ادﺑﯿﺎت
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  22ﺷﻬﺮﯾﻮر 1396

ِ
حکایت اشعار منتشرنشده نیما یوشیج در گفتوگو با سعید رضوانی
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تحقق وعده نیما
ﻋﻄﻒ

ﻧﯿﻤﺎ در ﮐﻨﺎر ﻓﺮزﻧﺪش ،ﺷﺮاﮔﯿﻢ ﯾﻮﺷﯿﺞ

ﺷﯿﻤﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
»من میمیرم و آثار شــلوغ و درهموبرهم من میمانــد و از بین میرود.
زمــان زندگی من کمک نکرد کــه بتوانم با آرامــش کارم را بکنم«.
بــه من،
ِ
پس بیش از نیمقرنی که از مرگ نیمــا میگذرد ،اوراق پراکنده
اینک امــا ،از ِ
ســال دگر« عنوان دفتری
وبرهم نیما به قالب کتاب درآمدهاند» .صد ِ
و درهم ِ
از اشــعار منتشرنشده نیما یوشیج است که در مجموعه ادب معاصِر فارسی
فرهنگســتان زبان و ادب فارســی و بهتصحیح ســعید رضوانــی و مهدی
علیائیمقدم استنســاخ شــده و به چاپ رسیده اســت .مصائب گردآوری و
محل بحث و جدلها بوده اســت و
تصحیــح آثار بهجامانده از نیما از دیرباز ِ
قول عبدالعلی عظیمی ۱با تما ِم صرف وقت و دقت در مقابله نمیتوان از
به ِ
۲
صورت نهایی اشعار شاعری سخن گفت که با یک عمر استخوان ُخردکردن
مصححان
زندگی خود را وقف شــعرگفتن و اندیشیدن به شعر کرد .القصه،
ِ
»صد سال دگر« کمر همت به کاری بستند که در نظِر احمد سمیعی)گیالنی(،
از بزرگان فرهنگ ما ،در فضای پژوهشی اوایل قرن حاضر حتی بیسابقه بوده
اســت .احمد سمیعی ،ادیب و مترجم و مدیر گروه ادب معاصر فرهنگستان
در »تذکار«ی که بر کتاب نوشــته است طرح تدوین اوراق پراکنده بهجامانده
از نیما یوشــیج را متفاوت میداند زیرا »اسناد و مدارکی نظیر این اوراق ،البته
ســازمانیافته ،در گنجینههای متفرق وجود داشــته اما برای تدوین و تنظیم
آنها قدمی برداشته نشده است «.در سالیان اخیر نمونههای متعدد از تدوین
و نشر اســناد و مدارک تاریخی را شــاهد بودهایم که مواد آن مدون بودهاند
و چنانکه احمد ســمیعی نوشته است تنها میبایســت خوانده و تصحیح
میشــدند ،اما اوراق بهجامانده از نیما حکایت دیگری داشــتهاند .سالیانی
پیش ،حوالی آخر دهه هفتاد گویا ،اسناد و دستنوشتههای نیما »به احترام
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی
شادوران دکتر حسن حبیبی« نخستین ِ
به این نهاد واگذار میشــود .و بعد از قریببه دو دهه فترت کاِر استنســاخ و
بررســی این اوراق در دستور کار فرهنگستان قرار میگیرد و اجرای آن بهقول
احمد ســمیعی به »اهلش« سپرده میشود :به سعید رضوانی ،عضو هیئت
علمی دانشــگاه شهیدبهشــتی و همکار گروه ادب معاصر فرهنگســتان ،و
مهدی علیائیمقدم ،عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و ویراستار ادبی گروه
فرهنگنویســی فرهنگســتان .مصححان در مقدمه خود از درهمریختگی و
آشفتگی اسناد و از کیفیت نامطلوب تحریر آنها نوشتهاند و از اینکه شرایطی
از ایندســت موجب شــده اســت تا کار تنظیم و تدوین آنها وقتگیر باشد.
