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نخستین اثر تصویری از شعرخوانی احمد شاملو در نیمه نخست تیرماه توسط موسسه فرهنگی-هنری آواخورشید (موسسه نشر وابسته به مرکزموسیقی بتهوون) منتشر و توزیع میگردد«.شعرخوانی
استکهلم سوئد اجرا و تصویر برداری شده است و امسال پس از  21سال منتشر
در استکهلم» نخستین اثر تصویری از شعرخوانی احمد شاملو است که در چهارم تیرماه  1373در استودیویی در شهر
ِ
ی صله»« ،ابراهیم در آتش»،
خواهد گردید .این فیلم از آرشیو خانه بامداد در اختیار موسسه آواخورشید قرارگرفته است .در این اثر تصویری مستند ،اشعاری از مجموعه های «در آستانه»« ،مدایح ب 
«حدیث بیقراری ماهان»« ،تران ه های کوچک غربت» و ....از اشعار احمد شاملو توسط شاعر خوانده شده است.
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روایت انتقادی شفیعی کدکنی از بنیانگذار شعر نو ایران؛

نیما از ناتلخانلری کپیبرداری می کرد

کتاب «گزیده اشعار پرویز ناتل خانلری» به تازگی از سوی
نشر مروارید منتشر و روانه بازار نشر شده است .دکتر
محمدرضا شفیعی کدکنی در مقدمه این کتاب در مقالهای
به شرح شواهد و قرائن خود از تاثیرپذیری نیما یوشیج
از این شاعر پرداخته است که در نوع خود قابل توجه
است .بخشی از این مقدمه نسبت ًا بلند را که به این موضوع
اختصاص یافته در ادامه میخوانیم:
خانلری را در کنار نیما و گلچین گیالنی باید از نخستین
شاعرانی به شمار آورد که مفهوم تجدد در شعر را عمال ادراک
کردند و برای به سامان رساندن آن کوشیدند .راستی در برابر حجم
انبوه حرفهایی که در برابر نیما زده شدهاست و عوامل سیاسی
و شخصی را بعدها باید از حق آن بزرگ جدا کرد .برای خانلری
هیچ حقی نباید قائل شد؟ هیچ عاقل نپسندد که چنین داوریی
داشته باشیم.حق این است که خانلری با نمونههایی از شعر نو ،که
از ( ۱۳۱۶شعر ماه در مرداب) و حتی پیش از آن در ( ۱۳۱۲شعر
ستاره صبح) عرضه کرد و نیما ،در ارزش احساسات آن شعر را
در میان تجربههای نو معاصران ،دلچسب و حساس خواند ،یکی
از پیشاهنگان این تحول بوده است و در سالهای بعد از شهریور
 ۱۳۲۰با انتشار نمونههای معتدلی از شعر غنایی نو ،ذهنها را با
ضرورت تجدد در شعر آشنا کرد و حق این است که جمعی از
جوانان مایهور آن سالها از طریق خانلری به صورت تجدد در شعر
فارسی پی بردند و حق این است که آثار آن روز تولّلی و نادرپور و
سایه و مشیری و جمع کثیری از جوانان نوجوی آن سالها ،بیش
از آنکه متاثر از نیما یوشیج ،باشد متاثر از نمونه های شعری خانلری
و آراء انتقادی او بوده است.
سهم خانلری از تجدد شعری زبان فارسی قابل مالحظه است
اینها به هیچ روی از مقام شامخ نیما در پیشاهنگی تجدد
شعری زبان فارسی نمیکاهد .اگر به ُجنگی که پرویز داریوش از
شعر نو فارسی در  ۱۳۲۵و با عنوان «نمونههای شعر نو» انتخاب
و منتشر کرده است نگاه کنیم ،می بینیم که سهم خانلری در این
تجدد ،سهم قابل مالحظه ای است ،حتی به لحاظ ارائه نمونه ها،
سهم او از همه شاعران آن کتاب بیش تر است.من تصور نمیکنم
که داریوش در آن انتخاب پارتی بازی کرده باشد که از خانلری
سه شعر بگذارد و از نیما یوشیج یکی .این فقط نشانه آن است
که در نظر جوان شعردوستی مثل داریوش که با شعر فرنگی
هم بیش و کم آشنایی داشته است ،خانلری نسبت به دیگران
چنین موقعیتی داشته است.قدری شجاعت الزم دارد و اندکی
هم احتیاط که کسی امروز بگوید و از غوغای «عوام روشنفکر»
نترسد که شاید بشود تاثیر اندکی از بعضی شعرهای خانلری را
بر بعضی از شعرهای نیما ،در سال های بعد از شهریور ،۱۳۲۰
دید.ظاهرا در تاریخ ادب فارسی ،کفری صریح چنین که من
حد جنون،
گفتم کسی نگفته است و چنین خرق اجتماعی ،در ّ
هیچکس مرتکب نشده است که دست کم ،در یکی دو شعر ،نیما
را متاثر از خانلری بداند ولی برای من -با همه ارادتی که به نیما
دارم و با همه ستایشی که نسبت به عظمت او همیشه نشان داده
ام -یک مسئله همیشه جای بحث بوده است و من از مطرح
کردن آن هیچ پرهیز و پروایی ندارم تا نسل های آینده درباره آن

