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انگارنهراگنا

سعدی
باده حیران شده از
چامه ی صهبایی تو!؟
صدرا ذوالریاستین شیرازی

ای زبانم ثمر بینش و دانایی تو
حاصل هوش تو و دانش بینایی تو
بعد از آن کشتگر کشته ی جاوید سخن
خلق ما و سخن نغز و خوش آوایی تو
آنچه را پیر سخن گفته به هشیاری و رای
کاویان تو شد و ریشه برپایی تو
ای جهاندیده ترین عابر این گوی شگرف
ای به دریا زده پهلو دل دریایی تو
سجع نثرت سخن سخته ی بی لغزش ما
غزلت آئینه ی دیدن و پیدایی تو
مرغ دستان که شکوهنده ترین نغمه سراست
برده سر زیر پر از زخمه ی خنیایی تو
کار تشبیه تو با سرو و صنوبر نسزد
سر به خورشید زده مصحف غوغایی تو
جاودان هستی شعرت یلِ بی چون چراست
شده رویین غزل از شوکت گویایی تو
زده زانو غزلم پیش تو ای پیر سخن
گو چه گوید ز تو و آن همه واالیی تو
شعر من نیست مگر شمه ای از آن همه شور
آن همه شور و سراندازی و شیدایی تو
این نه تنها من و دل مست می ناب شدیم
باده حیران شده از چامه ی صهبایی تو
گنج انباشته از در گهر دفتر توست
بی بر و برگی من! و آن همه دارایی تو
ساربانا! تو همان قافله ساالر دلی
آفرین بر تو و آن جوشش و جویایی تو

نامهای ایرانی در بین برگزیدگان
«ورلد پرس فوتو»۲۰۱۹

ایســنا :برندگان جایزه ورلد پرس فوتو  ۲۰۱۹درحالی اعالم شد که
نام دو ایرانی در بین برندگان و سه نفر اول این رقابت دیده میشود.
بــه نقل از ایندیپندنت ،تصویر دختر گریان در مرز آمریکا و مکزیک
که توســط «جان مور» ثبت شده است ،توانست جایزه  ۱۰هزار یورویی
این رقابت را به خود اختصاص دهد.
عکاس :جان مور
برندگان دیگــر بخشهای مختلف این رقابت عکاســی همچون،
ورزش ،طبیعت و محیط زیســت نیز اعالم شدهاند .نام «فروغ اعالیی»
عکاس ایرانی نیز به عنوان برنده بخش مجموعه عکس داستان ورزشی
انتخاب شده است .او در مجموعه عکسهای خود داستان زنان ایرانی را
به تصویر میکشد که از ورود به استادیوم فوتبال منع شدهاند.
عکاس :فروغ اعالیی
همچنین «عنایت اسدی» دیگر عکاس ایرانی در بخش موضوعهای
معاصر بــا عکس دو مهاجر افغان در مرزهای ایران رتبه ســوم رقابت
تکعکس را به خود اختصاص داد.
عکاس :عنایت اسدی
تمامی تصاویر نامزده شــده در این رقابت در یــک تور جهانی که
تخمین زده میشــود بیش از  ۴میلیون نفر بازدیدکننده داشته باشد ،به
نمایش گذاشته خواهد شد.
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امام علی (ع)

