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شماره4433

روي خط آفتاب

88318556-88318555

ادبیات

0913...

ش��هادت مظلومان��ه حضرت ام��ام محمدباقر(ع)
تسلیت باد.
0938...

باعرض س�لام و درود و تش��کر فراوان وخداقوت.
ب��ا رکود و کاه��ش قیمت خ��ودرو ،دالالن خودرو به
علت عدم کسب سود و بهره ،از شغل کاذب خودشان
کناره گیری کردند .از عزیزان ش��ورای رقابت مصرانه
تقاضامندی��م هرگز اج��ازه فعالیت مج��دد به دالالن
خودرو که عامل ومسبب گرانی خودروکه قطعا"مرتبط
با تورم وگرانی در کشور نیز میباشد را ندهند.
0938...

هرس��اله تراژدی غم انگیز شکار پرندگان مهاجر
تکرار میشود ولی هیچ کس کاری برای آنها نمیکند.
از آقای که��رم عاجزانه خواهش میکنم هر کاری که
میتوانند برای این مخلوقات زیبای خدا بکنند.
0912...

باعرض س�لام و درود بی پای��ان و خداقوت.اخیرا
س��ازمان غذا و دارو اعالم کرده اس��ت30درصدروغن
مصرفی کشور ،روغن پالم است .جا دارد یادآور شد از
موقعی که برای اولین بار اطالع رس��انی شد که روغن
پالم سرشار از خطر و ضرر است و در برخی موادغذایی
از آن استفاده میش��ود ،مدت زمان طوالنی گذشته
اس��ت فلذا باید تاکید کرد در مبارزه با هر چیزی که
س�لامتی انس��ان ها را تهدید میکند تعلل و س��هل
انگاری عاقالنه ومنطقی نیست.
0938...

س�لام .درجواب آقای مهرعلی��زاده بفرمایید که
اوال آق��ای احم��دی ن��ژاد از اول گفت��ه بودندکه وام
دار هیچ حزب وجریان سیاس��ی نیس��تند و از جنس
خود م��ردم اند وکمی منصفان��ه فکرکنند میفهمند
که ایش��ان عالوه بر خدمات بزرگی مث��ل یارانه ها و
بیمه کارگران و....به قش��ر پایین جامعه انجام دادند با
برخی از سخنرانیهایش��ان رشته بعضی آقایان که از
باال به م��ردم نگاه میکنند را پنبه کردند و این باعث
عصبانیت بعضی از آقایان شده است.
0912...

آقاي وزيربهداش��ت كه مدام دم از بيمه س�لامت
ميزن��د ام��ا كاري نك��رده اند وج��ه آزماي��ش بنده
شده133300تومان ،سهم بنده103100تومان ،سهم
بيمه  30000تومان!!
0911...

باعرض سالم ودرود بی پایان وخداقوت.متأسفانه
درزمین��ه بهداش��ت دن��دان ،فقط توصی��ه وتبلیغ به
اس��تفاده از خمیردندان میش��ود ،درصورتیکه طبق
عل��م دندانپزش��کی ،خمیردندان فقط س��ه پنجم از
س��طوح دندان ها را تمیز میكند و توجه به نخ دندان
هم اهميت دارد.
0938...

برادر رحیم! س�لام ،اوال انص��راف ندادن مردم را
سیاسی نکنید ،دوما احمدی نژاد بر سر مردم بیچاره
باليي آورد که در فقر فرو رفتن .اگر دولت بعد ایش��ان
یک معجزه گر كارهاي اقتص��ادي هم در راس دولت
بود بازهم انصرافی در کار نبود!!
0918...

آق��ای صف��وی! عملکرد هش��ت س��ال ریاس��ت
جمهوری احمدی نژاد اصولگ��را فاصلهای کیلومتری
بین دولت و ملت به وجود آورد خبرهای اختالسهای
جدید هم این فاصله را بیشتر میکند.
…0918

آقای صفوی! وقتی برخي مس��ئوالن با آن حقوق
و درآمد به یارانه رحم نمیکنند چه انتظاری از مردم
دارید.
0918...

صداوسیما باید متوجه باشد که رسانه های جهانی
در ثانی��ه حتی روی ش��بکه موبایل اخب��ار را پخش
مینماین��د و مردم در اجتم��اع از همه چیز مطلعاند
در مقایسه با اخبار دستکاری شده صدا و سیما مردم
بیشتر و بیشتر از این رسانه دور میگردند.
0910...

سالم ،خسته نباشید .روزنامه آفتاب روزنامه خیلی
خوبی اس��ت و از خواندن آن لذت میبرم .متاس��فانه
دسترس��ی من به روزنامه آفتاب خیلی کم است چون
در محل��ه ما دک��ه روزنامه آفتاب نمی آورد .باتش��کر
ازقزوین
0912...

آقای جلیلی! برای ملت روش��ن کنید شش سال
پرونده هستهای دست شما بود چه کردید و چه گلی
س��ر ملت زدیدکه آقای ظریف وتیمش��ان نتوانستند
انجام دهند شما نه تنها هیچ کاری نکردید بلكه مشکل
روی مش��کل اضافه کردید حاال نقش مدعیالعموم را
هم بازي میكنيد حرفهای دکتر والیتی هم فراموش
نشود.
0918...

لطف��ا در رابطه با اعزام نماینده ایران به نمایش��گاه
اکسپو ،گزارشی منتشر بفرمایید.
0914...

پیام های مردمی در صفحات9-8-6-2

88318556-88318555

aloaftab@gmail.com

هر بار که در تابستان باران تندی بیاید خیابانهای
تهران را سیل برمیدارد .در سالهای اخیر بسیاری از
س��ازه های آبی تهران نیمه کاره رها ش��ده اس��ت در
حالیکه ش��هردار تهران مرتبا به خارج از کش��ور سفر
مینماید .دو باره سیل خیابانهای تهران را فرا گرفت.
0910...

