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چرا نیما؟

یادداشتی از حسین عبدالوند

 � ۱مرحوم اخوان می گفت نیما نظراتی در باب شعر داده است و چند
پیش��نهاد هم برای تایید نظراتش سروده اس��ت«..نقل از حافظه» نیما را
همیش��ه در دو نگره بررسی کرده اند..و خیلی ها سعی داشته اند نیمای
ش��اعر را مماس با نیمای نظریه پ��رداز تحلیل کنند..به زعم من ،نیما در
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چند ش��عر که در دو دهه ی آخر عمر خود داش��ت می تواند با برخی
نظراتش همخوانی داش��ته باش��د یا به نوعی اجرای مباحثش باش��د،اما
در کل ،نیمای نظریه پرداز همیش��ه پیشروتر از نیمای شاعر بوده است.
.یک ضعف عمده در اینکه بش��ود از خال نوشته های نیما ،مانیفستی
بیرون کشید ،هس��ت..و دلیل اصلی آن هم این است که _حرف های
همس��ایه،ارزش احساسات،یادداشت های روزانه و...در کل،یادداشت
های نیما ،پراکندگی دارند..نیما از نامه نگاری با دوستان گرفته تا پاسخ
مخالفان خودش و خاطرات شخصی را بی نصیب نمی گذارد .و این
رسیدن به چارچوب نظری اورا مشکل می کند
 � 2معتقدم می شود افسانه را مبنای انقاب نیمایی گرفت و بیشترین دفاع
من ،نه معطوف به شعر افسانه«،که بسیار بهترش را سروده است»بلکه پیش
درآمدی ست که نیما بر آن شعر می نویسد و نیما را به عنوان فردی آماده
و لبریز نظریه پردازی معرفی می کند..آنجا اش��اره می کند که ساختمان
افسانه،یک طرز مکالمه ی طبیعی و آزاد را نشان می دهد و اعام می کند
که قصدش آزادس��ازی زبان از ناچاری و کم وسعتی ست..هرچند نیما
هرگز نتواست آرمان شهر خود را در میان تجربیات خوب و بدش پیاده
کند،اما از نظریات و شمای نظری نیما ،بعدی ها بسیار استفاده کردند..
 � 3در دو دهه ابتداییِ بعد از افسانه،به چند نفر بر می خوریم که مثل نیما
قصد فروپاشی نظام سنتی شعر فارسی و بناکردن سازه های نوین شعری

داشتند.اما...در ابتدا میرزاده ی عشقی را می بینیم که در واقع ویژگی های
نو کردن شعر فارسی را داشت،و در چند تجربه مانند سه تابلوی مریم و
نوروزی نامه ،این رویکرد را نشان داده بود .اما جوانمرگی و در اصل کشته
شدنش،مان ِع تکامل این نو آوری شد...در دهه ی دوم ،محمد مقدم و
تندرکیا و کمی بعد ش��ین پرتو وارد می شوند..این سه نفر به نوبه ی
خود ،مس��لط از تحصیل در دو نقطه ی جه��ان برمی گردند..مقدم از
آمریکا و دو نفر بعدی از فرانس��ه...اما چرا این جمع سه نفره به اندازه
ی نیما تثبیت نمی شوند؟
 � 4نیما به نامه نگاری و مکاتبه بس��یار عاقه داش��ته و به هر بهانه ای
نظراتش را در هر باب بیان می کند..نیما می دانست چه دور نمایی دارد
و چه می خواهد کند..از میان این سه نفر نیما با شین پرتو بیشترین مکاتبه
را داشت و در نهایت هم می توانیم بگوییم نیما ،شین پرتو را تایید می
کند..محمد مقدم اما سه مجموعه شعر چاپ می کند و تقریبا ده سال در
جریان شعری حضور دارد و به اعتقاد انتقاد بعضی نگاهش به شعر جنبه
ی تفننی داشته است..تندر کیا اما جدی تر از آن دو به نیما می تازد و تا
س��الها بعد از مرگ نیما ،به لجاجت خود ادامه داد..او دشمنان بیشتری
داش��ت و...یکی از دایل ماندگاری نیما،همین است..او به تندی این
سه نفر،به خصوص تندر کیا ،با جماعت سنتی و نو مواجه نمی شود..
تندر کیا یا همان شاهین ،هم سنتی سراها را به باد ناسزا می گیرد هم