رگبار و رعد و برق همراه با وزش بادشدید گاهی تگرگ

ایســنا :پس از گذشــت دو ماه ،باالخره ســکان
معاونت امــور مطبوعاتی به دســت محمد خدادی
ســپرده شد و او در حالی قرار اســت بر صندلی این
معاونــت تکیــه بزند که پرســشهای بیپاســخ و
وعدههای نافرجــام متعددی را برایــش به ماندگار
گذاشتهاند.
صندلی معاونت امور مطبوعاتی و اطالعرســانی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی که پس از استعفای
محمد ســلطانیفر بیش از دو ماه عم ً
ال خالی مانده
بود ،با حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با حضور
محمد خدادی ُپر میشــود .با این حســاب خدادی
سومین معاون مطبوعاتی در دوران ریاست جمهوری
حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی خواهد بود.
حســین انتظامی که از سال  ۹۲به مدت بیش از
چهار ســال عهدهدار معاونت مطبوعاتی بود ،آذر ماه
 ۹۶جای خود را به محمد ســلطانیفر داد و فعالیت
خویش را به عنوان قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشــاد
اســامی و پس از مدتی همچنیــن در مقام رئیس
سازمان سینمایی ادامه داد.
او در طول این ســالها طرحهایــی را مطرح و
پیگیری کرد کــه برخی از آنها عملیاتی و برخی هم
در مسیر اجرا ،ماندند؛ البته اغلب این طرحها با روی
کار آمدن سلطانیفر ،یا دستخوش تغییرات یا به طور
کلی از دستورالعملهای این معاونت خارج شدند.
یکی از ایــن موارد ،وضعیت بیمه خبرنگاران بود.
در دوره انتظامی هزینــه بیمه خبرنگاران به صورت
مجزا در اختیار رسانهها قرار میگرفت اما سلطانیفر
ترجیــح داد ،با تعطیــل کردن طرحهایــی همانند
اشــتراک مجالت و خرید مجالت برگشتی (از جمله
طرحهایی که در دوره انتظامی اجرا میشــد) ،هزینه
بیمه خبرنگاران را باز به ســبد یارانه مستقیم مدیران
مسؤول برگرداند و در مقابل مدیران مسؤول موظف
باشند که نیروهای خودشان را بیمه کنند.
بحــران کاغذ ،یارانه مطبوعات ،الیحه ســازمان
نظام رسانهای ،برگزاری نمایشگاه مطبوعات ،شرایط
اعطای وام خبرنگاران و … از دیگر مواردی اســت