گفتارها و پژوهشهاي دکتر منصور ثروت

زندگینامه
عل��ی اس��فندیاری در پاییز س��ال  1315ﻫ.ق مطابق ب��ا 1274ﻫ.ش در دهکده
دورافتادهای در مازندران به نام یوش به دنیا آمد و در شب  13دی ماه سال1338
شمسی در تهران درگذشت و دفن شد .در سال  1372پیکر او را به دهکده یوش
انتقال دادند و تدفین کردند.
الس��لطنه ،مردی ش��جاع و آتشی مزاج ،از افراد یکی
پدر نیما ،ابراهیم خان اعظام ّ
از دودمانهاي قدیمی مازندران محس��وب میشد و در این ناحیه به کشاورزی و
گلّ��هداری مش��غول بود .مادرش نیز از خاندان علم و هن��ر به نام طوبی بود .پدر،
او را اس��ب س��واری و تیراندازی یاد داد که تقریباً تا اواخر عمر بدان عالقه داشت
و ش��بها به او«س��یاق» آموخت ،مادر نیز آنچه از حکایات هفت پیکر نظامی و
غزلیات حافظ از حفظ داشت بدو تعلیم داد.
ّ
یوش ،آن روستای کوچک ناشناختهای که نیما در آنجا بهدنیا آمد ،تا آخر عمر با
روح و روان ش��اعر پیوند دائمی خورد و هر وقت از آن مکان دور ش��د نوستالوژی
ادبیات ایران دو نفر هس��تند که زادگاه خود را
زادگاهش را به دوش کش��ید .در ّ
جاودانه ساختهاند ،کوه نه چندان سترگ حیدربابا در شعر شهریار و یوش در نام
و در ش��عر ش��اعر نوپرداز .عالقه به یوش و در کل نور مازندران در قلب و شعر و
حواس او باقیماند و لحظهای از آن جدا نشد.
نیما وقتی از زادگاه و والیتش س��خن میگوید ،آنقدر عش��ق و احس��اس در آن
میجوش��د که میشود گفت ش��عر در نثر س��یالن مییابد .در یکی از نامهها به
دوس��ت نقّاشاش ،ارژنگی ( 13فروردین  )1308ت ّک��های دارد که به قصد دیدار
م��ادر به«ایزده» رفته اس��ت ،جایی که به قول او دوردس��تترین نقطه وطناش
میباش��د ،آن قطع��ه چنی��ن اس��ت«:در آن جا[ای��زده] وقتی چن��د ماهه بودم
بزرگ ش��دم .بهتر این بود ایزده را شمش��اد اس��م بگذارند چ��ون از یک جنگل
شمشاد احاطه شده .مثل زنجیری است که به پای دریا بسته شده است .در هیچ
سد است .فصل بهار النه بلبل
جای س��احل مانند ندارد .در مقابل دریا ،مثل یک ّ
میشود .خوشا به حال ناکتا و مادرم و بهجت .خانه آنها نه در دارد و نه دیوار ،در
ساحل رودخانه ساکتی است که به دریا میریزد .پشت بامشان علف است .کام ً
ال
مونسش��ان بیابان و جنگل! وحوش تا پشت در اتاقشان تر ّدد میکنند .هر وقت
هیزم میخواهند در زیر همین اتاق مینش��ینند ،میروند جنگل هیزم میآورند.
در جوارش��ان گاوش��ان و مرغش��ان منزل دارد .نه بهار از آنجا مخفی اس��ت نه
زمس��تان ،طبیعت را میبینند .متف ّکر و مستقل و آزاد بار میآیند .زیردستشان
بنفشه میچینند .از باالی سرشان مرغان دریا را صید میکنند .صدای پرهاشان
در شبهای تاریک مثل این است که به سیم زیرینساز کوچکی ،تک تک میزنند.
یفهمند در دنیا هستند و زندگی میکنند.
وقتی که از اتاقشان بیرون میآیند ،م 
نه از اخبار میپرس��ند و نه از اغتش��اش .با کسی دش��منی ندارند و کسی با آنها
دش��منی نمیکند .هر وقت آفتاب میافتد به آفتاب مینش��ینند ،مثل پرندگان
عده من ّزه،
گرم میشوند ...شغل اینها یا زراعت یا حشمداری یا نوبانی است .تمام ّ
مقدس ،در زیر پاهاشان عظمت بود و پستی نامرئی بود.
همه س��ربلند .تمامشان ّ
تا عمر دارم از آنها باید حرف بزنم .هر چه هستم چون از بین آنها بهوجود آمدهام،
مدیون آنها خواهم بود».
باری نیما دوران کودکی خود را همراه برادرش الدبن ،دو خواهرش ناکتا و بهجت
در چنین جاهایی بزرگ ش��د .تا دوازده س��الگی را در دامان طبیعت و در میان
ش��بانان و ایلخیبانان گذراند که به هوای چراگاه ،به نقاط دور ،ییالق و قش�لاق
میکنن��د و ش��ب ،باالی کوهها به دور هم جمع میش��وند و آت��ش میافروزند.
او بعدها از سراس��ر دوران کودکی ،به گفته خودش جز زد و خوردهای وحشیانه
و چیزهای مربوط به زندگی کوچنشینی و تفریحات ساده در آرامش یکنواخت و
کور و بیخبر از همه جا ،چیزی به خاطر نداشت.
«نیما ،خواندن و نوشتن را در زادگاه خود نزد آخوند ده آموخت .میگوید آخوند
ک مرا
م��را در کوچه باغها دنبال میکرد و به باد ش��کنجه میگرف��ت .پاهای ناز 
به درختهای ریش��ه و گزنهداری میبس��ت و با ترکههای بلندی میزد و مجبور
میک��رد به از بر کردن نامههایی که معموالً خانواده دهاتی به هم مینویس��ند و
خودش آنها را به هم چسبانیده و برای من طومار درست کرده بود».
در دوازده س��الگی نیما ،پدر و مادرش به تهران نقل مکان کردند .س��ال 1291
شمس��ی ،س��ال ورود او به همراه برادرش به مدرسه س��نلویی ،مدرسهای از آن
کاتولیکهای فرانس��وی است .تصدتفیامه پایان کالس پنجم و تصدتفیامه پایان
متوس��طه به زبان فرانس��ه از همین مدرسه صادر شده است و در آن از نیما
دوره
ّ
با عنوان میرزا علیخان یاد ش��ده اس��ت .وی عالوه بر مدرسه سن لویی همزمان
در مدرس��ه خان مروی نیز تحصیل میکرده اس��ت .در خان مروی نیما از زمره
معلّمانش فقط از آقا ش��یخ هادی یوش��ی که عربی تدریس میکرده اس��ت یاد
میکن��د .گواهی ف��راغ از تحصیل نیما به همراه برادرش الدبن در  14س��رطان
 ،1335مطابق با  15ژوئن  1917انجام گرفته اس��ت و نیما در این زمان بیس��ت
سال داشته است.
نوشتهاند که نیما«در مدرسه خوب کار نمیکرد و تنها نمرههای نقاشی و ورزش
بچهها گذشت.
به دادش میرس��ید .س��الهاي ا ّول مدرس��هاش به زد و خورد با ّ
هنر او خوب پریدن و فرار از محیط مدرس��ه بود .ا ّما بعدها در مدرس��ه مراقبت و
تش��ویق یک معلّم خوشرفتار ،که نظام وفا ،ش��اعر به نام باشد ،او را به خط شعر
گفتن انداخت».
«در جوانی ب��ه دختری دل باخت ولی چون دلبر به کیش دلداده نگروید ،پیوند
محبت گسیخت و شاعر که در عشق نخستین شکست خورده بود ،با یک دختر
ّ
کوهستانی به نام صفورا آشنا شد .پدر نیما میل داشت که او با صفورا ازدواج کند
ولی صفورا حاضر نش��د به ش��هر بیاید و در قفس زندگانی شهری زندانی شود و
ناگزیر از هم جدا شدند .نیما دیگر او را ندید و مدتها اندیشه عشق بر باد رفته،
خاطر پریشان او را به خود مشغول داشت».
بعدها در  29س��الگی با دختری به نام عالیه جهانگی��ر ازدواج و تا آخر عمر با او
زیس��ت .این ازدواج در شش��م اردیبهشت ماه س��ال  1305انجام گرفت .عالیه،
فرزند میرزا اسماعیل شیرازی ،خواهرزاده انقالبی و نویسنده مشهور شهید میرزا
جهانگیر صور اس��رافیل بود .تنها اوالدی که از این وصلت به یادگار ماند پس��ری
بود به نام شراگیم.
علی اس��فندیاری در س��ال  1300شمس��ی نام خ��ود را به نیما که ن��ام یکی از
اسپهبدان طبرستان بود بدل کرد و از این تاریخ بدین نام شعر سرود و به همین
اس��م شهرت یافت .بهواقع در ا ّولین س��الهای صدور شناسنامه نام وی با عنوان
نیماخان یوشیج دریافت شده است.
نخس��تین ش��غل اداری نیما در س��ال  1298شمس��ی در وزارت مالیه بوده که
روحیه وی با کار
هش��ت سال دوام داشته اس��ت .ولی طبیعت شاعرانگی و تباین
ّ
کسلکننده اداری موجب وداع با این شغل شده است .بنابراین وی تا سال 1305
یعنی هنگام ازدواج شاغل بوده است .ا ّما وقتی همراه همسرش در مهر ماه 1307
به بارفروش (بابل) رفتند او دیگر نه شغلی داشت و نه درآمدی .در نتیجه زندگی
آن دو از طریق حقوق همس��رش عالیه خانم که معلّم بوده تأمین میشده است.
مورخ  28مرداد  1308به برادرش الدبن روش��ن اس��ت که چقدر از این
از نامه ّ
بابت افس��رده خاطر است .مینویسد :زنم مدرس��ه داشت و اطفال پیش او درس
میخواندند و من مثل یک حیوان موذی به طفیل او میگذراندم».
در سال احتماالً آبان ماه  1308به رشت منتقل شدهاند و عالیه خانم اینجا مدیر
مدتی را از حدودا ً دیماه  1308تا اردیبهشت 1309
مدرس��ه بوده است .سپس ّ
در الهیجان به س��ر میبرند .کماکان نیما بیکار است و همسرش شاغل و از مهر
 1309به بعد تا آخر س��ال  1311در آس��تارا مشغول میش��وند .در آستارا نیما
مجددا ً به اداره فرهنگ و تدریس برگش��ته و در مدرسه حکیم نظامی به تدریس