پیرامون مقدمه شفیعی کدکنی بر کتاب ناتل خانلری؛

فرامه -مرداد ۱۳۲۳

به شیوه های علمی تحقیق کنند؛ آینده مطالعات ادبی و علوم
انسانی از کشف این گونه حقیقت ها عاجز نخواهد بود.آن کفر
بزرگ و آن ذنب الیُغفَر این است که «در مورد آثار نیما یوشیج»
چه نظم او و چه نثر او ،مالک اعتبار «تاریخ نشر» آنهاست و
نه تاریخی که در پای آنها نهاده شده است» .نیما با نامه ها و
یادداشت های روزانه اش به ما ثابت کرده است که با همه مقام
شامخ هنری اش ،در رعایت «حق و حقیقت» چندان هم «عادل
و معصوم» نبوده است و بعضا از تهمت زدن به دیگران ،گویا در
لحظه های خشم و کین ،پروا و پرهیز نداشته است .به همین
حد زمان
دلیل تاریخ آن نامه ها و تاریخ آن شعرها ،فقط در ّ
انتشارشان اعتبار دارد و الغیر.من جستجویی در مطبوعات آن
سالها ندارم ولی تصور میکنم که نیما یوشیج شعر «با غروبش»
را پس از خواندن شعر خانلری در سخن ،شماره  ۱۱و  ،۱۲به
تاریخ مرداد  ۱۳۲۳سروده است و تاریخ قدیمی تری -فروردین
 -۱۳۲۳زیر شعر گذاشته است و تا آنجا که می دانم تاریخ نشر
آن شعر نیما سالها بعد از نشر شعر خانلری بوده است.
چقدر «بت تراشی» در این مملکت رواج دارد!؟
واقعا چه قدر «بُت تراشی» و «بُت پرستی» در این مملکت
رواج دارد که آدم از طرح کردن چنین مطلب سادهای ،آن هم
در حد یک پرسش و احتمال باید چندین بار استغفار کند که
معجزه امام زاده نیما یوشیج زبان او را الل نکند!من میگویم
نیما بزرگترین پیشاهنگ شعر فارسی و اگر شما الزم میدانید
و ضروری میدانید مقامهای باالتر و باالتری هم برای او قائل
میشوم مثال بزرگترین نوآور مشرق زمین ،بیشتر از این هم الزم
است که بنده پیشاپیش اعتراف کنم؟ بعد از این اعتراف باز بنده
حرف خودم را تکرار میکنم که در مورد آثار نیما یوشیج مالک
اعتبار« ،تاریخ نشر» آنهاست و نه «تاریخ نوشته شده در زیر»

