیشه

  )۵۸ـ  ۵۷
های دل!/ ای آرامش ساحل!/ با ای لنگر تسکین!/ ای تکان با توام/ -

های آفتابی!/ ای کبود توام/ ای نور!/ ای منشور!/ ای تمام طیف
شیرین!/ با  دلشورۀارغوانی!/ ای بنفشابی!/ با توام، ای شور، ای 

دانم!/ توام / ای شادیِ غمگین!/ با توام/ای غم!/ غم مبهم!/ ای نمی
تی باش!/ ای کاش .../ نه، جز اینم آرزویی نیست:/ هرچه هس

ـ  ۵۵»: هرچه هستی باش«ها، آینه( هرچه هستی باش!/ اما باش!
۵۶( 

  
  »های ناگهانآینه«در  ها» او«
  »های ناگهانآینه«ارزشی در  ی» او«

» تو«ساده و » منِ «تصویرِ این اوی برتر، در حقیقت ترکیبی است از 
مبهم  مکاشفۀهر دو سخن گفتیم). این او در تر از که پیش( ارزشی ی
 »تقابل«نمود دارد و شاعر در آن از شگرد دو تصویر شعرِ  شاعرانۀو 
برای ») تو«بودن و غریب و فرا زمینی» من«در سادگی و زمینی بودنِ (

  ترسیمِ سیمایِ وی بهره برده است:
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مه، ای از مه و دود/ روحی سراسیخود هراسان/ بر جاده ۀیسااز 
هایی از آتش!/ آه!/ او مثل من راه رفت/ با کفشسرکش/ در باد می

طوفانی از بال سیمرغ/ با  -/ موجی از آیینه برخاست/ رفت!/ می
/ و محو پرواز خود شد/ آه!/ او مثل تو بال -طیفی از آبی و ارغوانی

 )۱۲۲ـ  ۱۲۱»: دوتصویر«ها، آینه( زد!می
  
  »های ناگهانهآین«معصوم) در ( متعال ی» او«

رود؟/ دریای درد کیست که در این جزر و مدِّ چیست که تا ماه می
  رود؟چاه می

... امشب فرو فتاده مگر ماه از آسمان/ یا آفتاب روی زمین راه 
  رود؟می

های کوفه صدای عبور کیست؟/ گویا دلی به مقصد دلخواه در کوچه
  رودمی
  

  رودی که در دل شب راه میادارد سر شکافتن فرق آفتاب/ آن سایه
 )۱۴۴ـ  ۱۴۳»: های کوفهکوچه« ها،آینه( 
  
  »های ناگهانآینه«غیرارزشی در  ی» او«

تازه، در حقیقت بخشی از خودشاعر و در درون اوست که  یِ » او«این 
 جرئت دیوانگیکودکی در درون شاعر)، در شعر ( در قالبِ یک کودک

تبدیل » تو«ساده و سریع به  شود و برای همین بسیاراز آن یاد می
  شود:می

های کودکی من نشسته است/ از دور/ یک کودکِ غریبه/ با چشم
های لبخند او چقدر شبیه من است!/ آه، ای شباهت دور!/ ای چشم

مغرور!/ این روزها که جرئت دیوانگی کم است/ بگذار باز هم به تو 
!/ بگذار در برگردم!/ بگذار دست کم/ گاهی تو را به خواب ببینم

خیال تو باشم/ بگذار.../ بگذریم!/ این روزها/ خیلی برای گریه دلم 
 )۳۲»: جرئت دیوانگی« ها،آینه( تنگ است!

  
  

  »های ناگهانآینه«سیمای جمع در 
  »های ناگهانآینه«های نوعی) در در بیانِ رنج( همسو با من ی» ما«
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ِ ( ترپیش ِ بحث فردیت در دفتر ) گفتیم تبدیلِ حتنفّس صبدر سرآغاز
سو نشان آن است که منِ ، از یک»ما«ای شعرها به در پاره» من«

ً فردیت نیافته و تبلوری جدا از جمع ندارد و از  شاعر هنوز کامال
دیگرسو شگردی برای بیان این است که درد شاعر دردِ یک جمع نیز 

ِ حاضر نمونه ِ دوّم بسیارند و بهست که در دفتر ه های دارای کارکرد
 های ناگهانآینهدر » ما«این نوع از  ۀیمادرونسبب تمرکز موضوع و 

ِ حالت نوع انسان  یها» ما«بر رنج و اعتراض، نمودهای با  بیانگر
 ایم.جا ذیلِ مبحث بینش اعتراضی در همین دفتر بررسی کردهیک

 
  »های ناگهانآینه«در جایگاهِ جمع عاشق و معشوق در » ما«

 ورودِ عشقِ زمینی به دفترِ حاضر خجستۀو ظریف و  از کارکردهای زیبا
فردِ  لیتبد، ایجاد نمودی دلپذیر از »)توی دوساحتی«بر تکوینِ عالوه(

همسوست که در اوّلین بخش از  یی» ما«عاشق و معشوق به 
رویِ توانش دید؛ اتّحادی که تکمی همزاد عاشقان جهان گانۀسه

های عاقالنه و جمعی ها و مانعبلِ نگاهزیبایِ فردی و عاشقانه را در مقا
  کند:شایستگی برجسته میبه

هرچند عاشقان قدیمی/ از روزگار پیشین/ تا حال/ از درس و 
اند/اما/ اعجاز ما همین است:/ ما مدرسه/ از قیل و قال/ بیزار بوده

عشق را به مدرسه بردیم/ در امتداد/ راهرویی کوتاه/ در یک 
های سرد و های سنگی دانشگاه/ و میلهپلهکوچک/ بر  کتابخانۀ

/ آن روز، روز چندم اردیبهشت/ یا چند فلزی/ گل داد و سبز شد/ 
دانم/ آن روز هر چه بود/ از روزهای آخر پاییز/ یا آخر شنبه بود/ نمی

/ -در یک بهار -کند/ زیرا/ ما هر دو در بهار/ زمستان/ فرقی نمی
و/ در یک بهار چشم به هم ایم/ ما هر دچشم به دنیا گشوده

ای/ بر خود گاه ناگهان/ متولد شدیم/ و نام تازهدوختیم/ آن
/ -توان متولد شدفصلی که می -کند/ آن فصل/ گذاشتیم/ فرقی نمی

ً بهار باید باشد/ و نام  / وار باید باشد/ ما، حتماً/ دیوانه تازۀحتما
انیم/ ما باز ایم، همکند/ امروز هم/ ما هر چه بودهفرقی نمی

 توانیم/ هر روز ناگهان متولد شویم/ ما/ همزاد عاشقان جهانیم...می
  )۵۲ـ  ۵۰)»: ۱( همزادعاشقان...«ها، آینه(
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جدیدتر، رهاتر و  مۀین خجستۀالبتّه این همسویی، اتفّاق 
ِ غیرِایدئولوژیک تر به جای کهن مۀیناوّل) این دفتر است و در  مۀین( تر

 ایم.ی نشسته که درتیترِبعد از آن گفتهارزش» مای«آن 
  
  »های ناگهانآینه«ارزشی در  ی» ما«

دانا و ( که غالباً با اظهارنظرهایشاعر/ راوی پیامبرگون» ما«این نوع از 
داعی به حق) همراه است، میراثِ نگرشی است که شاعر از دفتر 

ین دفتر دوّم) ا( ترکهن مۀینبه همراه دارد و درنتیجه در  تنفّس صبح
که برای فلسطین سروده شده ( پنجرهخورَد، مانند شعر چشم میبه

  است):
شب، زیر پنجره/ قومی نشسته خیره به تصویر  کوچۀدر انتهای 

  پنجره
این سوی شیشه، شیون باران و خشم باد/ در پشت شیشه بغض 

  گلوگیر پنجره
گفت وگو بس است/ دستی برآوریم به تغییر  پنجرۀاصرار پشت 

  نجرهپ
  ای نو درافکنیم/ دیوار ماند و حسرت تصویر پنجرهتا آنکه طرح پنجره

ایم به تعبیر ای است/ اینک رسیدهایم که دیوار شیشهما خواب دیده
  پنجره

  تا آفتاب را به غنیمت بیاوریم/ یک ذره راه مانده به تسخیر پنجره
 جرهشود/ قفل بزرگ بسته به زنجیر پنجز با کلید ناخن ما وا نمی

  )۱۴۸ـ  ۱۴۷»: پنجره«ها، آینه(
  و نیز این شعرها:

  خوشا رقص مردانی از آینه/ سواران میدانی از آینه -
  خوشا رفتن از خود، رسیدن به خویش/ سفر در خیابانی از آینه

ها، آینه( خوشا محو تکرار تصویرها/ گذشتن از ایوانی از آینه
  )۱۵۰ـ  ۱۴۹»: آینه«
  
ای است، رفتن ود بریدن است/ ساحل بهانهموجیم و وصل ما، از خ -

  رسیدن است
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تا شعله در سریم، پروانه اخگریم/ شمعیم و اشک ما، در خود 
  چکیدن است

 پریم، از فوج دیگریم/ پرواز بال ما، در خون تپیدن استما مرغ بی
 )۱۵۲ـ  ۱۵۱»: است دنیرس رفتن،« ها،آینه(
  

  »های ناگهانآینه«شما در 
 ِ دوّم دفترِ حاضر در یکامر مشترک است:  مۀینو  صبحتنفّسِ  سرآغاز

گفتن از مخاطبی شعری نیمایی با ساختار خطابی و با هدفِ سخن
آرمانی و ارزشی که پیوندیافتنش با ایثار و شهادت او را ارزشمند 

  ارزشی کند:ساخته و باعث شده راوی در برابرِ او احساس کم
بر تماشایی است/ بر سطح ها/ در ارتفاع اکشتی کرانۀیبپرواز 

شده نهایت اقیانوس/ گویی هزار کشتی کوچک/ با بادبان کجبی
های صبر تماشایی است/ بر های روان/ بر شانهرانند/ رفتار کعبهمی

های همهمه و فریاد/ های اشک/ بر شانههای ای کاش/ بر شانهشانه
 زائر/ ما های کوچک چوبی!های معلق/ در باد!/ ای کعبهآه ای کجاوه

گونه در طواف که هستید؟/ آیا/ بر ضریح شما هستیم/ اما شما/ این
های ما/ این فوج پرشکسته شمایید؟/ یا نه،/ این خیل خسته شانه

 شانۀنجیب شماییم؟/ ما/ بر  شانۀگونه سربلند/ بر ماییم/ کاین
  )۱۱۰ـ  ۱۰۹»: شما برشانۀ« ها،آینه( شما! شانۀشماییم/ بر 

زمان با کوچکیِ یافتن شاعر این شما را هممتعالی( یدههمین پد
ِ دفترِ  مۀینشود که منِ او در خویش) سبب می نخست و جدیدتر

حاضربه جستجوی راهی برای پیوند با این شما برآید؛ این پویه در 
  شود:چنین بازنموده می نامی از هزار نامهای ها و درنگقالبِ پرسش

کنم:/ نام یک نِ هر کجا!/ از شما سؤال میای شما!/ ای تمامِ عاشقا
کنید؟/ یک نفر که تا هایتان اضافه مینفر غریبه را/ در شمار نام

کنون/ ردپای خویش را/ لحن مبهم صدای خویش را /شاعر 
های هر شناخت/...ای شما!/ ای تمام نامهای خویش را نمیسروده

ن غریب های خویش/ جای کوچکی به ایکجا!/ زیر سایبان دست
دهید؟/ این دل نجیب را/ این لجوجِ دیرباورِ عجیب را/ در پناه میبی

 )۴۰ـ  ۳۸»: نامی از هزار نام«ها، آینه( دهید؟میان خویش/ راه می
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  »های ناگهانآینه«ارزشی در » ایشان»/ «آنان«
  های ایثار و شهادتند:این زمره، نمایندگانِ ارزش

  سوی شب تیره را کشتتیغ مردان خورشید در مشت/ کور  -
  یک زبان زندگی، یک زبان مرگ/ ذوالفقاری سخنگوی در مشت

  قومی از زخم و خون، نسل در نسل/ از تبار جنون، پشت در پشت
  سوزشان: آتش طور موسی/ داغشان: مُهر محراب زردشت

  کوله بر پشت و سجاده در پیش/ جاده در پیش رو، جاده در پشت
 ها،آینه( کم آغاز طوفان در انگشتمُهر پایان مرداب در دست/ ح

  )۱۵۴ـ  ۱۵۳»: حکم آغاز طوفان«
 .۹۲ـ  ۹۱ :آرزوی عاشقانها، آینهنک: نیز 

  
  »های ناگهانآینه«غیرارزشی در » ایشان»/ «آنان«

اند که با الهویهقبل)، گروهی مجهول دستۀدرست در مقابلِ ( این گروه
  زنند:ش را رقم میراوی تقابل و ناسازگاری دارند و رنج و آزار 

  ها تار عنکبوت گرفتندسکوت گرفتند/ پنجره روزۀها حنجره -
  فریاد بود و بغض گلوگیر/ بهت فصیح مرا سکوت گرفتند عقدۀ

  مرگند/ درد مرا قوت الیموت گرفتند گرسنۀنعره زدم: عاشقان 
  قنوت گرفتند لحظۀچون پر پروانه تا که دست گشودم/ دست مرا 

 ود صبح کشیدند/ روشنی صفحه را خطوط گرفتندخط خطا بر سر
  )۷۸ـ  ۷۷»: سرودصبح« ها،آینه(
  
لب به آواز گشودم به لبم مهر زدند/ چشمم آمد به سخن، سرمه  -

  به خوردش دادند
گرچه یاران همه از شادی ما غمگینند/ باز شادیم که یاران ز غم ما 

 )۹۴ـ  ۹۳»: فریاد ازۀیخم« ها،آینه( شادند
 

  »ها همه آفتابگردانندگل«و نسبت فرد و جمع در تعامل 
  

  »ها همه آفتابگردانندگل«الف. محاکات من در 
  »ها همه آفتابگردانندگل«محاکات منِ عاشق در 
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را دارد و  ۱۳۶۹نخستین محاکاتِ من در این دفتر، تاریخ اردیبهشت 
این سال، برشی روشن و بارآور برای اوست؛ زیرا در این سال، هم با 

 دورۀکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی پای به  نامۀانیپادفاع از 
ِ یگانهدکتری می اش، خانم زیبا اشراقی، پیوند نهد و هم با دلدار

). و با دانستنِ این ۱۵: ۱۳۹۰اشراقی و دیگران، نک: ( بنددزناشویی می
ها و اشعارِ نکته عجیب و دور از ذهن نیست که بسامد عاشقانه

در شعرهای پیش از تصادف ( این دفتر دوستانۀیزندگجو و یزندگ
ها باشد؛ از )، بیش از دیگر زمان۱۳۷۷ اسفند ۲۸بار قیصر در مرگ

  :۱۳۶۹های زمان با خجستگیجمله این محاکات من، هم
عشق/ جز همین سه حرف/ جز همین سه  یرازهااز تمام رمز و 

ود/ ولی.../ راستی/ شتهی/ چیز دیگری سرم نمیمیان سادۀحرف 
  )۹»: انکار« ها،گل( شودکه می دلم/

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«محاکات منِ شاعرپیشه در 

به ظهورِ  های ناگهانآینهتر و ذیل بحث از تطوّراتِ من در دفترِ پیش
منِ شاعر و شاعرپیشه اشاره کردیم؛ تداومِ این من در دفترِ حاضر به 

  ، نمودار شده است:بازبندزیبایی و شایستگی در 
ام/ روی ریسمان آسمان/ ام/ به باد/ با عصای استواییتکیه داده

ِ ناگهان/ ناگهانی از صدا/ ناگهانی از ایستاده ام/ بر لب دو پرتگاه
سقوط/ باز مانده است/ ناگزیر/ با  درۀدهانِ  سکوت/ زیر پای من/

روم/ میصدایی از سکوت/ تا همیشه/ روی برزخ دو پرتگاه/ راه 
  )۳۲ـ  ۳۱»: بندباز« ها،گل( سرنوشت من سرودن است!

و همین من اگر چیزی یا کسی را ناگفته بگذارد، بدین گونه خود را 
  کند:سرزنش می

چرا تا شکفتم/ چرا تا تو را داغ بودم، نگفتم/ چرا بی هوا سرد شد 
دیر  پردۀغزل در « ها،گل( های من/ افتادباد/ چرا از دهن/ حرف

 )۴۱»: لسا
  
  

  »ها همه آفتابگردانندگل«محاکات منِ درداندیش در 
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شعرِ قیصر است و در  »ۀیمابن«ترین درد، مکرّرترین مضمون و اصلی
این دفتر نیز تداوم حضور و محاکات منِ درداندیش و دردکش شایان 

  ها:ویژه در این نمونهتوجّه است؛ به
  تراوده خون از شبم میتراود/ نه شبنم، کالفبای درداز لبم می -

  تراود. از لبم میمیم .الم دل/ الف. پارۀیسسه حرف است مضمون 
 تراودچنان گرم هذیان عشقم که آتش/ به جای عرق از لبم می

  )۱۰۴ »:الفبای درد« ها،گل(
 جز عشق راه عالجی ندیدمجز عشق دردی که درمان ندارد،/ بهبه -
  )۱۰۵»: به باالی تو«ها، گل(

  ۱۰۸»: به آیین دل« ها،گلنک:  نیز
ها ها و نرسیدندادنازدست قّصۀکه اوجِ این درداندیشی در بازگفِت 

شود که مقارن با های پس از آن دیده میو غزلحال غزالدر شعر 
  اند:بارِ شاعر سروده شدههای پس از تصادف مرگرنج

  که داشتم ای برتر از خیال محالی که داشتم/ باالتر از توهّم بالی -
طوفان رسید و برگ و برم را به باد داد/ پیش از رسیدن دل کالی که 

  داشتم
عمیق و زاللی که  چشمۀآلود از کجاست؟/ کو این کوره رودهای گل

  داشتم؟
حال غزال بود و مجال غزل مرا/ آن حال کو؟ کجاست مجالی که 

  داشتم؟
 شود به روی تو روشن چراغ چشم؟/ روشن نشد جوابکی می

  سؤالی که داشتم
 باری مگر ز شوق نگاه تو بر دمد/ آن آفتابِ رو به زوالی که داشتم

  )۱۳۰»: حال غزال« ها،گل(
  
خواستم که ولوله برپا کنم ولی.../ با شور و شعر محشر کبرا می -

  کنم ولی...
و » گرچه«بیاورم/فکری به حال » آیا«و » شاید«به جای » باید« ...
  ١)۱۳۶ـ  ۱۳۵»: خواستم ولیمی« ها،لگ( کنم ولی...» اما«
  

                                                                                       
 .۷۹بعد: آبان  نمونۀشده برای این شعر و شِ ثبتسرای خیتار  .١
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گرچه چون موج مرا شوق ز خود رستن بود/ موج موج دل من  -
  پیوستن بود تشنۀ

یک دم آرام ندیدم دل خود را همه عمر/ بس که هر لحظه به صد 
  حادثه آبستن بود

ها همه موقوف خواستم از تو به غیر از تو نخواهم اما/ خواستن
  توانستن بود

  / که هبوط ابدم از پی دانستن بوددانستمینموز ازل هیچ کاش از ر
طول سفر یک چمدان  همۀچشم تا باز کنم فرصت دیدار گذشت/ 

  )۱۳۷»: فرصت دیدار« ها،گل( بستن بود
  آمیزد:گاه نیز محاکاتِ این من به زیبایی با منِ شاعرانه در هم می

  ای غزل شور و حال کو؟کو؟/ شیرین من، بر  مجال گفتی: غزل بگو! چه بگویم؟ - 
  زند دلم به هوای غزل، ولی/ گیرم هوای پر زدنم هست، بال کو؟پر می

  گیرم به فال نیک بگیرم بهار را/ چشم ودلی برای تماشا وفال کو؟
  های سبز سرآغاز سال کو؟تقویم چار فصل دلم را ورق زدم/ آن برگ

 وقال کو؟یلق حوصلۀجواب ماند/ حال سؤال و رفتیم و پرسش دل ما بی
  )۱۰۷»: فال نیک« ها،گل(

و با دانستنِ این همه، عجیب نیست که فقط حضور یک زن و 
  شاعر باشد: ضیافتدردگشایی در محضر او 

  شبی دارم چراغانی، شبی تابیدنی امشب/ دلی نیلوفری دارم، پری بالیدنی امشب
یدارم، زنی نادیدنی آید به د... نه در خوابم، نه بیدارم، سراپا چشم دیدارم/ که می

  امشب
بو، شبی بوییدنی های شب/ شبی شبدر، شبی شبمشام شب پر از بوی خوش محبوبه

  امشب
  خود پیچیدنی امشب به گردبادآسا، دیآیمآباد/ زنی با رقصی آتشباد، از این ویرانه خاک

 تر و رویی ز شبنم تر/ میان خواب و بیداری، چو رؤیا دیدنیزنی با مویی از شب شب
  امشب

 گشایم باز/ بساطی گل به گل رنگین، بساطی چیدنی امشبتنگ دلم را می سفرۀبرایش 
 )۱۱۷ـ  ۱۱۶»: ضیافت«ها، گل(

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«ب. توهای 

ها همه گل«محاکات نوع) در  مثابۀبه ( . تو به معنای من۱ ب
  »آفتابگردانند

شخصیت راوی ریشه دارد  نۀکودکااین کاربردِ تو، در جانبِ روستایی و 
آبی  ترانۀاند: سادگی! شعر زیبای و این دو جنبه در یک چیز مشترک
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مولدِ ( یکسره به همین پدیده اختصاص دارد و در گتوندسفید 
  شاعر) سروده شده: سادۀروستایی و 

از قضا یک روز صبح زود ( آسمان را ...!/ ناگهان آبی است!/ -
برخیزی/ پیش از آن که دیگران/ چشم  بینی)/ دوست داری زودمی

آلود خود را واکنند/ پیش از آن که در صف طوالنی نان/ باز خواب
بام صبح/ با نسیم نازک اسفند/ دست هم غوغا کنند/ در هوای پشت