نیما را ..گرایش اورا در فرهنگ و هنر..که بعد از مرگ نیما چاپ شد
در مطلبی با نام«مرحوم نیما یوشیچ چکاره بود»مواضع هیجانی خود را
ادامه می دهد...اما نیما از جماعتی که خانلری و فروزانفر در آن هستند
تا هدایت داس��تان نویس،تا میرزاده و ش��ین پرتو و ..همه را به گفت
و گو دعوت می کند و آگاهانه و جس��ور جریان نوین شعر خودرا تا
رسیدن به نسل بعدی که شیبانی و شاملو و اخوان و...باشند،مدیریت
م��ی کند...این چند نفر یعنی مقدم و تندر کیا و ش��ین پرتو..پیگیر و
دامنه دار به شعر خود نمی پردازند..حتی بعدتر که هوشنگ ایرانی می
آید ،م��دت زمان کمی در حد همان خروس جنگی و چند مجموعه
ی پشت س��ر هم حضور دارد..اما نیما با نسل تازه نفس بعد از خود
ارتباطش را حفظ می کند و همیش��ه چیزهایی برای آموختن به آنها
دارد..از خاطرات شیبانی و شاملو می شود فهمید..
 � 5اما بعد از نیما س��هم آن چند نفر که در عین حالی که ش��عرهای
در خوری دارند،اما ناتوان در تئوریزه کردن شعرشان بودند،حفظ می
ش��ود .شعر دیگری ها و موج نویی ها همیشه ارجاع به این چند نفر
را فراموش نمی کنند..مثا در دو ش��ماره ای که جنگ دیگر به چاپ
رسید در ش��ماره ی اول دو شعر از تندر کیا و هوشنگ ایرانی چاپ
می ش��ود..این سالها شعر هوشنگ ایرانی را با عنوان شعر متفاوط می
نامند و پیروانی هم دارد..تندرکیا هم با آن...نثم..که ترکیب و تخفیف