دادنامه

در تاریخ  94/3/2در وقت فوق العاده جلسه شورای حل اختالف شماره  7بتصدی امضاء کننده ذیل
تشکیل و پرونده شماره  64/94تحت نظر و خواهان حضور دارد  .تقاضای محکومیت خوانده را نسبت
به الزام تعویض پالک انتقال سند رسمی مالکیت یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی 36
اهواز  4831انتظامی را دارد  .خوانده علی رغم اطالعا اطالع از وقت رسیدگی در جلسه شورا را حضور
ندارد و الیحه ای ارسال ننموده است .خواهان اظهار می دارد اظهارات به شرح دادخواست تقدیمی
تقاضای محکومیت وی را دارم شورا پس از مشورت ختم جلسه را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به
صدور و انشاء رای می نماید.
رای شورا
در خصوص دعوی سیف اله آرام فرزند اسداله به طرفیت مسلم محرابی فرزند محراب –سیروس شش
بلوکی فرزند جانباز به خواسته صدور حکم تعویض پالک انتقال سند رسمی مالکیت یک دستگاه موتور
سیکلت به شماره انتظامی  36اهواز  4831/و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهی روزنامه 94/2/30
اقتصاد به شماره  3140و همچنین با توجه به اینکه سند بنام خوانده پرونده سیروس شش بلوکی می
باشد و خوانده مجهول المکان است و در جلسه شورا حضور نداشته الیحه ای ارسال ننموده و عذر موجهی
دال بر عدم حضور خویش تقدیم نکرده و در مقابل دعوی مطروحه ایراد و دفاع موثری به عمل نیاورده
شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص و شورا را مستندا به ماده 223-220-219و 225حکم به محکومیت
خوانده به تعویض پالک انتقال سند رسمی یک یک دستگاه موتور سیکلت به شماره انتظامی  36اهواز
 4831/در حق خواهان صادر و اعالم میدارد .رای صادره غیابی و ظرف  20روز پس از ابالغ قابل واخواهی
در همین شورا می باشد/ر
231/م الف

یادداشت

شب چو دو ِد سیه تنوره کشید/رو نهاد از نشیب سوی فراز/
دست و پای درختها گم شد/بر نیامد ز هیچ یک آواز
***
بانگ برداشت مرغ حق :شب! شب! /برگ بر شاخ بید لرزان شد/
را ِه فرسوده بر زمین بخزید /الی انبو ِه پونه پنهان شد
***
شب دمی گرم بر کشید و بخفت/اینک آسوده از هجوم و ستیز/
یک سپیدار و چند بید کهن/بر سر تپهاند پا به گریز

قاضی شورای حل اختالف شماره  7شهرستان گچساران-مطهری

آنها.احتمال این که نیما بعد از شهریور  ۱۳۲۰از کارهای خام
و پخته شاگردانش مایههایی گرفته باشد و تاریخ بعضی شعرها
را به قبل از شهریور یا سالهایی قبل از تاریخ آن شعرها بُرده
باشد ،هست .روان شناسی پنهان در یادداشت های روزانه نیما
چنین کاری را متاسفانه ،متاسفانه متاسفانه تایید میکند.با توجه
به این پیشنهاد یا پرسش یا شبهه یا هر چه اسمش را می خواهید
بگذارید ،من می خواهم بگویم که احتماال نیما یوشیج شعر «با
غروبش» را بعد از خواندن شعر خانلری سروده است؛ چنان که
تردیدی ندارم که «حرفهای همسایه» را –با هر تاریخی که در
زیر آنها نهاده -به تاثیر از «چند نامه به شاعری جوان» ریلکه
و ترجمه خانلری که در  ،۱۳۲۰انتشار یافته نوشته است؛ البته
بنده غافل از این نیستم که نیما هم زبان فرانسه تا حدی می
دانسته و ممکن است نامههای ریلکه را در زبان فارسی خوانده
باشد و بگذارید این کفر دیگر را همین جا بگویم که به نظر من
بخش های اصلی و محوری «ارزش احساسات» هم ترجمه آزاد
و «بفهمی نفهمی» از یک کتاب فرانسوی است که مطالبی از
کتابی نظیر دایره المعارف اسالم (چاپ اول) ،درباره شعر معاصر
ترک و عرب بر آن افزوده شده است.برگردیم به اصل بحث که
احتمال تاثیرپذیری نیما در شعر «با غروبش» از شعر «یغمای
شب» خانلری است .ابتدا این دو شعر را نقل میکنم:
یغمای شب
شب به یغما رسید و دست گشود/در ت ِه دره هر چه بود ربود/رود
دیریست تا اسی ِر وی است/بشنو این هایهای زاری رود
***
گنج باغ از سپید و سرخ و بنفش/همه در چنگ شب به یغما
رفت/شاخ گردو ز بیم پای نهاد/بر س ِر شاخ سیب و باال رفت
ِ
***