دار و نرم بامدادان را/ روی هُرم نم حولۀو رویت را بشویی/ 
انه/ به هایت حس کنی/ و سالمی سبز/ توی حوض کوچک خگونه

/ تا دوباره/ فوج -نان و پنیر و نور - ات را وا کنی/ ماهی بگویی/ سفره
ات دعوا کنند/ دوست داری/ گنجشکان بازیگوش/ بر سر صبحانه

فهمی/ مهربان بودن چه آسان است/ محابا مهربان باشی/ تازه میبی
رفتن زیر باران را/ با تمام چیزها از سنگ تا انسان/ دوست داری/ راه

پایان تنهایی/ دست خالی باز گشتن/ از صف های بیدر خیابان
طوالنی نان را/ در اتاق خلوت و کوچک/ رفتن و برگشتن و گشتن/ 

های سرانجام پس از سالم .../ نامههای بیها/ نامهالی کاغذپاره
بد نیستم اما  سادۀهای باری اگر جویای حال ما باشی .../ نامه سادۀ

هر دری،/ با هر در و دیوار/ ...ناگهان با کشف یک  زدن از.../ گپ
های دور/ باز هم از کودکی آغازکردن/ لحظه/ از پس گرد و غبار سال

خیالی/ روی قالی، تکیه بر بالش/ در کنار مادر و غوغای روی تخت بی
ریزِ سماور/ گیسوان خواهر کوچکترت را/ با سر انگشتان گیجت یک

 ها،گل( کردنرا/ توی یک بشقاب آبی دانهکردن و انار آبداری شانه
 )۱۰-۱۵»: سفیدآبی ترانۀ«
  
  »ها همه آفتابگردانندگل«کامالً زمینی در  یِ » تو«

ِ حاضر، افزوده ژۀیوهای از پدیده ً زمینی دفتر شدنِ مخاطبانی کامال
گفتن از/با این گروه، درکنارِ بدان است؛ کثرتِ نمودهای سخن

شود بتوان دفتر می سبب متعالِ تیترِبعد،مینیمخاطبان و محبوبان ز 
نامید: صفتی برآمده از دو جزوِ » مخاطبات آنومیک«حاضر را دفتر 

 تویی و التفات به وضعیِت آنومیکِ زیسِت خویشتنکثرتِ روابطِ من
ها گاه صراحتاً ایم). این نمونهکه ذیل بینش اعتراضی از آن گفته(

  است: شاعر زادۀتازهستایش فرزندِ 
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  های تواز گل است گل گونه ترنازکشنوم از صدای تو/ بوی بهشت می -
  ای در طنین نبض تو آهنگ قلب من/ ای بوی هر چه گل نفس آشنای تو

  خدا/ حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو نۀییآای صورت تو آیه و 
  ام که فرش کنم زیر پای توصد کهکشان ستاره و هفت آسمان حریر/ آورده

  رنگ ببندم برای توام/ تا تابِ هفتین کمانی از نخ باران تنیدهرنگ
 ها،گل( بریزم به پای تو... که دلم، پارۀز تمام دلم نبود/ ای  زتریعز چیزی 

  )۱۱۱»: ای بوی هرچه گل«
  
  من آفتاب تو ۀیسامن در کتاب تو/ ای امتداد  ۀیآای آیه آیه  -

  ذار تا سروده شوم در کتاب تومن، ای شعر ناتمام/ بگ تمام ای نام من،
  ناب تو شعر من، دوبارۀوار/ ای مطلع بگذار تا ادامه بیابم قصیده

 مرا/ تا صد هزار بار بگویم جواب تو» پدر!«... یک بار کودکانه صدا کن 
  )۱۱۴ـ  ۱۱۳»: عکس کودکی من« ها،گل(

 به قرینه و تلویح نزدیکی تاریخ سرایش شعرها با زمان ازدواج( و گاه
  قیصر) خطاب به زیبای دلبندش:

  امقراریام/ گل کرد خار خار شب بیاز نو شکفت نرگس چشم انتظاری - 
  امتا شد هزارپاره دل از یک نگاه تو/ دیدم هزار چشم در آیینه کاری

  امروم که تو با خود بیاریروم/ از خویش میگر من به شوق دیدنت از خویش می
  امته است/ باری مگر تو دست بر آری به یاریبود و نبود من همه از دست رف

»: یادگاری« ها،گل( امکاری به کار غیر ندارم که عاقبت/ مرهم نهاد نام تو بر زخمِ کاری
۸۲(  

  من از عهد آدم تو را دوست دارم/ از آغاز عالم تو را دوست دارم -
  نم تو را دوست دارمها من و آسمان تا دم صبح/ سرودیم نمچه شب

 طی، نه خالی! نه خواب و خیالی!/ من ای حس مبهم تو را دوست دارمنه خ
  )۷۹»: عهدآدم« ها،گل(

دارانش دوست ژۀیوکدکنی با آن دیدارهای و البته باید دکتر شفیعی
ای ها در کالس و دانشگاه و عصرها در خانهصبح( هاشنبهبا او در سه

یز به فهرست ها پیوسته) را نکه حاال چند سالی است به خاطره
  محبوبان قیصر افزود:

های ها را/ با تمام جوانی/ روی این پلهها/ روزها/ سالبهترین لحظه
روی تو در گذارم/ بین بیداری و خواب/ روبهبلند و قدیمی/ زیر پا می

توانم/ بار دیگر از نشینم.../ راستی باز هم میکران میای بیلحظه
تعارف/ روی آن ای بیتا تو را لحظهها/ خسته/ باال بیایم/ این پله
تکلّف ببینم؟/ بهترین بی خندۀهای چوبی/ با همان صندلی
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کوچک ما/ قّصه از هر که و هر  حلقۀهایی که در ها.../ لحظهلحظه
شنبه/ سه یروزهاعاشقان بود/ راستی/  قّصۀکجای زمین بود/ 
  )۶۰ـ  ۵۹»: کرانیب لحظۀ« ها،گل( ١پایتخت جهان بود!

  
  »..هاگل«متعال) در معشوق( »دوساحتی« یها» تو«

 دفترِ حاضر با این سنخ از توها دآورندۀیپدهای اگر با دقّت به خطاب
یافته در این دفتر) دقّت شود، بازتاب یها» فرد«ترین پرنمونه(

های امید و دلپذیری در ترین روزنبینیم که اینان برای شاعر مهممی
اند و چه در دسترس و نزدیک مساعد و نامطلوبمواجهه با جهان نا

 ِ دور و حتّی شبیهِ فردی درگذشته؛ و قرارداد  باشند و چه مانندِ شعر
 ِ شاعر و این تو در انتهای برخی اشعار یا، » ما«همین است راز

  کم، خواستن آن:دست
های خویش را/ ناگهان کجا/ جا گذاشتی؟/ یا ای درخِت آشنا/ شاخه

های خویش را/ در کدام باغچه/ فروغ:/ دست به قول خواهرم
های عاشقانه کاشتی؟/ این قرارداد/ تا ابد میان ما/ برقرار باد:/ چشم

دهم/ تو به چشم های تو!/ من به دست تو/ آب میمن به جای دست
دهم:/ قرار تو/ قول میهای بیمن/ آبرو بده!/ من به چشم

دوباره سبز  مارسد/ ب میبه آفتا ماهای به آب/ شاخه ماهای ریشه
  )۲۴ـ  ۲۳»: قرارداد«ها، گل( شویم!می

آورد اش بالتکلیفی میسان متعالی که فراموشیتویی گرچه زمینی، آن
جز حتّی بارآوری موجوداتی به( و هرآنچه مرتبط با حضورش، بارآوری

  انسان):

                                                                                       
١ ِ ای بسیار مهم را به ما نشان ، نکته»شنبهسه«دیگری به نام  . دقّت در این شعر و قیاس آن با شعر

در اسفندماه و  شنبهسهدر بهار و  کرانبی لحظۀ اند:سروده شده ۱۳۷۹دهد: هر دو شعر در سالِ می
این دو  فاصلۀآور و دردآمیز در غایت رنجدادی بهی دکتر شفیعی، رخهابا وجودِ برقرایِ کالس

ها و آغاز دادنِ کلیهسفر برای معالجه، از دست«است:  شنبهسههای مذکور در آمده که رنجشعرپیش
خوبی اهمیِّت تصادفِ قیصر (علّت این دردها) در ). و این تفاوت، به۱۷: ۱۳۹۰(اشراقی، » دیالیز...

ِ او را نشان میبنددوره حوصله؟/ شنبه؛/ چرا تلخ و بیسهشنبه: سهدهد؛ و اما متنِ ی حال و شعر
شنبه/ شنبه؛/ چه سنگین! چه سرسخت، فرسخ به فرسخ!/ سهشنبه؛/ چرا این همه فاصله؟/ سهسه

شعر ←نیز  شنبه وقت آفرینش کوه است.خدا کوه را آفرید (). و یادمان باشد که در کتاب مقدّس سه
  از همین دفتر. جمعه
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امشب/ خاموشی/  کوچۀاند/ و نام تو/ ورد زبان ها دچار فراموشیآیینه -
  )۲۵»: خاطره« ها،گل( های باز تو روشن نیست!تکلیف پنجره/ بی چشم

شناسند/ و با طنین خوش گام تو آشنایند/ وقتی به های خانه تو را میگل -
کشی/ روی/ وقتی که با ناز/ دستی به روی سر و گوششان میسر وقتشان می

ع/ سر در گریبان های بنفشه/ با احترام و تواضدهی/ هم ساقهیا آبشان می
دهد/ هم برند/ هم حسن یوسف/ تمام جمال خودش را نشان میفرو می

دهد/ حتی گل کاغذی هم/ با شمعدانی/ با مهربانی/ دستی برایت تکان می
سالمی چو «ها، گل( شکوفدهایت/ در دفتر شعر من میگام موسیقی خنده
  )۲۹ـ  ۲۸»: بوی خوش آشنایی

بارد/ با بوی خیس یاس/ با بوی های تو میسهگلبو!/ باران/ با بوی بو -
!/ گلبوهای شب.../ بو،/ بابونه و بنفشه و مریم،/ محبوبههای شببوته

ها، گل( جهان/ خالی است / لبریز بوی نام تو بادا/ باد! گلخانۀ
  )۳۰»: بارانبهاربوسه«
  اهل کتاب مژدۀچشم خرابت حکم تحریم شراب/ سفر تکوین نگاهت  سورۀ -

چشم  چشمۀروز و شب در چشم تو تصویر موعود من است/ گرگ و میش از 
  نوشند آبتو می

شهر شب با داغیاد تو چراغان شد ولی/ حالیا در سوگ چشمت حال آبادی 
  خراب

بالش چون که شب/ آخرین تصویر پرواز تو را  یپرهاریخت از صبح خون می
  دیدم به خواب

  هایت آفتاببین کوچکی در دست/ ذرهابهام گنگی بود خاک نقطۀدر نگاهت 
روشن ما را نگاه تو  سؤالپرسشی دارم ز تو: آن سوی این دیوار چیست؟/ ای 

  )۸۰»: ها، آخرین تصویرگل( جواب!
های خویش را/ ناگهان کجا/ جا گذاشتی؟/ یا به قول ای درخت آشنا/ شاخه -

کاشتی؟/ این های خویش را/ در کدام باغچه/ عاشقانه خواهرم فروغ:/ دست
!/ من توهای های من به جای دستقرارداد/ تا ابد میان ما/ برقرار باد:/ چشم

های دهم/ تو به چشم من/ آبرو بده!/ من به چشمبه دست تو/ آب می
های ما به آفتاب های ما به آب/ شاخهدهم:/ ریشهقرار تو/ قول میبی
  )۲۴ـ  ۲۳»: دقراردا« ها،گل( شویم!رسد/ ما دوباره سبز میمی

ای است برای انتقاد از گفتن با این محبوب بهانهو البتّه، گاه سخن
 نک ذیل بینش اعتراضی).( خویشتن

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«خدا) در ( متعال ی» تو«

 ذیل بینش اعتراضی. پرواز ازۀیخمو  از اگربحث از شعرهاینک: 
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  »ها همه آفتابگردانندگل«در » او«
دفاترِ قبل » ارزشیِ «های افراد رگه بازماندۀدر ایناثر، » او« ۀنمونتنها 

  است:
  تر از آن بود که در خاک بماندرفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند/ آسمانی

  از دل برکه شب سر زد و تابید به خورشید/ تا دل روشن نیلوفریش پاک بماند
  ان سحر تا به ابد چاک بماندگونه ز سوز دم او سوخت/ که گریبدل و دامان شب آن

این تاک  شۀیر خوشه سرمست رسیدن شد و از شاخه فرو ریخت/ تا که در خاک رگ و 
 )۸۷»: سرمست رسیدن« ها،گل( بماند

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«سیمای جمع در 

  »ها همه آفتابگردانندگل«نامطلوب و غیرِآرمانی در  ی» ما«
 رکنندگان افرادی که به دالیل مختلفاین دفتر، تصوی یها» ما« عمدۀ

ِ  بودنتوانکمتا  ناراستیاز ( ِ و درنتیجه گرفتار های دادنازدستو جبر
  شدن) آماج انتقاد است: رنجناگزیر و همنشین 

کنیم/ راستی چرا/ در دروغ می نالۀما که این همه برای عشق/ آه و  -
نثار عشق / خون خویش را -دریغکه بی -شمار عاشقان/ رثای بی

ها، گل( کنیم؟کنند/ از نثار یک دریغ هم/ دریغ میمی
  )۳۸»: دروغشعربی«
ریخته/  یروزهاهای گریز/ با های یکریز/ یکریز/ مثل ثانیهبا گریه -

های های سوخته/ با سالهای رفته/ با فصلدر پای باد/ با هفته
در یاد/ ای سخت/ رفتیم و/ سوختیم و/ فرو رفتیم/ با اعتماد خاطره

  )۴۴ »:خاطره«ها، گل( اما/ آن اتفاق ساده نیفتاد
خروار/ خروار/ خواندیم/ بار گران اسفار/ بر پشت ما قطارقطار  -

ها، گل( وار/ ماندیمآوار/ اما تمام عمر/ در انتظار یک دم عیسی
  )۶۱»: سفر«

  گفته شعرِ زیر است:و جمعِ تمامِ عناصر پیش
  باید گفت/ مُردَم از درد، خدا را به که باید گفت؟ کشت تقدیرِ تو ما را به که - 

  بینم/ حکم تغییر قضا را به که باید گفت؟سرنوشتم اگر این است که می
  پیشانی!/ این همه خطّ خطا را به که باید گفت؟ صفحۀخوردگیِ آی خط

  مو حادثه بارید به هر بندم/ تیربارانِ بال را به که باید گفت؟موبه
  هر آینه اشکی شد/ وضع این آب و هوا را به که باید گفت؟هر نفس آهی و 

  ها را به که باید گفت؟هر دمی دردی و هر ثانیه سالی بود/ شرح این ثانیه
با «ها، گل( هذیان بود و شب و تاب وتبِ تردید:/ درد و درمان و دوا را به که باید گفت؟

  )۱۳۴ـ  ۱۳۳»: که باید گفت؟
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ها، عجیب و دور از ذهن نیست که از دو هو با درنظرگرفتنِ این نمون
 به» من«معنا با این دفتر، یکی همنشین و هم در» ما«نمود مثبت 

 ِ   :آخرین تصویرکار رفته باشد؛ در بیتی از شعر
روشن ما  سؤالپرسشی دارم ز تو: آن سوی این دیوار چیست؟/ ای 

  )۸۰»: آخرین تصویر« ها،گل( را نگاه تو جواب!
ه ذیلِ عنوانِ بعد خواهیم دید) در بافِت شعری چنانک( و دیگری
 عاشقانه.

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«عاشقانه در  ی» ما«

تنها شعری است که در آن کیمیاکاریِ  )۲( شعر همزاد عاشقان جهان
ِ معشوق، مایی مثبت را رقم می و جالب اینجاست که در ( زندحضور

حضورِ تویی ارزشمند، ما را نیز  آخرین تصویرشده از ترنقلپیش نمونۀ
شعرِ زیر نیز  ی» ما«کَشد). از همین منظر، بودن برمیمنفی ورطۀاز 

معشوق متفاوت  توجّۀبانِ حضور و شدن و در سایهتنها با عاشق
ِ خانه و نیز زمانِ  نۀیقر شود. معشوقی که به می حضور در حریم

ِ ا۱۳۶۹سالِ ( سرایش شعر وست وبرای ، سالِ ازدواج قیصر) همسر
های نور و امید به این جهانِ شعرهایش از معدود روزنهشاعر و زیست

ِ استاد در سه( جهان خاکستری و های پایتخِت شنبههمانند دیدار
  هاست:دادنها و از دستجهان) پرانتزی دلخواه در میانِ رنج

سرگردان/  سادۀایم، همانیم/ ما صوفیان امروز هم/ ما هر چه بوده
خود هم/ مهمانیم/  خانۀگرد/ حتی درون دوره گمشدۀهای درویش

خواهم از کنار خودم برخیزم/ اما کجاست/ خرقه و کشکول ما؟/ می
تا با تو در سماع درآیم/ این دفتر سفید قدیمی/ این صفحه خانقاه 
من و توست/ وقتی/ من پشت میز خود بنشینم/ وقتی تو/ در هیئت 

ا/ مثل پری شناور در باد/ یا مثل سایه پشت صدالهام/ آرام و بی الهۀ
روی/ و دفتر و مداد و کتابم را/ که در کف اتاق سرم راه می

آنکه گَردِ هیچ کنی/ بیاند/ از روی فرش کوچکمان جمع میپراکنده
آرامش حضور تو عطر سرودن من سایه افکنَد/  لحظۀصدایی/ بر 

ِ خلوت من میخیال را/ بر خلسه تبرک من  خرقۀو پراکند/ وار
ای بمان/ های توست/ پس/ گاهی بیا و پشت سرم لحظهدست

 یسطرهامن/ این  شانۀمن بگذار/ تا از فراز  شانۀدستی به روی 



  ۳۵  _____________________  ۱؛ ویراسِت پورنیام صریشاعرانٔه ق ِی نگر با جهان یدار ید

 

خورده را/ در دفترم بخوانی/ مبهم خط یشعرهادرهم و بر هم/ این 
تار/ روشن شوند/ تا من قلم به دست تو بسپارم/ تا تو  یسطرهاتا 

پس از خستگی)/ ( یک استکانِ چای!/-بنویسی/ بعد.../  به دست من
ترس محتسب/ آنگاه درخانقاه گرم بی -این هم شرابِ خانگیِ ما!/ -

آبیِ این دفترِ سفید/ پرواز  یسطرهادربال/ بر نگاه تو/ ما هر دو بال
کنیم/ این اوج ارتفاع من و توست/ در دود عود و اسفند/ همراه می
 حلقۀا/ رقص نگاه ما چه تماشایی است!/ این های رها در هوواژه

 )۱۸-۱۶)»: ۲( همزادعاشقان...«ها، گل( سماع من و توست!
  