روحیه سرکش و
متوسطه پسران و دختران مشغول شده است .ولی با
در بخش
ّ
ّ
شاعرانهای که داشته با کسی از همکاران نمیساخته و پیوسته اختالف نظر وجود
داش��ته است تاجاییکه با رئیس مدرسه کار به شکایتبازی میکشد و نتیجه به
نفع مدیر و انتظار خدمت و در نهایت اخراج نیما منجر میشود.
در آس��تارا نه او میتوانست با همکاران بس��ازد و نه با مردم محلّی افت و خیزی
داش��ته باش��د و ارتباط زبانی -به مناسب ترک زبان بودن آس��تاراییها -برایش
سخت بوده است و هرگز نمیتوانسته خود را با فرهنگ و فضای اجتماعی آن شهر
وفق دهد .چنانکه میگوید« :آستارا برای من همان حال را دارد که یک مریضخانه
برای س��ربازی مجروح که از صحنه جنگ برگش��ته و او را به آن مریضخانه پناه
دادهاند».
از توصیفهای گوناگون نیما نس��بت به مکان زیس��ت ،معیش��ت و گذران ما ّدی
زندگانی روش��ن میش��ود که درآمدشان متناسب با ش��أن اهل فرهنگ نیست.
ّ
محل زندگی او چنین اس��ت« :خانهای را که امس��ال کرایه کردهام خیلی نزدیک
به دریاس��ت .یک اتاق ،چهار صندلی ،یک می��ز ،چند جلد کتاب ،چند تصویر از
اشخاصی که با دست خودم به آنها قابهای سیاه کاغذی زدهام ،یک چمدان ،یک
توده اوراق پریش��ان ،دو ،س��ه تا یادداشت به دیوار ،یک زن و یک گربه که همدم
من و اوست ،این زندگانی من است».
عدم س��ازگاری با مردم محل ،نبود دوستی صمیمی یا خانوادهای قابل معاشرت،
ندانس��تن زب��ان ترکی جهت ایج��اد ارتباط ،همگی او را عصبی میکرده اس��ت.
میگوید« :مثل شیطان از بهشت رانده شدهام .من در آستارا مثل یک آدم تارک
دنیا فراموش��کار شدهام .بس که صدای خودم را شنید ه بودم ،نزدیک بود کم کم
مدتهاست مثل اینکه در وطن اموات منزل گرفتهام
از صدای خودم وحشت کنمّ .
ب��ا وجود این ک��ه از یک طرف من جنگلهای انبوه تالش و از طرف دیگر منظره
قشنگ بحر خزر است ،به نظر میآید که در محبس گرفتارم« ،».به قدری از مردم
و از همه چیز دورم که هم فراموش شدهام و هم شخصاً خودم نمیخواهم به مردم
بپردازم .با همه ق ّوه در عین حیات مردهام .امروز آن منتهای بحران احساسات من
عدهای همفکر دارم که ًاّ
اقل بهواسطه معاشرت با آنها رفع دلتنگی بشود
است .نه ّ
و ن��ه قادرم بر اینکه دنیا را به دس��ت خودم برای خ��ودم محبس قرار ندهم .این
توانایی به کلی از من سلب شده است .در گوشه این ساحل مثل جغد زندگی را
شدت تنهایی فریاد بزنم،
به پایان میرسانم مثل صوفیهاي قرون وسطی .اگر از ّ
فریاد من به خود من بازگشت میکند».
موقعیتی نقش��ه میکش��د تا به کمک دوس��تی به نام
نیم��ا برای فرار از چنین
ّ
حس��امزاده پازارگاد ،به ش��یراز برود ،ش��اید از این مخمصه نجات یابد و ش��اید
موفقیته��اي ادبی هم برایش فراهم ش��ود ».ولی این
«در آنجا اس��باب بعضی
ّ
خواسته نیز به بار نمینشیند.
ناکامی نیما از رفتن به ش��یراز ش��رایط روحی و روانی او را درهم ریخت و هرچه
بیشتر از مردم دوری گزید .خانهاش را از شهر به بیرون شهر انتقال داد تا هر چه
کمتر با مردم محش��ور ش��ود .میگوید« :در این جور جاها در حقیقت باید نایب
مناب جغد بود .برای همین اس��ت که امس��ال دور از دریا و در انتهای یک خرابه
موفقیت را میبینم ».خواب کدام
طوالنی منزل گرفتهام .در این ویرانه خواب روز
ّ
موفقیت روشن نیست.
ّ
ناسازگاری با همکاران ،جنگ و جدال با رئیس مدرسه و سوءظن نسبت به مردم
به شکلی کام ً
ال بحرانی در این نامه خطاب به ارژنگی روشن است:
ً
سرحدی
موقعیت
به
نظر
عالوه
به
ندارم.
معاشرت
کس
چ
هی
با
ا
تقریب
«در آس��تارا
ّ
ّ
که با اندک معاش��رت و بهانه انسان متّهم میشود .در حقیقت آستارا یک قصبه
کوچک اس��ت که به واس��طه بیکاری ،مردم را خبرچین بار آورده اس��ت .از همه
اینها گذشته آن لیاقت علمی و آن سادگی ذاتی را هم ندارند که انسان بتواند با
چند دقیقه صحبت ،با آنها رفع دلتنگی کند ...کدام پرنده اس��ت که بپرد و من
کینه آن پرنده را در دل نداشته باشم ،عیناً مثل جغد».
به هر حال از مجموع گالیههای نیما در این س��ه س��ال روشن است که او تا چه
اندازه ناراحت و غمگین بوده است ،نیمایی که علیرغم بیکاری پیوسته در بابل از
برخورد با مردم و هم صحبتی با آنان ّ
لذت میبرده است برعکس در آستارا هرچه
بیشتر میکوشیده از ارتباط با مردم حذر کند.
وضعیت اداری خویش آس��تارا را ترک کرده به
در فروردین  1312برای تعقیب
ّ
تهران میرود .پرونده نیما به خواست تهران از «اداره معارف آذربایجان» به تهران
منتقل میشود .نتیجه مطالعه پرونده در تهران آن است که به نیما میگویند به
آس��تارا برنگردد .پرونده حاکی از آن اس��ت که نیما نامرتّب به مدرس��ه میرود و
در مجموع «مبتال به مرض عصبانی» اس��ت .خالصه آن که وی در س��ال 1313
اخراج میشود.
نیما در س��ال  1317دوباره به اس��تخدام وزارت فرهنگ درآم��د و کارمند اداره
موسیقی شد .بنابراین از  1313تا این تاریخ یعنی چهار سال ظاهرا ً بدون درآمد
و بیکار بوده است .میشود حدس زد سالهای  1317تا  1320باید شادترین ایّام
همت مینباشیان افسر موسیقیدان
زندگی نیما بوده باش��د .زیرا این مجلّه که به ّ
نش��ر مییافت هیئت تحریریه بسیار ارجمندی داش��ت؛ صبحی مهتدی ،صادق
هدایت ،عبدالحس��ین نوشین ،ضیاء هشترودی ،حسین خواه و خود نیما در جزء
این هیئت بودند .نیما توانست پانزده شعر از اشعار خود را مانند اندوهناک شب،
گل مهتاب ،پریان ،غراب ،مرغ غم ،ققنوس ،کرجی را در این مجلّه انتشار دهد.
متأس��فانه عمر این نشریّه کوتاه بود ،پس از شهریور بیست و اشغال ایران ،مجلّه
ّ
موس��یقی پس از انتش��ار  35شماره تعطیل ش��د و دوباره نیما از وزارت فرهنگ
منتظر خدمت گردید.
پس از ش��هریور بیست روشن نیس��ت که آیا در مقطع زمانی دیگری نیما به سر
ش��غلی رسمی و ثابت و دولتی بازگشته است یا نه ،ولی از گفته آل احمد معلوم
اس��ت که باالخره «شندرغاز» حقوقی میگرفته اس��ت .در بررسی چهل و چهار
مورخ
مورخ هستند نامه ّ
نامهای که از سیروس طاهباز منتشر کرده است و اکثرا ً ّ
س��وم خرداد  1322احتماالً خطاب به ناتل خانلری ،نش��ان میدهد که نیما در
یوش است .لیکن نامههایی که در تاریخ  27تیر  1323به شهریار نوشته و برخی
دیگ��ر مانن��د نامه بهمن  1326خط��اب به تولّلی 14 ،خ��رداد  1330خطاب به
شاملو و  1332باز خطاب به شاملو و آل احمد از تهران میباشد و حتّی سال34
محصص و ج ّنتی عطایی نوش��ته اس��ت و کلمه تجریش
که نامههایی خطاب به ّ
طی این س��الها نیما در تهران و در
را زیر تاریخ دارد ،نش��ان میدهد ّ
حداقل در ّ
همان تجریش میزیسته است .بنابراین چون مابین سالهای  1317تا  1321هیچ
نامهای از نیما خطاب به کس��ی نیس��ت و احتمال میرود به خاطر اشتغالش در
مجلّه موس��یقی بوده معلوم اس��ت که بالفاصله پس از شهریور بیست او به یوش
مهاجرت کرده و س��پس حدود  1333مجددا ً به تهران بازگشته است و تقریباً تا
مقر اصلیاش تهران بوده و هر سال غالباً به دیدار یوش میرفته است.
سال فوت ّ
مورخ به هش��تم مرداد  1338از یوش اس��ت که اگر سیزدهم دی
آخرین نامه او ّ
س��ال  1338را که شاعر درگذشت در نظر داشته باشیم نیما این نامه را پنج روز
و پنج ماه قبل از فوت در برابر سؤال پسرش که در انتخاب رشته تحصیلی مر ّدد
بوده نوشته است.
به هر حال نیما در طول شصت و چهار سال عمر ( )1338-1274زندگی پرفراز و نشیبی
را از سر گذراند .وی در بحرانیترین عصر حیات اجتماعی -سیاسی ایران و جهان
طلوع و غروب کرد .در این شصت و چهار سال نهضت جنگل به پایان رسید ،سلسله
قاجار بدرود گفت ،س��لطنت پهلویها آغاز گردید ،حکومت کمونیس��تی شوروی
بهدست لنین برپا شد ،جنگ جهانی ( )1318شروع و ایران اشغال گردید ،رضاشاه
در 25ش��هریور  1320به تبعید رفت ،حزب توده در همان سال بنیان نهاده شد و
مصدق پدید
در  1327پس از ترور شاه در دانشگاه تهران غیرقانونی گردید ،نهضت ّ