همچنین اشاره میشود به ســابقه و سرنوشتی که دستنوشتههای نیما را
به فرهنگستان رساند ،اینکه این اسناد در دهه هفتاد از شراگیم یوشیج ،فرزند
نیما خریداری شــده و از آن زمان در آرشیو کتابخانه فرهنگستان مانده است،
تا سال  ،۱۳۹۳که طرح بررسی و انتشار اسناد با تهیه آرشیو تصاویر دیجیتال
از اســناد و دســتهبندی موضوعی تصاویر اوراق آغاز شــد .درباره این طرح،
مراحل آن و روند کار بر اســناد مانده از نیما ،با ســعید رضوانی به گفتوگو
قلم احمد سمیعی آغاز میشود که در آن به
نشســتهایم .کتاب با تذکاری به ِ
بودن طرح تدوین اوراق پراکنده نیما در فضای پژوهشی حاضر اشاره
بیسابقه ِ
میکند و ســعید رضوانی در اینباره میگوید» :شما دارید حاصل این طرح را
میبینید اما تا کتاب به این مرحله برسد که سیاه و سفید جل ِو شما قرار بگیرد،
یک کار بســیار منضبط و سیستماتیک پشت آن است .ما دَههزار دستنوشته
نیما را با وضعیتی ناخوانا و پراکنده خواندهایم ،که نمونههایش در کتاب هم
هست .این یادداشتها دســتهبندی موضوعی نشده بودند و یادداشتهای
استنساخ اشعار یک
مربوط به همهچیز درهموبرهم بودند .بنابراین ما پیش از
ِ
آرشــیو موضوعی -ژانری درست کردیم ،سیستمی مبتنی بر موضوع و ژانر ،و
مطابق این سیستم تکتک یادداشتها و اسناد بهجامانده از نیما را براساس
ِ
دیجیتال آنها در این آرشــیو جا دادیم .درواقع آن یادداشــتهایی که
تصاویر
ِ
دیجیتال
در این سالها روی هم انباشــته شده بودند تبدیل شدند به تصاویر
ِ
باکیفیت و بعد دستهبندی شدند«.
واگذاری اســناد و دستنوشــتههای نیمــا به دهه هفتــاد برمیگردد اما
دقیقا چه ســالی از این َدهسال ،کســی نمیداند .دوران ریاست حسن حبیبی
بر فرهنگســتان زبانوادب فارســی .این تنها داده قطعی است» .تا جایی که
من توانستم کسب اطالع کنم ،واگذاری اســناد به دهه هفتاد برمیگردد .اما
تاریخ دقیق آن را بهدســت بیاورم .این مســئله که چرا چنین
من نتوانســتم ِ
فاصلهای افتاده است بین واگذاری و بررسی ،دالیلی اداری داشته ،اما از اینکه
چرا این پروژه ســه سال طول کشــیده میتوانم دفاع کنم .کافی است نگاهی
بــه این اثر بیندازید تا ببینید این اســناد چه کیفیتی داشــتهاند ،یازده نمونه از
این دستنوشــتها در کتاب هست و بهمراتب کاغذهایی کمکیفیتتر هم در
این اســناد بود اما ما مطلقا به کیفیت آنها کار نداشــتیم و همه را خواندیم.
حفظ
بنابراین استنســاخ این اسناد کاری نبود که ظرف چند روز انجام بشود با ِ
این کیفیت در تصحیح .دو تا مصحح داشــت کار ،هر دو چندبار خواندهایم و
قرائت نهایی .درعینحال
کلمهبهکلمه با هم ِچک کردیم تا رســیده است به ِ
پشت این اســناد هست ،یعنی فقط کار استنساخ این
یک آرشیوسازی علمی ِ
اســناد سه ســال طول نکشــیده ،بلکه از لحظهای که این طرح آغاز شده تا
زمانی که کتاب به دســت مخاطب رســیده سه سال زمان بُرده است .کیفیت
این کاغذها برخی از پژوهشــگران را که در این ســالها با این وسوسه روبهرو

بودند که روی این اســناد کار کنند منصرف کرد ،یعنی وقتی کیفیت اســناد و
درهمریختگیشــان را دیدند از این کار صرفنظر کردنــد چون به این نتیجه
رسیدند که کار بسیار زیادی میطلبد و شاید این یکی از علتهای موکولشدن
علت دیگر اینکــه امکاناتی برای این کار الزم
این پروژه از امروز به فرداســتِ .
بود ،تصویربرداری از این اسناد هم به دستگاه و هم به پرسنل نیاز داشت«.
جز شــعرهایی که در کتاب آمده اســت ،در میان دستنوشتهها چیزهای
دیگر هم بوده است :از شعر ،که نا ِم نیما با آن گره خورده ،و تأمالت فلسفی در
باب شعر ،تا ُفرمهایی که نیما را کمتر به آنها میشناسند؛ داستان و نمایشنامه
موضوعات مختلف قرینهای
و بسیاری چیزهای دیگر .همین دستنوشتهها در
ِ
است بر این پنداشت که مجلدات دیگری از نوشتههای نیما در راه است شاید.