  »دستور زبان عشق«تعامل و نسبت فرد و جمع در 
وارترین شعرِ این دفتر در بازتابِ تعامل و نسبت اگر نمونه نام گمشده

فرد و جمع و نیز تغییراتِ نگرشیِ شاعر نباشد، از 
ِ شاعر در برابر مرگرایز  هاست؛وارترینهنمون سبب به( : اوّالً، حضور

قطعِ امید از معالجات پزشکی)، او را به مرور گذشته و جستجو در آن 
خویش، ما و  شاعرانۀانگیزانَد؛ ثانیاً، رجوعِ وی به شعرها و هویت برمی

» که من هست و من نیست میشعرهامن «شعر را به عبارتِ کلیدیِ 
انَد که از دو حیث اهمّیت دارد: هم اشارتی دقیق و ظریف به رسمی

ً ایدئولوژیکِ ( قیصر دارد یها» من«سیر تحوّل   درکوچۀاز منِ کامال
و منِ  های ناگهانآینهدوّم  مۀین» مذهبیِ - ایدئولوژیک«، تا منِ آفتاب

ها گل» آنومیک«نخسِت آن، و سرانجام، منِ  مۀین» انسانیِ -مذهبی«
در » آنومیک-اندیشمرگ«پیش از رسیدن به منِ  ابگردانندهمه آفت

توانیِ شعر در بازتابِ حاقّ حال و دفتر حاضر) و هم اشارتی است به کم
این شعر با حیثیِت دوگانه و پارادوکسیکالِ اکثر  یِ » تو«؛ ثالثاً، ١کارِ وی

زمان، سو، و همسو زمینی، در دسترس و آشنا، و از یکاز یک( ها» تو«
های مکرّر آن عرضه تعال، برین و ناشناس که پیش ازین نیز نمونهم

است  یی» او«و ختامِ شعر با  ختم شد) کامالً هماهنگ است؛ رابعاً،
اندیشگانیِ وی) را  صۀیخصدر جایگاه ( که تداوم خدااندیشیِ قیصر

 دهد:نشان می

                                                                                       
ِ زیر توجّه فرمایید:١ توانم/ نمی بگویم:/ گفتن خواستمیم . برای تکمیل و تعمیقِ این نکته به شعر

 که/ گفتم؟گفتم/ یعنی/ همین که آیاهمین
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زنم/ به دنبال نامی که گم شد/ در اوراق زرد و دلم را ورق می
این کتاب قدیمی/ به دنبال نامی که من.../ من شعرهایم که  اکندۀپر 

من هست و من نیست/ به دنبال نامی که تو.../ توی آشنا، ناشناس 
دستور، ( ها/ به دنبال نامی که او.../ به دنبال اویی که کو؟تمام غزل

  )۲۰ »:نام گمشده«
  

  »دستور زبان عشق«محاکات من در 
  »دستور زبان عشق«محاکات منِ آنومیک در 

ِ یافته است؛  ِ زمان پیوند نخستین سخن از من در این دفتر، با گذار
پیوندی که کارکردی چندگانه و چندسویه دارد: بازسازیِ تصویری 

ِ کودکی) که ( رؤیاگونه و دور از  ۀیمادرونو حتّی شبیهِ تصاویر
 کند؛ انتقاد از صبر و ایمان و استقامتِ دادن را برجسته میدست

در قالبِ ( صبر کرده است» تو«ها برای بازگشِت خویش که سال
بازگشتی و تغییرناپذیریِ این ام) و تأکید بر بیعبارتِ من چقدر ساده
های ایستگاهِ رفته دادن به نردهکه تصویرِ تکیه( دوری و پوچیِ این صبر

  شایستگی آن را عینی کرده است):به
ام/ رود/ ومن چقدرسادهتگاه میروی/ تمام ایسرود/ تو میقطار می
ام/ و های سال/ درانتظارتو/ کنار این قطار رفته ایستادهکه سال

 دستور،( ام!های ایستگاه رفته/ تکیه دادههمچنان/ به نرده
 )۹»: سفرایستگاه«

  
  »دستور زبان عشق«محاکات منِ شاعرپیشه در 

غاز شده بود، در از دیگر سو، بازتابِ منِ شاعرپیشه که از دفاترِ قبل آ
ِ فرجامین نیز ادامه دارد و یکسره  های گوناگون صورت عرصۀدفتر

  اندیشه در هستیِ خویش و مواجهه با خویش است:
امان روشن نگه / بی / پس چگونه... هوا خاموشتا نسوزم/ تا نسوزانم/ تا مبادا بی - 

دستور، ( هستم! آتش را/ در کف دستم؟/ تا بدانم همچنانها این پارهدارم/ سال
  )۱۳»: شعر«
 ام در خودم امشبام، گم شدهام در خودم امشب/ پیدا شدهدور از همه مردم شده - 

 ام در خودم امشبلبریز ز سرمستی و سرریز ز هستی/ دریای تالطم شده
 ام در خودم امشبنم نام تو به شعرم/ باران ترنم شدهباریده مگر نم

دستور، ( ام در خودم امشبگندم شده اسطورۀطم/ دانایی و هم دام هبو دانۀهم 
 )۵۷»: شب اسطوره«
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  »دستور زبان عشق«محاکات منِ درداندیش در 

نخستین محاکاتِ منِ درداندیش در این دفتر پیوندی هنری با وضعِ 
ناپذیری هستی دارد: جایی که شاعر به قصد بینیآنومیک و پیش

  رسد:کس آن میکند؛ اما به عمواجهه با چیزی حرکت می
مرا/ به جشن تولد/ فراخوانده بودند/ چرا/ سر از مجلس ختم/ در 

 )۲۲»: فراخوان«دستور، ( ام؟آورده
ِ آشوبناک و پیش ِ زیستبینیو این نهاد جهانِ شاعر او را به ناپذیر

ِ تلخ و غم ِ شادی ِ زمانترسیم دردناک و تأثیرگذار و ( بار از گذر
کشانَد و اگر به نامِ شدن به مرگ) میغیرمستقیم: شادی از نزدیک

شدن به زمان از نزدیکشعرها دقّت شود پارادوکسِ غم و شادیِ هم
  توان دریافت:خوبی میمرگ را به

گذرد/ شادم/ که گذرد/ شادم/ این روزها که میاین روزها که می -
 )۲۵»: تلقین«دستور، ( گذرد...گذرد/ این روزها/ شادم/ که میمی

گذرد/ شادم/ زیرا/ یک سطر در میان/ آزادم/ و وزها که میاین ر -
در بین -توانم/ هر طور و هر کجا که دلم خواست/ جوالن دهم/ می

  )۲۶»: پُرِ لیوان مۀین«دستور، ( -این دو خط
های زیر را نباید دادن و ناکامی در محاکاتو نیز برجستگیِ تمِ ازدست

  از نظر دور داشت:
ِ باران دارم ز های باغ قالیگلدلم خوش است به  - ها/ که چشم

 هاخشکسالی
 هابالیبه باد حادثه بالم اگر شکست، چه باک/ خوشا پریدن با این شکسته

 هاچه غربتی است، عزیزان من کجا رفتند؟/ تمام دوربرم پر ز جای خالی
 هادریایم/ همین که ماندم، مرداب شد زاللیزالل بود و روان رودِ روبه

ِ ژرفِ تو بود/ که دل زدیم به دریای بیغرق خیالِ   هاخیالیشدن در نگاه
 )۶۱ »:غربت«دستور، (
  
 
  »دستور زبان عشق«در  ها» تو«
  »دستور زبان عشق«عنوان محاکات نوع) در به( به معنای من» تو«
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ِ حاضرست و در آن شاعر،  ِ این تو در دفتر روایت رؤیا نخستین نمود
آن هم به دسِت نزدیکانی به ( گذشته رفتۀی هاناامنیِ اکنون و ظلم

  گوید:یوسف باز می قّصۀعزیزیِ برادر) را در قالب 
کسی بازگو مکن/ حتی برادران فرزندم!/ رؤیای روشنت را/ دیگر برای هیچ

/ شاید  ترسم/ شاید دوباره دست بیندازند/ خواب تو را/ در چاهعزیزت/ می
ه ستاره و خورشید و ماه/ حاال باش!/ تا دانیم/ تو یازددوباره گرگ.../ می

 روشن کند/ ای کاش!... های تو را/دیگر/ تعبیر خواب ستارۀخواب یک 
  )۱۲»: روایت رؤیا«دستور، (

  که یوسف باشی:تکمیلِ این تمثیل شعری است به نامِ بی
از بد بتر اگر هست/ این است/ اینکه باشی/ در چاه نابرادر، تنها/ زندانی  -

که یوسف باشی/ پس بهتر ها/ البته بیبازار برده خوردۀحراجچوب زلیخا/
بو و خاصیت را/ که چشم هیچ پوره پیرهن/ بیاست درز بگیری/ این پاره

 )۲۴»: بی که یوسف...«دستور، ( کند!راهی را/ روشن نمیبهچشم
  اندیشی.توضیحات آهنگ ناگزیر ذیل مرگ و مرگنک: نیز 
  
  »دستور زبان عشق«نی در کامالً زمی یِ » تو«

 اندیشی.ذیل مرگ و مرگحیرت شعر نک: 
  
  »دستور زبان عشق«متعال) در معشوق( »دوساحتی« یها» تو«

  امید است و سهمی از دلپذیری: روزنۀگاه این معشوق، 
 زنند از پیش پایتهایت/ خورشیدها سر میای مطلع شرق تغزل، چشم -

 هایم، هوایتیچیده در هرم نفستر/ پای عطر تو از آسمان نیلوفری
 موسیقیِ چشم تو، باران/ پژواک رنگ و بوی گل، موج صدایت نۀییآ

 نهایتهای من، پلی تا بیهایت پل زدی ای نبض آبی/ بر شانهبا دست
 پس دست کم بگذار تا روز مبادا/ در چشم من باقی بماند جای پایت

 )۴۲ »:غزل شرقی«دستور، (
ِ تو ،معنی جمالنک:  و نیز  و خانقاه. پیشِ چشم

  خورَد:گاه گفتن از/با او با هویّت شاعریِ راوی پیوند می
  ترترت دارم از هر چه دوست/ ای تو به من از خودِ من خویشدوست
  ترتر از بیشتر از بیشقدر/ بیشتر از آن که بگویم چهدوست

  جز از نام تو/ بر رگ من گر بزنی نیشترهیچ نریزد به
فوت و «دستور، ( تراندیشعشق به شعرم ببخش/ تا نشود قافیهفوت و فن 

  )۴۳»: فن عشق
  و گاه نمودی از منِ درداندیشِ اوست:
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  کوه منکران اندوه من/ آسمان دریای جنگلای شکوه بی
 سیب دلم/ ای منِ من! ای تمام روح من مۀینگم شدی ای 

 ای تو لنگرگاه تسکین دلم/ ساحل من، کشتی من، نوح من
 قدر روح خسته و مجروح من /در اندوه دل ما را بدانق

دستور، ( تر اندوه منشود اندوهمی /تر گیسوی توهر چه شد انبوه
 )۴۴»: قدر اندوه«

  نیز نک ذیل اعتراض.
  

  »دستور زبان عشق«تو در معنای خدا در 
ِ حاضر است و  معنای زندگی ِ این نوع تو در دفتر  واسطۀبهنمودار
ها و مرگ، شاعر در مخاطبه با پروردگار از اعتراض ادراکِ نزدیکیِ 

کشد و ضمنِ اظهار بندگی، با منی های زندگی دست میگالیه
 کند:پیامبرگون زندگی را معنا می
 پرنده برای پرندگی پروانۀای فرصت نسیم برای وزندگی/ 

 ای اهتراز روح به بوی نسیم دوست/ امکان دل برای تکان و تپندگی
 را همه مجنون کوه و دشت:/ باد دوندگی و غزال رمندگی لیالیی تو

 بودن، معنای زندگیبودن معنای عشق نیست/ چونانکه زندهدربندخویش
 غرق عرق ز دست دل سرکش خودم/ شرمندگی است پیش تو اظهار بندگی

  )۴۷»: معنای زندگی«دستور، (
  
  »دستور زبان عشق« یها» او«
  »زبان عشقدستور «در » من«در معنایِ » او«

گیریِ شاعر از است و فاصله یی» او«چنین  بازتابندۀ هبوط در کویر
ترساختنِ افولی است که خویش و خطاب به دل، شگردی برای عینی
 این شعر برای روایِت آن آفریده شده است:

 اول آبی بود این دل آخر اما زرد شد/ آفتابی بود، ابری شد، سیاه و سرد شد
 شد، ولی باران نداشت/ رعدوبرقی زد ولی رگبار برگ زرد شدآفتابی بود، ابری 

 صاف بود و ساده و شفاف، عین آینه/ آه این آیینه کی غرق غبار و گرد شد؟
 شد، نشد/ هرچه از هر چیز و هر ناچیز دوری کرد، شدتر میهرچه با مقصود خود نزدیک

  ان است، عین درد شدپنداشت درمهرچه روزی آرمان پنداشت، حرمان شد همه/ هرچه می
 

  »دستور زبان عشق«ارزشیِ متحوّل در  ی» او«
ِ نگرشیِ شاعر که در بررسیِ  بدان  ها» او«چشمگیرترین تحوّل

رسیم، تغییرِ نگاهِ به جنگ، صلح و مفهومِ مقارنشان، شهادت است می
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اش را صدچندان کرده که بیانش از زبان و با کنشِ شهید، تأثیرگذاری
  است:

خفت/ چنین در دلش گفت:/ اگر فتح این که بر خاک میشهیدی  -
دستور، ( است/ که دشمن شکست،/ چرا همچنان دشمنی هست؟

  )۱۷)»: ۲( طرحی برای صلح«
زد و خفت/ سر انگشت در خون خود میشهیدی که بر خاک می -

نوشت/ دو سه حرف بر سنگ:/ به امید پیروزی واقعی/ نه در می
  )۱۸)»: ۳( طرحی برای صلح« دستور،( جنگ، که بر جنگ!

شود که این نگاه را با اوج و عمقِ این تغییر وقتی بر ما آشکارتر می
ِ نخسِت وی   ) بسنجیم؛ آفتاب کوچۀدر ( برخی رباعیات دفتر

  مانند:
  میدان به سپاه خصم تنگ ست هنوز

  رنگست هنوزاز خون شهید، الله
  شمشیر مکن غالف جز در تنِ خصم

  »که جنگست هنوزاز دست منه سپر «
 )۵۹»: غالف«کوچه، (

  
  »دستور زبان عشق«سیمای جمع در 

  »دستور زبان عشق«در جایگاه بیان حالت نوع بشر در » ما«
ِ حاضر داده ( دستور زبان عشقشعر  که نام زیبای خود را به دفتر

و حتّی جوازِ) ( است)، در خدمِت بیانِ ناگزیریِ عاشقی و نیز ناگزیری
و زمینیِ ناشی از عاشقی سروده شده است و در کنارِ  خطاهایِ انسانی

 تحوّلِ مذکور در عنوانِ پیشین، بخشِ دیگری از انعطاف ذهنی راوی
 دهد:اش) را نشان مینخست شاعری دورۀویژه در قیاس با به(

 توان آیا به دل دستور داد؟دست عشق از دامن دل دور باد/ می
 دلت را یادی از ساحل مباد؟توان آیا به دریا حکم کرد/ که می

  موج را آیا توان فرمود: ایست!/ باد را فرمود: باید ایستاد؟
 گزاره در نهاد ما نهادآنکه دستور زبان عشق را/ بی

دستور «دستور، ( داد! ستیباینمدانست تیغ تیز را/ در کف مستی خوب می
  )۳۵»: زبان...

از موضع دانای ناصح) امّا ( و بازگفتی دیگر و به همان اندازه پیامبرگونه
  .شوددیده می چیستاناندیشانه از همین مضمون در تلخ
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  »دستور زبان عشق«در جایگاهِ جمع عاشق و معشوق در » ما«

دارست: نخستین پاره، بخشی و دنبالهشعری سه همزادِ عاشقانِ جهان
ِ بی و به همین قرینه تاریخ ( های ناگهانآینهتاریخ است و در دفتر
سو دارد). در این شعر، از یک ۱۳۶۹تا  ۱۳۶۴های ایشی بین سالسر 

 واسطۀبه( هاستشدن راوی و معشوقش، همزادشدنِ آنعاشق
شدن و نیز تولّد دوباره) و از دیگرسو، تأکید بر امکان همزمان عاشق
ِ این    شعرست:  سازندۀهای عاشقانه، از ستون حادثۀتکرار

ایم/ ما / چشم به دنیا گشوده-در یک بهار -زیرا/ ما هر دو در بهار/ 
گاه ناگهان/ متولد هر دو/ در یک بهار چشم به هم دوختیم/ آن

 -کند/ آن فصل/ ای/ بر خود گذاشتیم/ فرقی نمیشدیم/ و نام تازه
ً بهار باید باشد/ و نام -توان متولد شدفصلی که می ما،  تازۀ/ حتما
کند/ امروز هم/ ما هر چه قی نمی/ فر وار باید باشد/ حتماً/ دیوانه

توانیم/ هر روز ناگهان متولد شویم/ ما / ایم، همانیم/ ما باز میبوده
ـ  ۵۱»: همزاد عاشقان جهان«ها، آینه( همزاد عاشقان جهانیم...؛

۵۲(  
  

ها همه گلاندیشِ روشن و زندگی پارۀدوّمین بخشِ آن در 
و تنها شعری است  ۱۳۶۹سفند واقع است و دارایِ تاریخِ ا آفتابگردانند

ِ معشوق، مایی مثبت را رقم می و ( زندکه در آن کیمیاکاریِ حضور
نیز  آخرین تصویرشده از ترنقلپیش نمونۀجالب اینجاست که در 

ِ تویی ارزشمند، ما را از  کَشد). از همین بودن برمیمنفی ورطۀحضور
بانِ حضور و ر سایهشدن و داین شعرِ نیز تنها با عاشق ی» ما«منظر، 

شود. همسری که برای شاعر و همسر) متفاوت می( معشوق توجّۀ
های نور و امید به این جهان جهانِ شعرهایش از معدود روزنهزیست

ِ رنج هاست: این شعر با عنصری دادنها و ازدستخاکستری و اقلیم
 ایم،امروز هم/ ما هرچه بوده«شود: مشترک با شعر پیشین آغاز می

  یابد: و چنین پایان می» همانیم
های رها در هوا/ رقص نگاه ما چه تماشایی است!/ این همراه واژه«

ـ  ۱۶»: همزاد عاشقان جهان«ها، گل( »سماع من و توست! حلقۀ
۱۸(  
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گانه حال و حکایتش دیگر است: باز از امّا بخشِ فرجامینِ این سه
تِ کتابخانه سخن هست؛ اعجاز عشق و اتّحادِ عاشقانه در مقابلِ سکو

ِ این اعجاز در گذشته داللت ها و وصففعل همۀولی  ها بر انحصار
دارند؛ نه سخنی از امکان تکرار و باززایی در میان است و نه فعلِ 

 پایانی رنگ و وجهی جز ماضی دارد:
...اما/ اعجاز ما همین است:/ ما عشق را به مدرسه بردیم/ در 

کوچک/ تا باز این کتاب  کتابخانۀر آن امتداد راهرویی کوتاه/ د
ایم/ یعنی همین کتاب اشارات قدیمی را/ که از کتابخانه امانت گرفته

کردیم/ اما صدا مطالعه میدو لحظه بخوانیم/ ما بیرا/ با هم یکی
زدیم/ تنها/ گاهی به هم نگاهی.../ ناگاه/ کتاب را که ورق می

نشانه گرفتند/ انگار/ ما را/ از هر طرف »!/ هیس«های انگشت
های من و تو/ سکوت را/ در آن کتابخانه رعایت نکرده غوغای چشم

  )۱۱ـ  ۱۰»: همزاد عاشقان جهان«دستور، ( بود!
ای از پذیرشِ مرگ برای شاعری که به بهبودِ و این نیست؛ مگر نشانه

 جسمش امیدی ندارد.
  
  ارزشی» آنان«

ر دفتر فرجامین نیز از یادِ آنچنان است که د ارادتِ قیصر به اهل بیت
  شود:ها غافل نمیآن

راستی آیا/ کودکان کربال، تکلیفشان تنها/ دائماً تکرار مشق آب، آب!/ 
 )۲۱»: کودکان کربال«دستور، ( مشق بابا آب بود؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پورانواع تنهایی در شعر قیصر امین
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نگیز برارنگیِ عجیب و تأمّلترین نکته در این مبحث، کمبرجسته
ِ قیصر ِ تنهایی در اشعار است. به دیگرسخن، در دفاترِ  مفهوم

ِ  مۀینو  تنفّس صبح وآفتاب  کوچۀدر ( ایدئولوژیکِ آغازین  دوّم
ِ او به خویش و فرد با های ناگهانآینه و » آرمان«)، پیوندخوردن نگاه

دلتنگی برای شهیدان  مقولۀجز از ( ، مجالی برای حّس تنهایی»جمع«
 های ناگهانآینهترِ تازه مۀینگذارد. در شهیدشدن) باقی نمی و حسرتِ 
 ِ شاعر از دیگران است در » جداماندگی« مقولۀتنهایی، از  نیز نمود

  خویش: شاعرانۀسلوک 
رحمانه دیگر بود:/ من های بیاز جمله دیشب هم/ دیگرتر از شب

/ تنها هایم را اتو کردمکامالً تعطیل بودم/ اول نشستم خوب/ جوراب
وگو هایم گفتدر اتاقم راه رفتم/ با کفش -حدود هفت فرسخ –

ها را زیر و رو کردم/ و کردم/ و بعد از آن هم/ رفتم تمام نامه
ها را/ دنبال آن مجهول گشتم/ چیزی ندیدم/ تنها سطرسطر نامه

الی کاغذ داد/ انگار/ از البههایم/ بوی غریب و مبهمی مییکی از نامه
شد/ دیشب های آسمانی/ احساس مینامه/ بوی تمام یاس تاخوردۀ

تاب در بین درختان تاب خوردم/ از نردبان ابرها تا آسمان دوباره/ بی
های ابر پر کردم/ جای هایم را/ از پارهرفتم/ در آسمان گشتم/ و جیب

شما خالی!/ یک لقمه از حجم سفید ابرهای تُرد/ یک پاره از مهتاب 
  )۳۶ـ  ۳۵»: رفتار من...«ا، هآینه( خوردم...

ِ و سرانجام، وجودی ِ قیصر، در دفتر ِ تنهایی در آثار ها گلترین نمود
ِ دیده می همه آفتابگردانند ، تنهاییِ برخاسته از تکلیفشود: شعر

  کند:ناشدگیِ راوی را بدین شکل تصویر میدرک
 دۀافتاهای پیش پا های تار/ با سایهباری چه سنگین است!/ با سایه

سطحی،/ از عمق اقیانوس/ از ارتفاع آب و  سادۀهای بسیار/ با سایه
های خویشتن/ آسمان/ گفتن!/ تکلیف من با من/ تکلیف من/ با سایه

  )۵۴»: تکلیف«ها، گل( این است!
ویژه) پیوندنیافتنِ به( اندیشی و نیزبدین ترتیب، این قلّت تنهایی

اندیشِ ما با احساس یش مدرنوبآگاهیِ شاعرِ کممرگ واندیشی مرگ
ترین تنهایی در برابر مرگ) مهم( و بیانِ زوالِ خویش و تنهایی وجودی

تر و پژوهشی ای است که چرایی آن بایستی در فرصتی فراخپدیده
  مستقل تبیین گردد.
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  پوربه جهان در شعر قیصر امیناعتراضی نگرش 
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  پوری بینش اعتراضی در شعر قیصر امینترین نمودهااصلی

  
  »تنفّس صبح«در 

  
  الف. اعتراض به تقابل زندگی شهری با صفای روستایی

سادگیِ گتوند، خطی است که  زادۀساده و روستاییِ وجودِ قیصرِ  جنبۀ
)؛ امّا اهمیّت ۱۴۰: ۱۳۸۶نیا، اقتصادینک: ( همواره در شعرِ او پیداست

ست که به تقابل سادگیِ این زندگی با در اعتراضی ا نان ماشینی
  مظاهرِ شهریِ زیستن دارد:

هق آسمان تعطیل است/ بادها بیکارند/ ابرها خشک و خسیس/ هق
خواهد/ دستمالی خیس/ روی خود را خوردند/ من دلم می ۀیگر 

/ نان ماشینیپیشانی تبدار بیابان بکشم/ دستمالم را اما افسوس/ 
  )۱۲ـ  ۱۱»: ماشینینان «تنفس، ( در تصرف دارد

  
  ب. اعتراض متعهدانه

وجودِ قیصر، نمایانگر شاعری است که سرِ عقل و پایِ  متعهّدانۀجانب 
های انقالبِ اسالمی سپرده است: های معنوی و آرماندل را به ارزش

اند، از خود جوانی از خیلِ جوانانی که به تعبیر خودش: هر چه داشته
). به بیانِ یکی از ۲۳-۲۸: ۱۳۹۰پور، مینانک: ( و دکتر شریعتی داشتند

ادبیات متعهد قرار  ادامۀدرواقع، این رویکرد در «پژوهندگان: 
های گیرد... با این تفاوت که... در تعهد پس از انقالب، ارزشمی

تری پیدا کرد. پس از انقالب، بخشی از جریان اسالمی نمود بیش
رسید. این نگاه اصیلْ به  نویسی... به نوعی آرمان عمیق دینیداستان

های عمیق و باطنی دین ناظر است. چیزهایی مثل ایثار، آرمان
ً انسانی اند... این نگاه صداقت، شهامت، مهر و... که صفاتی عمیقا

 »تر ببیندتوانست انسان به ماهو انسان را کاملعمیق دینی می
ِ آرمان۲۴: ۱۳۸۵سعیدی، ( شکل ای که در این فضا خواهانه) نگاه

های اسالمی است. این بخشِ جوانان متعهد به ارزشتیهو گیرد،می
ً به وضعِ موجود معترض است و خواهان اصالحِ آن.  گروه، طبعا

و مشارکت در » جاسوسی النۀ« رکنندۀیتسخهمراهی با جوانان 
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ِ بیرونیِ » هنری سازمان تبلیغات اسالمی حوزۀ«تأسیس  دو نمود
ِ خواهیِ قیصر است آرمان دارای تاریخ اسفند ( میراث باستانیو شعر
  ) نمود ادبی آن:۱۳۵۸

ایم/ با قامتی به قصد شکستن/ الت و منات را که از ره رسیده
/ ما/ از جنس پینه کفش به پا ماند/ شکستیم/ عزّی دگر عزیز نمی

های کند/ اما/ با کفشما درد می کهنۀهای داریم/ هرچند/ این کفش
های ایم/ میراث باستانی ابراهیم/ بر شانهه رسیدهخستگی خود/ از ر 

ای به حیطه آتش / نمرودیان همیشه به کارند/ تا هیمهماست/ 
بیاورند/ اما/ ما را از آزمایش آتش هراس نیست/ ما بارش همیشه 

جز ایم/ ما را بهعریانی/ احساس کرده سادۀباران کینه را/ با چترهای 
 )۱۶ـ  ۱۵»: میراث باستانی«تنفس، ( برهنگیِ خود لباس نیست...