آفت�اب ی�زد :این روزها بوی پاییز میآید ،صدای پای پاییزی که برای هر روز آن میتوان هزاران خاطره را مرور کرد و اما در بررس��ی زندگی نیما
میخوانیم که این شاعر تأثیرگذار از متولدین پاییز است 120 .سال قبل نیما یوشیج قدم به عرصه زندگی گذاشت و اگرچه زندگی نسبتا کوتاهی
داش��ت اما ماندگاری و جاودانگی او قابل تأمل و توجه اس��ت و همواره اهل ادب و اندیش��ه به این ش��اعر ،نگاهی ویژه داشته اند .دکتر ثروت استاد
دانش��گاه ش��هید بهشتی که پیش از این نیز از ایشان یادداشتهایی داشته ایم ،بخشهایی از درس گفتارها و پژوهشهاي گسترده خود را ـ که در
آیندهای نهچندان دور منتشر خواهد شد ـ در اختیار ما قرار داده اند که در دو قسمت تقدیم خوانندگان آفتاب یزد خواهد شد .بخش نخست درقالب
نوشتاری که در پیش روی دارید به زندگی ،خاندان ،آثار و بخشهایی از شخصیت او ارتباط دارد و بخشی دیگر به اندیشه و فعالیتها که در آینده
و شاید تا زمستان  94تقدیم شود.
مصدق س��قوط و
آمد و نفت ملّی ش��د ،بعد کودتای  28مرداد  1332پدید آمد و ّ
محمدرضا شاه پایههای قدرت و استبداد را پایهریزی کرد.
ّ
امنیت ،جنگ و آش��وب ،مرافعات
س��الهایی که نیما زیس��ت ،عدم ثبات ،عدم ّ
حزبی ،فقر و فا ّقه ،بیماریهاي کشنده ،فئودالیسم و خانخانی ،استبداد و اختناق،
استعمار و مداخالت خارجی نگذاشت نیما و هم نسالن وی لحظاتی را به خوشی
و آرامش بگذرانند .همه این ش��رایط مسلّماً در دگرگونی ذهن و زبان و طرز فکر
نیما با آن هوش سرشاری که داشت بیتأثیر نبود و میتوان همه را در آثار به جا
مانده از نیما چه به شعر و چه به نثر آشکارا مالحظه کرد .پس میتوان گفت نیما
متعدد ملّت ایران بود و این اندوه و خشم فراوان
در تمام عمر عزادار شکستهاي
ّ
که در اشعار او پراکنده است بیتأثیر از این حوادث نیست.
خانواده
آنچه از اس��ناد موجود روش��ن اس��ت ،نیما یک برادر به نام الدبن و دو خواهر به
نامهاي ناکتا و بهجت داش��ته اس��ت .مهربانی نیما نسبت به پدر ،مادر ،خواهران
و برادر غیرقابل وصف اس��ت .از او نامهای خطاب به پدر نیس��ت تا دقیقتر روابط
آن دو را مش��خص کنیم ،ا ّما در جوف نامههای دیگرش روش��ن است که به پدر
متعددی خطاب به
بس��یار عالقه داشته و او را نیک میستوده است .ا ّما نامههای
ّ
م��ادر دارد ک��ه کام ً
محبت و در عین حال اندوه از دور بودن از وی
ال از آنها بوی ّ
قابل درک است.
از می��ان این دو خواهر بیش��تر مکاتبات نیما با ناکتا اس��ت .ب��ه بهجت با عنوان
«بهج��ت کوچولو» یکبار نامهای کوتاه نوش��ته و یکبار ه��م در نامهای (فروردین
 )1309از مادرش پرسیده«خیلی میل داشتم بدانم بهجت در تحصیالتش تر ّقی
والسالم.
کرده است یا نه و به کدام مدرسه میرود؟» ّ
حساس است و
مورخ  1302خطاب به ناکتا نش��ان میدهد که ناکتا بس��یار ّ
نامه ّ
غصه دوری برادرانش را میخورد .در این نامه نیما توصیه میکند اروپایی
ظاهرا ً ّ
باشد .مینویسد« :اروپایی که اینقدر چابک و ر ّقاص و صاحب عزم است ،برای این
است که مجذوب ما ّده و صورت است و کمتر روحانی میشود .تو هم عزیزم این
ذاتیت بده ،فقط روح بلند
چند ماهه را اروپایی بش��و! نمیگویم تغییر طبیعت و ّ
پروازت را جلو حرکات عالم طبیعت اغوا نکن».
در مرداد  1305از محتوای نامه نیما خطاب به «مادر محزون» معلوم اس��ت که
برای ناکتا مشکلی پیش آمده است .زیرا مشخص است که او دائم گریه میکند.
به مادر س��فارش میکند «باید به ناکتا نصیحت کرد قدری به آتیهاش فکر کند.
به صحرا برود ولی از رفتن به مجالس ش��مر و یزید اجتناب داشته باشد .زندگی،
که میشود آن را به جنایات متّصله بههم تعبیر کرد به خودی خود تعزیهای است
که به آن عادت کردهایم .اگر میخواهی ناکتای تو ناخوش نش��ود او نباید بهکار
بیفایده بپردازد».
از یک نامه دیگر (دی ماه  )1306معلوم اس��ت که ناکتا ش��عر میس��روده است و
س��رودههای خود را به برادر میفرستاده اس��ت ،یحتمل که قضاوت کند .نیما در
جواب نوشته است« :عیب و نقصی که در این شعرها وجود دارد ،بیجرئت نشوی،
توجه من واقع میشود این است
در بعضی الفاظ آن است .چیزی که همیشه طرف ّ
که ببینم پس از درس��ت شدن الفاظ ،میتواند ش��عر هم درست باشد؟ گوینده را
ممکن است شاعر اسم برد؟ شعر نه لفظ است ،نه توازن الفاظ است و نه قافیه .فکر
کن .هر سه شعر حکایت از تازگی و روح داشت ،هر سه را پسندیدم .از این جهت
مطمئن باش .از امروز تو روز ا ّولی است که شعر میگویی» و ...و مقداری توصیه.
ا ّم��ا الدبن ،برادرش انگار مهمترین بهانه زیس��تن او اس��ت .الدبن برادر کوچکتر
نیماس��ت .چنانکه پیش��تر گفتیم همراه او به مدرس��ه س��نلویی رفت و با هم
فارغالتّحصیل شدند .برعکس نیما او ف ّعاالنه وارد سیاست و یکی از اعضای حزب
عدالت ایران ش��د .مقارن کودتای رضاخان به ش��وروی رفت .سرنوشت نهایی او
نامش��خص اس��ت اینکه آیا به مرگ طبیعی فوت کرده است یا مانند بسیاری از
اعضای آن حزب ،شامل تصفیه زمان استالین شده است .چندین نامه خطاب به
الدبن از نیما باقیمانده اس��ت .اغلب آنها پس از مهاجرت برادر اس��ت .اگر چه از
فحوای نامههای نیما میشود فهمید که الدبن نیز چند نامه به نیما نوشته است
حد کارت پستال است و یا چند جمله بیش نیست و از برخی از
ولی آن نامهها در ّ
نامهها نیز پیداست که پاسخی نداده است .به فرض وقتی دوبار نیما از او خواسته
اس��ت که در مسکو بگردد و نسخهای از تاریخ طبرستان و دیوان امیر پازواری را
پیدا کند و به او بفرستد پاسخ مثبت نیست .گرچه نیما یکبار در نامه  10مرداد
 1305ب��ه ناکتا خبر میدهد که الدبن در مس��کو در آکادمی دیپلماتیک درس
میخواند ولی ادامه این تحصیل معلوم نیس��ت به کجا کشیده است .به هر حال
آخرین نامه نیما به الدبن تاریخ  29اسفند  1310از آستاراست و پس از آن این
مکاتبات قطع شده است.
همچنین از مکاتبات نیما میشود فهمید که پس از مرگ پدر ،مشکالت و مسائلی
مورخ
در اداره ارث و میراث نیز باید پدید آمده باش��د و میش��ود ای��ن را از نامه ّ
مرداد  1308به الدبن حدس زد .مینویس��د« :چیزی که باید به آن فکر کنی و
طماع قدیمی داریم که بهواسطه
سری در بین خودمان بماند اینکه یک دایی ّ
مثل ّ
بیعرضگی و بیقیدی من نسبت به امور خانه و مزرعه ،اص ً
ال تقدیر این خانواده را
به سلیقه خود میخواهد مغشوش کند».