رضوانی اما میگوید» :در این دستنوشتهها همهجور نوشتهای بود .از شعر،
نمایشــنامه ،داستان ،تا تأمالت ،نوشتههای فلســفی و درباب تاریخ .اما هنوز
زمانبندی مشــخصی برای ارائه مجلدات دیگری از این نوشتهها وجود ندارد،
زیرا چگونگی ادامه کار در دســت بررسی اســت .البته فرض بر این است که
تکتک این کاغذها خوانده شود و در اختیار عموم قرار بگیرد ،اما در عمل این
دلیل ناخوانابودن نوشــتهها و خطخوردگیهای زیاد و متون نامنسجم
کار به ِ
چندان ممکن نیســت .پس باید در عمل دید که چقدر از این یادداشــتها را
میتوان خواند ،استنساخ کرد و به ُفرم کتاب درآورد«.
به هر تقدیر از میان انبوِه دستنوشتههای ناخوانا و پُر از خطخوردگی نیما،
نصیب اشــعار منتشرنشده او شد و بهنظر میرسد وجهه
نخست اسناد
جلد
ِ
ِ
شــاعری نیما با این انتخاب نســبتی موثق داشته است» .نیما بیش از هر چیز
بهعنوان شــاعر شناخته شده اســت و طبعا همه انتظار دارند ابتدا شعرهای
منتشرنشده او را بخوانند .بنابراین بررسی و استنساخ اشعار نیما نسبت به دیگر
نوشتههای او در اولویت قرار گرفت«.
خصلت شــفاهی فرهنگ ما
احمد ســمیعی در تذکار خود با اشــاره به
ِ
مینویســد» :از اثرآفرینان روزگاران گذشــته و حتی معاصر ما کمتر نوشتهها
و اوراقی بهجا مانده که بســتگان و نزدیکان حفظ آنها را الزم شمرده باشند یا

آدورنو در یادداشتهای خود درباره همان کافکا ،جملهای کلیدی دارد
که میگوید اتوریته کافکا اتوریته متن است .این حرف نهتنها
در مورد کافکا ،در مورد هر نویسندهای صادق است .نویسنده به هیچوجه
نمیتواند ادعا کند نظرش درباره ِ
متن خود صائبتر از نظِر خواننده است.
بنابراین تا نویسندهای زنده است بهخاطر حقوق قانونیاش میتواند
بگوید این اثر چاپ شود و آن اثر آتش زده شود ،اما نه بهخاطر اینکه
نگاِه دقیقتری به اثر دارد ،ابدا
مواریثی از این دست به دست اهل افتاده باشد که تدوین و نشر آنها را وجهه
همت ســازد «.از طرف دیگر ،در نظر ایشان نویسندگان ما نیز چندان به حفظ
یادداشــتها و چرکنویسهاشان رغبتی نشان ندادهاند و از اینرو رسمورسوم
فرهنگی ما در ســاحات مهمی هنوز خصلتی شفاهی دارد .سمیعی به تاریخ
فرهنگی ما و نمونههای درخشــان ادبیات منبری اشاره میکند که مکتوبی از
آنها بهجا نمانده است و نمونه دمدستی آن خطابهها و مواعظ سعدی است
که در »گلســتان« به آنها اشاراتی دارد و از محتواشان چندان چیزی در دست
نیســت .سعید رضوانی معتقد است که این تذکار ،رویکردی را نشانه رفته که
ریگ بــزرگان ادب و فرهنگ جا افتاده
در فرهنگ ما نســبت به میراث و مرده ِ
است و میگوید» :از روز اول که بحث این طرح و استنساخ اشعار نیما مطرح
شد ،عدهای که ظاهرا نگران وجهه نیما بودند این نگرانی را مطرح کردند که
چرا حاال بعد از گذشت شصت ســال از مرگ نیما ،باید آثار او را دوباره بیرون
بیاوریم و چاپ کنیم ،آثاری را که شــاید به کیفیت دیگر آثار نیما نباشــد و این
به وجهه نیما آسیب میزند .آقای ســمیعی این بحث را در آن بافت مطرح
میکنند .بخش عمدهای از این تذکار مربوط به استدالل درباره
ضرورت چاپ
ِ
عنوان »در
چاپ این کتاب مطلبی نوشتم با ِ
این اشعار است .من نیز در آستانه ِ

سال دگر
صد ِ
دﻓﺘﺮى از اﺷﻌﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮﻧﺸﺪه ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ
ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺳﻌﯿﺪ رﺿﻮاﻧﻰ و ﻣﻬﺪى
ﻋﻠﯿﺎﺋﻰﻣﻘﺪم
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن زﺑﺎنوادب ﻓﺎرﺳﻰ

حکمت نشر آثار منتشرنشده اثرآفرین فقید« ،که مطلبی استداللی است و در