  
  اعتراض به خطاهای خویشتن

  ذیل توی متعال.نک: 
  

  های ناشی از جنگاعتراض به رنج
های ناشی از ترین اعتراضِ شاعر به رنجشاخص شعری برای جنگ

  گیرد:جنگست و ابعادِ زیر را در بر می
  شعرگفتن از جنگ و نقد

کار برد/ اما/ موشک/ زیبایی کالم مرا  دیدم که لفظ ناخوش موشک را/ باید به
های شهر که بهتر نیست/ بگذار شعر من کاست/ گفتم که بیت ناقص شعرم/ از خانهمی

آلود/ باید که شعر خاکی و های خاکی مردم/ خرد و خراب باشد و خونهم/ چون خانه
تنفس، ( - هر چند ناتمام - خونین گفت/ باید که شعر خشم بگویم/ شعر فصیح فریاد/ 

 )۳۱ـ  ۳۰»: شعری برای جنگ«

  
  های ناشی از جنگآمیز و دردآلود رنجبیان اعتراض

بینیم/ عفریت زده میهای زلآری/ شب موقع بدی است/ هر شب تمام ما/ با چشم - 
پوشد/ اینجا/ هر مرگ را/ کابوس آشنای شب کودکان شهر/ هر شب لباس واقعه می

ید/ این شام، شام آخر ما باشد/ اینجا/ هر شام ایم:/ شاشام خامشانه به خود گفته
آلود/ جیغ کدام مادر بیدار های خاکی خوابایم:/ امشب/ در خانهخامشانه به خود گفته

  )۳۳ـ  ۳۲»: شعری برای جنگ«تنفس، ( خشکد؟است/ که در گلو نیامده می
میان گور بخوابانیم/ مردی را/ تنها/ باید ز بام دور بیاریم/ تا در  دۀیبر اینجا/ گاهی سر  - 

کنیم/ در زیر خاک گِل یا سنگ و خاک و آهن خونین را/ وقتی به چنگ و ناخن خود می
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شعری «تنفس، ( زن روی چرخ کوچک خیاطی/ خاموش مانده است بینیم:/شده می
  )۳۲»: برای جنگ

  

  هایی که شخصاً در جنگ به چشم دیدهبیان رنج
آلود/ از انفجار عروسک خون قصۀای خونین/ از همن از درون سینه خبر دارم/ از خانه

/ از آن شب - شیرین کودکانۀرؤیای  - مغز سری کوچک/ بر بالشی که مملو رؤیاهاست/ 
های سرخ و سیاه/ آن شب که در غبار/ مردی به روی جوی خیابان/ خم بود/ با چشم

ودم دیدم/ گشت/ باور کنید/ من با دو چشم مات خهراسان/ دنبال دست دیگر خود می
دوید/ اما سری نداشت/ لختی دگر به روی زمین غلتید/ و که کودکی ز ترس خطر تند می

دوچرخه/ سوی مزار کودک  بندِ ترکپشت و شتابان/ سر را به ساعتی دگر/ مردی خمیده
 )۳۵ـ  ۳۴»: شعری برای جنگ«تنفس، ( برد/ چیزی درون سینه او کم بود...خود می

  
  تراض به فرار از جنگبیان صبرِ مردم و اع

لرزند/ اینان/ های گردگرفته/ چه ساده و صبور/ وقت وقوع فاجعه میاما/ این شانه
/ -ومانبی هیچ خان -اند فاتح و نستوه/ هرچند/ بشکسته زانوان و کمرهاشان/ استاده

/ بر دوششان درفش قیام است/ - فتوای استقامت و ایثار-در گوششان کالم امام است/ 
های داغ دلم را/ دیوار هم توان شنیدن نداشته است/ آیا تو را توان ین حرفباری/ ا

شنیدن هست؟/ دیوار!/ دیوار سرد و سنگی سیار!/ آیا رواست مرده بمانی/ در بند آنکه 
زنده بمانی؟/ نه!/ باید گلوی مادر خود را/ از بانگ رود رود بسوزانیم/ تا بانگ رود رود 

 زتری برداشت/ دیگر سالح سرد سخن کارساز نیست...نخشکیده است/ باید سالح تی
 )۳۶ـ  ۳۵»: شعری برای جنگ«تنفس، (

  
  »خویشتنِ جمعی«اعتراض به 

طلبی است و از از ابعاد و نتایجِ نگرش و اعتراض متعهّدانه، شهادت
ِ تقدیسِ شهداست.  ِ شهیدناشده در کنار نتایج آن سرزنشِ خود

تراژیک ندارد، بلکه مرگی  جنبۀاه] شهادت... [در این نگ«دیگربیان: به
متعلق به انسان مختار و فداکار است که با زهد و پرهیزِ نیرومندِ خود 

پذیرد و از این رو، جسمی ای را با شهامت و آغوش باز میهر فاجعه
ماندن به شود چندان اهمیتی ندارد. زیرا زندهکه در این میان فدا می

انسان  برازندۀشود که صیف میای توهر قیمتی، به صورت وسوسه
نیست. بنابراین کسی که از جنگ زنده بازگشته است باید خود را 

 .»استشماتت کند و مقّصر بشمارد که به فیض شهادت نرسیده 
ً در چنین فضایی شکل گرفته  هاغزل تقویم). ۲۴سعیدی، ( دقیقا

  است:
  اور نکردیمها گفتند و ما ببودن سر نکردیم/ تقویمعمری بجز بیهوده

  در خاک شد صد غنچه در فصل شکفتن/ ما نیز جز خاکستری بر سر نکردیم



  ۲۰۱۸ نوامبر؛ مونترآل؛ خیلی دور، خیلی نزدیک   __________________________  ۴۸

https://samaak.ca/podcast/ 

  دل در تب لبیک تاول زد ولی ما/ لبیک گفتن را لبی هم تر نکردیم
  حتی خیال نای اسماعیل خود را/ همسایه با تصویری از خنجر نکردیم

 نکردیم سردست و پا تر از دل خود کس ندیدیم/ زانرو که رقصی با تن بیبی
  )۴۲ـ  ۴۱ »:هاغزل تقویم«تنفس، (

 ارزشی در همین دفتر). یها» تو«ذیل بحث ( باغروبه پنجرۀنک: نیز 
  

  »های ناگهانآینه«در 
  »های ناگهانآینه«در  »اعتراض شاعرانه به نامساعدی هستی«
  

  »های ناگهانآینه«اعتراض شاعرانه به رنج جبری در 
های این دفتر از اعتراضاتِ بیشتر عتراضحرکِت ا( هاشدن اعتراضکلّی

های ترِ دفترِ حاضر به سمِت اعتراضکهن مۀینایدئولوژیکِ دفترِ قبل و 
ترین ها، مهمیافتنِ کمّی و کیفیِ این اعتراضنیز غلبه ) وعامِ انسانی

های این دفتر است. در پژوهشِ حاضر، این سبکیِ اعتراض صۀیخص
» اض شاعرانه به نامساعدی هستیاعتر «را های کلّی اعتراض
 مۀیندادن تمایز رویکرد ایدئولوژیکِ اعتراضات ایم و برای نشاننامیده

نخسِت آن،  مۀینمانند دو دفترِ قبل) با اعتراضاتِ عام ( دوّم این دفتر
های دوّم را ذیلِ اشاره به نمونه مۀینهای نزدیک و هم موضوعِ نمونه

  ایم.نخست بر رسیده مۀین
ها) ناگزیربودنِ تحمّل درد و به ویژه نخستینِ آن( ١هادردوارهشعرِ سه

کنند؛ گویی این دردها از جنسی القا می٢»بازی زندگی«رنج را در 
  ها دسِت کم در توانِ خودِ شاعر نیست:هستند که غلبه بر آن

دردهای من/ گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست/ درد مردم زمانه است/ 
چین پوستینشان/ مردمی که رنگ روی آستینشان/ مردمی که  مردمی که

کند/ من ولی تمام هایشان/ درد میهایشان/ جلد کهنه شناسنامهنام
کند/ انحنای روح من/ سرودنم/ درد می سادۀهای استخوان بودنم/ لحظه

پناهی دلم شکسته است/ کتف گاه بیغرور من/ تکیه خستۀهای شانه
ام/ زخم خورده است/ دردهای ام/ بازوان حس شاعرانههبهانهای بیگریه

پافشاری شگفت / این سماجت عجیب/ پوستی کجا؟/ درد دوستی کجا؟/ 
دردهای  /دردهای خانگی /آشنا/ دردهای بومی غریبدردهای/ دردهاست

                                                                                       
  .۱۳۶۷. هر سه به تاریخ اردیبهشت ١
تیم/ امروز، او/ ما را.../ از همین دفتر: دیروز/ ما زندگی را/ به بازی گرف فردا. تلمیحی است به شعر ٢

 فردا؟
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دست  /در دلم نوشته است /حرف حرف درد را /اولین قلم /لجوج کهنۀ
ِ  /خون درد را /سرنوشت پس چگونه سرنوشت ناگزیر  /لم سرشته استبا گ

رنگ و  /پس چگونه من /دل است غنچۀرنگ و بوی  /درد /خویش را رها کنم؟
زند ؟/ دفتر مرا/ دست درد میجدا کنم /توی آنهای توبهبوی غنچه را ز برگ

مرا/ درد گفته است/ درد هم شنفته است/ پس در این میانه  تازۀورق/ شعر 
زنم؟/ درد، حرف نیست/ درد، نام دیگر من است/ من میمن/ از چه حرف 

  )۱۸ـ  ۱۶)»: ۱( هادردواره« ها،آینه( چگونه خویش را صدا کنم؟
  برَد:و این ناگزیری شاعر را به سمِت فکرهای قرین با خیال و آرزو می

های من/ در میان آفتاب و دل/ مرز مشترک کجاست؟/ چشم -
 /مرزهای درد، آرزورو/ مرزهای روبهها و هاست:/ نقشهمیزبان نقشه

های فاصله/ / نقشهمرزهای ممکن و محال /مرزهای مبهم خیال
اند/ مرزهای شرقی مرزهای خاکی و غریب/ بین آفتاب و دل کشیده

  )۲۰ـ  ۱۹)»: ۲( هادردواره« ها،آینه( دلم کجاست؟
دهد درخت درد را/ برق آه گاه من/ آب میهای گاهگرچه گریه -

کنم/ های سخت درد را/ فکر میکند/ سد صخرهناه من/ ذوب میگبی
 ها،آینه( کند/ پایتخت درد راعاقبت هجوم ناگهان عشق/ فتح می

  )۲۲ـ  ۲۱ )»:۳( هادردواره«
فهم) این افکار همه( زمان جهانییافته، مذهبی و همو شکلِ تعمیق

  آمدنش: روزناگزیرانتظار ظهور منجی است و 
آید/ روزی که عابران خمیده/ یک لحظه وقت ر که میآن روز ناگزی

داشته باشند/ تا سربلند باشند/ و آفتاب را/ در آسمان ببینند/ روزی 
بهانه توقف که این قطار قدیمی/ در بستر موازی تکرار/ یک لحظه بی

آلود/ از پشت پنجره/ تصویر ابرها را خواب خستۀهای کند/ تا چشم
جنگل را/ در آب بنگرند/ آن روز/ پرواز  در قاب/ و طرح واژگونه

شود/ روزی که / های صمیمی/ در جستجوی دوست/ آغاز میدست
ها همه باز است/ روزی که جای نامه و مهر و تمبر/ روزی که نامه

های ای بفرستیم/ صندوقبال کبوتری را/ امضا کنیم/ و مثل نامه
هش، کوتاه/ پستی/ آن روز آشیان کبوترهاست/ روزی که دست خوا

روزی که التماس گناه است/ و فطرت خدا/ در زیر پای رهگذران 
رو/ بر روی روزنامه نخوابد/ و خواب نان تازه پیاده

های کتاب شعر/ شده، آن روز/ از الی برگهای خشکنبیند.../پروانه
کشد/ و ها/ خمیازه میکنند/ و خواب در دهان مسلسلپرواز می
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های قدیمی/ با تار عنکبوت در کنج موزه سربازی/ کهنۀهای کفش
ها/ در دست کودکان/ از باد پر شوند/ خورند/ روزی که توپگره می

...روزی که آسمان/ در حسرت ستاره نباشد/ روزی که آرزوی چنین 
  )۱۴ـ  ۱۰»: روزناگزیر«ها، آینه( روزی/ محتاج استعاره نباشد

شارت رفت به شکلی کامل تر بدان اشرح و بسطِ ناتوانیِ راوی که پیش
  شود:دیده می جرئت دیوانگیدر 

تر از دو سه سال کنم/ خاکستریانگار مدتی است که احساس می
توانم/ هر کنم که کمی دیر است/ دیگر نمیام/ احساس میگذشته

وقت خواستم/ در بیست سالگی متولد شوم/ انگار/ فرصت برای 
ست که کاری کنیم/ کاری حادثه/ از دست رفته است/ از ما گذشته ا

که دیگران نتوانند/ فرصت برای حرف زیاد است/ اما/ اما اگر گریسته 
تفاوتی/ بد نیست/ حس کنم که کمی بیباشی.../ ...احساس می

ام، نیز/ از این کنم که انگار/ نامم کمی کج است/ و نام خانوادگیمی
  )۳۲- ۲۹»: جرئت دیوانگی«ها، آینه( ١ستهوای سربی/ خسته

ِ تحوّل شاعر از توانادانستن خود تا ناتوان یا ( شدنو عمقِ سیر
شود که بدانیم پنداشتن خویش) وقتی آشکارتر میکم ناتواندست

ِ این دفتردر همین فضا و تمِ کهن مۀینتر و در همو کمی قبل تر
 ِ » معراجِ دار«، به »آفتاب دارد اشاعۀ«اعتراضی، با دلی که در گرو

  است:اندیشیده می
  شنیدن خبر مرگ باغ دشوار است/ ز باغ الله خبرهای داغ بسیار است

                                                                                       
ِ حاضر) بسنجیم، به مدد دوّم و کهن مۀین(شعری از  حمل آفتاب. اگر این سروده را با ١ ِ دفتر تر

تر ای وجودیجدیدتر) صبغه مۀینشود: ناتوانیِ جرئت دیوانگی (ای ظریف بر ما روشن میمقایسه، نکته
ً در نمونۀتر دارد؛ اما و عام خود با دیگریِ ارزشمندی به نام  سۀیمقابافتی ایدئولوژیک ( دوّم اصوال

یادشده ازین دفتر نیز  مۀینتر میان دو تر و عامتفاوتی ظریف ندۀینمایابد که این مثال شهید) معنا می
  هست:
  تر ز خزان دلم خزانی نیست/ ستاره بارتر از چشمم آسمانی نیستگرفته

  هیچ کهکشانی نیست حوصلۀار های افتابی من/ مدبه حجم تنگدلی
  ات ای عشق، آستانی نیستات ای اشک، آستینی نیست/ به سربلندیسزای پاکی

  ام از حمل آفتاب خم است/ بجز پناه دو دست تو سایبانی نیستمرا که شانه
  خوانی نیستهای سرگردان/ به غیر چشم سیاه تو نوحهبه سوگواری این چشم
ـ  ۱۴۵ »:حمل آفتاب«ها، ت/ مرا نیاز تسلی به همزبانی نیست (آینههای دلسوز به غیر تسلیت چشم

۱۴۶(  
ِ این جبر در  نمونۀنیز  های خشک/ کند: خارها/ خوار نیستند/ شاخهجلبِ توجّه می اعترافدیگر

که خورده نیز/ روی دوش شاخه بار نیستند/ پیش از آنهای کال کرمهای دار نیستند/ میوهچوبه
گناه/ با های بیرسد:/ برگخشی به گوش می/ زیر پای خویش/ سرزنش کنی،/ خشهای زرد رابرگ

 )۷۴ـ  ۷۳»: اعتراف«ها، خورد! (آینهکنند/ خشکیِ درخت/ از کدام ریشه آب میزبان ساده اعتراف می
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  داغ کمتر از خار استبارد/ به چشم ما گل بیدر این کرانه که باران داغ می
  گناه اوّل ما، افتتاح پنجره بود/ گناه دیگر ما، انهدام دیوار است

مان تار صدور نور به هر جا که آس /خورشید در بسیط زمین اشاعۀخوشا 
  است

 ها،آینه( دار است ۀیساما زیر  وعدۀمکان  /مرا زمان مالقات آفتاب رسید
  )۱۴۰ـ  ۱۳۹»: خبرهای داغ«
زمان  محدودکنندۀعالوه، نمودِ دیگری از این اجبار، گذارِ شتابناک و به

  بازتابیده است: حسرت همیشگیاست که در 
وقت رفتن است/ باز هم همان  کنی:/های ما هنوز ناتمام.../ تا نگاه میحرف

حکایت همیشگی!/ پیش از آنکه باخبر شوی/ لحظه عزیمت تو ناگزیر 
شود/ آی.../ ای دریغ و حسرت همیشگی!/ ناگهان/ چقدر زود/ دیر می
  )۴۹ـ  ۴۸»: حسرت همیشگی«ها، آینه( شود!می

  و نیز:
  تدر گلو شکست/ حق با سکوت بود، صدا در گلو شکس ما عاشقانۀآواز 

  دل ما در گلو شکست بهانۀکند/ تنها دیگر دلم هوای سرودن نمی
  نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست /فرصت گذشت و حرف دلم ناتمام ماند

 بغضم امان نداد و خدا... در گلو شکست /تا آمدم که با تو خداحافظی کنم
  )۸۰ـ  ۷۹» آوازعاشقانه« ها،آینه(

ها و مکمّل نیز دارد که ادامه بدان امّا هستیِ نامساعد ابعادی دیگر
 شود.اشاره می

  
  »های ناگهانآینه«اعتراض شاعرانه به فقر مادّی در 
  رنج است: ۀیمادر آثار قیصر، فقر، هم به تنهایی 

سنگ  -چرخد/ دندان گرد سنگ/ و آسیاب نان/ آسوده/ همچنان/ می
یش فرو/ ای بزرگ/ جهان را/ آخر به کام خو/ چون لقمه-آسیاب نان

/ خواهد خورد/ ما -تمام ما را-خواهد برد/ و بوی حسرت نان ما را/ 
کشیم/ اما/ لحظه نوبت خود را/ خمیازه میایم/ و لحظهایستاده

اینآسیاب کهنه به نوبت نیست/ شاید همیشه نوبت ما/ فرداست!/ 
 ـ  ۶۹»: نوبت« ها،آینه( چرخدنان/ همچنان/ می کهنۀ/ و آسیاب

۷۰(  
 نک.( کردنِ انسان در روزمرّگی دارددر پیوندی که با غرقو هم 
 ).ها همه آفتابگردانندگلذیل اعتراضات » پ« بخش
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  »های ناگهانآینه«اعتراض به استحاله در 
نامساعدیِ هستی و انتقاد از  کنندۀتیتقواستحاله، نتیجه و نیز عاملِ 

  ه است:آن در دو شعر به صورتی شایسته و هنرمندانه بازتابید
پریده/ روی لبان ما/ های رنگجویی لبخند/ پروانهدر سال صرفه -

هایمان/ تا استخوان پرپر زدند/ لبخند ما/ به زخم بدل شد/ و زخم
هایمان/ پوسید/ ما/ لبخند استخوانی خود را/ در رسید/ و بوسه

های خشک الی زخم نهان کردیم/ صد سال آزگار/ ماندیم/ و زخمالبه
های نمک/ خواباندیم/ اما/ در روزهای ه را/ در متن الیهخوردترک

دار/ وپاشِ لبخند/ قصابکان پروار/ و کاسبان رسمی پروانهریخت
 خویش را/ بر پیشخان خود/ به تماشا گذاشتند! زدۀخیلبخندهای 

