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لذت شعر

بررسی وضعیت  3جریان که «نیما یوشیج» حرف مشترک آن هاست

حمید رها

***
تنگ آب از روزهای قبل خالی تر شده است
زندگی در دوستی با مرگ عالی تر شده است
هر نگاهی می تواند خلوتم را بشکند
کوزه تنهایی روحم سفالی تر شده است
آخرین لبخند او هم غرق خواهد شد در آب
ما ِه در مرداب این شب ها هاللی تر شده است
گفت تا کی صبر باید کرد؟ گفتم چاره چیست؟!
دیدم این پاسخ ،از آن پرسش سؤالی تر شده است
زندگی را خواب می دانستم اما بعد از آن
تازه می بینم حقیقت ها خیالی تر شده است
ماهی کم طاقتم! یک روز دیگر صبر کن
تنگ آب از روزهای قبل خالی تر شده است
فاضل نظری
***
زبان عشق
به خاطر بسپار ِ
بسیار گسترده است و متفاوت
گاهی تپش قلب
گاهی سرخی گونه
ی مهربانی و مالطفت
گاه 
ی صبوری و گذشت
گاه 
کافی است بدانی هر کسی
با چه زبانی از عشق سخن میگوید
نیکی فیروزکوهی
***
ای بی تو زمانه سرد و سنگین در من
ای حسرت روزهای شیرین در من
بی مهری انسان معاصر در توست
میالد عرفان پور
ن
تنهایی انسان نخستین در م 
***
بی هوا از راه برس !
شبیه باران های پاییزی
شبیه قاصدک ها
شبیه خبرهای خوب
سال هاست
من سخت جان !
ِ
چشم به را ِه
سوسن درفش
یک دل خوشی ساده ام !
***
غم انگیز است پاییز
و غم انگیزتر
وقتی تو باشی
و من برگ ها را با خیالت
رضا کاظمی
تنها قدم بزنم . ..
***
ماندم که اشک های تو را پاگشا کنم
درسینه ،زار زار خودم را صدا کنم
ماندم که سرخوشانه و تنها به یاد تو
با زندگی و این همه تکرار تا کنم
شاید به این بهانه که در خاطر منی
حق دارم عاشقانه برایت دعا کنم
ای کاش می شد از پی انگشت های او
در پهندشت موی تو خود را رها کنم
یا دلخوش از وضوح نگاهت به دیگری
من هم به اشتیاق در آیینه "ها " کنم
جان را به لب رساندی و باید به جای وصل
این هر دو را اگر شده از هم جدا کنم
جان را ُگزیده ام که پناه آوری به من
لب را َگزیده ام که مبادا خطا کنم
ماندم که شاعرانه بمیرم برای تو
تا حق شعرهای خودم را ادا کنم
ماندم نه این که عشق هم بوده ایم...نه!
ماندم که دردهای دلم را دوا کنم
فرهاد وحدت نژاد

خواب در چشم ترش می شکند

اکرم انتصاری -دست نوشته های نیما یوشیج همچنان پس از 20سال در فرهنگستان زبان و ادب فارسی
بالتکلیف است .این ادعا در نامه سرگشاده جمعی از شاعران و فعاالن ادبی مطرح شد که خطاب به
غالمعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان نوشتند .قصه نیما یوشیج پدر شعر نو ایران که شش روز دیگر
زادروزش و امسال شصتمین سال درگذشتش است ،گاه دستخوش بی مهری شده و گاه خوشایند است.
قصه هایی که اگر به تلخی های آن رسیدگی نشود ،همیشه بدهکار نیما خواهیم بود .در ادامه وضعیت
این نامه و جریان های دیگری را که به نیما ختم می شوند ،بررسی کردیم.