9

با غروبش
لرزش آورد و خو گرفت و برفت/روز پا در نشیب دست به کار/در
س ِر کوه های زرد و کبود/همچنان کاروان سنگین بار
***
هر چه با خود به با ِد غارت بُرد/خنده ها ،قیل و قال ها در دِه/
بُرد این جمله را و و زو همه جا/شد غمین و خموش و دزد زده
***
دیدم از دستکا ِر او نماند/در تهیگا ِه کوه و مانده دشت/هیکلی جز
به ره شتاب که داشت/جویی ارام آمده سوی گشت
***
یک نهان ماند لیک و روز ندید/با غروبش که هر چه کرد غروب/
داستان دو دل/الی انبو ِه پونه پنهان شد
وان نهان بود:
ِ
***
که نیامد به دست اومنکوب/پس از آبی که رخت بُرد به در/
زین سرای فسوس ،هیکل روز/باز آنجا به زیر آن دو درخت /آن
دو دلداده آمدند به سوز
فروردین ۱۳۲۳

فقط تاریخ ها را نادیده بگیرید .کسی که در نامههای
حد غرض ورزانه دیگران را لجنمال میکند،
خصوصیاش تا بدان ّ
چه مقدار تقوای هنری میتواند داشته باشد که تاریخ شعر را،
با چرخاندن س ِر قلمی ،به مدتی قبل نبرد؟ممکن است بگویید:
مضمون چندان استثنایی و نادری ندارد .چنین
«این دو شعر که
ِ
توصیفی به ذهن هر کسی میرسیده است ».من هم با شما
موافقم اما از طرح کردن پرسش خویش پروایی ندارم ،بگذارید
زمینه ای فراهم شود برای آیندگان که با روش های آماری و
تحلیل های کامپیوتری «سبک» می توانند این گونه پرسشها
را پاسخ بدهند.گیرم پاسخ این پرسش منفی باشد و ثابت شود
که اصال ،خانلری از نیما ،در این شعر تاثیر پذیرفته است ،تازه
کمکی خواهد بود به اصل ِ
بحث ما که در سالهای بعد از شهریور
 ۱۳۲۰به دلیل زبان روشن و استوار خانلری ،جوانان مفهوم تجدد
را در شعر او بیش تر احساس میکردهاند تا در زبان پیچیده نیما
یوشیج.مقایسه این دو شعر که در یک وزن یک قالب و در یک
زمان سروده شدهاند و مضمون اصلی آنها تقریبا یکی است ،میزان
روشنی بیان و سالمت ِ اسلوبِ خانلری را در قیاس با بیان پیچیده
ّ
نیما یوشیج نشان میدهد.حال ممکن است کسانی باشند  -که
بسیارند و شاید هم حق با آنها ست -و عقیده داشته باشند که
بیان پیچیده نیما «شعرتر» است از بیان روشن و استوار خانلری .با
چنان سلیقه هایی هرگز بحث به جایی نمی رسد.

پیرمردِ
چشم ما  ...بود؟!
ِ

.