آن سعی کردم نشان دهم مبنای این نگرانی چیست و فرضهایی آوردم :اینکه
فکر میکنند نشــر آثار منتشرنشده با پسند هنرمند فقید مغایر است ،چون اگر
آنها را میپســندید خود منتشرشان میکرد ،و دیگر حفظ آبرو و اعتبار و اینکه
بعضیها گمان میکنند حفظ آبرو از هر چیز در این جهان باالتر است ،و در َرد
فرض اول بگویم :اصوال اینطور است
این فرضها نوشتهام .اینجا ،فقط درباره ِ
که نویســنده تا موقعی که زنده است فقطوفقط بهواسطه حقوق قانونیاش
تاریخ ادبیات پُر است از
بر اثر خود تصمیم میگیرد اثری چاپ بشود یا نشودِ .
اثرآفرینانی که نودونُه درصدشــان خود را مهمتر از آنچه هستند میدیدند و
یکدرصــ ِد مانده خود را پایینتر از آنچه بودند میپنداشــتند ،مانند کافکا .اگر
ببینید کافکا در یادداشــتها و نامههایش به مقام چهکسانی غبطه میخورد
باور نمیکنید! او از حلقه پراگ به کســانی نظر داشــت که باورکردنی نیست،
کســانی که امروز در تاریخ ادبیات ُگم شــدهاند .میخواهم بگویم اصوال نظِر
اثرآفرین در اینکه یک شــعر یا داستانی چقدر ارزش دارد تعیینکننده نیست.
آدورنو در یادداشــتهای خود درباره همــان کافکا ،جملهای کلیدی دارد که
میگوید اتوریته کافکا اتوریته متن اســت .این حرف نهتنها در مورد کافکا ،در
مورد هر نویســندهای صادق است .نویســنده به هیچوجه نمیتواند ادعا کند
متن خود صائبتر از نظِر خواننده اســت .بنابراین تا نویسندهای
نظرش درباره ِ
زنده است بهخاطر حقوق قانونیاش میتواند بگوید این اثر چاپ شود و آن اثر
آتش زده شود ،اما نه بهخاطر اینکه نگاِه دقیقتری به اثر دارد ،ابدا«.
در تذکار ،تعریضی نیز هســت به تلقی رایــج از تاریخ ،و به تفاوت ماهوی
تاریخ عمومی .اینکه مــوا ِد تاریخ ادبیات زندهاند اما پارهای از
تاریخ ادبیات با ِ
رکردن
آنها که به کتابت درنیامدند حی و حاضر نیســتند ،از دست رفتهاند و پُ ِ
این خأل دیگر میسر نیست .سعید رضوانی معتقد استُ ،مراد همان جاودانگی
هنر است و اینکه اثر هنری در طول زمان پویایی خود را حفظ میکند و معنی
عوض میکند ،پوســت میاندازد» .اگر نقش فعــال خواننده را در معنادهی
به اثر در نظر بگیرید ،میرســید به این مکانیسم که چرا یک اثر در طول زمان
تغییر ماهیت میدهد .در این تذکار آقای سمیعی دارند از غفلت ما میگویند،
تاریخ فرداست و اگر قرار است ملتی
غفلت از اینکه آنچه امروز ِ
حال ما است ِ
تاریخ آینده
لحظه
هر
که
بیاید
وجود
به
ذهنیت
تاریخ داشــته باشــد باید این
ِ
خواهد بود و باید وقایع را با توجه به اهمیتشــان در شکلدادن به آینده در
نظر گرفت .با این تصور که تاریخ همیشــه چیزی است که در گذشته بهوجود
آمده نمیتوان به تاریخ مدون رسید .باید متوجه باشیم که خو ِد ما در لحظهای
زندگی میکنیم که بناســت تاریخ آینده را بسازد .درواقع این تذکار میخواهد
ذهن تاریخمندتری داشته باشیم «.اما درک
ما را تحریض کند به این سمت که ِ
این لحظات یا اتفاقات تاریخساز چطور ممکن است ،یا با چه معیاری میتوان
لحظــات تاریخی اکنون را پیدا کرد؟ »ممکن اســت .وقتی بزرگانی مثل آقای
ســمیعی از غفلت ما اظهــار نگرانی میکنند ،احتماال ملــت خود را با دیگر
ملتهایی سنجیدهاند که بیدارتر و آگاهترند نسبت به تاریخشان و اندوختههای
تاریخی بیشتری برای نسلهای بعد دارند .پس میتوان بیدارتر بود «.اما درباره
دوران شاعری
شعرها .این دفتر بهاعتبار تاریخ اشعارش متعلق است به سراسر ِ
آخرین
و
نیما در مقام شــاعری نوپرداز .نخستین شعر بهسال  ۱۳۰۱برمیگردد
ِ
مرگ شاعر .شعرها در این دفتر
آن بهســال  ،۱۳۳۶یعنی تنها دوسال پیش از ِ
قالب
بهترتیب تاریخ آمدهاند و فصلی هم هســت مربوط به اشعار بیتاریخِ .