▪ماجراینامهسرگشادهچیست؟

نــامــه ســرگــشــاده جمعی از
شـــاعـــران و فـــعـــاالن ادبـــی
بــه غــامــعــلــی حــــداد عــادل
درخــواســتــی بــرای ارائ ــه یک
وضــعــیــت روشــــن از دســت
نــوشــتــه هـــای نــیــمــا یوشیج
اســت .نویسندگان ایــن نامه
در بخشی از آن نوشتند «:چرا
دســت نوشتههای نیما سال
 ۱۳۷۳از فرزند نیما به مبلغ
50میلیونریالخریداریشد
ولی هیچ پژوهشی درباره آن
ها صورت نگرفت تا این که در خردادماه سال ( ۹۳پس از
 20سال) طرحی با نام «بررسی ،بازخوانی و چاپ دست
نوشتههای نیما» تصویب شــد؟و به گفته معاون علمی و
پژوهشیفرهنگستانزبانوادبفارسیتاکنونسهچهارم
ازدستنوشتههایموجودتصویربرداریشدهکهمعتقدیم
ایندستنوشتههاپسازپایانتصویربرداریبایدبهصورت
تماموکمال،رویوبگاهفرهنگستانزبانوادبفارسیقرار
گیردتاهرپژوهندهایازهرجایجهانبتواندازآنهاآزادانه
سودببرد.شعرها،داستانهاونمایشنامهها،شرحدیدگاه
ها ،زندگی نامه ،ترجمه های فرانسوی به فارسی و دست
نوشتههای طبری ،هفت گروهی است که بر پایه آن دست
نوشتههارادستهبندیکردیمالبتهزیرگروهینیزبرایآن
هادرنظرگرفتیم».
▪وضعیتفعلی«دستنوشتههاینیما»

دفتر معاونت فرهنگی-پژوهشی فرهنگستان زبان و ادب
فارسی در گفت و گو با خراسان تصریح کرد«:همه آثار
ومدارک خریداری شده نیما توسط فرهنگستان ،دو سال
پیش در کتابی به نام «صد سال دگر» چاپ و منتشر شد».

این دفتر با بیان این که یک چهارم از تصویربرداری دست
نوشته های نیما باقی مانده است ،گفت «:آن
نامه سرگشاده بی اساس است و به همین دلیل
فرهنگستان زبان فارسی ،جوابیه ای برای آن
صادر نمی کند .ضمن این که پسر نیما به زودی
یکجوابیهدرپاسخبهایناعتراضمنتشرخواهد
کرد».ایندرحالیاستکه«شراگیم»دربخشی
از صحبت های موجود در وبسایت رسمی نیما
یوشیجگفتهاستایندستنوشتههارابههمراه
وسایل شخصی نیما و اثاثیه منزل او در یوش به
سازمانمیراثفرهنگیدادهاستکههماکنون
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بخشی از آن ها در موزه یوش موجود است و چندی بعد به
اصرار دکتر حبیبی و وزیر وقت ارشاد ،دست نوشتهها به
فرهنگستانزبانمنتقلشد.

سرانجام برسد.اگر شهرداری بتواند خانه را بخرد و آن را
مانند دیگر بناهای تاریخی سامان دهی کند ،وضعیت
درست میشود .در این شرایط ،شهرداری میتواند برای
حفظ بنا با متخلفان برخورد کند ،از سوی دیگر یگان
حفاظت میراث فرهنگی ،از زمــان انتشار خبر باز بودن
در خانه نیما یوشیج مکلف شده تا به طور دایم به محوطه
سرکشیکندچوناکنونهمهبهوضعیتاینخانهحساس
شدهاند ».به گفته او ،همه اجزای خانه نیما یوشیج قابل
مرمت است و اگر اصل بنا نجات پیدا کند ،اقدامات بعدی
نیزقابلانجاماست.
▪زادگاه«نیما»کهآرامگاهششد