ِ
شعر نیما یوشیج )
( چیزی مقدمت ًا دربارهی
شعر فارسی به ِ
رسیدن ِ

نـیـمـاوشـعـرفـارسـی

حبیب موسوی بی باانی  « -این شعرهای آزاد؛
ِ
رعایت نقطه گذاری و به حا ِل
آرام و شمرده ،و با
طبیعی خوانده میشوند .همانطور که یک قطعه
ِ
مخلص کام
نثر را میخوانند» .این فکر میکنم
نیما یوشیج است برای این که چرا شع ِر نو ( یا
به قو ِل خودش « ش��ع ِر آزاد » ) را پایه گذاری
کرد ،برای رسیدن به لحنی که دیگر مطی ِع قیودِ
مشخص و معینِ ش��عری نباشد .لحنی که به
قو ِل خودش « دکاماسیو ِن طبیعیی زبان » را اجرا کند.خیلی شنیدهام،
ِ
شرایط دورهی نیما ناگزیر از رسیدن به
و ابد شنیدهایم که گفته میشود
تحولی بود که نیما پایه گذاری کرد ،که شاید بتوانیم اینطور ترجمهاش
کنیم :نیما حاصلِ جب ِر تاریخیست .یا درواقع :اگر نیما نبود ابد یکی
دیگر پیدا میش��د ،به این دلیل که ش��عر چارهای جز رسیدن به تحو ِل
اساس��ی که نیما در آن ایجاد کرد نداش��ت .در واقع من هم قبول دارم،
شع ِر فارسی به بنبستهایی اساسی رسیده بود ،اما در چه سمتهایی؟
معلوم نیست چرا کمتر پرداخته میش��ود به این موضوع که این جب ِر
تاریخی از کدام س��متها ُرخ نمون بود؟ و چه بنبستهایی را ایجاد
کرده بود؟ بیش��ت ِر وقتها جوابِ این سوال را سهلگیرانه این میدهند
که « اوضا ِع اجتماعیی ایران » ،و در توضیح اش��ارهای به آغاز مدرنیته
میکنند ،اما من کمتر دیدهام که جایی ،کسی بیاید و ِ
ربط این دو موضوع
را ( شعر و اوضا ِع اجتماعی ) نشان دهد ،بیشتر به ذک ِر « عنوان » پرداخته
ِ
تخصص من
ش��ده و رد شدهاند.البته نشان دادن این مقال و معنا نه در
ِ
یادداشت ژورنالیس��تی ،من اینجا فقط سعی
اس��ت نه در مجا ِل یک
میکنم خاصهای از گما ِن خودم را دربارهی این که چرا ش��ع ِر فارسی
منجر به شاعری مثلِ نیما ،یا در واقع به نوعی شعر که خودِ نیما نامِ آن
را « شع ِر آزاد » گذاشته بود بیان کنم.
ِ
نهضت مش��روطه ،همان س��الهای شع ِر بازگشت
در دهههای قبل از
و نفیِ ش��دی ِد ش��ع ِر هندی و مخالفت و اختاف با موضوع کردن و
ِ
س��اخت مضمون از مسائلِ س��اده و آن طور که میگفتند « ل َ ْغ ْو و ل َ ْه ْو
ِ
شئونات دیگ ِر اجتماعی
» ،ش��عر از هر دو منظ ِر شماتیک و تماتیک از
عقب مانده بود ،همچنان تمهای س��نتیی یار و دلبر و اندرزِ اخاقی
اص��ل ب��ود ،و همچنان قرینگی ( بیت محوری ) هم��هی حرف را در
شکل و قالب میزد .واقعیت این است که دیگر پدیدههایی مثلِ عکاسی
( ی��ا طوری که آن موقع بعضی میگفتند پیک��ره اندازی ) و تلگراف،
تبدیل به پدیدههای اجتماعی ش��ده بود .سفرهای اروپا پیش میآمد و
دیگر فرنگ آن س��رزمینِ موهوم و مبهم نبود ،میش��د دیگر در اندک
زمانی اطاع رسانی کرد و خبر گرفت ،و البته دردورهی مشروطه یکی
از وزارتهای مهم « پس��ت و تلگ��راف » بود .عکس هم دیگر موفق
شده بود عدمِ قرینگی در ِ
ثبت تصویر را نشان دهد ،یعنی دنیا دیگر آن
قرینگیی دو ب ُ ْعدی را نداشت ( .اگر چه در دورهی صفویه نقاشانی مثلِ
محمدزمان و رضا عباسی پرسپکتیو را شناخته بودند و اجرا میکردند.
ِ
نهضت مشروطه و فراگیریی پدیدهای مثلِ روزنامه ،دیگر
) با شرو ِع
بیبنیگیی نو ِع شعر فارس��ی که رایج بود ،برای همراهیی اجتماعی
چنان آش��کار بود ،که خودِ شاعران چارهای جز فرو ریختنِ کا ِخ بیت
و مصرع نمیدیدند .اما مس��ئلهی سنت شعری هم درمیان بود ،و البته
پذیرش اجتماعی .نتیجه این شد که تم و موضوع در شعر عوض شد،
اما قوالب همچنان همان ماندند .نس��ی ِم شمال دربارهی گرانیی نان ،و
پیدا نشد ِن تربچه ش��عر میگفت ،اما در ِ
قالب ُم َس ِمط؛ فرخیی یزدی

نیما،سادهنویسی
ِ
قضاوت زمانه
و
شاهینشیرزادی

 .۱آیا دو گانهی ش��اعر عوامپس��ند و شاعر
جدّ ی چیزی مختص زمانهی ماست؟ آیا این
قول مش��هور که «آنچه از دل برآید اجرم بر
دل نش��یند» درست اس��ت و با این حساب،
ش��اعران کممخاط��ب ام��روز ،لزوم�� ًا راه را
اش��تباه رفتهاند؟ قصد داریم ،پاسخگفتنِ این
پرسش را ،س��ری به نیما بزنیم و پاسخ را از
فرزانهی یوش طلب کنیم« .2.دربارهی ش��عر
و ش��اعری» کتابی است در خورِ آنکه کتابِ بالینی هر شاعری باشد.
هر ش��اعر جدی ،به س��ادگی هرچه تمامتر ،دغدغههای امروز خود
را در نوش��تههای نیما خواهد یافت؛ و گذر س��الیان از نگارش این
کت��اب ،کمک میکن��د تا به کمک آن ،از حال و هوای امروز ش��عر،