شــعرها هم تنوعی غریب دارد .از تما ِم قالبهایی که نیما در آن سروده بود،
کالسیک ،نوقدمایی )مثال انواع چارپاره( و قالب مشهور به نیمایی ،نمونههایی
دست ُخردهگیرانی که چاپ اشعار جامانده
هست .و این خو ْد بهانه میدهد به ِ
را خدشهای بر کارنامه و وجهه شاعر میدانند ،از آنرو که البد شاعر در این بازه
گسترده زمانی خود وقت و فرصت کافی برای انتشار اشعار داشته است و اگر
چنیــن نکرده ،اکراه و انکاری در کار بوده و چنینوچنان .رضوانی باور دارد که
از این امر نمیتوان چنین نتیجه گرفت که نیما نمیخواسته اینها را چاپ کند.
شاید فرصت کافی برای تصحیح و بازنویسی آنها را نداشته است» .بحث بر سر
دههزار ســند است و البته ما معیاری هم داشتیم و اینطور نبود که هر چیزی
که دم دست ما بود و توانستیم بخوانیم را بیاوریم .نیما عموم این شعرها را که
ما چاپ کردهایم تاریخ گذاشته و امضا کرده است ،بنابراین این شعرها بهاعتبار
امضا و تاریخ نیما یک تشــخص یا وجه تمایزی با دیگر کاغذها داشتهاند و ما
امضا و تاریخ را شاهد بر این گرفتیم که این شعرها نزد نیما دستکم بهعنوان
زبان شعرها خاصه شعرهای نیمایی در این
طرح اولیه تمامشــده بودهاندِ «.
دفتر متفاوت اســت با دیگر اشعار نیما خاصه اشعاِر معروفش »افسانه« و
بهنظر میرســد از زبان پیچیده و
دشوارفهم نیما و ترکیبات بدیع و ایماژهای
ِ
میزان آشنایی
دیریاب چندان خبری نیســت .رضوانی اما معتقد است این به ِ
ما با زبان و ســبک نیما بستگی دارد» .یادم هست در سالهای نوجوانی که
زبان
نیما را میخواندم چندان نمیفهمیدم چه میگوید ،اما بعد از ســالها ِ
نیما دســت آدم میآید و بهواسطه آشنایی با این زبان ،شعرش را بهتر درک
میکند .میخواهم بگویم امروز اگر دوباره اشــعار آشــنای نیما را بخوانید
شــاید زبان آنها دیگر به نظرتان چندان دشــوار نیاید .من مطمئن نیستم که
زبان شعرها سادهتر است «.افسانه و اسطوره مانند دیگر اشعار نیما ،در این
ِ
شــعرها نیز بهکار گرفته شــدهاند .نمونهاش شــعِر »وامپیر« ،که نیما در آن
موجودی افسانهای و نامیرا را -که بنابر باورهای عامیانه اروپاییان سدههای
هجده و نوزده از خون انسان تغذیه میکند -فرامیخواند تا نمادی باشد از
فردی که »به بندگی خلق ناظر است«.