▪هوایخانه«نیما»همچنانابری

نیما یوشیج عــاوه بر یــوش ،در تهران خانه ای در محله
دزاشیبوبنبست«ارض»داشت.جاللآلاحمدوسیمین
دانشور همسایه های او در این کوچه بودند .اوضــاع این
خانه که بسیاری از آثار نیما در آن نوشته شد در زمان حیات
سیمین دانشور بهتر بود .دانشور توانست در
سال 1380اینخانهرادرفهرستآثارملیثبت
کتابی که فرهنگستان می گوید متعلق به آثار نیماست
کند.هرچنددیماهسالگذشتهباشکایتیک
«صد سال دگر»
مالک شخصی کار خانه نیما به دادگاه و دیوان
عدالتاداریکشیدوبعدازآنهمخبرخروجش
کتاب «صدسال دگر» به تصحیح سعید رضوانی و مهدی علیائی در
ازفهرستآثارملیمنتشرشدامادرهمانروزها
سال 1396منتشر شد .این کتاب  262صفحه ای بر اساس دست
رئیسکمیتهمیراثفرهنگیشورایشهرتهران
نوشته های نیما که دهه  70از شراگیم یوشیج(پسرنیما)خریداری
از رایزنی شورای شهر با مالک خانه نیما برای
شده و در اختیار فرهنگستان زبان و ادب فارسی قرار گرفته ،تدوین
حفظاینخانهخبرداد.
شدهاست.اسنادیکهسالهادرفرهنگستانبودهوبهدلیلقدیمی
بودن و پراکندگی ،قابل استفاده نبوده است تا این که در خرداد
▪وضعیتفعلیخانه«دزاشیب»نیما
چهارسال پیش ،طرحی با عنوان«بازبینی دستنوشتههای نیما»
عکس هایی از اوضاع نامطلوب خانه نیما باعث
تصویب شد .بخشی از اشعار منتشر شده
شد خیلی ها دوبــاره پیگیر وضعیت این
دراینمجموعهمتعلقبهفضایرمانتیسم
خانهشوند.هفتمشهریورماهامسال،دالور
دهه 10تا 20وبرخیدیگرشاملشعرهای
بزرگ نیا مدیراداره کل میراث فرهنگی
اخالقی ،تربیتی و گاه نزدیک به ادبیات
استان تهران به ایسنا گفت« :در صحبتی
رئالیستی است.این کتاب با استفاده از
که با مدیر کل شرکت توسعه فضاهای
اسناد خریداری شده توسط فرهنگستان
فرهنگی داشتم ،دستور خرید ملک به
زبانوادبفارسیمنتشرشدهبنابراینحق
شهرداری منطقه یک داده شده و قرار
نشر آن نیز با فرهنگستان است و ناشری
استبعدازخریدملک،بحثبهرهبرداری
حقانتشارآنراندارد.
و کاربری آن فضا توسط ایــن شرکت به

اگرگذرتانبهشماکشورواستانمازندرانافتادهباشدحتما
ازیوششنیدهاید«.یوش»ازتوابعبخشبلدهشهرستاننور
است .روستایی که زادگاه پدر شعر نو فارسی ،نیما یوشیج
است .زادگاهی که پس از  34سال از تاریخ فوت و دفن او
در تهران ،بنا به وصیت او حیاط خانه یوش آرامگاهش شد.
کالبد این خانه با خشت و گل و چوب و نورگیرهای مشبک
چوبیبهدستور«ناظم االیاله» در محلهاللوییوشبناشده
استوعلیاسفندیاریملقببهنیمادرسال 1274درآن
متولدشد.