فریادِ انقابیگری و آزادی خواهی سر میداد ،اما در ِ
قالب غزل ،ایرج
ِ
ِ
عارف قزوینی
اخاق ایرانی شعر میگفت اما مثنوی ،و
میرزا به انتقاد از
نالههای اجتماعی را به چیزی جز تصنیفهایی که در قالب بح ِر طویل
مینمودند ( اگر بتوان بح ِر طویل خواندشان ) تبدیل نمیکرد .میرزادهی
عشقی هم که نمایشنامه مینوش��ت فراری از ترکیب بند نداشت .و
میتوان دید که در تمامِ ش��ع ِر این ش��اعران ( اگر چه در بعضی موارد
ِ
سامت زبانی بیداد میکرد ) چیزی دارد از قالب بیرون
مثلِ ایرج میرزا
ِ
گنجایش موضوع را نداشت .تاشهای تقی
میزند .انگار شکل خیلی
ِ
شمس کس��ما و دیگرانی هم در همراهیشان یا هنوز خیلی
رفعت و
پخته نبود ،یا چندان انقابی نبود که بتواند پا به پای انقابِ فرهنگی که
با ش��رو ِع مشروطیت آغاز شده بود ،پیش برود .میتوان اینطور گفت
ِ
پش��ت آن تاشهای فوقالذکر نبود ،و
البته که تحلیلی علمی ش��اید
فقط ذوق و ش��نیده دربارهی شع ِر فرنگی بود که این جرقهها را ایجاد
میکرد ،اما به نتیجه نمیرساند .من البته خودم با این نوع گفتار همراهی
ندارم .من بیش��تر فکر میکنم درس��ت که گفتمان عوض شده بود ،اما
عوض شد ِن گفتمان به تجربه و آزمون و خطا احتیاج دارد که بتواند فرمِ
ِ
جریانات
نوشتاریی خودش را هم پیدا کند .کما این که در بسیاری از
بعد از نیما ،همین موضوع که فرم را قبل از تم خواستند تغییر دهند و
فرمهای جدید تولید کردند که تمهای جدید پیدا شود ،معموا شکست
خوردگی و خس��تگیاش ماند .باز تکرار میکنم س��نت شعر در زبا ِن
فارسی سنتی ریشه دار است ،تا حدی که نثر هم در نوشتههای پیش از
مشروطه ( چه در نث ِر کهن و چه قاجار ) درگی ِر نوعی رمانتیس ِم ُم َس َجع
بود ،در عالیترین و خواندنیترین حااتش هم امروز میبینیم که اگر
نویسندهاش امروز آن را نوشته بود ،نه به عنوا ِن قطعهای از یک نثر؛ که
ِ
قطعات نثریی درخورِ
به عنوا ِن قطعه شعری مدرن بیرون میداد .بیشت ِر
آن دوره ( از کهن تا قبل از مش��روطه ) درگی ِر زیباییشناس��یی قرینه
ِ
اولویت نثر در آوا با سجع بود ،که آن هم در یکی
دار و ُم َق ّفا بودند ،و