  )۲۶ـ  ۲۵»: استحاله« ها،آینه(
های شهجهنم/ و آدم/ از عدم/ و سعی/ از ری شۀیر وقتی جهان/ از  -

آید/ وقتی که یک تفاوت ساده/ در حرف/ کفتار را/ به کفتر/ یأس می
طرفی/ مثل های بیها/ و واژهتفاوتی واژهکند/ باید به بیتبدیل می

 ها،آینه( نان/ دل بست/ نان را/ از هر طرف بخوانی/ نان است!
 )۷۶ـ  ۷۵»: اشتقاق«

  
  »های ناگهانینهآ«و نوع بشر) در ( اعتراض به زوالِ جبریِ خویش

جبر در تحمّل رنج و ناتوانی در غلبه بر آن، تنها جبر و محکومیتی 
کند؛ بلکه جبر در نوعی زوال و نیست که راویِ دفترِ حاضر تجربه می

 ۀیمادرونکه مکملی برای هستیِ نامساعد و ( پوسیدگی نیز
  شود:وفور در این دفتر دیده میدادن است) بهازدست

های نرم صندلی/ یا به ای که روی دستهام/ لحظهخسته ای کهلحظه -
قرار دهم/ مثل میهمان سرزده/ پا به راه و بیهای سخت میز/ تکیه میپایه

های ریز/ هاست/ موریانهکنم/ میزبان من/ اجتماع کور موریانهرفتنم/ فکر می
نند/ کبسته انتخاب میتمیز/ میزهای کوچک و بزرگ را/ چشمهای بیموریانه

ها، آینه( ١ریزی شماست!های میزبان/ ذهن میزهای ما/ جا تخمآه!/ موریانه
  )۷۲ـ  ۷۱»: میهمان سرزده«

                                                                                       
 مۀینشعری دیگر از  ) درشدن. مقایسه شود با خیال (و به شکل غیرمستقیم بیان مطلوبیِت قدسی١

کشیدم/ و دیشب دوباره/ گویا خودم را خواب دیدم:/ در آسمان پر میتعبیر خواب: ر دفتر به نام تکهن
کردم/ و صبح چون از جا پریدم/ در رختخوابم/ یک مشت پر دیدم/ یک مشت الی ابرها پرواز میالبه

اورانه/ بر ای نابگاه با خمیازهزد/ آنپر، گرم و پراکنده/ پایین بالش/ در رختخواب من نفس می
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  حوصله و خسته و افسرده نشستیمخورده نشستیم/ بیاین سقف ترک ۀیسادر  - 
  خاموش چو فانوس که در خویش خمیده است/ پیچیده به خود با تن تاخورده نشستیم

  پری باز نکردیم/ سر زیر پر خویش فرو برده نشستیم بار به پروازیک
ها، آینه( بر سنگ مزار دل خود مرثیه خواندیم/ یک عمر به بالین دل مرده نشستیم

 )۸۸ـ  ۸۷»: جنگل خاطره«

  
  »های ناگهانآینه«اعتراض متعهدانه در 

، ۱۳۶۶در جدولِ بخش مدخل) نیز اشاره شد که سالِ ( ترپیش
تر هم وپیش( خواه و ایدئولوژیک ماسترِ آرمانمقطعی مهم برای شاع

دفترِ حاضر است، تصادفی  مۀینگفتیم: اینکه این سال مرزِ جداییِ دو 
زمان، هم با بخشی هنری، هم حوزۀنیست): او در حقیقت با خروج از 

کند و هم راهش از آنانی که خود وداع می گذشتۀها و عقایدِ از آرمان
و این، هم سیر  ١کندمصادره کنند، تفکیک می خواهند آرمانش رامی

  شود:او را سبب می متعهدانۀاعتراضات 
  های الل من، چرا چنین؟های کال من، چرا چنین؟/ گریهبغض - 

  ام چه شد؟/ اهتزاز بال من، چرا چنین؟جزر و مد یال آبی
  های خواب من پرید/ خامی خیال من، چرا چنین؟بال رنگ

  اض یافت/ حیف شد زوال من چرا چنین؟...نسل اعتراض انقر 
-۱۰۱»: چراچنین؟« ها،آینه( عزیز!/ جرئت سؤال من، چرا چنین؟ چگونۀای چرا و ای 

۱۰۰(  
اخبار تازه را نشنیدی؟/ گفتند:/ وضع هوا خراب است/ گفتند: آسمان همه  -

های کاذب سربی/ باران زرد/ باران شیمیایی/ جا ابری است/ گفتند:/ از سقف
مادرزاد/ تشریح  کهنۀهای ما را/ با داغ شرحۀشرحههای ارد/ گفتند:/ گلبمی
کنند/ گفتند:.../ اما/ با این همه خبر/ در عصر شب/ در عصر خستگی/ در می

عصر/ از شرح حال ما اثری نیست/ در عصر خواب  روزنامۀعصب/ در عصر بی
ها خبری در روزنامهو خلسه و خمیازه/ در عصر آخرین خبر تازه/ از نام ما/ 

 )۱۲۶»: بارانزرد« ها،آینه( نیست
  

  »های ناگهانآینه«بازی در اعتراض به پارتی

                                                                                                                        
هایم/ انگار جایِ خالیِ چیزی.../ چیزی شبیه بال/ احساس ام دستی کشیدم/ بر شانههای خستهشانه

  )۱۳۳ـ  ۱۳۲»: تعبیر خواب«ها، کردم! (آینهمی

نفر از شاعران و هنرمندان از  ۱۳حدود  ۶۶سال «ای در این باب گفته است: . خودِ وی در مصاحبه١

ها منتشر کردیم و ها بودم. بعد از چند بیانیه که در روزنامهمن هم جزو آنهنری جدا شدند و  حوزۀ

برند دهند و به مسیرهایی میها دارند هنر انقالب و هنر اسالمی را در تنگناهایی قرار میگفتیم که این

 )۲۸: ۱۳۹۰پور، (امین» که به مصالح هنر و انقالب نیست.
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هایی است حاکمیت رابطه به جای ضابطه از اقران و نتایجِ افولِ ارزش
داشت. بازتاب هنریِ که نبودشان قیصر را به اعتراض متعهدانه وامی

ِ  لۀیرذانتقاد از این  ترین با اصلی تکانیخانه اجتماعی، در شعر
سبکیِ قیصر همراه شده است: عمقِ حاکم بر واژگانِ ساده و  صۀیخص

کلمات در کنارِ هم که از  آگاهانۀچندمعناییِ حاصل از چینش دقیق و 
  شود و تا آخرین سطر آن ادامه دارد:نامِ شعر آغاز می

دیوار را/ باید برای آینه فکری کرد/ گفتم که جای آینه اینجا نیست/ 
پشت پرده را/ پر کرد/  طاقچۀکشی کرد/ باید فضای باید دوباره سیم

بدون باید دم تمامی درها را دید/ باید هوای پنجره را داشت/ زیرا 
 جا/ نفس کشید!شود این/ با این هوا/ یک لحظه هم نمیرابطه

 )۶۳ـ  ۶۲»: تکانیخانه« ها،آینه(
  

  »های ناگهانآینه«در فای روستا اعتراض به تقابل زندگی شهری با ص
تر از آن گفتیم) او را بدان سمت که پیش( جانب روستاییِ وجود قیصر

 خویش انۀیگراآرمانبَرَد که حتّی از شاعریِ می
شعر مرا به شور ...این درد کوچکی نیست/ در روستای ما/ مردم/ 

دانند/ / این صادقان ساده نمیدیگر/ گویا زبان شعر مرا، خوانندنمی
/ -شعری که در ستایش گندم نیست -های کاهی شعرم را/ و برگ

محلی خود  لهجۀخرند/ از من گذشت/ اما دلم هنوز/ با یک جو نمی
فصیح گل و گندم/  لهجۀمحلی مردم/ با  لهجۀزند/ با حرف می

اندازد/ در گیسوی گندم/ خورشید روستاست/ وقتی که باد موج می
ها، آینه( ورشیدهای شعر من آنجاست!طالیی گندمزار.../ خ

 )۱۱۶ـ  ۱۱۴»: خورشیدروستا«
  

  »ها همه آفتابگردانندگل«ترین نمودهای بینش اعتراضی در اصلی
  ااعتراض شاعرانه به نامساعدی هستی

ِ پیشین  چنان که اعتراضِ شاعرنه به هستی نامساعد در دفتر
و تقویِت نوعی  ای که سبب ایجاد، تداومترین اعتراض بود؛ مایهاصلی

ِ شاعر است.  از حّس رهاشدگی، نتوانستن و تالشِ بیهوده در وجود
ِ  التفات که ( قیصر زانۀیگر آرمانبه این مطلب در کنار توجّه به سیر

ها باور دارد، های دینی که بدانرفته از قرائتی خاص از ارزشرفته
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) در کنارِ پذیردتر از همان باورها را میگیرد و شکلی عامفاصله می
ِ بزرگ و عزیز که آنازدست ها را با رنج و عشق فراوان دادنِ دو نهاد

گیری از و کناره ۱۳۶۶هنری به سال  حوزۀخروج از ( برساخته است
) ۱۶-۱۷اشراقی و دیگران نک:  ۱۳۸۲سردبیریِ سروش نوجوان به سال 

تصادف در ( دادن سالمتی جسمی در تصادفی مرگبارو سپس ازدست
معالجات سخت: دیالیز،  ها ودادن کلیهو ازدست ۱۳۷۷سفند ا ۲۸

پیوندی)،  ۀیکلدادن پیوند کلیه، قطع امید از درمان و ازدست
شناسان آن را دهد که جامعهوهمه او را در وضعیتی قرار میهمه

شناسان های روانکه با بحث یمفهوم نامند؛می ١»وضعیت آنومیک«
ییِ برخاسته از زوال نهادهای وجودگرا در بابِ احساس تنها

                                                                                       
 nomos(حرفِ نفی) و » بی«معنای به Aالتین دارد و در آن ونانیای ی) ریشهAnomie» (آنومی«واژۀ . ١

لغوی  شۀیر ) بنابراین آنومی از نظر ۱۳: ۱۳۷۸پور، رفیع←معنای قاعده، نظم، قانون یا هنجار است (به
هایی چون نابهنجاری و ) و قوانین است. و در فارسی معادلNormlessnessمعنای فقدان هنجارها (به

 ای بس طوالنی دارد:). مفهوم آنومی تاریخچه۱۳: ۳ ، ج۱۳۸۰ساروخانی، ←افته است (نابسامانی ی
 ً یو، فیلسوف فرانسوی نخستین کاربرد این مفهوم در معنای جدید آن از سوی ژان ماری گویی ظاهرا

بوده است. او در آثار خود نخست مفهوم آنومی اخالقی و سپس مفهوم آنومی دینی را مطرح ساخت 
برای تبیین ( میدورکهاشناختی، آنومی ابتدا از سوی امیل دورکیم/). در متون جامعه۸: ۱۳۸۶ (کوثری،

خودکشی در جوامع مدرن و در حال گذار به سمت مدرنیته) طرح شد  کنندۀتیتقووضعِ بسترساز و 
هنجاری بی) از نظر دورکیم (به خالفِ مرتن) آنومی تماماً و دقیقاً معادل ۲۸۴-۲۹۰: ۱۳۷۸دورکهایم، ←(

معنای به Dere Glementفرانسوی  واژۀکار برده نیست. تنها مترادف روشنی که دورکیم برای آنومی به
) و به تصریح خود دورکیم اخالق چیزی نیست ۸۲: ۱۳۸۶کوثری، ←است (» فساد و انحراف اخالقی«

مطلوب و مفیدبودن جز التزام (احساس تکلیف، وظیفه و تعهد نسبت به قواعد) و مطلوبیت (احساس 
شناسی آمده عبارت از حالتی است که در آن که در کتاب فلسفه و جامعهقواعد). پس آنومی آنچنان

ها برای ایشان مطلوبیتی ندارد. آور نیستند و پیروی از آنقواعد اجتماعی (هنجارها) برای عامالن الزام
 جامعۀهم ریختگی، نظمی، بهن، بیهای مترادف شرّ، بیماری، بحراوی در آثار متعدد خود واژه

کار برده است. بدین ترتیب زمانی که سازمانی و... را نیز برای آن بهگسیخته، آشفتگی، و بیازهم
حاکم بر روابط  قواعدمجموعهفقدان «نخست به  درجۀکند، در دورکیم از آنومی اجتماعی صحبت می

های تجاری و صنعتی و تضاد بین کار و سرمایه دیده بین کارکردهای اجتماعی معین که باید در بحران
(در » ابهام و تعارض هنجارها« ) نظر دارد؛ اما آنومی مفهومی عام نیز۱۱۹: ۱۳۷۵چلبی، ←» (شوند
). و به ۴۲پیشین، ←گیرد (های مرتبط با زیست اجتماعی انسان) را نیز دربر میسطوح و عرصه همۀ

ز اجتماعی و فردی است که آنومیِ اخیر نشانگر حالتی فکری همین سببآنومی دارای دو سطح متمای
احساس  ینوع هایی در سطح فردی است با تجارب روانی چون:است که با اختالفات و نابسامانی
). آنچه ۳۲- ۳۵: ۱۳۸۲زاده و کوثری، رجب←قدرتیهمراه است (ناهنجاری، احساس پوچی و بی

اخیر و مفاهیم و تصاویرِ پیرامونیِ آن در شعر  تجربۀسه درپژوهش حاضر اهمیّت دارد، بازتابِ همین 
قیصر است و برای تکمیل بحث و نیز اطمینان بیشترِ خوانندگان محترم از شایستگی و بایستگی انطباق 

ِ قیصر یادآور می ویژه ایرانِ پس از شناسانِ گوناگون، ایران (بهشویم که: جامعهاین مفهوم با شعر
دگرگونیِ سریعِ «دانند که در آن، می» شرایط آنومیک«ناسب برای تحقق انقالب) را بستری م

» های سنّتیتجدید نظر در ارزش«به » مراتب آرزوهاسلسله«و » نیازها دامنۀ«خوردن ، برهم»جامعه
، ۳۲۰: ۱۳۸۲زاده و کوثری، رجب←دهد (شدّت رخ مینیز به» پاشیدگی در رضایتمندیِ افرادازهم«و 

  کند.آنان را نیز متأثر می دۀیآفر ) و افراد و آثارِ ادبیِ هنریِ ۱۸۱: ۱۳۹۰کاران، نادری و هم
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) نیز همسویی دارد و ۴۹۲: ۱۳۹۰یالوم، نک: ( صمیمیت کنندۀنیتضم
 چنانکه در ادامه خواهیم دید گزافه نیست که قیصرِ دو دفترِ فرجامین

و در » قیصرِ آنومیک«از جمله دفترِ حاضر) را بیش و پیش از هر چیز (
  انیم.آثار قبل بد» قیصرِ ایدئولوژیک«تقابل با 

اندیشیدن و اعتراضِ راوی به وضعِ آنومیکِ  مقدّمۀاز همین منظر 
بازتاب یافته که هم  شنبهزیبایی تمام در شعر جهانِ او بهزیست
ِ ایرانی و قرآن است و هم کنایتی هوشمندانه از اشاره ای به اساطیر

  بودن جهان:حساب و کتابناپایداری و بی
ا از آب آفرید/ جهان نقش بر آب/ و خدا ابتدا آب را/ سپس زندگی ر 

  )۷۳»: شنبه« ها،گل( آن آب بر باد...
 با این مقدّمات، ابعاد و اضالعِ اعتراضاتِ این دسته به قرارِ زیرند:

  
  های امیدوارکنندهاعتراض شاعرانه به فقدان نشانه

ِ تفألنیافتنِ نشانه ِ تصادفی خوب در شعر برعکسِ ( های یک رخداد
ِ ناگزیرو  )۲( هادردوارهمانند  امیدِ شعرهایی تواند از نتایجِ ) میروز

  وضع آنومیک باشد: تجربۀ
چینم/ یا ها را / در سینی / میاما چرا/ هی هر چه اتفاقی/ قندان و استکان

 آید؟شوند/ در گوش من/ دیگر زنگ نمیجفت می هایم را .../هر چه کفش
 )۲۱»: تفأل« ها،گل(
  

  ی و حال نامساعد خویشتنبیان راوی از سرگشتگ
روشن مژه، نگاه/ راه/ پشت سایهرو/ راههای روبهراه/ میلهجامه راهراه/ پایجامه راه - 

پر و پرنده های کوچک سیاه/ بیها/ النهها/ آشیانهراه تازیانهها/ راهراه/ روی شانهراه
راه/ این ان این جهان راهراه/ در میگاه/ راههای تلخ گاههای شور و خندهراه/ گریهراه

  )۶۷ـ  ۶۶ »:راهدنیای راه« ها،گل( هزار راه/ راه/ راه کو؟/ کجاست راه؟
اما کسی یک بار/ از من »/ حالت چطور است؟« - پرسند:/ اینجا همه هر لحظه می - 

  )۲۷)»: ۱( پرسیاحوال«ها، گل( بالت...« - نپرسید:/ 
ت/ مثل حال گل!/ حال گل در چنگ گفت: احوالت چطور است؟/ گفتمش: عالی اس - 

  )۶۹)»: ۲( پرسیاحوال«ها، گل( جنگیز مغول!

ً یک( ای سالویژه شعر و به سال پس از تصادف پس از که حدودا
 ۱۳۷۸های خود در سال تصادف مرگبارِ شاعر سروده شده و شدّت رنج

  دهد):را نشان می
  سال؟ یایکرد سال!/ با این تن ناتوان چه یایدردهر دم دردی از پی 
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ای « ها،گل( رفتی و گذشتن تو یک عمر گذشت/ صد سال سیاه برنگردی ای سال!
 )۱۲۹»: سال

  
  

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«اعتراض به خدا و آفرینش نامساعد او در 

بودن خالقی آمیز به مطلوب و آرمانیشکّی اعتراض نمونۀ از اگر...
  مساعد آفریده است:همه ناآرمانی و نااست که جهانی این

ام/ در در تمام طول این سفر اگر/ طول و عرض صفر را/ طی نکرده
ام/ از اگر اگر به یا عبور از این مسیر دور/ از الف اگر گذشته

ام/ ام/ از کجا به نا کجا.../ یا اگر به وهمِ بودنم/ احتمال دادهرسیده
نفس نفس/ / آنچنان که زندگی مرا/ در هوای تو/ امدهیدوباز هم 

شوم/ های تو/ گم نمیدوم/ با گمان رد گامزند/ هر چه میحدس می
»: ازاگر...«ها، گل( راستی/ در میان این همه اگر/ تو چقدر بایدی!

  )۷۲ـ  ۷۱
  

  :پرواز ازۀیخمنیز شعر 
،/ نهاین پرنده/ به پرواز هم  دۀیخوابای بال دانم آیا/ اگر لحظهنمی
 خورَد؟به هفت آسمان تو/ یک ذره بر میباز باشد/  یاازهیخمبه 

 )۷۰ »:پرواز ازۀیخم«ها، گل(
  

  آنومیک)شدت وضع  جۀینتدر جایگاه ( اعتراض به استحاله
آری اگر/ در باز بود و/ باز پرنده/ پس در پرنده است/ و همچنین اگر/ در 
بسته بود و/ بسته پرنده/ پس باز در پرنده است/ اما دری که باز نباشد/ 

گر نه در، که دیوار.../ اما پرنده بسته اگر باشد/ دیگر پرنده نیست، که دی
  )۷۶ »:درست مغالطۀ«ها، گل( مردار...