...
اخبار

 2کنسرت ایرانی و انگلیسی در ورزشگاه
 100هزار نفری آزادی

مشاور رئیس فدراسیون فوتبال در امور فرهنگی ،جزئیات
جدیدی را درباره کنسرت  100هزار نفری ورزشگاه آزادی
بیان کرد .به گفته غالمحسین زمانی ،اجــرای کنسرت
زنده در ورزشگاه آزادی همزمان با برگزاری فینال لیگ
قهرمانان آسیا ،با دو اجــرای فارسی وانگلیسی همراه
خواهد بود .او با بیان این که طبق تاکید کنفدراسیون
فوتبال ،تمام برنامه های مربوط به دیدار برگشت فینال
لیگ قهرمانان آسیا در حوزه اختیارات و وظایف باشگاه
پرسپولیس است ،اضافه کرد :رایزنی های الزم انجام شده
به طوری که اجرای کنسرت جزو کنداکتور برنامه های
فینال پیش رو قرار گرفته و در این کنداکتور ۸
 AFCبرای
ِ
دقیقه برای اجرای کنسرت اختصاص داده شده است.
قرار است از این زمان برای اجرای دو کنسرت چهار دقیقه
ای استفاده شود.
مسئول کمیته فرهنگی فــدراســیــون فــوتــبــال تاکید
کرد :با توجه به حضور  ۲۵۰مهمان خارجی از مقامات
کنفدراسیون فوتبال آسیا و ژاپن ،یکی از کنسرت ها به
زبان انگلیسی خواهد بود .گفته می شود شهاب مظفری
و بهنام بانی دو گزینه اصلی خوانندگی این کنسرت صد
هزار نفری هستند.
▪شایعه جدید درباره کنسرت آزادی

▪وضعیتفعلیخانهنیمادر«یوش»

خوشبختانه اوضاع این خانه امن و امان است .این خانه که
قدمتآنبهدورهقاجاربرمیگرددوحالمحلبازدیدعموم
است،بهشماره 1802درفهرستسازمانمیراثفرهنگی
ثبت و 24سال پیش توسط این سازمان خریداری شد .این
خانهدرسال 1370مرمتوپنجسالبعدنیزمرمتاساسی
شد.جالباینکهنیمادربارهاینخانهگفتهبود«:پدربزرگم
برایمنقصروقلعهساختهاستنهخانه.دیوارهایمنقش،
سقفهایمنبتکاریشدهو»...

آرشیوشخصیموراکامیکتابخانهشد

سرودملی،حماسهندارد

بهتریجقبایکسیبرنخورد

هاروکی موراکامی از بازگشایی کتابخانه ای برای
چهره ها
نمایش آثارش در سال  2019خبر داد .او گفت «:در
نویسنده
این کتابخانه آرشیوی از کتابها ،انواع پیشنویسهای
رمانهایم به عالوه تمام ملزوماتی که برای خلق کتابهایم استفاده
کردم و همچنین مجموعه عظیمی از موسیقی که نقشی اساسی در
داستانهایم ایفا کرده ،موجود است .امیدوارم این برنامه فرصتی برای
تبادل فرهنگی ایجاد کند ».این کتابخانه در دانشگاه ِ
«واسدا» جایی که
خــود موراکامی بــوده ،دایــر میشود .به
گزارش فارس ،این نویسنده 69ساله
ادامــه داد«:مــن بچهای نــدارم که
بعد از من از آثارم مراقبت کند و
دوســت نــدارم زمانی که مردم
آثــارم از بین بــرود یا گم شود.
االن بــســیــار خــوشــحــالــم که
میتوانم آن ها را در یک آرشیو
حفظ کنم» .

علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری
چهره ها
خواستار تغییر ســرود ملی ایــران شــد .او در مراسم
شاعر
رونمایی از آثــار حمید ســبــزواری گــفــت «:ملتی که
حماسههای متعدد را آفریده ،باید در سرود ملی اش رگههایی از حماسه
موج بزند .ای کاش قلم استاد سبزواری در این راستا همراه میشد و
زمانی که ایشان در قید حیات بودند از واژههای ایشان برای تغییر سرود
ملی استفاده میشد .به گزارش مهر ،قزوه گفت«:سرود ما بحر رجز ندارد
و حتی سرود شاهنشاهی از آن حماسی تر و
ریــتــمــیــک تــر اســــت .بــااحــتــرام به
هنرمندانی که در تهیه سرود ملی
تالش داشتهاند ،عرض میکنم
باید از عنصر حماسه در سرود
ملی غفلت نشود .شاعران جوان
امـــــروز م ــا م ــی تــوانــنــد س ــرود
حماسی دیگری بسازند که در
همه جا خوانده شود».