این موضوع را نامه دیگر نیما خطاب به مادرش (بدون تاریخ) تأیید میکند« :من
ده تومان از پولی را که برای خریدن اتومبیل قرض گرفته بودم ش��خصاً به وکیل
دعاوی خود داده بودم .خان دایی که از این خبر داش��ت .میبایس��ت گفته باشد
که این مبلغ جزء صورت نیاید .بهعالوه صورت تخمینی به چه کار من میخورد؟
اص�ل ً
ا خانهای که ثبت نش��ده ،خان��های که من از آن هیچ خی��ر ندیدهام ،خیال
میکنم اص ً
ال چنین خانهای وجود ندارد .دنیا خانه من است».
ا ّما در نگاه به خانواده ش��خصی نیما که ش��امل او ،همس��رش و پسرش شراگیم
میشود باید گفت نیما اص ً
ال با معیارهای جاری نه شوهر خوبی است و نه پدری
مسئولیت اداره خانواده بر دوش زن خانه است .عالیه خانم
مسئول .تمام زحمت و
ّ
کارمندی اس��ت مرتّب که غالباً از درآمد او امورات معیشتی میگذرد و مرد کلّه
ش��ق که هر از چند گاه به همین موجب یا منتظر خدمت است یا اخراج .گرچه
قضیه بس��یاری اوقات خجالت زده است .چنانکه در نامه (مرداد  )1308به
از این ّ
الدبن مینویسد« :باز زن بیچارهام مدیره مدرسه است و باید خرج مرا بدهد و مرا
با خودش به لنگرود ببرد ».در رش��ت که اقامت دارند آدمی اس��ت که یک بار به
سینما رفته است و پشیمان از اینکه «سینما هم پول فراوان الزم دارد ».همیشه
از بیپولی مینالد .از آستارا به خانلری نامهای ( )1309نوشته است که «اگر مرقد
آقا چاپ شده  25جلد بفرست .برای اینکه این روزها خیلی بیپول هستم و خودم
آنها را به فروش میرسانم».
تحملپذیر نیست .باالخره سروصدا درمیآید .نیما
زنی
وضعیتی برای هیچ
چنین
ّ
ّ
از سال  1305که با عالیه ازدواج کرد تا  1311که در آستارا معلّم شد از نظر مالی
پیوسته نیازمند به عالیه خانم بوده است .همان مقدار اندک حقوقی هم (25تومان
در ماه) که در آس��تارا میگرفت بر اثر ناس��ازگاری با مدیر و مدرسه که منجر به
حداکثر سه سال طول کشید و دوباره محتاج دست عالیه
اخراج او در  1313شد ّ
شد .نتیجه چنین رفتارهایی است که در  7آبان  1308به الدبن مینویسد زنش
در رش��ت مدیر شده و او «ش��خصاً خودم بیکارم .شاید بتوانم شاگرد پیدا کنم تا
ادبیات و فرانس��ه درس بدهم و کمتر سرزنشهای
علم التّربیه یا معرفهالنفس یا ّ
زنم را راجع به اینکه چرا هیچ عایدی ندارم ،بشنوم».
وضعیتی نس��بت به خانواده باقی ماند.
میش��ود گفت نیما تا پایان عمر با چنین
ّ
گزارش اواخر عمر وی از زبان آل احمد گویای همین حقیقت است« .شندرغازی
از فرهن��گ میگرفت و خرج خانه و رس��یدگی به کار منزل ،اص ً
ال به عهده عالیه
خانم بود .برای بانک ملّی کار میکرد و حقوقی میگرفت و پیرمرد روزها در خانه
میماند .بعد که عالیه خانم بازنشس��ته ش��د کار خرابتر شد .بارها از او شنیدهام
پدر نیس��ت و اص ً
ال در بند خانه نیس��ت و پسر را هوایی کرده است .پیرمرد فقط
بچه بود و کالم پدر هم بد جوری نفوذ داشت
تک
هم
پسرش��ان
اهل ش��عر بود و
ّ
که دفتر و کتاب و مشق را مسخره میکرد .پیرمرد در امور عا ّدی زندگی بیدست
و پا بود .درمانده بود»...
امروزه که همه جا نام نیما با چه احترامی برده میشود و آوازه او از مرزها گذشته
اس��ت هیچ کس از زحمت و رنجی که عالیه خانم برده اس��ت و با صبوری چنین
مردی را تا پایان عمر اداره کرده است نام نمیبرد و حق آن است که اعتراف کنیم
اگر عالیه خانم در زندگی نیما نبود شاید نیمایی هم وجود نمیداشت.با همه این
احوال خیلی نمیشود نیما را مذ ّمت کرد .بسیاری از متف ّکران زندگی ما ّدیشان
مانند نیما بوده است« .سقراط نیز کار نمیکرد و به فردای خود نمیاندیشید .در
خانه خود زندگی خوشی نداشت و از زن و فرزندان خود غافل و در نظر همسرش،
به هیچ دردی نمیخورد .تنبلی بود که برای خانواده خود بیش از آنچه نان بیاورد،
افتخار و احترام کسب میکرد».
آثار نیما
قصه را نیما در  1339ﻫ.ق.
قصه رنگ پریده اس��ت .این ّ
نخس��تین اثر منظوم نیماّ ،
( 1299شمسی) سرود و یکسال بعد انتشار داد .این منظومه قریب به پانصد بیت
مس��دس) اس��ت« .سند اتّهامی است که شاعر به
به وزن مثنوی مولوی (بحر هزج
ّ
ضد جامعهای که در آن میزیسته ارائه داده است .در این منظومه مفاسد اجتماعی
ّ
مستقیماً تصویر نشده ،بلکه شاعر در آن ،داستان دردناک خود را بازگفته است».
قسمتهای آغازین این اثر در هفتهنامه مشهور قرن بیستم میرزاده عشقی چاپ
ش��ده است .ا ّولین قسمت در شمارههای  14به تاریخ  24حوت (اسفند) ،1301
مقدمه و یک بند از افس��انه و در شماره  15به تاریخ  28حوت هشت بند
ش��امل ّ
و س��ومین قسمت شامل هش��ت بند و نیم دیگر در شمارههای  17به تاریخ 23
حمل (فروردین) .1302
مفصل افسانه در مجموع اثری است ابتدایی
ش��عر
آن
کنار
قصه رنگ پریده و در
ّ
ّ
که بر فضای آن بیش��تر روح رمانتیک و نیمه عاشقانه حاکم است تا اندیشههای
ناب اجتماعی و جهانبینی عمیق شاعر .در باب عشق نیز نیما به روش جدیدی
گرایش دارد که حتّی عشق عارفانه را نیز رد میکند:
حافظا این چه کید و دروغست
نالی ار تا ابد ،باورم نیست
کززبان میو جام ساقی است
ی است
که بر آن عشقبازی که باق 
من بر آن عاشقم که رونده است (افسانه)