ادامه در صفحه ۱۲

ﺳﺮﺧﻂ

حکایت در صفت تنهایی

در حکمت نشر آثار منتشرنشده اثرآفرین فقید

پارسا شهری» :صد سال دگر نه من بجا
هســتم و نه /این مرد که هست چشم
او بــر من وا /نه این ســیه پلید تیغش
در مشــت /آکنده شکم ز خون مظلوم
و گدا /نه این گله رمیده بیچارهشــده/
افتاده چنین نگون بــه گرد صحرا /نه
این روش سخن که میگوید نه /نه این
کشــش صدا که میگوید ها /نه آنکه
بگفت نیست نیما شاعر /نه آنکه از او
بخشم آمد نیما /هر چیز بجای خویش
ویرانه شــده /ز افســانه آن زبان مردم
گویا /مانده اســت بجا چه چیز این کوه
و کمــر /این ابر دونــده در گذرگاه هوا/
وز ما اثری که زشــت باشــد یا خوب/
کان حامی ما اســت یــا ماللتده ما«
تاریخی که نیما یوشــیج بر این شــعر
نوشته سوم اســفن ِد  ۱۳۱۷است» .صد
ســال دگر« ،عنوان این شــعر و کتابی
اســت با همین نام که دفتری از اشعار
منتشرنشده نیما یوشیج است و بعد از
نیمقرن از مرگ نیما به تصحیح سعید
رضوانی و مهدی علیائیمقدم درآمده
است» .صد ســال دگر« شامل تذکاری
قلم احمد ســمیعیگیالنی
اســت به ِ
و بعد ،مقدمــه مصححــان آمده که
در آن به روند کاری
استنســاخ اشــعار
ِ
نیما از میان انبوه اســناد درهموبرهم
بهجامانده پرداختهاند» .شــهرت نیما
یوشــیج و ابتکارات او در شعر فارسی
چنان اســت کــه مــا را از پرداختن به
شــخصیت و نوآوریهــای وی بینیاز
میکند .دفتر حاضر مجموعهای است
از اشعار منتشرنشــده نیما که حاصل
قرائــت بخشــی از دستنوشــتههای
اوست .این اسناد در دهه  ۱۳۷۰از آقای
شراگیم یوشــیج ،فرزند نیما خریداری
شــد «.بعد اشــارهای به کیفیت اوراق

در کشــور ما هربار که اثري از شــاعر یا نویســندهاي فقید کشــف
ميشــود و در دســترس عموم قرار ميگیرد ،عدهاي از اهل فرهنگ
ابراز نگراني ميکنند که مبادا انتشــار آن به اعتبار هنرمند لطمه بزند.
مياندیشند البد آن اثر قدر و قیمت آنچه را وي در دوران حیاتش به
مخاطبان عرضه کرده ندارد ،وگرنه او خود به نشر آن اهتمام ورزیده
بود .نگاهي تحلیلي به این نگرش نشان ميدهد که اساس آن را سه
فرض اصلي ميسازد:
 .۱پســند شاعر یا نویســنده ،معیار و محك ســنجش آفریدههاي
اوســت؛ آثاري که هنرمند خود به چاپ سپرده از آنها که منتشر نشده
و در مردهریگ او یافت ميشود ،مرغوبتر است.
 .۲عرضه و انتشار نوشتهها و سرودههایي که احیانا همسنگ بهترین
آثار هنرمن ِد درگذشته نیستند موجب سلب اعتبار و آبروي اوست.
 .۳حفظ آبروي هنرمند بر همه مالحظات دیگر رجحان دارد.
برمبناي این ســه پیشفرض اســت که کســاني بهکلي با انتشــار
آثار منتشرنشــده درگذشــتگان مخالفت یا از آن ابراز نگراني ميکنند.
ناگفته پیداســت کــه اگر در تاریــخ ادبیات جهان همــه میراثداران
چنین مياندیشــیدند یا بهتعبیر کانت ،حکم اخالقي این نگرش قانون
عمومي ميشــد ،جهان انســاني از چه گوهرهــا و گنجها که محروم
نميماند .همه آنچه فرناندو پســوا ،نویســنده بزرگ پرتغالي ،نوشته
است در همان صندوق گوشه اتاقش دور از دسترس ميماند یا نهایتا
در آرشــیوي ذخیره ميشــد؛ قریب به ســهچهارم آثاري که از کافکا
ميشناســیم ،به خفا ميرفت؛ و اگر امروز غزلي ناشناخته از حافظ به
دستمان ميافتاد ،البد حق انتشار آن را نداشتیم! آري ،روشن است که
موضع مخالفت اصولي با نشر آثار ناشناخته بزرگان و هنرمندان روزگار
گذشــته ما را دچار تناقضهاي ناگزیز ميکند و به بنبســتي فرهنگي
ميکشــاند .معالوصف ،شایسته است در این فرصت ،بهاختصار تمام،
نادرستي هریك از سه پیشفرض یادشده را نشان دهیم.