  
  

  های اعتراض شاعرانه به نامساعدی هستیمکمّل
  اعتراض به رفتن و نرسیدن

این حس در آثار قیصر  تجربۀ نمونۀ نینخست های کاغذی،لحظه
  است:
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  های استعاریشعاری/ شوق پرواز مجازی بال یزوهاآر، آرزوهاام از خسته
  های اداریهای کاغذی را، روز و شب تکرارکردن/ خاطرات بایگانی، زندگیلحظه

  های اجاریهای سرد و سنگین، آسمانپایین/ سقفهای روبهآفتاب زرد و غمگین، پله
ز خسته از درهای بسته، خسته ا /بستههایی پینهبا نگاهی سرشکسته، چشم

  انتظاریچشم
  قراریهای بیپناهی، جمعههای بی... رونوشت روزها را، روی هم سنجاق کردم:/ شنبه

  )۹۶ـ  ۹۵ »:های کاغذیلحظه«ها، گل( 

وضع  تجربۀو ختم شعر به مرگ را نباید از یاد برد؛ زیرا ناخوشایندیِ 
دورکهایم، نک: ( تواند فرد را به خواستن مرگ بکشانَدآنومیک می

۱۳۷۸:(  
  / خاک خواهد بست روزی، باد خواهد برد باریآرزوهاام را، با غبار عاقبت پرونده

ها، گل( ١ها، نامی از ما یادگاریباز حوادث/ در ستون تسلیت صفحۀروی میزِ خالیِ من، 
  )۹۶»: کاغذی هایلحظه«
  ایم، خدا را چراغ کو؟ایم، بگو راه باغ کو؟/ خاموش ماندهدلتنگ غنچه -

  باغ کو؟، بگو/ آن خانه کو؟ نشانی آن کوچهسبزترای ز خواب خدا وچهکو ک
  ما داغ عشق بود/ چشمی که از چراغ بگیرد سراغ کو؟ خانۀچشم و چراغ 

  ایم/ اما در این زمانه خریدار داغ کو؟های خویش را به گواهی گرفتهدل
 ؟الغ کوک، ای برای رسیدنکو خانهما هم به سر رسید/  قّصۀشب در رسید و 

  )۸۶»: نشانی« ها،گل(
اگر دفتر خاطرات طراوت/ پر از رد پای دقایق نبود/ اگر ذهن آیینه خالی  -

کرد/... اگر خاک کافر نبود/ انداز میها را پسنبود.../ اگر قلک کودکی لحظه
ها کر زد/ اگر کوهریخت/ اگر ساعت آسمان دور باطل نمیو روی حقیقت نمی

اگر های دلم بیایستاد/ اگر حرفتر نبودند/ اگر باد می هانبودند/ اگر آب
توانستم از خاک/ یک دسته / اگر میبیشتر بودچشم من  فرصتبود/ اگر 

 توانستم/ ای دور/ از دور/ یک بار دیگر ببینم!لبخند پرپر بچینم/ تو را می
  )۴۰ـ  ۳۹»: توانستماگرمی« ها،گل(

انه ندارد و ختام و اوجِ ترسیمِ امّاها و اگرها بافت عاشق همۀامّا 
 ِ   :۷۳است به تاریخ اردیبهشت  حرف آخر، ۱۳۷۲های سال نرسیدنتمام

زیرا/ هزار خواهش و آیا/ هزار پرسش و اما/ هزار چون و هزاران چرای بی
ِ نکرده/ هزار  هزار بود و نبود/ هزار شاید و باید/ هزار باد و نباد/ هزار کار

ده/ هزار بوک و مگر/ هزار حرفِ نگفته/ هزار راهِ کاش و اگر/ هزار بار نبر 

                                                                                       
بر شعرِ های شاعر است و عالوه. به گواه شعرهای این دفتر، سالِ هفتاد و دو، سالی ویژه در بیان رنج١

 کاغذی هایلحظهو  آرزوی هر روزه، سرمست رسیدن، نشانی، توانستماگر می، داللتحاضر، اشعارِ 

اند ولی نگارنده دارند)، در این دفتر آمدهآنومیک شاعر را بیان می تجربۀنوعی رنج و (که هریک به

 زندگیِ قیصر نیافته است. بازتابندۀبودنِ این سال را در آثارِ هنوز سبب بیرونی و مادیِ ویژه
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 یتواهمه هرگز!/ مگر  یتوانرفته/ هزار بار همیشه/ هزار بار هنوز.../ مگر 
 یتواپایان/ بر این هزار خط ناتمام بگذاری!/ مگر  نقطۀهمه هیچ!/ مگر تو 

  )۴۳ـ  ۴۲»: حرف آخر«ها، گل( دم آخر/ در این میانه تو/ سنگ تمام بگذاری!
بار از آن که به مناسبت چندین( ۱۳۸۷بار عالوه پس از تصادفِ مرگبه

  رسیم:زیر می دهندۀتکانهای سخن رفت)، به نمونه
 شۀیر زاید/ اما همیشه/ از هرگز/ دلم نخواست بگویم:/ هرگز/ مرگ از طنین هرگز/ می - 

ها، گل( آید/ رفتن/ همیشه رفتن/ حتی همیشه در نرسیدن/ رفتن!همیشه می
  )۵۵»: اماهمیشه«
 !تمامزهی خیال خام!/  ای!/چه فکر کال کودکانه-گذشتن از چهل/ رسیدن و کمال/  - 
  )۵۷»: خیال کال«ها، گل(

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«ها در چشمیاعتراض به تنگ

رسد شاعر نام دفترش را از آن برگرفته نظر میکه به( رنگیبیشعر 
  است: است)، نمودِ این اعتراض

سنگ بود/ که تاب آبگینه تنگ بود،/ کدام خاره هایچشمواره،/ اگر نه رنگاگر نه 
دیدنش نبود؟/ کدام کرم پیله بود/ که بال در هوای گل پریدنش نبود؟/ کدام خار و 
سبزه و گیاه زرد بود/ که آفتابگردان/ نبود؟/ کدام شبنم و حباب/ کدام سایه و سراب/ 

 )۵۳»: رنگیبی«ها، گل( کدام گل/ گلِ محمدی نبود؟ که آفتاب سرمدی نبود؟/

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«اعتراض در قالب آرزویِ مطلوبیت در 

  ای کاش مرا چشم تماشا بادا!/ یک لحظه زمانه با دل ما بادا! -
 ها،گل( گویم:/ امروز نبود، کاش فردا بادا!رود به خود میهر روز که می

  )۹۱»: آرزوی هرروزه«
  خراب و کمی پنجره/ یک ذرّه آفتاب و کمی پنجره کلبۀیک  -

  ای کاش جای این همه دیوار و سنگ/ آیینه بود و آب و کمی پنجره
 ها،گل( چالِ سراسر سؤال/ چشم و دلی مجاب و کمی پنجرهدر این سیاه

 )۱۲۶»: غزل پنجره«
  

  »ها همه آفتابگردانندگل«شک در 
های گیرد/ چشمان من/ خیل غباران را/ هر چند/ از جادهباران / بهاران را/ جدی نمی - 

حتی شسته رفته/ از روی این دریای سرب و دود/ هرگز بخاری بر نخواهد خاست/ اما/ 
ها/ از معنای دیدار سواری نیست/ این چشم /در چشم من دیگر /سواد هر غباری نیز

 )۳۶ـ  ۳۵»: داللت« ها،گل( خواهند!من دلیل تازه می
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  شدن دردهای اصیل و وجودیراض به گماعت
زندگیِ شهری و مدرن  آزرندۀشدن در روزمرّگی از دیگر جوانبِ غرق

آزارد و در است که در این دفتر نیز شاعر معناگرا و روستازادِ ما را می
ها لب به اعتراض در برابرِ آن و فقرِ مادّیِ اغلب همراهش این نمونه

  گشاید:می
های کیف باد کرده را/ زیر و رو وپرتر/ خرتپس کجاست؟/ چند با

های کار و کسرکار/ کارتمدارک اداری و گزارش اضافه پوشۀکنم:/ 
های آب و برق و غیره و های دعوت عروسی و عزا/ قبضاعتبار/ کارت

های حقوق و بیمه و جریمه و مساعده/ رونوشت بخشنامه برگۀکذا/ 
 محرمانۀهای مستقیم و ی/ نامههای رسمی و تعارفطبق قاعده/ نامه

/ ١های تا همیشه ناتمام...های وام/ قسطرسید قسط برگۀمعرفی/ 
پوره را/ پشت و رو کنم:/ چند های پارهجیب پس کجاست؟/ چند بار/

سیاه/  سکۀتا بلیت تاشده/ چند تا اسکناس کهنه و مچاله/ چند 
/ پس های خانگی...صورت خرید خواروبار/ صورت خرید جنس

گم هاییادداشت« ها،گل( های درد جاودانگی؟کجاست؟/ یادداشت
  )۵۲ـ  ۵۱»: شده

که از مالزمانِ وضعِ آنومیک است)، در ( و این روزمرّگی مکرر و تکراری
ِ ما را اعتمادی را حمل و ترویج میپسِ خود نوعی بی کند که شاعر

  آزارَد:شدّت میبه
ا/ فردا دوباره/ صف/ انتظار/ امضا/ صف/ انتظار/ صف/ امضا/ شماره/ امض

برد!/ ای کاش شماره/ ای کاش باد.../ ای کاش باد این همه کاغذ را/ می
 )۷۸ـ  ۷۷ »:فردا دوباره« ها،گل( ...یک ذرّه اعتمادباد.../ یا/ 

  
  »ها همه آفتابگردانندگل«اعتراض به جبر در 

ِ نهفته در نامساعدیِ هستی یا همبیان اعتراض وضعِ «ان آمیز جبر
وقتی نه شاعر را یارای تغییردادنِ آن و رهانیدن خویش ( »آنومیک

ای امیدبخش از ظهور کند، و نه نشانهاست، نه خدا برایش کاری می

                                                                                       
  . مقایسه شود با:١

  خورندینمآبی روشن  اند/ آب از زاللهای خشک که در خاک تیرهاین ریشه
  )۹۰»: غمخواری«ها، ! (گلخورندینمخورند شاعرکان مثل آب و نان/ اما دریغ جز غم خوردن غم می
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ِ حاضر را به خود منجیِ رهایی بخش هست)، برخی شعرهای دفتر
  اختصاص داده است:

مان این کار/ کار گگناهیم/ او نیز تقصیری ندارد/ پس بیباری من و تو بی -
  )۶۳»: فاعلفعل بی« ها،گل( چهارم شخص مجهول است!

های تنگ پابرهنگی/ به ناز/ صدای تو مرا دوباره برد/ به کوچه الهۀباز/ ای  -
های الغر ای/ که با دوچرخهجمعه یعصرهاعصمت گناه کودکانگی/... به 

های وی لحظهزنیم/ به بهای جبر را/ رکاب میبلند/ تمام اضطراب شنبه
آی «زنیم/ به حساب میهای بیها و خندهبهانگی/ که دل به گریهبی

همیشه  دۀیندهمخواببهحسرت دروغکی/ غم فراق دلبر  یها» روزگار...
وفا/ به جورکردن سه چار بیت سوزناک زورکی/ به رفت و آمد مدام بادها و بی

انگی/ دوار گردش نوار.../ کر موج انتهای بییادها/ سوار قایقی رها/ به موج
سکوت  صخرۀسفید خاطرات خیس.../ صدا تمام شد!/ سرم به  صفحۀمرور 

  )۴۷ـ  ۴۵»: خاطرات خیس« ها،گل( ترانگی!آه بی -خورد.../ 
نایافتنی این همه، چیزی نیست به جزخیالی و دست جۀینتو جمع و 

عر به جهان ای واضح از تغییرِ وصِف نگرش شاو نشانه» آرمان«بودنِ 
  از آرمانی و ایدئولوژیک به آنومیک:

خدا روستا را/ بشر شهر را.../ ولی شاعران آرمانشهر را آفریدند/ که در  -
  )۶۲»: فاضله نۀیمد« ها،گل( خواب هم خواب آن را ندیدند

های ساده و خواهان دیروز به دلیلِ نقصای که آرمانآن هم در جامعه
  ند:اشان محترم نماندهطبیعی

سبز طبیعی/ در باغ ما عزیز نماندند/  یخارهاهای شکوفا/ با وقتی که غنچه -
 ها،گل( مانندهای کاغذی نیز/ با سیم خاردار/ در چشم ما عزیز نمیگل
 )۶۵»: آرمانی«
  

  »دستور زبان عشق«ترین نمودهای بینش اعتراضی در اصلی
  

  »شقدستور زبان ع«اعتراض شاعرانه به نامساعدی هستی در 
اند؛ امّا پشت جلدِ کتاب به تاریخشعرهای دستورِ زبانِ عشق همه بی

ترین گیرد و مهمرا در برمی ۱۳۸۵تا  ۱۳۸۰گوید این دفتر اشعار ما می
از حیثِ تأثیری که ممکن است بر ( ها در زندگیِ شاعراتّفاقِ این سال

ِ زیر است:  پیوند نگرش و اعتراضاتِ وی اثر گذاشته باشند)، به قرار
 دادنازدستپس از سفر به لندن برای معالجه، ( ۱۳۸۱ کلیه به سال

گیری از سردبیریِ )؛ کناره۱۳۷۹ها و آغازِ دورِ اول دیالیز در سال کلیه
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)؛ و سرانجام: ۱۳۸۲( سروش نوجوان به همراه جمعی از هنرمندان
اشراقی و دیگران، نک: ( ۱۳۸۴١پیوندی به سال  ۀیکلدادن ازدست

۱۳۹۰: ۱۷.(  
ً  به دیگر بیان، ِ رنج و  اوال در این دوره ما باز هم با شاعری گرفتار

دادنِ روییم که از پسِ ازدستناپذیریِ وضعِ آنومیک روبهبینیپیش
 ِ دانی، خسته شدم از بس می«گوید: خویش، می ساختۀدومین نهاد

)؛ ۲۹: ۱۳۹۰دهقانی، ( »توانم.که ساختم و ویران کردند؛ دیگر نمی
ِ آخر و ثا ً او پس از تحمّل چندین سال رنجِ جسمانی، در ایستگاه نیا

پیوندی، مرگ را پذیرفته بود؛ هم مرگِ تن را  ۀیکلشدن زدهبعد از پس
کرد؛ دردِ تن را قیصر پهلوانانه تحمّل می«و هم مرگ آرزو و آرمان را: 

ای بود که برای انسان داد، درد آرزوهای بربادرفتهآنچه زجرش می
شمرد... پهلوان در ها را از تبار خود میویژه مردمی داشت که آنهب

اش را های زیبای جوانیهای آخر عمر سپر انداخته بود... آرمانسال
هایی که جویدندشان... در آخرین ماههای تهران... میدیدکه موشمی
پور را داشتم...تن ادبیات افتخار همکاری با دکتر امین دانشکدۀدر 
کشیدم و با این حال مجبور بودم وانمود دیدم و رنج میور او را میرنج

دانست که نیست. قیصر که کنم که هنوز امیدی هست و او خوب می
دید و با آن همه عاشق زندگی بود، مرگ را سخت به خود نزدیک می

پیشین، ( ».»دیگر تمام شد«گفت: کشد و میحسرتی عمیق آه می
  همان صفحه)

                                                                                       
 بازماندۀ(کتابی از شعرهای  در ملکوت سکوت مقدّمۀآموز آنکه: او در همین سال در . و جالب و نکته١

 شود)، پرسشی در باب این شاعرمی سیّدحسن حسینی که بنابر وصیت وی به اهتمام قیصر منتشر
جای آن دارد که از « سرنوشتش دارد که در بابِ خودِ وی نیز پرسیدنی است:آرمان و همقدم، همهم

خود  نامۀیزندگزاد، باید بهار را هم خزان ببیند؟ و چرا باید خود بپرسیم: چرا... شاعری بهاری و بهاری
پاسخ/ چرخید/ و پیش پای تو زایید سرگردان/ که چهل پاییز بی را اینچنین خالصه کند: مادرم/ پرسشی

). آن پرسش و این شعر را مقایسه کنید با این ۳- ۴: ۱۳۸۵(حسینی، » افتاد/ این سؤال سه حرفی
  های قیصر:سروده

  )۳۵»: داللت«ها، گیرد/ چشمان من/ خیل غباران را (گلباران/ بهاران را/ جدی نمی -
ه/ در دومین صبح اردیبهشت سی و هشت/ تا سی و هشت اردیبهشت پیاپی/ از نخستین نفسگری -

  چشم واکردن من) لحظۀدیگر اما/ تا کجا باد؟/ تا کی؟ ( لحظۀپیاپی!/ عین یک چشم بر هم زدن بود/ 
  پرسش) نشانۀپرسم:/ چرا همیشه چنان و چرا همیشه چنین؟ (پاسخی است، میاگرچه پرسش بی -
همه هرگز!/  یتوازیرا/ .../ مگر ا/ هزار پرسش و اما/ هزار چون و هزاران چرای بیهزار خواهش و آی -

  پایان/ بر این هزار خط ناتمام بگذاری! (حرف آخر) نقطۀهمه هیچ!/ مگر تو  یتوامگر 
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کنَد و هم وضعِ کلّی ، هم حجمِ اعتراضات او را کمتر میهمین پدیده
آنومیک تغییر - اندیشنگرش او به جهان را از آنومیکِ ِصرف به مرگ

  دهد.می
 های بیهوده است:روایِت تالش باغ کاغذیاز همین منظر، 

  
 هابریز و گل بپاش گلها/ سیلِ سیل شادی اَست و شادباش

 هاکاغذین شادباش کند/ باغباز در دلم شکوفه می
 هاها و کاشها و کاشهر چه داشتم به باد رفت و ماند/ کاش

 هاها و کور باشدور کرد و کور کرد عشق را/ دور باش
 هازند به چشم آفتاب/ تیغ برج آسمان خراشزخم می

 هاتر ز آشهای داغسوخت دست و بال ما از این همه/ کاسه
باغ «دستور، ( هامل است این تالشدور باطل است سعی بر صفا/ رقص بس

 )۶۰ـ  ۵۹»: کاغذی
ِ ناگفته ها نگفتن از آن بهانۀبا تمام چیزهایی که شاعر به  و شعر

ً بازتابِ ترس، ناامنی و حسِ رهاشدگی و یادشان می کند، دقیقا
جهانِ پناهی جبری است که شاعر، پیوسته به سبب زیستبی

  آنومیکش تجربه کرده است:
دراین  به کار عشق ندارم!/ من هیچ چیز و هیچ کسی را/ دیگر/نه!/ کاری 

زمانه دوست ندارم/ انگار/ این روزگار چشم ندارد من و تو را/ یک روز/ 
خوشحال و بی مالل ببیند/ زیرا/ هر چیز و هر کسی را/ که دوستر بداری/ 

ا کند.../ پس/ من بحتی اگر یک نخ سیگار/ یا زهر مار باشد/ از تو دریغ می
همه وجودم/ خود را زدم به مردن/ تا روزگار، دیگر/ کاری به من نداشته 

گذارم.../ تا روزگار بو نبرد.../ گفتم باشد/ این شعر تازه را هم/ ناگفته می
 )۱۵ـ  ۱۴»: شعر ناگفته«دستور، ( که/ کاری به کار عشق ندارم!

ن با های مکرر و پیوندزدنِ رسیدحکایِت نرسیدن هنگام رسیدنو شعر 
 مرگ):( رسیدنی دیگر

 سرانجامِ رسیدنهای بیای آرزوی اولین گامِ رسیدن/ بر جاده
 های ناکامِ رسیدنکار جهان جز بر مدار آروز نیست/ با این همه دل

شود روشن به رویت چشم من، کی؟/ وقت گل نی بود هنگام کی می
 رسیدن؟

 و من خام رسیدنراه است  پختۀدل در خیال رفتن و من فکرِ ماندن/ او 
 گذارم/ بر رخوت درماندگی، نامِ رسیدنام نامِ تمامی میبر خامی

 هر چه دویدم جاده از من پیشتر بود/ پیچیده در راه است ابهام رسیدن
 پروا که رفتند/ یک مشت پر جا مانده بر بام رسیدناز آن کبوترهای بی
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  نگام رسیدناما به ه نمتیچیم /ای کال دور از دسترس، ای شعر تازه
 )۷۴ـ  ۷۳ »:هنگام رسیدن«دستور، ( 
  
  
  

  دیگر نمودِ اعتراض به این جبر، ساختارِ پرسشیِ شعر زیر است:
 چرا همیشه همین است آسمان و زمین؟/ زمان هماره همان و زمین همیشه همین؟

 پرسم:/ چرا همیشه چنان و چرا همیشه چنین؟پاسخی است، میاگر چه پرسش بی
 ؟نیک نۀیزمقهر و زمین  زمانۀمهرند؟/ زمان امان و بیان بیچرا زمین و زم

 سنگین صخرۀحدیث آدمی و چرخ آسیاب زمین/ حدیث جام بلور است و 
 هزار شاید و آیا به جای یک باید/ گمان کنم، به گمانم نشسته جای یقین

 اگر که چون و چرا با خدا خطاست، چرا/ چرا سؤال و جواب است روز باز پسین؟
  ای به کمین؟پرسش، نشسته نشانۀ یتواگویم؟/ ای که میرا در آخر هر جملهچ
  )۵۴ـ  ۵۳»: پرسش نشانۀ«دستور، ( 

که بیانِ ( جستن از اوگفتن با تویی متعال و یاریو شگردِ دیگرش سخن
  غیرمستقیمِ ناتوانیِ خویش نیز هست):

 دل گل کند لبخندهای ما بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما/ نه بر لب، بلکه در - 
 خواهد/ همان، یعنی نه مانند من و مانندهای مابفرمایید هر چیزی همان باشد که می

 چراتر کار عالم، عشق/ رها باشد از این چون و چرا و چندهای مابفرمایید تا این بی
 ما یها» ندگویمی«بگیرد جای » بینممی«گویند، کاری کن/ که گوییم و می...شب و روز از تو می

 آیی که بگشایی گره از بندهای مادانم/ که می، آنقدر مییاکهدانم کجایی یا نمی
دستور، ( های ماآینده وعدۀبفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز/ همین حاال بیاید 

 )۴۱ـ  ۴۰»: بفرمایید«

  
 خورشیدندها، هجری و شمسی، همه بیبی تو اینجا همه در حبس ابد تبعیدند/ سال - 

 های نگران آیینه تردیدنداز همان لحظه که از چشم یقین افتادند/ چشم
 نشد از سایه خود هم بگریزند دمی/ هر چه بیهوده به گرد خودشان چرخیدند

 جز سایه ندیدند کسی در پیِ خود/ همه از دیدن تنهایی خود ترسیدندچون به
 نشان تو ز هم پرسیدندوار/ باز هم نام و غرق دریای تو بودند ولی ماهی

 در پی دوست همه جای جهان را گشتند/ کس ندیدند در آیینه به خود خندیدند
 ات سنجیدندها را همه با فاصلهسیر تقویم جاللی به جمال تو خوش است/ فصل

دستور، ( ها/ از همین روز، همین لحظه، همین دم عیدندها و ثانیهتو بیایی همه ساعت
 )۷۲ـ  ۷۱»: عید«
 

  مایگیعتراض به میانا
نه چندان بزرگم/ که کوچک بیابم خودم را/ نه آنقدر کوچک/ که خود را بزرگ.../ گریز از 

 )۲۷»: آرزوی بزرگ«دستور، ( مایگی/ آرزویی بزرگ است؟میان
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  پوراندیشی در شعر قیصر امینمرگ و مرگ
  

  »تنفّس صبح«اندیشی در مرگ و مرگ
های اندیشگانیِ قیصر فرگشت دربارۀبی که با درنظر گرفتن تمام مطال

های اندیشی در این دفتر ذیلِ دستهمطرح شد، نمودهای مرگ و مرگ
 گیرد.زیر جای می

  
  »تنفّس صبح«داشتنِ آن در گفتن از مرگ بدون اصالتسخن

ً کارکردی کنایی و تصویری مرگ در این کاربرد، تشبیهی یا ( غالبا
ه مرگ و میرایی انسان یا زوال جهان در استعاری) دارد و اندیشیدن ب

ِ  مسئلۀها بافِت این نمونه   :رازِ پروازاصلی نیست؛ مانندِ شعر
 مثل زندگی سهل است، چشم بستن و خفتن/ مثل مرگ دشوار است آن یگانه را دیدن

 )۶۸»: رازپرواز«تنفس، (

  
  »تنفّس صبح«نگاه ارزشی به مرگ در 

 مقولۀما نگاهِ ارزشی به مرگ، با  دانیم در فرهنگ و زبانِ چنانکه می
در اسالم، «شود: شهادت پیوند دارد که بدین صورت تعریف می

گرایانه در راه آرمانی پاک و مقدّس... شدن آگاهانه و انتخابکشته
) و با توجّه به اینکه ۲۰: ۱۳۸۴نیری و خیراندیش، ( »شهادت نام دارد.