احمد جهان بین

مطالبی که دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی در مقدمه کتاب «گزیده اشعار پرویز
ناتل خانلری» که به تازگی از سوی نشر مروارید منتشر شده است مطرح کرده ،اگرچه
چندان تازگی ندارند و نمونه هایی از این دست هرازچندگاهی در فضای رسانه ای و
ادبی ما مطرح می شوند ،اما به این دلیل که برعکس بسیاری از این موارد ،که مطرح
کننده بیشتر دنبال مطرح کردن خودش است ،ساحت استاد کدکنی مبری از این
گونه اقدامات است و حتما دلیل تخصصی برای مطرح کردن آن وجود داشته ،الزم
است توسط صاحبنظران و اهل فن جدی گرفته شده و بررسی بیشتری در مورد آن
صورت گیرد .این که استاد کدکنی خودشان در آن نوشته به این نکته اشاره می کنند
که«:اینها به هیچ روی از مقام شامخ نیما در پیشاهنگی تجدد شعری زبان فارسی
نمیکاهد» به روشنی گویای این مسئله است که ایشان هدفی جز یک بررسی فنی
در این باب نداشته و غرضی در این بین وجود ندارد .هر چند در برخی جمالت که
جناب کدکنی با مالحظه نوشته ها و بررسی زندگی نیما ،حکمی کلی درباره «عدالت»
و «معصومیت» ایشان صادر کرده تاحدودی از دایره انصاف خارج شده اند ،ولی همین
نتیجه گیری را هم در راستای اثبات نظریه فنی شان درباره احتمال دستکاری تاریخ
سرایش شعرها انجام داده اند.من در این مجال کوتاه نه قصد جانبداری از نیما را دارم نه
خود را در آن حد می بینم که فرمایشات جناب استاد کدکنی را به چالش بکشم ،بلکه
لب کالم این است که در مواجهه با چنین مواردی باید ،از حب و بغض های شخصی،
به نفع تاریخ ادبیات فاصله گرفت و مسئله ای که به شفاف شدن روند تاریخی یک
جریان کمک می کند را بدون مالحظات شخصی و احساسی واکاوی کرد.آن چه به
نظر می رسد در این مطلب تا حدودی نادیده انگاشته شده توجه به میزان تالشی است
که نیما یوشیج در راستای تحول و تطور شعر فارسی و دوران گذار از سنت به مدرنیته
یا همان تجدد ادبیات منظوم ما به نسبت ناتل خانلری انجام داده اند .هرچند در این
میان دیگرانی هم بوده اند که در راستای تئوریزه کردن بسیاری از مفاهیم و المان های
نو در شعر آن دوران کارهایی انجام داده اند اما هیچ کدام به اندازه نیما و با جدیت و
پشتکار او در این راه ثابت قدم نبودند .نیما قریب به دو هزار صفحه در زمینه نظریه
پردازی اسلوب شعرنو ترجمه و تالیف داشته است .ناگفته نماند بسیاری از تالیفاتی که
نیما به اسم نظریات خود ارائه می داد ترجمه هایی از زبان فرانسه بود و نیما بدون
اشاره به متن اصلی آن ها را منتشر می کرد اما اگر به مقتضیات روز و فشارهایی که در
آن دوره به نیما وارد بوده توجه کنیم شاید تاحدودی به او حق بدهیم .چرا که مطالعه
تاریخ بدون درنظر گرفتن ظرف زمان و اقتضاعات خاص آن ،ما را به راهی می برد که
در بازخوانی اتفاقاتی چون محاکمه گالیله و پس گرفتن حرفش یا محاکمه سقراط و
نوشیدن جام شوکران نتوانیم نتیجه درستی از چرایی فرجام کار آن ها بگیریم و ...حال
در بررسی پرونده ای که دکتر شفیعی کدکنی گشوده و خواهان به رسمیت شناختن
سهم پرویز ناتل خانلری در تجدد شعری شده اند باید میزان شعرهای تاثیرگزار این
شاعر و میزان مباحث تئوری و تالش های آکادمیک و نظریه پردازی شان را با هم در
نظرگرفت و آن گاه درباره میزان این نقش و تقابل آن با سایر سهم داران سخن گفت.
مطمئناً دکتر شفیعی کدکنی از معدود کسانی است که می تواند این کار را انجام دهد
و همانند بسیاری موارد دیگر ،حرف ایشان در این زمینه هم حجت است؛ اما ورود
سایر منتقدین و صاحبنظران در این مباحث برای پربارتر شدن و نتیجه گیری بهتر
نیز الزم به نظر می رسد .در همین راستا کافه ابتکار آمادگی خود را جهت انتشار
سایر نظرات اعالم می دارد.

خبر
نمایش هنر ایران در آنکارا
نمایشگاه هنر ایران در کشور ترکیه  26خرداد ماه جاری در مرکز هنرهای
معاصر آنکارا آغاز میشود.
به گزارش ایسنا ،در این نمایشگاه که از سوی دفتر هنرهای تجسمی در موزه
هنرهای معاصر تهران برگزار میشود  150اثر خوشنویسی ،نقاشی و نقاشی خط
به نمایش گذاشته میشود.آثار غالمحسین امیرخانی ،یداهلل کابلی خوانساری ،علی
شیرازی ،عینالدین صادقزاده ،جواد بختیاری ،احمد آریامنش ،احمد محمدپور ،رضا
رینهای ،محمد حیدری ،علیاشرف صندوقآبادی ،مهدی فالح ،حسن حسیننژاد،
علی گنجی ،محمد شهبازی ،محمدعلی سبزهکار ،جمشید یاری ،حسین غالمی ،علی
قربانی و اللهیار خوشبختی در بخش خوشنویسی و نقاشی خط به نمایش گذاشته
میشوددر این نمایشگاه آثار هنری با مشخصههای فرهنگی و بومی ایران از هنرمندان
خوشنویسی و نقاشی ارائه میشود و نمایشگاه هنر ایران در مرکز هنرهای معاصر آنکارا
تا  10تیرماه آینده ادامه دارد.