 .۱نقد ادبي مدرن دهههاســت کــه اثرآفریــن را از جایگاه یگانه
ارزش آثار فروکشیده است .مرگ مؤلف
مرجع تفسیِر معنا و
سنجش ِ
ِ
ِ
به این معني اســت که اثرآفرین ،فراتر از آنچه در متن بهجا گذاشته،
هیچ اتوریتهاي بر دیگران ندارد .چه بســیار نویسندگان و شاعراني که
ارزش آثار خود را یا بیشــتر و یا کمتر از آنچه بوده است سنجیدهاند.
مادامکه نویسنده زنده است ،تنها به اعتبار حقوق قانوني خود درباره
انتشــار آثارش تصمیم ميگیرد نه به اعتبــار اتوریتهاي فراتر از آن یا
قدرت تمییز و تشــخیصي بیش از دیگران .اما ،در غیاب وي و حقوق
قانوني احتمالي وراثش ،منتقدان موظــف به پذیرش داوريهاي او
درباب آثارش و پیروي از تصمیمات او درباره نشــر آنها نیســتند .تازه
آنچه گفته شــد بر این فرض مبتني اســت که شــاعر و نویسنده ،اگر
اثري را از دسترس مخاطبان دور نگاه داشته ،آن را کمبها ميشناخته
اســت .لیکن ميدانیم بســیاري از اینگونه آفریدهها تنها از اینرو در
محاق ماندهاند که اثرآفرین فرصت نشر آنها را نیافته است.
 .۲چرا ميپنداریم هر اثري که از میراث هنرمندي عرضه ميگردد،
اگر با بهترین آثار منتشرشــده او برابــري نکند ،اعتبار وي را مخدوش
ميسازد؟ مگر بناست نوشتهها یا ســرودههاي شناختهشده هنرمند
از میــان برود و آثار جدید جانشــین آنها شــود؟ اعتبــار هنرمند نزد
کدام مخاطبان ممکن اســت لطمه ببیند؟ بيشــك نــزد آنان که از
هنر و آفرینــش هنري تصوري رمانتیك دارند و ميپندارند آثار هنري
خلقالســاعه اســت و بدون پیشزمینه یا در رونــدي تکاملي پدید
ميآیند و همــه آفریدههاي هنرمند در مراحــل متعدد پرورش او از
کیفیــت واحد برخوردارند .ازقضا ،اصالح چنیــن تصور خام و دور از
واقعیتي مطلوب و مفید اســت .آنان نیز که با سیر تکامل هنرمندان
آشــنایند و روند پرفرازونشــیب خلق و ابداع را ميشناســند از دیدن
آفریدههاي ناشــناخته هنرمند ،حتي اگر از کیفیت آثار شناختهشده او
عاري باشند ،نه غافلگیر ميشوند و نه دلسرد.
این پرســش را نیز باید پاسخ داد که چرا نگرانيهایي از این دست
نزد ما چنین گســترده اســت؟ چرا فيالمثل ،در جوامع پیشــرفتهتر،
همهگونــه آثار حتي ناتمــام و طرحگونه بهجامانــده از هنرمندان و
هــر فکري که بــزرگان عرصه حیات جمعي و عرصه اندیشــه و هنر
بهصورت مکتوب از خود باقي گذاشــتهاند منتشــر و به عموم مردم
عرضــه ميشــوند و هیچکس هم نگران وجهه و ســابقه آن بزرگان
نیســت؟ آیا جوامع فرضا اروپایي نقشآفرینــان فرهنگ خود را ارج
نمينهند و دغدغه اعتبار آنان را ندارند؟ چنین نیست؛ علت آن است
که در آن جوامع ،این بحثها مدتهاســت بهانجام رسیده و تکلیف
روشن گردیده اســت .در آن جوامع ،امروزه بدیهي است که زندگي و
آثار هنرمندان و شــخصیتهاي اثرگذار جنبه عمومي دارد و همگان
در آن ســهیماند .خــود آن بــزرگان ،در زمان حیات ،با انتشــار آثار و
عموميکردن جهان درونشان بر این معني صحه گذاشتهاند .مشکل
آن است که ما از این بحثها گویا عقب ماندهایم و امروزمان به بحث
درباره مشکالت دیروز جوامع پیشرفتهتر ميگذرد.