قصه کوتاه دیگر مانند چش��مه کوچک ،خروس و روباه،
«قصه رنگ پریده و چند ّ
ّ
بز ملاّ حسن مسئلهگو ،اگر چه از افکار اجتماعی گوینده حکایت میکند ،قطعات
س��نگین و جاافتادهای اس��ت که از حیث ش��کل و قالب و مضمون و طرز بیان
هیچگونه فرق اساسی با آثار گویندگان قدیم ندارد .در این منظومهها شاعر جوان
مش��ق شاعری میکند و پیداس��ت که هنوز راه خود را پیدا نکرده ...ا ّما گویی او
خود احساس میکند که ساختن شعر جزیل منسجم ،از قماش کهنه و پوسیده
دیگران کار او نیس��ت و صدها دیوان ش��عر از این نوع ،فضیلت و مزیّتی برای او
تدارک نخواهد دید .پس از راه دیگری میرود و با سرودن قطعهای شب و افسانه
شخصیت هنری وی هستند
نخستین اش��عار دوره جوانی خود را که ارزش��یاب
ّ
بهوجود میآورد انقالبهاي  1340-1339ﻫ.ق .ش��اعر را به کنارهگیری و دوری
از مردم و هنر خود وادار کرد».
در میان جنگلها و سر کوه ها ،طبیعت ،هوای آزاد و انزوا ،فکر و ّنیت شاعر تقویت
شد و نوبت آن رسید که او دوباره به هنر خود برگردد.
مقدمه کوچک��ی در روزنامه قرن
«مدت��ی بعد چند صفحه از منظومه افس��انه با ّ
بیس��تم ،کس��یکه نیما او را همعقیده خود کرده بود ،منتشر شد .افسانه گرچه
مش��روطیت و ادب قدی��م و دنیایی که
حدفاصل��ی بود بین ش�ّل�اّ قهای توفانی
ّ
ّ
ادبیات آن زمان را
دنیای
کافی
ح��د
به
ا
نیم��ا بعدها به ایجاد آن توفیق یافت ،ا ّم
ّ
ّ
خش��مگین کرد ».قطعهای ش��ب نیز برای نخستین بار در روزنامه هفتگی نوبهار
ملکالشعرای بهار چاپ شده بود که در آن ایّام جنجالی بهپا کرد».
«بعده��ا یک قس��مت از منظومه محب��س که طرز وصف و مکالم��ه را در مقابل
افکار میگذاش��ت در منتخبات آثار معاصر منتش��ر شد .در سال  1305شمسی
دفترچهای از اشعار نیما که منظومه خانواده و سه قطعه کوتاه شیر ،انگاسی ،بعد
از غروب در آن بود منتشر شد».
مهمی که در ردیف شعر کالسیک یا آنچه
میتوان گفت از نیما تا این لحظه اثر ّ
بعدا ً وی بنیانگذارش شده باشد دیده نمیشود .خانواده سرباز را برخیها بهترین
شعر این ایّام وی دانستهاند .اغلب اشعار این دوره با اندکی نوگرایی ،در بند قوالب
و نظام عروضی ش��عر کالسیک است .مجموعهای است از چهار پارهها ،رباعی ها،
قطعههای تمثیلی و طنزی .بنابراین این ایّام را میتوان دوران آزمایش��ی ش��اعر
دانست.
«حقیقت این اس��ت که نیما هنوز در راه نوگرایی ،از دیگر کس��انی که پیش از او
متجددتر
معایب شعرسازی به طرز قدما را دریافته و در پی راههاي نوینی بودند
ّ
ادبیات
نبود .ا ّما آگاهی بیشتر او به لطایف زبان فارسی و آشنایی مستقیم وی با ّ
فرانس��ه ،بنابراین عاری بودن بی��ان او از بعضی لغات و عبارات و جملهبندیهای
نامأنوس و بهخصوص طبع شاعرانه او ،به وی اجازه داد که دعاوی همکاران خود
را با دادن نمونههایی بهتر و جالبتر عم ً
ال اثبات کند .نیما طرح نظریّات هنری را
حرف میدانست و بیش از حرف به عمل پرداخته بود.
«کار نیما ،برخالف کار رفقای دیگرش ،عجوالنه و نسنجیده نبود .او نمیخواست
مخالفان را در همان قدم ا ّول یکسره و یکباره از خود رویگردان کند .چنان است
که گویی استنباط کرده بود هموطنان وی به شکل و قالب الفاظی که در آن بهکار
میرود بیشتر دلبستگی دارند تا به مضمون آنها».
بدین ترتیب کار اصلی نیما را میتوان به بعد از سال  1316شمسی منسوب کرد.
س��الی که ش��عر ققنوس را به طرز بیان و شکل کام ً
ال تازهای سرود و با این شعر،
فصل جدیدی در عالم ش��عر و شاعری نیما و ادب پارسی آغاز شد .منظومههای
بلند بعدی او خانه س��ریویلی ( ،)1319مرغ آمی��ن ( ،)1320مانلی ( )1324و...
در ادامه روش جدید نیماست که با سرایش ققنوس پا به عرصه وجود گذاشت.
متعددی هم در نثر دارد .این آثار در س��ه ش��اخه عمده
نیما عالوه بر ش��عر ،آثار
ّ
نگارش یافته است .نامههای دوستانه که غالباً در بردارنده نظریّات ادبی و احواالت
ش��خصی اوس��ت .داس��تانها و برخی نمایش��نامهها و همچنین نقد و نظرها در
زمینههای زیباشناسی ،ساختارهای ادبی و بهویژه اعتقادات شخصیاش در زمینه
شعر که بسیاری از این آثار چاپ و برخی هنوز هم منتشر نشده است .از آنجا که
فع ً
ال پرداختن بدین مقوله (نثر) موضوع اصلی بحث ما نیست از غور در این دسته
آثار صرفنظر میکنیم.
شخص ّیت ذاتی نیما
وجه انسانی
ش��خصیتی نیما ،مردم دوس��تی اوس��ت .این انساندوس��تی
مهمتری��ن ویژگی
ّ
شگفتانگیز که از آغاز تا پایان عمر با وی همراه بود نشان از بینش ژرف اجتماعی
ش��اعر دارد که در تمام نوش��تههای نثر و شعر وی جلوهگر است .اجتماعی بودن
و به فکر همنوعان و بهویژه ستمدیدگان بودن ،در نزد نیما همچون علمالیقینی
در نزد عارفان بزرگ اس��ت .این مهم ،در نزد نیما یک امر تف ّننی نیست ،یا حتّی
نظیر برخی از شاعران نوسرا در جهت تدارک وجهه اجتماعی دروغین نمیباشد.
در اندیش��ه او انساندوستی یک اصل است .این اندیشه در نوشتههای بی شائبه
و صادقانه نثرش آش��کارا و در تمام اش��عارش به زبان رمز و کنایت و س��مبلیک،
در پرده ،همراه با س��وز دل ،حضوری چشمگیر دارد .در یک کلمه نیما اهل درد
اس��ت و معتقد است« :آدم بیدرد ،مثل آدم بیجان است .انسان ،برای خوردن و
پوشیدن و حرص زدن و به چاپلوسیهای شرمآور افتادن نیست».
تحمل دیدار فقر را در چهره بیکس��ان ،ستمدیدگان ،روستائیان زحمتکش
نیماّ ،
حساس��یت نش��ان
تمام
ت
ش��د
با
نامالیماتی
چنین
با
برخورد
محض
به
ندارد و
ّ
ّ
میدهد و به این باور خود عمل میکند که «ش��اعر بودن یعنی همه کس بودن.
به جای همه کس��ان فکر کردن و رنج آوردن در دل همه کس و همه چیز بودن
و ب��ا زبان حال همه کس و همه چیز حرف زدن ،زب��ان کومههایی که گاوبانها
آن را خالی و خلوت گذاشته و رفتهاند .زبان درختها ،درختی که تنها در دامنه
کوه��ی قرار گرفته .زبان تمیزه��ا و ناتمیزها؛ آنهایی که از ه��ر راه مانده به آنها
هوش و کفایتی داده نش��ده همه چیز را دروغ گفته و برای تسلّی دل خود دروغ
را راس��ت میپندارند و غمخواری به حال بینوایان را دستاویز رسیدن به شهوات
خود ساختهاند».
این روح لطیف همیش��ه در تش��ویش و نگرانی از فضای حاکم بر جامعه اس��ت.
در نامهای به احس��ان طبری ( 22خرداد  )1332مینویس��د« :بیش از من ،شما
تصدیق میکنید که ما در قبرستانی بیش زندگی نمیکنیم .در این میان چقدر
اس��تعدادهای س��وخته و جه ّنمی و ذوقهای کور و با تاریکی سرش��ته و ترسو و
عذاب دوس��ت ،همه چیز بوی اس��تخوان و کفن گرفته اس��ت .همه چیز خیال
شکست و مرگ را به یاد میآورد».