ایســنا :کتاب «نوای کاروان ،دفتر دوم از شعرهای منتشرنشد ه
نیما یوشیج» به تصحیح ســعید رضوانی با حضور کامیار عابدی،
احمدرضا بهرامپورعمران و مصحح کتاب در شهر کتاب نقد شد.
بر اساس خبر رسیده ،در ابتدای نشست نقد این کتاب ،علیاصغر
محمدخانی ،معاون فرهنگی شهر کتاب ،اظهار کرد :حدود  ۲۰سال
پیش از ریاست وقت فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،دکتر حسن
حبیبی ،شنیدم که گونیهایی از دستنوشتههای نیما را خریداری
کردهاند .نتیجــه کار گروه ادبیات معاصر روی این یادداشــتها
تاکنون انتشــار دومین دفتر از شعرهای منتشرنشد ه نیما است که
امیدواریم در بررســی شعر مدرن فارسی و شناخت نیما مؤثر واقع
شــوند .گفتنی است نیما در زمان حیات خود ،دکتر محمد معین را
وصی نظارت بر شعر خود میگذارد .اما عمر معین چندان نمیپاید
کــه از عهده این کار برآید و اشــعار نیما را کســان دیگری چاپ
میکنند.
او افزود :نیما در طول زندگی خود از افراد بسیاری تأثیر پذیرفته
و بر بســیاری از شاعران تأثیر گذاشته اســت .خودش در نامهها
میگویــد این نظام وفا بود که شــعر را در دهان من گذاشــت و
مرا به این راه داللت کرد .همچنین با بســیاری از نویســندگان،
پژوهشگران و موسیقیدانان دوره خودش در ارتباط بود .در حوزه
اندیشه فلسفی نیز متأثر از آیتاهلل حائری بابلی است.
محمدخانی گفت :نیما بــا جایگزین کردن نظام بندها بهجای
نظام ابیات در وزن شــعر فارسی جایگاه مهمی به خود اختصاص
داده است .او ،بنا بر یادداشــتها و نامههایش ،میکوشید ساختار
شــعر را به نثر نزدیک کند .منتقدان ابهام ،طبیعتگرایی ســاده،
نگرش سیاســی و اجتماعی ویژه ،شگردها و ذوقهای زبانی را در
آثــار نیما مورد توجه قرار دادهاند و آثار او را از نظر قالب شــعری
به اشعار قدمایی یا ســنتی ،نوقدمایی یا نیمهسنتی ،آزاد یا نیمایی
تقسیم میکنند .این تقسیمبندی سیر تدریجی تحول نیما و نگرش
او به قالبهای شــعر کالســیک فارســی را به ما نشان میدهد.
آنچه به چهره ادبی نیما تشــخص میدهد و جایگاه او را در تاریخ
شعر فارســی تثبیت میکند ،شــعرهای آزاد او است .پس ،اشعار
نیمایی برای ما اهمیت بیشتری دارند .اما شعرهایی از مجموعهی
«نوای کاروان» در این دســتهبندی سهگانه نمیگنجد .این شاید
بحثهایی تازه در میان منتقدان و پژوهشگران نیما دراندازد.
مشقهایی در نظام اوزان
همچنین ســعید رضوانی ،اســتادیار زبان و ادبیــات آلمانی از
دانشگاه شهید بهشتی ،گفت :دستنوشتههای نیما از سال ۱۳۷۳
در تملک فرهنگســتان است ،ولی آغاز این پروژه به دلیل کیفیت
پایین ،آشــفتگی و دستهبندی نشده بودن اســناد تا سال ۱۳۹۳
به تأخیر افتاد .ســرانجام فرهنگســتان از هم ه این اسناد آرشیوی
دیجیتال تهیه کرد .ســپس طرحی تهیه شد که بر اساس آن این
اسناد را بر اساس موضوع و ژانر در هفت دسته تقسیمبندی کردیم.
بهجز شــعر مواردی از یادداشتهای کام ً
ال خصوصی و بیربط به
ادبیــات تا ژانرهــای مختلف ادبی مثل داســتان و نمایشــنامه،
تأمالت ،متون نظری در   باره فلســفه و تاریخ ،پژوهشهای زبانی،
فولکلوریک یا در   باره موسیقی در این اسناد وجود داشت .استخراج
شــعرها را همزمان با این تقسیمبندی آغاز کردیم .در نتیجه ،دفتر
نخست این مجموعه« ،صدسال دگر» ،در سال  ۱۳۹۶منتشر شد.
او ادامه داد :دفتر دوم را بهتنهایی پیش بردم .گستر ه زمانی این
دفتر کوچکتر از اولی است .افزون بر آن ،در این دفتر هفت شعر
وجود دارد که در دســتهبندی سهتایی شــعرهای نیما (کالسیک،
نوقدمایــی ،نیمایی) نمیگنجد .یکی از این موارد در قالبی شــبیه
حکایات گلســتان است .شعر «ترک آشــیانه» هجایی است .شعر
«قطرهای از دریا» در یکیدو ســطر بــه وزن هجایی میل کرده
است .در این شــعر دو الگوی عروضی مشخص است؛ یعنی وزن
عروضی و هجایی در کنار هم قرار دارند« .چشــمان یار» ترانه و
قطعه «تو با منی» کام ً
ال بیوزن است .در نهایت« ،نوای کاروان»
نمونهای جالب است که با یک بیت کالسیک آغاز میشود .سپس
بــا دو بند بیوزن ادامه یافته و بــا چند بیت نیمایی پایان مییابد.
نمونه قابل مقایســه با مورد اخیر ،شعر «شب همه شب» است که
در آن دو وزن نیمایی در کنار هم قرار گرفته اســت و نه دو نظام
وزن .در «نوای کاروان» ســه نظام وزنی متفــاوت کنار هم قرار
گرفتهاند :عروض کالسیک ،شعر بیوزن یا اشعار منثور ،شعر نو.

پرسشهایی که معاون مطبوعاتی
باید پاسخ بدهد

که در دورههــای حضور حســین انتظامی و محمد
سلطانیفر با رویکردها و سیاستهای نسبت ًا متفاوتی
در معاونت مطبوعاتی پیگیری شد.
بر همین اســاس هــم پیش از اعــام طرحها
و وعدههــای معــاون جدیــد ،نکتههایــی در   باره
سیاســتهای این معاونت از محمد خــدادی قابل
پرسش است:
 .۱بحران کاغذ یکــی از مهمترین و اصلیترین
دغدغههای رســانههای مکتوب اســت که در یک
ســال اخیر تهدیدی جدی برای مطبوعات به حساب
آمده است .کم شدن تعداد صفحات و افزایش قیمت
بسیاری از روزنامهها نیز مهر تأییدی بر این موضوع
اســت .در ســالهای اخیر با وجود برگزاری جلسات
متعدد و اعالم وعدههــا و طرحهایی که به برخی از
آنها نیز جامه عمل پوشــانده شــد ،اما همچنان این
مشکل حل نشده اســت .معاون جدید چه برنامهای
برای رفع یا حداقل کاهش تبعات این موضوع برای