مثلِ خواجه نصی ِر طوسی ،در رباعی گونگی و در یکی مثلِ سعدی در
ِ
خلص
پراکندگیی منظم در قطعه ،وضعیت را شاعرانه نگه میداشتندَ .م
کام این که وقتی نثر چنین درگیریای با زیبایی شناس��یی موزون و
ُم َق ّفایی داش��ت دیگر چه رسد به ش��عر که اساسش با سفارشهای «
المعجم فی معاییر ااشعار العجم » محکم هم شده بود و نسیمهای تغییر
به کندن و شکستنش که هیچ ،به فروکاستن از شاخههایش هم توانایی
ِ
محیط آزاد شده از سایهس��ارش انوا ِع دیگری از
نداش��تند تا بتوان در
ِ
نهضت مشروطه و هجو ِم
ادبیات را پروراند .و البته طوفانی ازم بود که
فرصتها و ابزارِ مدرنیته این مجال را فراهم کرد.
اما همانطور که گفتیم خودِ شاعرا ِن مشروطه پای از تغییر در تم فراتر
نگذاش��تند ،آنها هم که خواس��تند پیشروی کنند یا مثلِ تقی رفعت و
ِ
شمس کسما خیلی مایم بودند ،یا مثلِ تندرِ کیا خیلی تند و غی ِر قابلِ
درک .درواقع اینطور میتوانم بگویم که نیما در بزنگاه ِ درس��تی واردِ
مدرسهی فرانسویها شد و با فرمهای آزادِ شع ِر فرانسوی آشنا شد .در
حینِ حال متوج ِه چی ِز مهمی شد ،که شاعرا ِن مشروطه با تمامِ انقابیگری
در فرمِ اجتماعی متوج ِه آن نشده بودند .این که قرینگی بزرگترین مان ِع
ِ
وضعیت شعر است.البته پیش از نیما یکی مثلِ فتحعلی آخوندزاده؛
تغیی ِر
گیری اساسی به مسئلهی سجع در نث ِر فارسی داده بود و گفته بود تا وقتی
نث ِر فارس��ی ُم َس َجع است ،امکا ِن ایجادِ دایالوگ در نوشته و به تب ِع آن در
فرهنگ نیس��ت .البته او داشت به دلیلِ پایداری در استبداد اشاره میکرد،
ِ
اساس
اما میتوان تمثیلِ نث ِر ُم َس َجع را در فرمِ شعر هم پیدا کرد ،تا وقتی
زیبایی شناسی بر قرینگی باشد و آهنگ در قرینگی به گوش زیبا بیاید (
ِ
شمارش هجاها بود و
چه در وزن که موس��یقیی درونی بود و اساسش
نوعی زیباییشناسیی ریاضیوار و مهندسی شده را میطلبید ،چه در قافیه
که موسیقیکناری بود و تاکی ِد قرینگی و جداییی آواییی بیتها را با هم
داشت ) نمیتوان انتظار داشت پیشرفتی در موضوع و موض ِع شعر ایجاد
ِ
مکتب هندی که سعی شد موضوع از دربار خارج
شود ،کما این که بعد از

قضاوت��ی بهتر یافت .پرس��ش امروز ما را ،میت��وان در گایههای
نیما از فهم ناش��دن ش��عر خوب و جدی ،س��راغ ک��رد .حال آنکه
چ��ه بس��یارند معاصران او ک��ه راه گوش م��ردم را در همان زمان
ِ
ناقوس نیما را به صدا درآورد و همراه
میش��ناختهاند .کافی اس��ت
او ،زمزمه کرد« :دینگ! دانگ! - /چه صداس��ت؟ - /ناقوس!- /کی
مرده؟ کی بجاس��ت؟» شاعران مردمی و پرمخاطب آن روزُ ،مرده و
نیمای بیمخاطب ،هنوز بهجاست.
« .3جان من .همش��هریهای من و ش��ما ،زیاد تنبل و خوشنش��ین
شدهاند .لقمهی جویده میخواهند ...میگویند شعر باید فورا ً فهمیده
ش��ود» (دربارهی شعر و ش��اعری :ص  .)39راستی چرا شعر خوب،
فهمی��ده نمیش��ود؟ اص ً
ا چرا باید طوری س��خن گف��ت که مردم
نفهمند؟ پس شاعر برای چه کسی مینویسد؟ از دید نیما ،پویایی و
حرکت ،طبیعت شعر است .شعر قرار نیست متوقف شود .اما مردم،
ِ
ِ
پیش��روی شعر
س��رعت
معمواً نمیتوانند آهنگ گامزد ِن خود را با
ِ
فرصت بیشتری دارند« .همیشه شاع ِر
تنظیم کنند .مردم ،همیشه نیاز به
درست و حسابی ،چیزی از زمان جلوتر است و مردم که به کارهای
دیگر مش��غولند در این خصوص چیزی از زمان عقبترند .ش��اعر،
جل��و میرود و مردم لنگانلن��گان میآیند .به کمک هم درمییابند و
راه را پرسیده ،به سرمنزل او میآیند .وقتی که او نیست و چند نسل
گذش��ته است» (همان :ص  .)40گذر زمان ،دشوار را به آسان تبدیل
خواهد کرد؛ اما همواره شعر خوبِ هر عصر را تنها خواص آن عصر
میفهمند« :نمیتوان منکر بود امروز شعر آسان ،شعر هومر ،فردوسی
و بوس��تان سعدی است .دیروز شعر مشکل بود ...امروز شعر و فرق
ندارد هنر ،برای خواص اس��ت (در مرحلهی اعای خود) .این قسم
هنر مشکل است .پیش از انس و عادت به طرز کار برای عمومِ مردم
ِ
زحمت فعالیت دِماغی
و برای کس��انی تنبل ،که نمیخواهند به خود
بدهند ،فه ِم این قبیل اشعار مشکل است .اما فهم این نکته آسان است
که تکاملِ ذوق و فک ِر انس��انی را احمقانه است انکار کردن» (همان:
ص  .4 .)32از دی�� ِد نیما ،قضاوت فرد فردِ مردم هرگز نمیتواند راه