 ۀیروحج ییته«دفاع مقدّس هدفِ بخشِ مهمی از آثارِ ادبی انقالب و 
و دفاع در  یخواهو استقالل یسلحشور ۀیروحت یرزمندگان و تقو

ِ حاضر، در ۲۴: ۱۳۸۵سعیدی، ( است» مردم ِ  ادامۀ)، دفتر در روند
بندد و ، کمر به ترویجِ ارزشِ شهادت و شهیدان میآفتاب کوچۀ

  سراید:شاعری که می
   دیگر مرا مجاب کنید وۀیشه خندم/ مگر بدگر به منطق منسوخ مرگ می

  )۴۶ »:مساحت رنج«تنفس، (

شهدای ( حتّی در اشعاری با تاریخِ پیش از جنگ هم به ستایش شهدا
  پردازد:انقالب) می
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رفت/ اما/ چشمان ما چو سفر/ انبان پر ز خشم و خطر بر دوش/ می آمادۀ
هامان آینههای بدرود/ حتی/ آبی به روی ها خیره مانده بود/ در لحظهآینه

  )۱۰ـ  ۹»: رسم سفر« تنفس،( نریختیم/ رسم سفر همیشه نه این بود!
ِ همین مسیر به شهیدان و شهادت در جنگ تحمیلی  و در تداوم

را  تنفّس صبحرسد؛ و اهمیّت این مقوله برای او تا بدانجاست که می
  آغازد:گفتن از آن میبا سخن

دیگر به «ادی خون رفتی/ گفتی:/ آن روز/ بگشوده بال و پر/ با سر به سوی و
گردم/ امروز من به پای خودم رفتم/ فردا/ شاید مرا به شهر خانه باز نمی

/ اما/ حتی تو را به شهر نیاوردند/ گفتند:/ »-هابر روی دست - بیاروند/ 
ـ  ۷»: ناتمام راه« تنفس،( »چیزی از او به جای نمانده است/ جز راه ناتمام«
۸(  

  های مصرّح شهادت در این دفتر به قرار زیرند:برخی از دیگرنمود
کارید؟/ ... آن سبز، این سبز سرخ کیست؟/ این سبز سرخ چیست که می -

با سخاوت خورشید/ بخشید هر چه داشت/ جز آن لباس سبز/ و نقش آن 
شهید همین بس:/ یک جامه، یک کالم/ تصویری از  توشۀرهکالم الهی را/ 

خواست/ با آن لباس سبز بکارید/ تا چون همیشه / او را چنان که امام/ 
سبز بماند/ تا چون همیشه سبز بخواند/ او را/ وقتی که کاشتند/ هم سبز 

قرار/ آرام در حضور خدا آسود/ هرچند بود هم سرخ/ آنگاه/ آن یار بی
این سبز «تنفس، ( سرخ به خاک افتاد/ اما/ این ابتدای سبزی او بود...سرخ

  )۲۷ـ  ۲۵»: سرخ کیست؟
ترین طرز بودن شیوه، جاودانه کائنکو عمر خضر رو طلب مرگ سرخ کن/  -

  )۴۸»: مرز بودن«تنفس، (است 
  بوسیمما دشمن آه و آوخ و افسوسیم/ با شوق لبان مرگ را می - 

  )۱۱۷»: لبان مرگ«تنفس، ( نشویم از آنکه اقیانوسیمدریا دریا، اگر ز ما برگیرند/ کم می

  
  »تنفّس صبح«دوساحتی) از مرگ در ( گفتن مبهمسخن

سو ها از یکاین دسته، شامل اشعاری است که مرگِ بازتابیده در آن
ً با واژگان، مفاهیم و اشاراتِ  شهادت همنشین  خانوادۀهمصریحا

شخصِ میرا) اوصافی فراتر از یک ( نشده ولی از دیگرسو موضوعِ سخن
  ی عادی دارد:هاانسان معمولی و نتیجتاً مرگی برتر از مرگ

آن اتفاق  -افتد/ افتاد/ آنسان که مرگ/ / می- آن اتفاق زرد- افتاد/ آنسان که برگ/  - 
  )۱۴ـ  ۱۳»: اتفاق« تنفس،( افتد/ اما/ او سبز بود و گرم که/ افتاد/ می-سرد

  بوسدبوسد/ یا حادثه زین و برگ را میآنسان که نسیم مرگ را می - 
»: حادثه«تنفس، ( بوسد/ گفتی که لبان مرگ را میبستاش را میوقتی لب پلک خسته

۹۴(  
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  »تنفّس صبح«آور در مرگِ رنج
ها و مرگِ همنشین با آن سبب مستقیمِ قیصر از جنگ و رنج تجربۀ

ضمنِ تقدیسِ دفاع و ایثار و  شعری برای جنگشود که او در می
و طلبی، انتقاد از گریزندگان از جنگ و ترسیم صبر و ثبات شهادت

دادن و نشان( های جنگپذیری مردم خوزستان، از گفتنِ رنجوالیت
قدسی آن) نیز خودداری نکند  جنبۀآور مرگ در جنگ در کنارِ رنج جنبۀ

های جنگ متمایل شود که و از حیثِ رویکرد به آن دسته از داستان
  ):۲۸: ۱۳۸۵سعیدی، نک: ( اندنامیده شده» محورجامعه«

بینیم/ زده میهای زلاست/ هر شب تمام ما/ با چشمآری/ شب موقع بدی 
عفریت مرگ را/ کابوس آشنای شب کودکان شهر/ هر شب لباس واقعه 

 )۳۲»: شعری برای جنگ«تنفس، ( پوشدمی
  

  »های ناگهانآینه«اندیشی در مرگ و مرگ
  »های ناگهانآینه«شهادت در 

ِ حاضر، این نوع از مرگ تنها یک نمونه دارد شایانِ  نکتۀو  در دفتر
 ادبی پشتوانۀشدن های دفتر قبل)، پررنگدر قیاس با نمونه( توجّه آن

تلمیح به ماجرای حّالج) و نیز تصویرپردازی براساس عناصر آشنای (
  در ترکیب مالقات آفتاب) است:( شعر کهن

   دار است ۀیساما زیر  وعدۀرسید/ مکان  مرا زمان مالقات آفتاب
  )۱۴۰»: ای داغخبره«ها، آینه(

 ذیل شمای آرمانی.نک: نیز 
  

  »های ناگهانآینه«اندیشی آنومیک در مرگ
تام و تمام ظهور آنومی  عرصۀتر گفته شد) که پیش طورهمان( گرچه

) است؛ نخستین ها همه آفتابگردانندگل( در شعر قیصر دفتر بعدی
ر پی اندیشیِ عجیب و متفاوتی را دجوانه و نمودِ این حسی که مرگ

ها شاعر به اشکالِ مختلف ملتفِت میراییِ خویش است؛ دارد، که درآن
  گاه به صورت توجّه به گذر زمان و پیرشدن:

آه « - هاست/ پایان حرف روشن آیینه و آه/ شوند/آغاز می ها/ با آه/آیینه
ها، امروز/ آیینه حرف اول و آخر را/ در یک کالم گفت/ سطح تمام آینه...»/ 
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روی من، انگار/ من نیست/ تصویر دیگری است/ است/ تصویر روبه خاکستری
زنند/ دیگر هاشور می های مرا با شتاب/وقتی/ خطوط سربی/ سطح شقیقه

خوب است حرف  توانم این تارهای روشن را/ آرام پشت گوش بیندازم/نمی
  )۶۵ـ  ۶۴»: هاحرف آینه« ها،آینه( پشت گوش بیندازم این بار/ ها را/آینه

  گفتن از مرگ خویش:و گاه در قالب سخن
آنکه در سراسر عمرت/ یک روز، یک خواهد/ بیمی چقدرحوصله آه.../ مردن

گذرد/ چندان که ها که میحس مرگ زیسته باشی!/ انگار، این سالنفس/ بی
کنم که پس از مرگ/ عاقبت/ یک روز/ الزم است/ دیوانه نیستم/ احساس می

 )۳۱ـ  ۳۰»: جرئت دیوانگی«ها، آینه( شوم!دیوانه می
  

  »ها همه آفتابگردانندگل«اندیشی در مرگ و مرگ
ِ زمان است: در اندیشیمرگ مقدّمۀ های این دفتر، درنگ در گذر

در خویشتنِ سی  ۱۳۳۸درنِگ شاعر متولّد  دۀییزا لحظهشعری با نام 
  خویش آن هم در روز تولّدش: سالۀهشتو 

از نخستین نفسگریه/ در دومین صبح اردیبهشت چشم واکردن من/  لحظۀ
سی و هشت/ تا سی و هشت اردیبهشت پیاپی/ پیاپی!/ عین یک چشم بر 

  )۵۰ »:لحظه«ها، گل( دیگر اما/ تا کجا باد؟/ تا کی؟ لحظۀزدن بود/ هم
به جای ابرروایت ( دیدن مرگنگری و تلخگذشته از این نمونه، واقع

های این دفتر اندیشیگیِ اصلیِ مرگشهادت در دفاتر گذشته) ویژ 
سرایش  انۀیماست و این پدیده با توجّه به تصادِف سهمگین شاعر در 

اندیشیِ های معلولش، علّتی محکم برای مرگکه خود و رنج( این دفتر
  اند)، کامالً طبیعی است:مدام وی

یشه/ زاید/ اما همهرگز/ دلم نخواست بگویم:/ هرگز/ مرگ از طنین هرگز/ می
آید/ رفتن/ همیشه رفتن/ حتی همیشه در نرسیدن/ همیشه می شۀیر از 

  ١)۵۵»: اماهمیشه« ها،گل( رفتن!
ِ شاعر،  نمونۀترین و البته تلخ این دسته، پذیرفتنِ ناباورانه و دشوار

 برهۀ، در ۱۳۷۹به تاریخ مهر ( خداحافظیمرگِ خویش راست در شعر 
ها و نخستین دادن کلیهدستاز  دورۀمعالجات سخت اولیّه و 

  دیالیزها):

                                                                                       
 گفته).(مدّت کوتاهی پس از تصادفِ پیش ۷۸. دارای تاریخ بهار ١
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کنم/ که ناگهان به سادگیِ آب/ از ساحل سالم/ دل بر کنم/ تا باور نمی
 ها،گل( کران دقایق را/ پارو زنم!لحظه در دل دریای دور/ امواج بیلحظه

 )۶۴»: خداحافظی«
  

  
  »دستور زبان عشق«اندیشی در مرگ و مرگ

ِ دالیلِ  ِ آنکه به تمام گفته، باید این دفتر را پیش با وجود
 نکتۀترین جالب ترین اثر قیصر دانست،اندیشانهمرگ
پنهان به مرگ به جای  شۀیاند غلبۀهای این اثر، اندیشیمرگ

اندیشی گفتنِ صریح در بابِ آن است. نمودهای این مرگسخن
  تلویحی در دفترِ حاضر به قرار زیرند:

 »دستور زبان عشق«ستقیم در اندیشیِ غیرمنمودهای مرگ و مرگ
  ها ها و نرسیدندادنه از دستمرور گذشته و تکرار اعتراض ب

مباحثِ مربوط به وضع آنومیک ذیلِ بینش اعتراضی از همین نک: 
  دفتر.

  ویژه در پیوند با مقوالت ایدئولوژیک)به( بیان تغییرات نگرشی
 مقولۀسته به دو ترین تغییراتِ نگرشیِ مرتبط با این دترین و ویژهمهم

باز » نگرش به مفاهیم جنگ و صلح«و » تقابل عاشقی با گناه«
ویژه در بیِت به( دستور زبان عشقنخست، شعر  مقولۀگردد. در می

که به باور ( های عاشقانه استپایانی) نوعی صدور جوازِ عاشقی و گناه
از بیان  ۱عنوانت ذیل نک: گیرد، شاعر به خواسِت خدا صورت می

دوّم در دو شعرِ مرتبط با  دۀیوپدنسبت فرد و جمع در همین دفتر)، 
  زیبایی و در کمال تأثیرگذاری نمود یافته است:صلح به

 مقولۀترین تغییراتِ نگرشیِ مرتبط با این دسته به دو ترین و ویژهمهم
باز » نگرش به مفاهیم جنگ و صلح«و » تقابل عاشقی با گناه«

ویژه در بیِت به( نخست، شعر دستور زبان عشق مقولۀگردد. در می
که به باور ( های عاشقانه استپایانی) نوعی صدور جوازِ عاشقی و گناه

ذیل بیان نسبت فرد و نک: گیرد، شاعر به خواسِت خدا صورت می
زیبایی دوّم در دو شعرِ مرتبط با صلح به دۀیپدجمع در همین دفتر)، و 

  یافته است: و در کمال تأثیرگذاری نمود
خفت/ چنین در دلش گفت:/ اگر فتح این است/ که دشمن شهیدی که بر خاک می - 

 )۱۷)»: ۲( طرحی برای صلح«دستور، ( شکست،/ چرا همچنان دشمنی هست؟
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نوشت/ دو سه زد و میخفت/ سر انگشت در خون خود میشهیدی که بر خاک می - 
طرحی برای «دستور، ( ، که بر جنگ!حرف بر سنگ:/ به امید پیروزی واقعی/ نه در جنگ

  )۱۸)»: ۳( صلح

  
  پیامبرگونه» من«ایدها از زبان بیانِ بایدها و نب

گیرد که اندیشی قرار میمرگ و مرگ رمجموعۀیز این بخش از آن حیث 
ار یدی بسییافتنِ مرگ یا انتظار برای آن، داکثر افراد در لحظاتِ قطعی

کنند و از این دا مییهستی پق و روشن راجع به زندگی خویش و یدق
توانند ها باقی مانده، میمیان، گاه کسانی که هنوز عمری برای آن

از ( اموزند که ما در اینجا آن رایگران بیهای خود را دتجارب و دانسته
 اخوانیهایم و شعر نامیده» من پیامبرگون«گری) حیثِ دانایی و دعوت

 ای از این نگاه است:ژهشده به سیّدحسن حسینی) نمود ویتقدیم(
 چرا عاقالن را نصحیت کنیم؟/ بیایید از عشق صحبت کنیم

 عادتی کاش عادت کنیمتمام عبادات ما عادت است/ به بی
 چه اشکال دارد پس از هر نماز/ دو رکعت گلی را عبادت کنیم؟

 ها قصد قربت کنیمبه هنگام نیت برای نماز/ به آالله
 وت/ دمی بشنو از نی حکایت کنیم؟چه اشکال دارد که در هر قن

 ها/ جمال خدا را زیارت کنیم؟چه اشکال دارد در آیینه
 مگر موج دریا ز دریا جداست/ چرا بر یکی حکم کثرت کنیم؟

 پراکندگی حاصل کثرت است/ بیایید تمرین وحدت کنیم
 وجود تو چون عین ماهیت است/ چرا باز بحث اصالت کنیم؟

 ت/ چرا بحث معلول و علت کنیم؟اگر عشق خود علت اصلی اس
 بیا جیب احساس و اندیشه را/ پر از نُقل مهر و محبت کنیم

 پر از گلشن راز، از عقل سرخ/ پر از کیمیای سعادت کنیم
 القضات/ میان دل و دین قضاوت کنیمبیایید تا عین عین

 اگرسنت اوست نوآوری/ نگاهی هم از نو به سنت کنیم
 ت/ بیایید تجدید بیعت کنیممگر کهنه شد رسم عهد الس

 برادر چه شد رسم اخوانیه؟/ بیا یاد عهد اخوت کنیم
 بگو قافیه سست یا نادرست/ همین بس که ما ساده صحبت کنیم

 ها حمایت کنیمخدایا دلی آفتابی بده/ که از باغ گل
ـ  ۶۴»: اخوانیه«دستور، ( رعایت کن آن عاشقی را که گفت/ بیا عاشقی را رعایت کنیم

۶۶(  

  
  داراندیشی در شعرهای دنبالهتنیدن مرگ و مرگ

از بررسی نسبِت فرد و جمع در  ۲بخشت ذیلِ ( تر و به مناسبتپیش
 ِ ِ حاضر)، از سیر ِ جهان گانۀسه شانۀیاندمرگدفتر ِ عاشقان  همزاد
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های آینهشاملِ یک شعر در ( هاکودکیسخن به میان آمد. جز این، 
شاملِ یک شعر در ( آرمانی گانۀسهاضر) و و دو شعر در دفتر ح ناگهان

  اند:و دو شعر در دفتر حاضر) در این زمره ها همه آفتابگردانندگل
شده با ردیفِ برجسته( صفای کودکی سادۀ، که از بیانِ هاکودکی

زوال و ( آغاز شده بود، به تصویری شاعرانه از بربادرفتن») ساده بود«
  رسد:دادن) میازدست

  ای، دورِ اجاقی ساده بودیم اتاقی ساده بود/ قصههاکودکی
  ... زندگی دستی پر از پوچی نبود/ بازی ما جفت و طاقی ساده بود

/ میهایکودکبرد/ باد بازیگوش/ بادبادک را/ بادبادک را/ دست کودک را/ هر طرف می - 
 )۱۹)»: ۲( هاکودکی«دستور، ( با نخی نازک به دست باد/ آویزان...

و ( تر به آرمانِ غیرواقعیی معکوس، آرمانی که پیشو در سیر
های غیرآرمانی) اعتراض کرده بود، در این دفتر به اش طردِ گلنتیجه

و نیز ( انجامدمی» آزادی«یافتنیِ ترسیمِ ساده، زیبا، عقالنی و دست
تر از دیدن مرگ که پیشبینیِ ناشی از نزدیکاین نمودی است از روشن

  آن سخن گفتیم):
های های شکوفا/ با خارهای سبز طبیعی/ در باغ ما عزیز نماندند/ گلوقتی که غنچه - 

  )۶۵»: آرمانی«ها، گل( مانندکاغذی نیز/ با سیم خاردار/ در چشم ما عزیز نمی
  )۳۳)»: ۲( آرمانی«دستور، ( پرنده/ نشسته روی دیوار/ گرفته یک قفس به منقار - 
 )۳۴ )»:۳( آرمانی«دستور، ( زنجیر! ایپشت میله/ بر کف زندان/ کپه - 

  
  »دستور زبان عشق«اندیشی در نمودهای صریح مرگ و مرگ

گفتن از مرگ در دفتر حاضر دو نمود بیشتر ندارد: این نوع سخن
ِ راوی باز  نخست آهنگ ِ رنجور ناگزیر که به پذیرشِ تلخ زوالِ جسم

 گردد:می
د بیشتر ندارد: گفتن از مرگ در دفتر حاضر دو نمواین نوع سخن

ِ راوی باز  ِ رنجور نخست آهنگ ناگزیر که به پذیرشِ تلخ زوالِ جسم
 گردد:می

ای/ آرام و اما چرا/ آهنگ شعرهایت تیره/ و رنگشان/ تلخ است؟/ وقتی که برّه
اش شود،/ زنگولهسر به زیر/ با پای خود به مسلخ تقدیر ناگزیر/ نزدیک می

  )۲۳ »:اگزیرآهنگ ن«دستور، ( چه آهنگی دارد؟
 و دیگری حیرت که بیان موجزِ حالِ از دست دادن عزیزی است:

دستور، ( از رفتنت دهان همه باز.../ انگار گفته بودند:/ پرواز!/ پر واز!
  )۲۹»: حیرت«
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  پوربندی شعرِ قیصر امینجمع
های فصل هفتم را توان یافتهگفته، میبا در نظر گرفتن مطالبِ پیش

 دی کرد:بنچنین جمع
پور، به ما نشان بررسی فردیت انسانی در شعر قیصر امین الف.