رسانههای مکتوب کشور در نظر دارد؟
 .۲بــا توجه به اینکه تکلیــف برخی از طرحهای
معاونت مطبوعاتی به صورت رسمی و مدون مشخص
نشــده اســت ،چه برنامهای برای مشــخص کردن
وضعیــت طرحهای نیمــهکارهای همچــون خرید
مجالت برگشــتی و اشتراک مجالت در نظر در نظر
است؟ آیا تصمیم معاون جدید ،احیای این طرحها یا
جایگزینی طرحها جدیدتر است؟
 .۳با توجه به اینکه بیســت و چهارمین نمایشگاه
مطبوعات بــه دلیل آنچه مشــکالت مالی دولت و
مطبوعات عنوان شد ،برگزار نشد و با توجه به اینکه
کمتر از شش ماه دیگر به زمان مرسوم برای ثبتنام
در این گردهمایی رسانهای باقی مانده است ،معاون
جدید چه تصمیمی برای برگزاری این نمایشگاه دارد؟
 .۴محمد ســلطانیفر وعده داده بود که شــرایط
دریافــت وامهای  ۲۰تــا  ۱۷۰میلیونی بــا کارمزد
 ۴درصد را برای خبرنگاران فراهم کرده اســت و تا

ماجرای شعرهای منتشرنشده نیما چیست؟

رضوانی بیان کرد :گفته شــده نیما هرگز شعر بیوزن گفتن را
نپذیرفته و علت اختالفش با بســیاری از پیروان و شاگردان نسل
اول خود این بوده که به سراغ سرودن شعر بیوزن رفتند .اما من
از وجود نمونههای بیوزن در میان آثار نیما چندان تعجب نکردم.
اگر نیما را بشناســیم و با اصول نظری او آشــنا باشیم ،میتوانیم
تصور کنیم که آدمی با شــعور شــعری او میداند وزن ذاتی شعر
نیست و مخالفت او با بیوزنسرایی دلیل تاریخی دارد و نه ادبی.
یعنی به باور نیما با بیوزنســرایی در آن مقطع تاریخی ســنگ
روی سنگ بند نمیشده است .پس ،به نظرم نیما بهرغم مخالفت
تاریخی خــود با بیوزنســرایی ،برای روز نبــرد آزمایشهایی
میکرده است.
گره بر زبان نوگرای تنها
کامیار عابدی ،پژوهشــگر و منتقد ادبی ،نیز در سخنانی اظهار
کرد :در حدود دهههای  ۲۰و  ۳۰وقتی از نیما سراغ شعرهایش را
میگرفتند ،میگفت در پســتوی خانه گونیهایی از شعر دارد .در
آن زمان بســیاری این را میپذیرفتند .با انتشار تدریجی شعرهای
نیما در دهههای  ۴۰تا  ،۷۰برخی آن سخن نیما را مبالغه شمردند
و در درســتی گفت ه او شــک کردند .امروز ،انتشار دو دفتر اخیر و
آثاری که در این  ۱۵ســال منتشر شده ،گواه درستی ادعای نیما
است.
او در ادامه گفت :در شعرهای نیما تعقید وجود دارد و راه یافتن
به آنها دشــوار است .یکی از علتهای این امر میتواند این باشد

او در این مقاله میان شــعر رازورزانه عرفانی ایرانی و شــعر نیما
شــباهتی دیده است و نگرانی حاکم بر ایران قرن بیستم را عامل
تشــدیدکننده گرهی میبیند که در نثر و شــعر بر زبان نیماست
و باعث میشــود چون حرف خود را خطیر یافته ،آن را بشــکند
و چندان پسوپیش کند که شــیوه و عادت همیشــگی او شود و
بدین ترتیب در زمره شــاعران رازدار ایرانی چون حافظ و عطار یا
شطحگویان قرار گیرد.
عابدی ادامه داد :تأثیر ادبیات سوسیالیســتی تا حدود ســال
 ۱۳۰۸در شــعرهای نیما بسیار وسیع است .چرا که اتحاد جماهیر
شــوروی تازه تأسیس شــده و دهه اول خود را میگذراند .نیما از
طریق آشــنایی با مهاجران ،زبان ترکی و شــعرهای الهوتی از
اینچنین مضامینی تأثیر گرفته اســت .در بخشی از این دفتر ،به
نیمچه مستزادی برخوردم .نیما از  ۱۳۱۸به بعد تلفیقی از مستزاد
و شــعر نو انجام میدهد و به طرف شــعر نو میرود ،اما از وجود
چنین آزمایشی در سال  ۱۳۰۵اطالع نداشتم؛ ازاینرو ،این برایم
بسیار جالب بود.
او اظهار کرد :از  ۱۳۰۸نیما در شمال ایران به معلمی مشغول
میشود و از شاعران ،نویسندگان و فضای مدرن دوره رضاشاهی
دور اســت .افزون بر آن ،حکومت رضاشاهی تثبیت شده و دیگر
فضایی برای ادبیات سوسیالیستی وجود ندارد .پس ،شعرهای نیما
به طرف پیچیدهگویی بیشــتر مــیرود .همچنین اخالقگرایی و
ســرودن در قالبهای سنتی در شعر نیما افزایش مییابد .در این