کمال را نش��ان دهد .باید زمان بگذرد ،باید عمومِ مردم به کمک هم
و ب��ه تدری��ج ،با نوعی از ش��عر خو بگیرند؛ آن وق��ت میتوان امید
داش��ت که سره را از ناسره تش��خیص دهند« .شما را زمان به وجود
آورده اس��ت و ازم است که زمان شما را بشناسد ...نظر هیچ فردی
برای هیچ فرد معنی درس��ت و حسابی نمیدهد .مگر نظر فردی که
حاصل نظر زمان اس��ت و در آن خیلی از خای��ق آمده و رفتهاند...
رنگ شراب را باید موقعی دید که تهنشین کرده و ُدرد انداخته باشد»
(همان« )48 :تنها منتقد حقیقی زمان اس��ت :گفته بودم قضاوت فرد
ِ
قضاوت زمان ازم است».
فردِ مردم پاکیزه و درس��ت نیس��ت ،بلکه
(همان :ص .)۶0
 .5سلیقهی عموم ،همیشه شاعران جدی را آزرده است .اینکه مردم،
همیش��ه نس��خهی بدلی را به جای اصل گرفتهان��د؛ به دنبال لقمهی
راحت گشتهاند و شعر آسانفهمتر را شعر بهتر پنداشتهاند .این مسیر،
همیش��ه مسیری وسوسهکننده بوده است .اما شاعر جدی میداند که
یافت��ن راه گوش مردم ،پیش از رس��یدن به کمال ،بزرگترین خطری
است که هرش��اعری را تهدید میکند« .انگورهای غوره نشده بسیار
اس��ت .خط��ری بااتر از این برای هنر نیس��ت ک��ه آدم کار نکند و
به هوش خود اطمینان کرده ،نداند .مس��ألهی کار ،مس��ألهی خرد شدن
استخوان است» (همان :ص  .)4۶همین است که توصیه میکند« :بهترین
کمک و رفیق شما ،کار است .روزی خواهید دید که به شما آواز می دهد:
اگر می توانی از خانه بیرون برو .زیرا او همه ی دنیا و همه ی کسان آن را
برای شما در خانه ی شما جمع کرده است (همان :ص »)49
 .۶زیباییشناسیِ عوام ،همواره به دنبا ِل زیبایی شناسی خواص آمده است.
این دو پیکره اند که هر یک دیگری را تغذیه می کنند؛ آنچه را خواص هر
دوره بپسندند و شرح کنند ،در طول نسل ها به قضاوت عمومی بدل می
گردد و آنچه در طول نسل ها ،به قضاوت عمومی بدل شود ،مفروضات
خواص نسل بعد را می سازد« .دربارهی شعر و شاعری» به ما می آموزد
که ش��عر ساده و شعر دش��وار ،دوگانه ای کذب است .مسئله تنها بر
س ِر زمان است و بس.