چش��مهاي او در تمام��ی گش��ت و گذاره��ای مردمی پیوس��ته درحال کش��ف
زندگیهای پر از رنج و تحقیر پایین دستهاست که چگونه برای لقمه نانی اندک
تالش میکنند و در انتها جیبش��ان خالی و سفرهش��ان تهی است .در سفرنامه
بارفروش تصویری از پنجشنبه بازار ( 26مهر  )1307این شهر ،میتوان نمایشی
از این صحنه را دید:
«چندین دقیقه در مقابل یک کدوفروش که پیرمرد در این وقت در مقابل س��بد
کدوهای��ش چرت میزد تو ّقف کردم .مثل اینکه از راههای بس��یار دور آمده بود.
تمام ش��ب را نخوابی��ده و از فروش کدوهای خود چندان راضی نیس��ت .فروش
چنددانه کدو ،پس از آن اتالف وقت از صبح تا غروب برای یک مرد میتواند کار
تابعیت عادت است .این بدبختی در کدام بخش
نامیده شود؟ این فقط تعقیب و ّ
مملکت نیست الدبن!
متوجه شدم.
«در ضمن این تماشا ،به زنهایی که گردو و تخممرغ میفروختند
ّ
اینها دیگر ر ّقتانگیزتر از ا ّولیها به نظر میآیند .به عالیه گفتم به آنها نگاه کن.
عده دیگر از زنها را نشان داد که در زیر دیوار بلند ساختمان دو طبقه
او به من ّ
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ایستاده بودند .بدون همهمه و صدا ،بقچه ،دستمال ،یراق و بعضی خردهریزهای
دیگ��ر میفروختند و اغل��ب آنها را به دیوار آویخته یا نصب کرده بودند .چش��م
من در بین آن اس��باب به چند پارچه نیمدار افتاد که دانستم آنها هم ته مانده
خانههایش��ان را به متاع فروش��ی خ��ود کردهاند .این همه م��ردم چه میکردند
که مثل پروانه بر گرد دستفروشها چرخ میزدند ،روی تمام این امتعه و این همه
زنها که آنقدر با س��کوت و یأس و با روهای نیم گرفته در زیر چادرهای س��یاه
عادی با حالتی ر ّقتانگیز نشسته بودند .هر قدر چشم هایم را بازتر میکردم این
غبار غلیظتر میش��د .وقتی خوب د ّقت میکردم تیرگی هایی شبیه به روشنایی
آمیخت��ه با صواب غمانگیزی بر من ظاهر میگش��ت که من برای ش��ناختن آن
بهواس��طه نگاههای مدید خود کس��ل میش��دم .این س��یمای ثانوی که اینقدر
مغم��وم و تیره ،سرتاس��ر صور اش��یاء را فرا میگرفت ،انعکاس��ی از رنگ درونی
آن همه ارواح رنجور بود که در نظر تمام تماش��اچیها گشوده نمیشد .مأموران
حکومت و قضاوت ،آنهایی که بر این یک مش��ت زبان بس��ته فرمان میدهند،
تمام در اتاقهاي عقب افتاده و دور از انظار خود ،افتاده بودند ،کی به تماش��ای
پنجش��نبهبازار میآیند؟ ای��ن لباسهاي ژولیده و یک مش��ت مردمان دهاتی و
بیبضاعت نظر کس��ی را جلب نمیکند .هر کدام از تماش��اچیها و مشتری ها،
تعرف کرده ،تماشا میکردم
جنون مرا نداش��تند .من به تمام وجود آنها احاطه و ّ
و آنها مخصوصاً وقتیکه کالهم را از س��ر برمیداش��تم و عمدا ً این عمل را تکرار
تعجب من به
تعجب میکردند .ولی ّ
میکردم که تماش��اچیان خود را بشناس��مّ ،
تمام چیزها و تماشای من در ارواح و اشکالی که بارها آنها را نشناخته بود اکنون
بر شناسایی خود میافزودم».
چش��مهای نیما تنها فقر و فاقه را ش��کار نمیکند بلک��ه او به عقبماندگیهاي
فرهنگ��ی مردم نیز نظ��ر دارد و از آن رنج میبرد .به همین خاطر اس��ت که هر
حساسیت نشان
گاه با کوچکترین مظاهر توسعه فرهنگی مواجه میشود از خود
ّ
میدهد .چنانکه در دیدار خانوادگی با بانویی فرهنگی به نام خانم کیا ،در همان
بارفروش زبان به تحس��ین میگش��اید .عین سخنان وی چنین است« :این خانم
مدرسه نسوان را اداره میکند .این برای یک زن ،جدیت و استقامت قابل تحسین
است .دوازده سال در یک ناحیه کار کردن و خسته نشدن».
غصهاش س��رریز میش��ود که «نتیج��ه بگیرید س��ایر زنها در
و در ادام��ه ب��از ّ
خانههایشان چه میکنند .همهمه خس��تهکننده آنها در زیر دیوارها و سقفها
معلوم میکند چه کاری صورت میدهند .بیست و یک نفر برای پاک کردن یک
عدهای برای گرم کردن دیگ یک آش فریاد میزنند .ولی او [خانم کیا]
س��بزیّ .
جدی تربیت میکند».
عالوه بر همه کارها ،فروغ ،دخترش را متین و ّ
تمام زندگی نیما با همدردی نس��بت به رنجدیدگان س��پری ش��د .او هیچگاه در
ترحم س��اده اکتفا نکرد و هرگز مردم را به خاطر عدم
انسانشناس��ی خویش به ّ
شناخت ریشهها مالمت ننمود و مانند برخیها در فراز و فرودهای تاریخی علیه
تحرکی
آنان برنخاس��ت .نیما شاعری متف ّکر بود و ریش��ه زخمها و نادانیها و بی ّ
آدمه��ا را در برابر اس��تبداد میش��ناخت .به همین جهت به ج��ای تحقیر آنان
س��تمگران و استعمارگران را که سرچش��مه همه نامالیمات بودند آماج حمالت
و انتقادهای خود قرار میداد تاجاییکه گاهی دچار ش��ور و حال انقالبی میشد.
چنانکه در یکی از نامههایش میخوانیم:
خرم میشوند! ولی نمیتوانم
«نمیدانم عید را تبریک بگویم یا نه؟ کوهها تازه و ّ
یقین کنم قلب تو هم تازه و خرم میش��ود .روز عید ،یعنی روز نش��اط و نشاط را
قلب انس��ان تعیین میکند نه تقویم و احکام نجومی .چرا من مثل این ش��کوفه
نمیخن��دم؟ برای اینکه بادهایی که میتوانند به من روح بدهند ،بهاری که باید
مرا بخنداند ،هنوز خیلی از من دور است .بپرس چطور؟
«آن بادها الحان ش��یپورهایی هس��تند که از روی ّتپهها و کوهها به فقیر ،اخبار
میکنند اس��لح ه ب��ردار و مرگ را از خانهات بیرون ک��ن .بهار من موقع جدیدی
است که به جای برگ درخت ،شمشیر به کف مظلوم میدهد .به او فریاد میزند:
عجل��ه کن! اعتماد داش��ته باش .انتق��ام بکش و به آهن و آتش و جنگ س�لام
بفرست .آن وقت است که به جای گل سرخ که از شاخه بیرون میآید از این گل
بیآرام ،خون بیرون میجهد .من این بهار را تبریک خواهم گفت .در ایّام بدبختی،
بهار نوع دیگر را باید به عموم به کس��انی تبریک گفت که ش��کم بزرگ و صدای
خش��ن دارند و در حالتیکه در قصرهاش��ان مطمئن نشستهاند یک شاعر بیگناه
زندگانیاش را به بدبختی و دوری از وطن و سرگردانی میگذراند .ولی قلم کم از
تیشه نیست .پایههای این قصر مرتفع را به مرور ایام خواهد کند».
شخصیت خویش را قوام میبخشد و خود را در
بدین ترتیب نیما با چنین عقایدی
ّ
برابر تمامی نابرابریها و بیعدالتیها ثابت قدم میکند« :میدانم من حامی پاک
و بدون ریای مظلومینم .نظریّات خود را از روی این قبیل عقاید تأسیس میکنم».
اعتقاد عمیق نیما نسبت به انسانهای مظلوم و بهویژه روستائیان -که در دوران
وی اکثریّت این مظلومان را تشکیل میدهند -مقطعی نیست و به همین خاطر
مس��بب
هرگز تودهها را مورد توهین ،تمس��خر و دش��نام و تحقیر و در مجموع
ّ
بدبختیهایشان قلمداد نمیکند.
* منابع و مراجع متن مقاله نزد روزنامه محفوظ میباشد.