که نیما علیرغم دارا بودن تســلط الزم بر وزن و موسیقی شعر،
از تسلط کافی در این زمینه برخوردار نبوده است .چنانکه گاهی
در شــعرهای سنتی و نیمهســنتی خود از وزن عدول میکند .از
این گذشــته ،نیما نوگرا و تنهاست .او در جامعهای مینویسد که
نوگرایان در آن بســیار کمشمارند .شــارل بودلر میگوید هنرمند
باید چنان بر دنیا بنگرد که گویی نخســتین بار است .الهوری نیز
میگوید «نکردم از کسی دریوزه چشم/جهان را جز به چشم خود
ندیدم» و از دیدگاه خاص خودش به ضرورت نگاه تازه داشــتن
بــاور دارد .نیما در این مرحله بود و این به پیچیدگی زبان او دامن
میزد .افزون بر این ،نیما همزمان به بازســازی سنت و فرارفتن
از آن و نوســازی عالقهمند بود .این امر او را در موقعیت زایمانی
بسیار دردناکی قرار میداد .همچنین او از میان دو گرایش شعری
مدرنیسم که یکی به سادگی و دیگری به پیچیدگی زبان متمایل
است ،جانب گرایش دوم را میگیرد .از اینرو ،مدرنیسم ظاهرشده
در شــعر او متناسب با تلقی پیچیده از زبان ،هستی و جهان است.
در نهایت ،استبداد تاریخی در کشورهای شرقی امثال ایران ،نیما
را از لحاظ فکری ،سیاســی و عقیدتی بــه پیچیدهگویی متمایل
میکند .پس در مجموع بار ســنتی که بر پشــت نیماست ،باعث
میشــود در شعر سنتی متوســط و زیرمتوسط باشد و در شعر نو،
همچون لیمویی که پوســتی تلخ دارد و باید پوستش را کند تا به
بخش گوارای آن رسید.
این منتقد افزود ۳۰ :ســال پیش ،دکتر اسالمی ندوشن میان
زبان شــعر نیما و ادبیات سنتی ایران مقایسهای انجام داده است.

دوره او حتی حکایت و شــعر کودک میگوید .ســرانجام در سال
 ۱۳۱۵نیما با شــعر «همزاد» به نوعی به شــعر «افسانه» رجعت
میکند .شعر «همزاد» گفتوگویی میان فکر شاعر ،خود شاعر و
همزاد او است .درحالیکه «افسانه» گفتوگویی میان دو نفر بود.
این پژوهشــگر ادبی گفــت :چنانکه در «صد ســال دگر»
هم مشــخص بود ،از سال  ۱۳۱۸مســتزاد به نمونههای شعر نو
نزدیک میشود .سمبولیسم فردی نیما در این دوره به سمبولیسم
اجتماعی نزدیک میشــود .گویی نیما پوسته پیرامون خودش را
میشــکند ،میشــکافد و از آن بیرون میزند .او در این دوره در
تهران مستقر است و احتما ًال عواملی چون تجربههای شخصی و
فضای مجله «موسیقی» که در آن زمان تنها مجل ه نوگرای ادبی
است ،در جسارت بخشیدن به او برای نوگرایی بیشتر مؤثر است.
او ادامه داد :شعرهای منثور یا سپید نیما مربوط به سال ۱۳۲۴
اســت .به نظر ،در این دوره نیما هنوز در حالت رد و قبول شــعر
سپید قرار دارد .او در همین سالها از دیدن شعرهای منثور شین
پرتو به وجد میآید و برای او نامهای مفصل مینویســد که بعداً
به همراه پاســخ پرتو در قالب کتابی با عنوان «دو نامه» منتشــر
میشــود .نیما در این دوره به نوآوریهای مطلقتری میاندیشد.
اما بعد از آن ،به گفته شــاملو دیگر حتی حاضر به بحث کردن در
مورد شعر سپید نیست .پس ،یک احتمال این است که این شعرها
از تجارب او در دورهای باشــد که هنوز به نوآوریهای مطلق در
شعر باور داشت .بر اساس یادداشتهای نیما احتمال دیگری هم
مطرح میشــود .نیما مینویسد گاهی ابتدا شعر را به نثر میگفته