ِ
مکتب بازگشت مواجه شد ،و
شود و به د ِل توده وارد شود با سدی به نامِ
چه بسا اگر نیمایی ظاهر نمیشد ،شع ِر در سطح مانده و بیخیال و فارغ از
مفهومی مثلِ عمق در مشروطه ،که البته درونش شاعرانی مثلِ نسیم شمال
هم بودند که خیلی شاعر به حساب نمیآمدند ،و بیشتر حرفهایشان را
موزون و ُم َق ّفا مینوشتند ،و میتوانستند بهانهی خوبی به ِ
دست مخالفان
ِ
بازگشت دیگر ساخته میشد.
بدهند ،یک دورهی
مسئله این است که نیما متوجه دو موضو ِع اساسی شده بود ،یکی این که
ِ
طبیعت فارسی برگردد ،بنابراین باید از شکلِ بیت فرار کند ،و به
باید به
چیزی مثلِ « سطر » برسد که خودش بعدها نوشت « جملهی شاعرانه »،
ِ
پیشنهادات
و دوم این که متوجه شد برای به هم زد ِن شع ِر فارسی و ایجاد
ِ
شماتیک جدید به ش��ع ِر فارسی نباید یکسره از ِ
سنت شع ِر
تماتیک و
فارسی کنده شود ،کما این که عروض را نگه داشت ،در افاعیل شعر گفت،
و در تندروانهترین عملی که با عروض کرد ،در دو سه شعر از دو « بحر »
استفاده کرد .و البته کارِ مهمترش این که قافیه را دیگر تنها برای جداکرد ِن
سطر ( بیت ) به کار نبرد ،بلکه جوری که خودش میگفت قافیه را تبدیل
کرد به « ِ
زنگ مطلب ».
ِ
هوش نیما بود که فهمید چه مقداری از تغییر برای شرو ِع تغییر
این شاید
در فرمِ شعر ازم است .ت ِم شعر را که گفتیم در دورهی مشروطه پیشروی
کرده بود و چیزهای روزمره تبدیل به موضوع و مضمون شده بودند .در
واقع از منظ ِر تم نیما تا حدی از دوره مشروطه عقبنشینی هم کرده بود.
ای��ن که میگویند نیما در موضوع هم چیزهای به ش��عر اضافه کرد ،در
ِ
کلمات محلی را در شعر تبدیل
مثالهایشان معموا در این حد میمانند که
به اسطوره کرده ،که البته این هم مستحضرید که خیلی مسئلهی تم نیست،
بلکه بیشتر مسئلهاش فرم است.
این مسئله را هم نباید فراموش کنیم :نیما به اهمیت محاکات و نمایش هم
در شعر پی برد .و البته جا به جا اشاره میکند .حتا در اولین قدمهای انقابِ
شاعرانهاش؛ یعنی منظومهی « افسانه » ،اس ِم قالب را میگذارد « نمایش »
و این نشان میدهد که نیما تا چه حد متوجه شده بود که دیدن چقدر مهم
است ( دید ِن روایت ) .فکر میکنم این مسئلهی دیدن هم بی تاثیر نبوده
ِ
گرافیک شعر را دیگرگونه کرده .دیگر ما با کاغذی مرتب مواجه
در این که
نیس��تیم که دو ستو ِن نوشته دو طرفش را پُر کردهاند ،کاغذ دیگر فضای
خالی برای ارائههای بازیگوشانهی تقطیع هم دارد ،پلکانی نویسی ،زی ِر هم
نویسی ،مقابل نویسی و ....
ِ
تسلط شکلیی بیت،
اشاره کردیم که شع ِر فارسی به واسطهی قرینگی و
سطرهای مستقل ( بیتها ) داشت .درواقع پیشنهادِ گرافیکیی نیماست
که این استقا ِل مطلق ( در واقع این سیطرهی مطلق ) را از بیت میگیرد،
مفاهی�� ِم جدی ِد قطعهبندی پیش میآورد ،مفاهیمی مثلِ جمله ،پاراگراف
و صفحه .اگرچه خودِ نیما به اصطا ِح « قطعه » عاقه داش��ت ،و خیلی
عاقهی بیربطی نبود ،چرا که در آن موقع شاید برای گریز از دیکتاتوریی
مفاهیمی مثلِ « بیت » باید به مفاهیمی مثلِ « قطعه » و « اثر » شیفت کرد.
اما امروز متوجه هستیم که همین شکل از تبدیل هم این فرصت را پیش
میآورد که شع ِر نیما یوشیج هم به شدت و سرعت استعدادِ کاسیک شدن
را پیدا کند ،کما اینکه شعرش کاسیک هم شد.
ول��ی چه چارهای ب��ود؟ این چیزها را امروز ما میگوییم .اگر نیما همین
بیت را به س��طر و قالب را به قطعه تبدیل نکرده بود ،ما از کجا قرار بود
همین ایرادِ کاس��یک شدن را به شع ِر خودش بگیریم؟ و البته دیگر چه
فرصتی پیش میآمد که ما به این فکر کنیم که آیا میتوان شعری نوشت که
کاسیک نباشد؟