  دهد که:می
 ً اصلی، برجسته » من«ما در دفاترِ بزرگسالِ او با محاکاتِ پنج نوع  اوّال

آفتاب  درکوچۀبا تمرکز بر  »اندیشدیگران«منِ روییم: و غالب روبه
ِ بعد نیز دیده میکه البتّه رگه مساویِ با ( شودهایش در دو دفتر

» تو«معناکردن کیستی و ارزشِ منِ خویش از طریق سنجشِ آن با 
ً به تحقیر و انتقاد از خویشتن  یها آرمانی/ ارزشی/ متعال که غالبا
 »درد«ترین من، که در جایگاه مهممنِ درداندیش انجامد)؛ می

و با ( کنداصلی شعر قیصر را) در تمام آثارش محاکات می »ۀیمابن«(
نیز کامالً » شرایطِ آنومیک«در  قرارداشتناحساسِ وی مبنی بر 

ِ جهان  اندیششاعرپیشه و شاعرانههمسوست)؛ من  که در مرور
ِ زیبا امّا ( دهدهویِّت شاعری خویش را بازتاب می مانند شعر

ِ پیچیده ِ منِ ( منِ ساده) و قافنگر و » کودکانه«با دو نمود
ً »)روستایی« تر از مخاطب و آگاه( مبرگونه: منِ پیا؛ و نهایتا

  او به سمِت بایدها)؛ کنندۀدعوت
 ً )، طیفی وسیع ها» من«به جز ( دیگر» فردهای«در شعرِ قیصر  ثانیا

دیگری پروردگار)، ( دیگریِ متعال: رندیگیدربرماز آسمان تا زمین را 
ِ شهادت( با نمودهای اصلیِ امامان معصوم( ارزشی طلب، ع)، ایثارگر

که ( »دوساحتی«دیگریِ حبوب، و مجتهد و مقتدا)، پیشوای م
رسد و سویه و ساحِت دیگر زمینی نخست می دستۀسویِ آن به دو یک

ِ او از معشوقِ  است و نشان از تبحر در ادبِ کهنِ پارسی و تأثر
معشوق، فرزند، استاد و ( دیگریِ زمینیِ محبوبدوساحتیِ آن دارد)؛ 

و طرفِ انتقاد)، که حضور دو ( مطلوبدیگری نامانندِ آن) و سرانجام 
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 مذهبی شۀیاندساختی نخست، نشان از اهمیّت بنیادین و ژرف دستۀ
  به معنای اعم آن) در شعر قیصر دارد.(

جداماندگی) و ( های شعر قیصر اعمّ از فیزیکیتنهاییدرنگ در  ب.
ترین نکته دهد که برجستهگونش) به ما نشان میبا انواع گونه( روحی

برانگیز مفهومِ تنهایی در اشعارِ رنگیِ عجیب و تأمّلر این مبحث، کمد
دو نمونه در کلّ آثار). به دیگرسخن، در دفاترِ ایدئولوژیکِ ( قیصر است

ِ  مۀینو  تنفّس صبح وآفتاب  کوچۀدر ( آغازین )، های ناگهانآینه دوّم
لی برای مجا» جمع«و » آرمان«نگاهِ او به خویش و فرد با  وندخوردنیپ

دلتنگی برای شهیدان و حسرتِ  مقولۀجز از ( حّس تنهایی
های آینهگذارد و بالنتیجه یگانه نمودِ تنهایی در شهیدنشدن) باقی نمی

در ( شاعر از دیگران است» جداماندگی« مقولۀاز  ییتنهانیز  ناگهان
) و تنها نمودِ تنهایی رفتار من عادی استاش در شعر سلوک شاعرانه

ِ قیصر، در شعر  روحی ِ تکلیف و باطنی در آثار ها همه گلاز دفتر
ویژه) به( اندیشی و نیزشود و این قلّت تنهاییدیده می آفتابگردانند

اندیشِ ما وبیش مدرنآگاهیِ شاعرِ کممرگ واندیشی پیوندنیافتنِ مرگ
تنهایی در برابر مرگ) ( با احساس و بیانِ زوالِ خویش و تنهایی وجودی

تر و ای است که چرایی آن بایستی در فرصتی فراخترین پدیدهمهم
  پژوهشی مستقل تبیین گردد.
بینی جهان دربارۀها ترین نکات و ویژگیپ. دو پدیده را بایستی مهم

و فکری قیصر دانست: نخست، تحوّالت او و نیز  و تربیِت ذهنی
جا ارش بهای است که از این تغییر در آثهای ظریف و زیرکانهنشانه

هوشمند و دقیق منتقل کند و  خوانندۀگذارده تا پیامی نهفته را به 
در فهم سیرِ شعر و تغییرات نگرشیِ او. » آنومی« مقولۀدُدیگر اهمیّت 

  تر:به سخن روشن
 ً بر آنچه در پیوند با این تغییرات در آخرین بندِ این فصل عالوه اوّال

ه و شایانِ توجّه در سه دفترِ برجست نشانۀایم، دو تغییر و آورده
 یک.اوّل و ایدئولوژیک/ مذهبیِ شعرِ او) بدین قرار اند:  دورۀ( نخست
 های انقالبها و دوبیتیرباعی دۀیگز « یِ فرعبا عنوان ( آفتاب درکوچۀ

) در ۱۳۶۳به سال ( هنری حوزۀ، تنها یک بار از سوی )»)۱۳۶۲-۱۳۵۷(
هرگز تجدید چاپ نشده است و به  هزار نسخه نشر یافته امّا دیگرده

 تنفّس صبحای از این دفتر با همین نام به انتهایِ جایِ آن گزیده
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توان شعر دارد). و از این همه می ۴۸که تنها ( افزوده شده است
آن دفتر، غربالی به دست » منِ «نتیجه گرفت که شاعر پس از گذار از 

تر دینی و نسبتاً بیش( گیرد و تنها همین مقدار را با منِ جدیدترمی
گذارد که یابد و باقی می) همسو میتنفّس صبحکمتر ایدئولوژیکش در 

 زیباشناختیاین انتخابِ معنادار، دو مالکِ عمده داشته است: نخسِت 
تر و تر، شعاریمستقیم( ترهای ضعیفکه به حذفِ رباعی

تر یمضمون امّا ادبهای همداشِت دوگانیتر) و نگاهغیرِتصویری
ِ  محتواییانجامَد؛ و دیگر، می  خشونت دکنندۀییتأکه به حذفِ اشعار

 . دقّت در ساختاردو کردن آن) منجر شده است؛از رهگذر ایدئولوژیک(
زمان ( ۱۳۶۶بودن سال ، عالوه بر کلیدیهای ناگهانآینهبندیِ) بخش(

را به بسیار ریز  نکتۀشدنِ کتاب، دو هنری) در دوپاره حوزۀخروج از 
کندن از یک  نشانۀسو، این دو پارگی حاصل و آورد: از یکذهن می

تر است و از دیگرسو، فضای شعری و فکری و رفتن به فضایی تازه
تر در بخشِ دوّم، پیام ظریف شاعر، مبنی بر کهن مۀینقرارگرفتنِ 

جدیدتر است  مۀینیافتنِ فضای دورشدن از آن فضا و اولویت و اصالت
  اینجا مقدّم شده است.که در 

 ً ترین عاملِ مهم» اعتراض شاعرانه به نامساعدی هستی« ثانیا
ترین اعتراضِ قیصر در کلّ دفاتر منِ درداندیش، و اصلی کنندۀهیتغذ

ً رو به  تنفّس صبحشعریِ اوست که از  ً و کیفا به بعد، همواره کمّا
چراییِ اینامر را  رسد.به او می ها همه آفتابگردانندگلفزونی دارد و در 

ِ کلیدی  ِ هم قراردادن وقایعی از زندگیِ شاعر و مفهوم با کنار
توان تبیین نمود و درنگ در حضور، می» وضعیت آنومیک»/«آنومی«

در  تالشِ بیهودهو  نتوانستن، رهاشدگیتداوم و تقویِت نوعی از حّس 
ِ  شعرها، در کنار رفته از که رفته( قیصر زانۀیگر آرمانالتفات به سیر

گیرد و ها باور دارد فاصله میهای دینی که بدانقرائتی خاص از ارزش
داشتن پذیرد) و نیز پیش چشمتر از همان باورها را میشکلی عام

ِ بزرگ و عزیز که آنازدست ها را با رنج و عشق فراوان دادنِ دو نهاد
ز گیری او کناره ۱۳۶۶هنری به سال  حوزۀخروج از ( برساخته است

دادن سالمتی سردبیریِ سروش نوجوان به سال) و سپس ازدست
دادن و ازدست ۱۳۷۷اسفند  ۲۸تصادف در ( جسمی در تصادفی مرگبار

معالجات سخت: دیالیز، پیوند کلیه، قطع امید از درمان و  ها وکلیه
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رسانَد که ما را به این نتیجه می وهمههمهپیوندی)،  ۀیکل دادنازدست
وضعیت »/«آنومی«( شناسانهز گفتمان جامعهاطالق صفتی ا

ترین ابزار برای توصیفِ حال و حالِت راویِ مناسب») آنومیک
  شعرهاست.

های اعتراض شاعرانه به نبود نشانه«تر: به سخن روشن
، »بیان راوی از سرگشتگی و حال نامساعد خویش«، »امیدوارکننده

عنوان به( ه استحالهاعتراض به خدا و آفرینش نامساعد او، اعتراض ب«
، »اعتراض به رفتن و نرسیدن«، »شدت وضع آنومیک) جۀینت
اعتراض غیرمستقیم با دو شگرد آرزو و «، »هاچشمیاعتراض به تنگ«

در ( ها همه آفتابگردانندگل، در شعرهای »اعتراض به جبر«، و »شک
توانند در پرتو احساس و ترین دفتر قیصر) همگی میجایگاه آنومیک

تر و رنگشاعر از وضعِ آنومیک درک و تبیین شوند و بازتابِ کم جربۀت
  محدودترِ این مفاهیم در اعتراضاتِ دیگر دفاتر را نیز توجیه نمایند.

خواهانه و اندیشانه، زندگیبه همین دلیل، معدود شعرهای زندگی
ترین اند و مهمقیصر، در حکم استثنایی بر این قاعده سازانۀیزندگ
ِ آننمو ِ د ِ پیشینیانها شعر ها همه گلاست که در دفتر  پند

به زندگی و امکان ( آمده و تحِت تأثیرِ افزایش امیدِ شاعر آفتابگردانند
  تغییر) اندکی پس از ازدواج سروده شده است:

پیشینیان با ما/ در کار این دنیا چه گفتند؟/ گفتند: باید سوخت/ 
ت،/ اما نه با دنیا/ که دنیا را!/ گفتند: باید ساخت/ گفتیم: باید سوخ

ها، گل( گفتیم: باید ساخت،/ اما نه با دنیا/ که دنیا را!
 )۱۹»: پندپیشینیان«

دهد که در شعرِ قیصر به ما نشان می اندیشیمرگ و مرگمرور  ت.
 ً ِ تحوّل سریعِ فکری از یک اوال  تجربۀ واسطۀسو و به او به مدد

ِ جنگ های رنجمستقیم مرگ ِ یکسره از دیگرسو، بهآور سرعت نگاه
دهد سرعت تغییر می) را بهآفتاب کوچۀدر در دفتر ( آرمانی به شهادت

ِ او به شهادت ضمنِ تقدیسِ دفاع و ایثار و  و از آن پس نگاه
طلبی، انتقاد از گریزندگان از جنگ و ترسیم صبر و ثبات و شهادت

آور رنج جنبۀدادن انو نش( های جنگپذیری مردم، از گفتنِ رنجوالیت
 ِ کند و از قدسی آن) نیز خودداری نمی جنبۀمرگ در جنگ در کنار

های جنگ متمایل شود که حیثِ رویکرد به آن دسته از داستان
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آنومیک شاعر، این  تجربۀدر پرتو ثانیاً اند؛ نامیده شده» محورجامعه«
 ِ درنگ در گذرِ جای خود را به  ها همه آفتابگردانندگلنگاه در دفتر

به جای ابرروایت شهادت در دفاتر ( دیدن مرگنگری و تلخزمان، واقع
ِ مرگِ خویش گذشته) و از همه تلخ تر پذیرفتنِ ناباورانه و دشوار

است:  دستور زبان عشقدهد؛ روندی که تکامل و اتمام آن می
گ پنهان به مر  شۀیاند غلبۀهای این اثر، اندیشیمرگ نکتۀترین جالب

گفتنِ صریح در بابِ آن است که نمودهای زیر را در پی به جای سخن
ها، ها و نرسیدندادندارد: مرور گذشته و تکرار اعتراض به ازدست

ویژه در پیوند با مقوالت ایدئولوژیک و بیانِ بیان تغییرات نگرشی به
  پیامبرگونه.» من«بایدها و نبایدها از زبان 

جهان دهد که اوّالً چرا و چگونه زیستن میاین موارد به ما نشا همۀ
ِ قیصر امین درست همانند و موازی با زندگیِ او) از فضای ( پوراشعار

کند و با این تطوّر، سرگذشِت نگرش، ایدئولوژیک تا آنومیک سیر می
انسانی ( های انسانِ دوساحتی ایرانی پس از انقالببینش و کنش

ِ غربال ِ گذار مدرنیته و فرزندِ  تجربۀاثِ سنّت به گرانه از میر درگیر
دهد و او را به یکی از متناقضِ همزیستیِ این دو) را به ما نشان می

ً میتیپیک) این مسئله بدل می( وارهای نمونهمثال توان بر کند؛ ثانیا
یافته در اشعار قیصر، این ادوارو بازتاب شاعرانۀنگریِ اساس جهان

بندیِ دکتر کم در کنارِ) دورهیا دستِ ( ایِ های شاعری را به جزیردوره
  ، پیشنهاد نمود:١فتوحی

ِ معنااوّل،  دورۀ کامالً  مواجهۀ ردورۀیز شاملِ سه  گراآرمان-قیصر
دتی و دفاع از یدادن رسالت عقانجام شاخصۀبا ( ایدئولوژیک با جهان

رش نگ)، آفتاب درکوچۀیافته در: بازتاب ،یو اسالم یانقالب یهاارزش
با تأکید بر تکریم شهیدان و درگذشتگان در راهِ ( ایدئولوژیکمذهبی

                                                                                       

شود که مولود سه مرحله از حیات رجسته از هم متمایز میپور سه سبک ب. در نظر ایشان، شعر امین١
است. در این سه سبک، شاعر سه واکنش متفاوت و گاه متقابل،  ۱۳۸۶تا  ۱۳۵۷شعری او از سالهای 

دهد. هر کدام از سه سبک مذکور تعلق به یک دهه از زندگی شاعر نسبت به جامعه و جهان نشان می
): عملگرایی انقالبی، آرمانگرایی ۱۳۶۷- ۱۳۵۷دینامیک ( . سبک سرخ با صدای فعال و۱دارد: 

. سبک ۳): انفعال و واخوردگی آرمانی؛ ۱۳۷۶-۱۳۶۷. سبک خاکستری با صدای منفعل (۲ایدئولوژیک؛ 
 )۵: ۱۳۸۷فتوحی،  ←): درونگرایی و شهودهای شخصی (۱۳۸۰- ۱۳۷۶رنگ با صدای انعکاسی (بی
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) و های ناگهانآینهدوّم  مۀینع)، در ( های انقالب و نیز معصومانآرمان
فهمِ جهانی و همه شۀیاندبا برجستگیِ ( »مذهبی- انسانی«منِ 

ِ آنومیک دوّم دورۀ)؛ و های ناگهانآینهدر » ظهور« شاملِ دو قیصر
در تعدادی شایان توجّهی از اشعار ( دردنگر یِ شیاندیآنوم: ردورۀیز 

قطع  واسطۀبه ( نگراندیشیِ آنومیمرگ) و ها همه آفتابگردانندگل
ً نزدیکامید از بهبودیِ رنج دیدن مرگ) در دفتر های جسمی و نتیجتا

  انتهایی.
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  کتابنامه
  )مراجع فهرست و مشخصات منابع و( 

  فارسی یهانامهانیپاالف. کتب و 

 یادمان همزاد عاشقان ). ۱۳۹۰( اشراقی، زیبا و همکاران
  . تهران: مروارید.جهان

 حوزۀ. تهران: تنفس صبح). الف ۱۳۶۳( پور، قیصرامین 
 در متن کتاب].» تنفس«هنری. [با عالمت اختصاری 

 هنری. [با  حوزۀ . تهران:آفتاب کوچۀدر ). ب ۱۳۶۳( ـــــــــــــــ
 در متن کتاب].» کوچه«عالمت اختصاری 

 تهران: افق. [با عالمت های ناگهانآینه). ۱۳۷۲( ـــــــــــــــ .
 در متن کتاب].» آینه«اختصاری 

 تهران: مروارید. [با ها همه آفتابگردانندگل). ۱۳۸۰( ـــــــــــــــ .
 در متن کتاب].» هاگل«عالمت اختصاری 

 تهران: علمی سنّت و نوآوری در شعر معاصر). ۱۳۸۳( ـــــــــــــــ .
 و فرهنگی.

 هنری. [با  حوزۀ. تهران: دستور زبان عشق). ۱۳۸۶( ـــــــــــــــ
 در متن کتاب].» دستور«عالمت اختصاری 

 شامل ( قیصر امین پور آرعاش املک وعۀجمم). ۱۳۸۸( ـــــــــــــــ
 هنری. حوزۀتهران: چهار دفتر). 

 های نوآوری در شعر معاصر گونه). ۱۳۸۳( لی، کاووسحسن
 . تهران: ثالث.ایران

 های شعری معاصر جریان). ۱۳۸۴( پور چافی، علیحسین
 . تهران: امیرکبیر.فارسی

 ساالرزاده، نادر ترجمۀ .یخودکش ).۱۳۷۸( لیام م،یدورکها 
 .ییعالمه طباطبا دانشگاه انتشارات تهران:

 تهران: آنومی یا آشفتگی اجتماعی). ۱۳۷۸( رامرزپور، فرفیع .
 سروش.
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 انداز شعرمعاصر ایرانچشم). ۱۳۸۷( زرقانی، سیدمهدی .
  تهران: نشرثالث.

 تهران. انداز شعر نو فارسیچشم ).۱۳۵۸( کوب، حمیدزرین :
 .توس

 ۱۳۸۰( سارتر، ژان پل.( سم و اصالت بشریالیستانسیاگز .
  با.ی. تهران: دیمیرح یمصطف ترجمۀ

 علوم  المعارفدائرهدرآمدی بر ). ۱۳۸۰( ساروخانی، باقر
 .۱ . تهران: کیهان. جاجتماعی

 نش و یمقدمه، گز ( ).۱۳۸۰( کدکنی، محمدرضاشفیعی
 راست دوم) تهران: سخن.یو( . چاپ اولشعر معاصر عربترجمه)، 

 ترجمۀ، ادبیات فارسی از جامی تا روزگار ما). ۱۳۸۲( ــــــــــــــــــــــــــ 
 هللا اصیل. تهران: نی.حجّت

 ادوار شعر فارسی از مشروطیت تا سقوط ). ۱۳۸۷( ــــــــــــــــــــــــــ
 . تهران: سخن.سلطنت

 تهران، سخن.با چراغ و آینه). ۱۳۹۰( ــــــــــــــــــــــــــ . 
 ا ی. ترجمه رؤمرگ یبه سو یماریب). ۱۳۷۷( گور، سورنکر ییک

 ر پرسش.نش منجم. تهران:
 تهران: های آنومی اجتماعینظریه). ۱۳۸۶( کوثری، مسعود .

  سلمان.
 ان. یملک یمصطف ترجمۀ. ل مارسلیگابر ). ۱۳۷۵( ن، سمیک

 تهران: گروس.
 تهران: مرکزتاریخ تحلیلی شعرنو). ۱۳۷۸( لنگرودی، شمس . 
  ج). ۴(
 تهران: انسان در شعر معاصر). الف ۱۳۷۸( مختاری، محمد .

 توس.
 تهران: تیراژه.هفتاد سال عاشقانه). ب ۱۳۷۸( ـــــــــــــــ . 
 تهران: توس.انسان در شعر معاصر). ۱۳۸۰( ـــــــــــــــ . 
 کرمان: سالشمار ادبیات معاصر). ۱۳۸۷( مدبّری، محمود .

 دانشگاه باهنر.
 محمد  ترجمۀ. یوجود فلسفۀ). ۱۳۷۷( ، جانیمک کوار

  . تهران: هرمس.یکاشان یید حنایسع
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 تهران: غرب فلسفۀخ یتار ). ۱۳۷۹( یان، مصطفیلکم .
 حوزه و دانشگاه. پژوهشکدۀ

 شعر فارسی از مشروطیت تا ). ۱۳۵۷( مؤیّد شیرازی، جعفر
 . تهران: نشر سپهر.امروز

 تهران: چون سبوی تشنه). ۱۳۷۴( یاحقی، محمدجعفر .
 جامی.

  ،اگزیستانسیالروان). ۱۳۹۰( د نیآرویالوم ِ  ترجمۀ. درمانی
 سپیده حبیب. تهران: نی..

 تهران: نیلوفر.زندگی در آینه). ۱۳۸۴( یاوری، حورا . 

  ی فارسیهاب. مقاله

 شعر قیصر  کارنامۀمروری بر ). «۱۳۸۶( نیا، سایهاقتصادی
  .۱۳۹-۱۴۹ . صص۳ . ش۶ فرهنگستان س نامۀ». پورامین

 گری در درماناثر بخشی نمایش). «۱۳۷۸( اناری، آسیه
 فصلنامۀتهران: ». تنهایی و نارضایتی اجتماعیکاهش احساس 

 ؛۱۱۱- ۱۱۷. صص ۵، س ۱۸شناسان ایرانی. ش روان
 بررسی کارآیی ). «۱۳۸۱( چاری، مسعود و محمّد خیّرحسین

 دورۀآموزان یک مقیاس برای سنجش احساس تنهایی در دانش
 علوم انسانی و اجتماعی. مجلۀدانشگاه شیراز: ». راهنمایی

 فرهنگ ». نگری در شعر معاصرپیش). «۱۳۷۹( یخاوری، تق
 ۱۴۲، ص ۴۴ . ش۹ توسعه. س

 پهلوان مرده را عشق است!). «۱۳۹۰( دهقانی، محمد .«
  .۱ تجربه، ش ماهنامۀ

 آنومی سیاسی ). «۱۳۸۱( زاده، احمد و مسعود کوثریرجب
علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز،  مجلۀ». دورکیم شۀیانددر 
 .۳۷ ش
 علوم  نامۀ». آنومی سیاسی در ایران). «۱۳۸۲( ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .۲۱ اجتماعی، ش
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 تحلیل ). «۱۳۸۶( شیانی، ملیحه و محمدعلی محمدی
 فصلنامۀ». شناختی احساس آنومی اقتصادی در میان جوانانجامعه
  .۲۵ پژوهشی رفاه اجتماعی، شعلمی

 بحران در استنباط تاریخ ادبی و ). «۱۳۸۶( فتوحی، محمود
  .۳۰-۹. صص ۵پژوهی، ش. ادب». معنای معاصر

 پور: سه صدا، شناسی شعر قیصر امینسبک). «۱۳۸۷( ـــــــــــــــ
 .۳۲-۱۱ . صص۳۶فرهنگستان، ش.  نامۀ». سه رنگ، سه سبک

 شه در یاند یشناختمعرفت یهایژگیو). «۱۳۸۶( سفلیقزل
 . سیاسیعلوم س نامۀوهشپژ». شامدرن، مدرن و پسامدرنیپ دورۀ

 .۱۳۷-۱۲۱. صص ۹ . ش۳
 سنجش چندبعدیِ ). «۱۳۹۰( نادری، حمدهللا و همکاران

مطالعات امنیت اجتماعی،  فصلنامۀ». احساس آنومی در بین جوانان
  جدید). دورۀ( ۲۵ ش
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