یخودباکنایه
محسنچاوشیدرتازهترینپستاینستاگرام 
چهره ها
ازتجربهفیلم«سنتوری»وهمکاریاشباداریوشمهرجویی
خواننده پاپ
یادکرد.اوباانتشارمتنیدراینستاگرام،بایادآوریشرایط
خواندنقطعاتفیلم«سنتوری»نوشت«:درخیابانخوشقدممیزدم،منزل
پدریامرامیگویموهرروزناخوشاحوالتر،کلیدمیانداختمبهدروآرامبه
علی سنتوری در همان اتاق شکل گرفت .بعضی
تنها اتاق خانه می خزیدمِ .
اوقات خندهام می گیرد به جویندگان ِمهری که فلسفه میدانند و کاری
میگردانند!اماجایمهربهراحتیدهانشان
رابهبیمهریبازمیکنند.امیدوارمبه
تریجقبایکسیبرنخورد».اختالف
داریــــوش مهرجویی و محسن
چــاوشــی بــه پیش تولید فیلم
«سنتوری  »۲باز میگردد که با
انصراف این خواننده از حضور در
آن ،مــجــادالت کــامــی ای ــن دو
هنرمندبهاوجرسید.

در حالیکه رسانهها از احتمال حضور بهنام بانی و شهاب
مظفری در کنسرت پیش از بازی فینال لیگ قهرمانان
آسیا بین پرسپولیس ایــران و کاشیما آنتلرز ژاپــن خبر
داده بودند ا ّما گزارشها و شایعات مطرح شده حاکی از
آن است که گروه «چارتار» نیز در بین گزینههای محتمل
قــرار گرفته اســت .آرمــان گرشاسبی پسر حمیدرضا
گرشاسبی مدیرعامل پرسپولیس بههمراه آرش فتحی،
آیین احمدیفر و احسان حائری در این گروه چهارنفره
حضور دارند.

کپی آثار معروف مانعی ندارد
حبیبا ...صادقی
معتقد است کپی آثار
هنرمندان معروف
مانعی نــــدارد و در
همه جــای دنیا این
کــار انجام می شود
چراکه همه از اصالت
ایـــن ک ــاره ــا مطلع
هستند .این نقاش،
منتقد هنری و کاریکاتوریست در گفتوگو با ایسنا تاکید
کرد:درتمامدنیاکارهایهنرمندانمعروفکپیمیشودو
هیچ ایرادی هم ندارد؛ چراکه همه میدانند این کارها کپی
هستند و نسخه اصلی آن ها در جاهای مخصوص همانند
موزه نگهداری میشود.
رئیس سابق موزه هنرهای معاصر تهران افــزود :زمانی
که رئیس موزه هنرهای معاصر بودم ،یک کشتی چینی
قصد وارد کردن حدود  ۱۵۰تا  ۱۶۰نقاشی کپی از آثار
هنرمندان معروف دنیا را به بازار ایران داشت .آن زمان
یک سال و نیم در برابر آن ها ایستادم و مانع ورود این آثار
تقلبی به کشور شدم ولی به محض خروجم از موزه هنرهای
معاصر ،این کارهای کپی وارد بازار هنر ایران شد.
وی همچنین معتقد است که هم اکنون تعداد زیادی از
بازاریان هنر ،زندگی خود را از طریق فروش کپی آثار هنری
ِ
میگذرانند و این موضوع به هیچ عنوان مشکلی ندارد.
صادقی در همین باره ادامه داد :کپی آثار بزرگان هنر نه
تنها مانعی ندارد بلکه در دانشگاهها نیز درسی تحت عنوان
کپی آثار نقاشان بزرگ وجود دارد که هنرجویان ،آثار پیش
کسوتان نقاشی را تکرار میکنند.
این هنرمند در ادامه سخنانش بیان کرد که کپی آثار هنری
هنرمندان کمتر شناخته شده و ارائه یک کار تقلبی از این
آثار ،کار درستی نیست و از اخالقیات ب ه دور است.
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