آبان ماه سال  ۹۷نیز تاکید داشت که عملیاتی شدن
این طرح در مراحل نهایی قرار دارد؛ آیا جانشــین او
نیز برنامهای برای تحقق این وعده در نظر دارد؟
 .۵برنامــه معاونــت بــرای مســألهی وضعیت
بیمــه خبرنگار چیســت؟ آیا معاون جدیــد مطابق
سیاستهای محمد ســلطانیفر بر این باور است که
معاونت مطبوعاتی هیچ مسئولیتی در قبال بیمه شدن
خبرنگاران ندارد و این موضوع بر عهده مدیران مسئول
اســت یا اینکه مانند حســین انتظامی ،پیگیری این
موضوع را یکی از مسئولیتهای این معاونت میداند؟
 .۶سیاســت معاونت مطبوعاتــی در دوره جدید،
در زمینــه حمایت از تشــکیل انجمنهای صنفی در
حوزه رسانه چیست؟ آیا حمایت و تسهیل امور برای
تشــکیل انجمنهای صنفــی در الویتهای معاونت
مطبوعاتی قرار خواهد داشت؟
 .۷در مــدت اخیر برخی از رســانهها بســیاری
از نیروهایشــان را تعدیل کردند و به همین ســبب
بســیاری از اهالی رسانه و قلم شغلشان را با یا بدون
اطالع قبلی و حمایت از سوی سازمان نهاد مشخصی
از دســت دادند .در این راســتا معاونت چه برنامهای
برای بهبود وضعیت امینت شــغلی اهالی رســانه در
نظر دارد؟
 .۸یکــی از مهمتریــن چالشهای رســانههای
خصوصــی و نیمــه خصوصــی رقابــت نابرابــر با
رسانههایی است که از کمکهای دولتی و سازمانی
برخوردار هستند .بر این اساس آیا معاونت برنامهای
بــرای تعدیل این رقابــت نابرابــر دارد؟ آیا معاونت
مطبوعاتــی در دوره جدید برنامــهای برای حمایت
بیشتر از رسانههای خصوصی و مستقل دارد؟
 .۹یکی از نکتههای حاشــیهای که در چند سال
گذشته مدام مطرح شد ،بحث تأیید نشدهی ابراز گله
و اعمال فشار برخی از نمایندگان مجلس در کسوت
مدیران مسؤول روزنامهها و نیز غیر از آنان ،به وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی در زمینهی سیاستهای
معاونت مطبوعاتــی بود .موضــع معاونت جدید در
صورت صحت ،در این زمینه چیست؟