 .۳هرگاه اعتبار و آبرو را مهمتر از هر مالحظه دیگري بشناســیم،
بایــد تصوري را کــه از اعتبار و آبــرو در ذهن داریــم تصحیح کنیم.
فيالمثــل اگر بپنداریــم که بهقیمت کتمان حقیقــت ،باید آبروداري
کنیم ،نه قدر حقیقت را دانســتهایم و نه ارزش درســت و دقیق آبرو
را .از ســال  ۲۰۱۴به بعد ،انتشــار محتواي دفترهاي یادداشت مارتین
هایدگر مشــهور به »دفترهاي سیاهرنگ« ،ســرانجام ،اتهام هواداري
او از حکومــت آلمان نــازي و گرایشهاي نژادپرســتانه وي را ،که از
دههها پیش متوجه او شده بود ،تایید کرد .آیا آلمانيها ميبایست به
مالحظه آبروي هایدگر ،که از بزرگترین مراجع تاریخ فلسفه بهشمار
ميآید ،حقیقت را تا قیامت پنهان بدارند؟ همین حکم صادق اســت
اگــر اعتبار و آبــرو در تضاد و تناقــض با دانش قــرار بگیرد .چگونه
ميتوان اهل فن و پژوهشــگران را با اســتناد به ضرورت حفظ اعتبار
اثرآفرین از دسترسي به اسناد و اطالعات محروم کرد؟
از این جمله نتیجه ميگیریم کــه بهانهاي براي مخفيکردن آثار
بزرگان درگذشته وجود ندارد .آنچه از چهرههاي اثرگذار
هنرمندان و
ِ
فرهنگي و اجتماعي بهجــا ميمانَد میراث ملي و فرهنگي و متعلق
به همگان اســت .هرگاه آن را ملك شخصي بشناسیم و دیگران را از
آن مهجور و محروم ســازیم ،از حقوق جامعه غافل ماندهایم و فهم
درستي از مقوله فرهنگ نیافتهایم.
سعید رضواني ،نامه فرهنگستان ،دوره پانزدهم ،شماره سوم ،بهار ۱۳۹۵

ﻧﻤﻮﻧﻪاي از دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ
ﻧﯿﻤﺎ در »ﺻﺪ ﺳﺎل دﮔﺮ«
هســت و درهمریختگی و آشــفتگی
اســناد و کیفیت نامطلوب تحریر آنها.
در مقدمــه بــه موضوعــات متفاوت
دستنوشــتههای نیما نیز اشاره شده
که عالوهبر شــعر مشــتمل بــوده بر
داســتان و نمایشــنامه و تأمالتــی در
باب هنــر و ادبیات و خاطرهنگاریها و
یادداشتهایی مربوط به زندگی روزمره
نیمــا .پس مرحلــه اول مصححان به
تفکیک موضوعــی پرداختند تا نوبت
به استنســاخ مطالب رســید و شعرها
در اولویت قرار گرفت .شــعرهای این
مجموعه تمام دوران شــاعری نیما را
دربر دارد و از سال  ۱۳۰۱تا  ۱۳۳۶را دربر
متن کوتاهی
میگیرد .بعد از مقدمــه ِ
عنوان »نکاتی درباره شیوه
آمده است با ِ
استنســاخ و ضبط اشعار در این دفتر«.
بعد شعرها آغاز میشود در دو بخش
»اشعار« و »اشعار بیتاریخ« و در ادامه
نمونههایی از دستنوشــتههای نیما
چاپ شده که شاهدی است بر دشواری
استنســاخ ایــن اشــعار .در نهایت
کار
ِ
چنانکه ســمیعیگیالنی ،در تذکارش
نوشــته این کتاب نمونهای بیســابقه
در زمینه طرحهای پژوهشــی است و
حدود سه سال طول کشیده تا این دفتر
با چنیــن کیفیتی درخور مقــام نیما و
شعر او منتشــر شود و بهقول سمیعی
این بیســابقهبودن ازآنروست که کار
به اهلش سپرده شده است» .صد سال
دگر« را شــاید بتــوان مقدمهای بر نقد
دوباره و بازخوانی نیما دانست ،آنهم
در دورانی که شعر معاصر با تنگناهای
نظری روبهروست و کمیت بناست باِر
کیفیت را به دوش بکشد.