استاد منصور ثروت ،استاد دانشگاه شهید بهشتی

 -2044مدير يكي از جرايد معلومالحال در سرمقالهاي
با قلم خودش��ان حرفهايي زدند .ايش��ان نوشته اگر
برجام در شوراي امنيت تصويب شد حكم قانون دارد.
جا دارد اينها كمي سكوت كنند)6/23( .
 -2157تاكي��د وزي��ر اطالعات در تامي��ن امنيت و
آرامش باعث شد كه از عملكرد دانشگاهها انتقاد كند.
خوشحاليم الاقل يكي از مسئوالن جامعه متوجه اين
موضوع و برخورد با مس��ئوالن حراستي با مردم شده
است .اميدواريم هرچه سريعتر طرحي تدوين شود تا
وظايف حراس��ت ادارات و دانش��گاهها به تفكيك ارائه
گردد)6/23( .
 -1415ه��ر روز روزنامه ش��ما را ميخرم .س�لام مرا
به جعفرزاده نماينده محترم رش��ت برس��انيد .خيلي
دوستش��ان داريم در انتخابات بع��دي هم به وي راي
ميدهيم چون دفاع از حق ميكند)6/24( .
 -1418درود بر آقاي ايمن آبادی عضو كميسيون بودجه.
ما ايشان را دوست داريم ما را فراموش نكنيد آقاي روحاني
و دولت وي را حمايت كنيد .از رشت ()6/24
 -1436در م��ورد يارانه به كج��ا بايد مراجعه كنيم؟
چند تلفن داريم اما پاسخگو نيستند .به طور حضوري
هم ميدان فاطمي رفتيم ،گفتند از طريق سايت اقدام
كنيد .االن نزديك به  2سال است يارانه ما مانده بايد
چه كار كنيم؟ ()6/24
 -1600بح��ث توافق هس��تهاي و برج��ام را چرا به راي
عمومي و مردم نميگذارند؟ شايد چون ميدانند اگر به
راي مردم بگذارند مردم با آن موافقاند و جايي براي امثال
تندروها نيست .مردم باشعورند و در انتخابات جواب اين
سياستها را حتما خواهند داد .از سبزوار ()6/24
آفتاب يزد :موضوع هس�تهاي در سياستهايي
را ك�ه دولت روحان�ي به كار ب�رد در  24خرداد
س�ال 92به راي گذاشته شد و مردم به سياست
تيم قبلي راي ندادند.
 -1629ما در عصر حج��ر زندگي نمي كنيم كه دور
كش��ور را ديوار بكشند و اين كار را روسيه كمونيستي
س��الها انج��ام داد و به جايي نرس��يد .در آفتاب يزد
24مرداد خوان��دم هيئت پارلماني ويتن��ام جمعه به
كش��ور ما س��فر ميكند ويتنامي كه سالها با آمريكا
در جنگ بود و االن ارتباط اقتصادي و سياسي با دنيا
دارد .برخي آقايان دنيا را نميشناسند)6/24( .
 -1631در دول��ت گذش��ته كارت منزل��ت داش��تم
700توم��ان بود و در اين دول��ت  40هزار تومان پول
گرفتند ،حا ال هم بعد از چند ماه ميگويند باطل شده
بايد مجددا بخريد)6/24( .
 -1635برخي چند پس��ت و ش��غل دارن��د آن وقت
خيل��ي از جوانه��ا بيكارن��د .برخ��ي دولتيه��ا اهل
پارتيبازي هستند .درست نيست كه خيليها محتاج
كار و نان شب باش��ند برخيها صاحب خيلي چيزها
باشند)6/24(.
 -1751آقاي خوش چهره باالخره قيمت نفت تا حدود
زيادي به بازيهاي سياسي هم ربط دارد ،منتهي ما بايد
در بودجه خود سعي كنيم گرفتار اين سياسيبازيهاي
كشورهايي چون عربستان نشويم)6/24( .
 -0211آقاي متكي هم ابراز وجود كردند .مگر نه اينكه
آقاي احمدينژاد ميگفت آقاي متكي از كاركنان وزارت
امور خارجه خواس��ته تا ميتوانند برايش مسافرت جور
كنند تا حق ماموريت بگيرند به همين دليل در سنگال
او را بركن��ار كردم .اما آقاي متكي مثل اينكه نس��يمي
به مشامش��ان خ��ورده .مگر نمي دانند ه��ر روز خبر از
اخت�لاس در دولتي كه ايش��ان وزير خارجه آن بوده به
گوش ميرسد .آقاي متكي به خود بياييد)6/24( .
 -0732اي��ن  20گروه و حزب اصالح طلب در تهران
دس��ت آخر بايد براي موفقيت بر سر يك ليست واحد
توافق نمايند .مثل آن خانم در ش��وراي ش��هر تهران
نباشد كه از ليست اصالح طلبها وارد شد)6/24( .
 -1349عملك��رد دولت نهم و ده��م در حوزه اقتصاد،
سياس��ت ،مبارزه با تورم ،خصوصي س��ازي و سياست
خارجي و داخلي ،مبارزه با فساد و رانت كامال مشخص
و پرونده آن در مقابل ملت باز اس��ت .پس لزومي ندارد
دكتر ظريف پرونده آلماتي و اسناد آن را رو كند!()6/24
 -1353خدمت آن دس��ته از نمايندگان مجلس كه
طرفدار برجام و موافق آن هستند عرض ميكنم مردم
با دقت و حوصله اعمال و رفتار شما را رصد ميكنند.
آنان كه موافق برجام هستند اگر وظيفه خود را آنگونه
كه بايد و شايد انجام ندهند از نظر ملت مانند كساني
هس��تند كه چوب الي چرخ كشور ميگذارند .با آنان
هم��ان رفتاري ميكني��م كه با نماين��دگان دلواپس
خواهيم كرد)6/24( .
 -2142اعتراض شديد آقاي عراقچي به صدا و سيما
بحق بود .چرا رس��انه ملي فرق بين جلس��ات عادي و
محرمانه را ن��دارد؟ ديگر چه انتظاري از مليبودن آن
بايد داش��ت؟ و اينكه اين رس��انه ،ملي عمل نميكند
حرف درستي است)6/24( .
 -2144اينك��ه آقاي ت��ركان گفتهاند ش��غل عدهاي
مبارزه با دولت اس��ت حرف صحيح و بهجايي اس��ت.
حا ال عدهاي فقط ژس��ت ميگيرن��د و به خاطر برخي
منافع با دولت مخالفت ميكنند)6/24( .
 -1934چرا ما در ايران مس��ائل و مش��كالتمان بايد
فقط با خس��ارت دادن ،جريمه ،تنبيه و تهديد حل و
فصل شود؟ چرا براساس تشويش كارهايمان را انجام
نميدهيم؟ بيش��تر صحبت از برخ��ورد و محدوديت
است تا تشويق و هديه و جايزه دادن)6/24( .
پیام های مردمی در صفحات15-8-6-2
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زندگی ،خاندان ،آثار و شخصیت نیما

aloaftab@gmail.com

همه مردم ایران امی��دوار بودند که پس از توافق
هس��تهای ،که بعد از س��الها بحث و مجادله و گفتگو
به دس��ت آمد و خس��ارات و ضرر و زیان های زیادی
را بابت تحریم ها و مس��ائل دیگر تحمل کردند ،حاال
دیگر با برداشته شدن تحریم ها ،به راحتی و آسایش
میرسند و دغدغه ها و نگرانی ها برداشته خواهد شد،
اما متأس��فانه اینچنین نش��د و همه چیز گرانتر شد و
اوضاع مالی و زندگی مردم بدتر و نابسامان تر هم شد.
چرا مس��ئوالن فکری اساسی برای حل این بحران ها
نمی کنند؟!
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