و بعد لباس نظم به آن میپوشــانده است .پس ممکن است این
موارد هم پیشنویسهای او برای شعرهایی موزون باشند.
اوزان تفننی و شدنیهای وزن
همچنین احمدرضا بهرامپورعمران ،پژوهشــگر ادبی ،با بیان
اینکه در دو مجموعه شــعر اخیر نمونه تکاملیافتهای از شــعر
نیما دیده نمیشــود ،بیان کرد :از زمان رودکی تا کنون بخشــی
از گیروگرفتاری پژوهشگران شــعر یافتن نسخههای برتر است.
اهمیت این امر تا جایی اســت که گاهی حتــی تغییر یک کلمه
منجر به انتشار مقاله شده است.
او در ادامه تاریخچه انتشــار آثار نیما را مرور کرد و در   بار ه دو
دفتر اخیر گفت :کار اخیر ،بسیار ارزشمند است ،بهویژه چون دفتر
دوم از لحــاظ کیفیت کار پایین نیامده اســت .اما این همه تأخیر
در انتشــار این آثار و علت چاپ نشدن آنها در زمان حیات نیما را
میتوان در این فرضیهها جســت که اینها پیشنویسهای شعر
یا وسوسهها و تجربههای نیما در شــعر بودهاند .چنانکه «نوای
کاروان» آمیزهای است از شعر نیمایی و سپید .دیگر آنکه نیما از
نظر اجتماعی ،مذهبی ،سیاســی ،عرفی بسیار محتاط بود و حتی
شعرهای متهورانهای که در کلیات او به چشم میخورد ،در زمان
حیاتش منتشر نشده است.
او افزود :در کتاب «در تمام طول شب» گفتم که تجربهگریهای
نیما در قالبهای ســنتی عالوه بر ممارســت در قالبها و زبان
و بیــان ،ضرورتی روحی هم بوده اســت .بهویژه در رباعیات که
اوج و کمــال ادبیای ندارند و بنا بــه گفته خودش تنهاییهایش
را با آنها پر میکرده اســت .این امر و شــواهد عالقهمندی نیما
به شعر کالســیک و شــاعران کهن در آثار و نامههایش مرا بر
آن میدارد موافق نظر پژوهشــگرانی نباشــم که میگویند نیما
برای بســتن دهــان دیگران یــک قصیده و غزل گفته اســت.
بهرامپورعمران در   باره عملکرد مصحح در رویارویی با مشکالت
وزنــی ،گفت :مصحح با امانتداری بســیار هرجا چیزی افتاده با
عالمت مشــخص کرده و در حد یک هجا افزوده یا اگر با تردید
روبهرو بوده ،عالمت سؤالی گذاشــته است .این کار خوبی است
که قدما نیز انجام میدادند .این مهم اســت که پژوهشگر اعتراف
کند جایی را متوجه نشــده اســت .اما من انتظار داشتم مشاوران
درجه اولی چون امید طبیــبزاده و علیاصغر قهرمانی مقبل که
به عروض و قافیه مســلط بودند ،با مشددخوانی که از جوازهای
معمول هزارســاله وزن شعر فارسی است ،حدود  ۵۰درصد از این
موارد را حل کنند.
او با بیان اینکه شــش هفــت قطعه این دفتــر دارای اوزان
نادرنــد ،بیان کرد :این قطعهها هجایی ،ترکیبی از شــعر نیمایی
و نثر شــاعرانه ،ترکیبی از دو وزناند .شــعر هجایی کار چندان
غریبــی نبــوده و متأثر از ادبیات روس و فرانســه ،در آثار یحیی
دولتآبادی و الهوتی پیشــینه داشته اســت .ترکیب دو وزن نیز
کاری بسیار سنگین اســت که فروغ فرخزاد بهخوبی از عهده آن
برآمده اســت .اما به نظر در اینجا خود نیمــا نیز چون وزن این
کارها را خوشآهنگ ندیده منتشرشــان نکرده است .در نهایت،
شــعرهای بیوزن نیز به نظر من پیشنویس شعرهای تمامنشده
نیما هستند .چنانکه اشاره شــد ،نیما بهویژه زمانی که شاملو به
سمت شــعر جدی ســپید رفت ،با او درگیری فراوانی داشت .اما
نیما میگوید از میان قدما هم کســانی چون ســکاکی و دیگران
وزن را عارض بر شــعر تعریف کردهاند .شما با شعر بیوزن خود
از زیادهرویهایی که در بهکارگیری وزن در شــعر فارسی صورت
پذیرفتــه انتقام میگیرید .او معتقد اســت ،هر کســی اعتقادات
خــودش را دارد ،اما اینجا تعزیه نگرفتهایــم که قهرمانان واقعه
همه منظــوم حرف بزنند .او این نکته را نیز یادآور میشــود که
مردم قبول نمیکنند و وزن میخواهند .ســپس پیشنهاد میکند
که با حفظ افاعیل عروضی شــاید بتوان بهواســطه صدای وزن،
مردم را به شــعر نزدیک کرد .این نشان میدهد که مخالفت نیما
تاریخی اســت .او باور دارد که باید در تمامی اجزا و عناصر شعر
بــا مردم کنار آمد .او باور دارد کــه در نوآوریها باید بیش از هر
چیز به امکان عمل ،شــدنیها و بهرهگیری از سنتهایی اندیشید
که هنوز رد نشدهاند .در نهایت ،چنانکه در شعر فارسی وزنهای
نادر فراوانی داریم ،میتوانیم اینگونه شعرهای نیما را هم بهمنزله
تفنن بنگریم.