صدای داورک
شعله مدحتي
.از آن نازک خیال زود رنج
؛نیمایوشیج
نزدیک ش��د رسیدن مرغ
شکستهپر
هی پهن می کند پر و هی
می زند به در
زینحبسگاه
آواز می دهد به همه خفتگان ما
در کارگاه روشن فکر جوان ما
بیدار می کند همه شور نهان ما...
دیماه ۱3۱9
اینکه در بیش از یکصد و بیست و یک سال
پیش در آبانماه  ۱2۷4خورش��یدی در یوش
بلده زاده ش��ده اس��ت و پس از  ۶4سال در
زمس��تان  ۱338ب��درود حیات گفته اس��ت
را همه ی آنان که دلمش��غولی ش��ان ش��عر
پارس��ی اس��ت می دانند .هم اینکه چه چیز
این کوهس��تانی مرد ریز اندام سربزرگ ،کم
حوصله ودل نازک
را به «پدر شعر نو «بدل کرد کم وبیش در
کتابه��ای تاریخ ادبیات و نق��د آثارش آمده
اس��ت .نیما با شعر بلند افسانه رسمی نو در
شعر زمان خود و پس از آن تا به امروز و تا
سالها پس از این ،بنا نهاد :
رو،فسانه!که اینها فریب است
دل ز وصل و خوشی بی نصیب است
دیدن و سوزش و شادمانی
چه خیالی و وهمی عجیب است.....
افس��انه ی نیما مانیفست شعر نیمایی است
به گفت��ه ی خوداو در مقدمه ی نخس��تین
چاپ آن «این س��اختمان که افسانه ی من
در آن ج��ای گرفته اس��ت و ی��ک مکالمه
ی طبیعی و آزاد را نش��ان می دهد،ش��اید
برای دفعه اول پس��ندیده ی تو نباش��د »...
اما براس��تی چنان مورد پس��ند شاعران آن
دوران قرار میگیرد که بس��یاری به آن روی
می آورند و ظهور شاعران سبک نیمایی در
حقیقت نش��ان از پسندیده شدن ساختمان
ش��عری تازه ای اس��ت که همان مرد نازک
خیال زود رنج بنا نهاد.
شاعرانی که پای در راه و رسم نیما گذاشته
اند خ��ود ،خالق برخی از ماندگار ترین آثار

شعر نو پارسی هستند .دامنه تاثیر گذاری و
مانایی این س��اختمان نو از احمد ش��املو تا
شهریار را در خود جای داده است.
جهان در چش��م نیما ،جهانی است پر از درد
و داغ و نامرادی .بی بار و برگ و خشک ....
خشک آمد کشتگاه من
در جوار کشت همسایه
گرچه م��ی گویند:می گریند روی س��احل
نزدیکسوگواران در میان سوگواران....
آنگونه که از یادداش��تهای روزانه ی نیما می
توان دریافت او دلخوش نبوده اس��ت و بر
این دل ناخوشی بایست دلنگرانی و پریشان
خیالی را نیز افزوددر جایی از این یادداشتها
این پریشانی بخوبی هویداست :
«بعد از مرگ م��ن خانهی یوش من خراب
میشود س��هم جنگل را پس��رعموهای من
میخورن��د نه کس��ی را دارم عاقمند نه مرا
فرزندی باش��د برومند .م��ن میمیرم و آثار
ش��لوغ و درهم و برهم من میماند و از بین
میرود .به من زمان زندگی من کمک نکرد
که بتوانم با آرامش کارم را بکنم».
با اینهمه اما امیدوار و منتظر بوده است .در
انتظ��ار روزی که در پس آن همه بی برگی
و بی حاصلی قاصد روزان ابری باز آید:
ترا من چشم در راهم،شباهنگام
که می گیرند در شاخ «تاجن»سایه ها رنگ

دعوت به همکاری
شرکت « آداک تجارت
آسیا « جهت تکمیل کادر
ارسال خود در استان گلستان
از تعدادی راننده با خودروی
وانت پراید با حقوق
و مزایای ویژه دعوت به
همکاری می نماید.
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