روزنه
دوشنبه  30آذر 1394

 کتاب بسیار خوش ساخت است و گفتیم کهنشان ها از تســلط عبداهلل نژاد دارد بر موضوعی
که برگزیده است .دوره های زندگی و زندان های
مســعود ســعد را به خوبی تفکیک کرده و نکات
تاریخی مرتبط با اشعار یا با هر موضوع را به خوبی
و به درســتی نقل کرده است .نگاه عبداهلل نژاد به
متونی که تا به حال از اشــعار مسعود سعد منتشر
شــده نگاهی انتقادی اســت .توضیح آن که سه
تالش زیر مورد استفاده ی نویسنده بوده اند:
دیوان مســعود ســعد ســلمان تصحیح رشید
یاسمی ()1362
دیوان مســعود سعد ســلمان به تصحیح دکتر
مهدی نوریان ()1364
دیوان مسعود سعد سلمان با مقدمه ،تصحیح و
تعلیقات از محمد مهیار(.)1390
عبداهلل نژاد به تصحیح روانشــاد رشید یاسمی
نقدهایی را وارد می ســازد و بیشترین آمار استناد
او ،به تصحیح محمد مهیار اســت و معلوم اســت
از میان تمام دواوین منتشــر شــده ،به این یکی
تعلق خاطر دارد.
یکــی از نقدهایی را که عبداهلل نژاد بر تصحیح
رشید یاســمی وارد می داند ،برای دریافت هر چه
بهتر خواننده از نگاه انتقــادی عبداهلل نژاد را نقل
می کنیم:
رشید یاسمی بر اساس این شعر از مسعود سعد
سلمان که گفته است
فرزانه ابونصر پارسی کو
دارد به هنر تازه دین تازی
بشنو سخن او و بر خالفش
مشنو سخن مرغزی و رازی
مرغــزی و رازی را دو تن فــرض کرده که با
مســعود ســعد دشــمن بوده اند .اما عبداهلل نژاد
به درستی می نویسد:
“ مرغزی و رازی به معنای فالن و بیسار است،
نه این که دو نفر به نام های مرغزی و رازی وجود
داشته باشند.در شعر فارسی نیز دهها نمونه وجود
دارد که مرغزی و رازی به همین معنا به کار رفته.
مولوی می گوید:
در سفر افتند به هم ای عزیز
مرغزی و رازی و رومی و ُکرد”{ ص .} 67
مثال دیگر :مسعود سعد در یکی از قطعات اشعار
خود از فردی بنام ابوالفرج گله کرده و او را عامل
حبس خود قلمداد می کند .پژوهشگران ،در دربار
غزنویان دو ابوالفرج را شناسایی کرده اند :ابوالفرج
رونی و ابوالفرج نصربن رســتم .اما عبداهلل نژاد از
ابوالفرج ســومی یاد می کند که پیش از پادشاهی
سلطان ابراهیم غزنوی ،در زندان نای با او (سلطان
ابراهیم) محبوس ،و بــه عبارتی ندیم او بوده (به
تصریح طبقات ناصری ،ســلطان ابراهیم پیش از
سلطنت ،به مدت هشــت سال به دستور برادرش
فرخزاد ،در زندان نای محبوس بوده است) و پس
از آن که ابراهیم به پادشاهی می رسد ،ده ها شغل
به او واگذار شــده اســت ،از ریاست سکه خانه و
ریاست اوقاف تا مسئولیت اداره ی امالک خاندان
غزنوی و ریاست خزانه داری و جامه خانه و  ...این
فرد ابوالفرج صدیقی است که صاحب آداب الحرب
(فخر مدبر) بــه تفصیل در باره ی او توضیح داده
است .هر چند شرح احوالش به عنوان ابوالفرج ،به
چشم پژوهشگران نیامده است و عبداهلل نژاد است
که به این ابوالفرج سوم اشاره کرده است.
 در خراسان ،در دوره ی زیست مسعود سعد،به تیغ زدن می گفته انــد :تراش! هم تیغ زدن و
هم تراش ،بر جدا کردن و کندن چیزی از کســی
داللت می کنند .ناصر خسرو گفته است:
همه یار تو از بهر تراشند
پی لقمه هوادار تو باشند.
اوحدی نیز گوید:
دوستی از پی تراش کنند
یار از بهر نان و آش کنند!
 آیا می توان گفت ســعدی در نوشتن اولینجمله ی دیباچه ی گلســتان به این شعر مسعود
سعد سلمان نظر داشته است؟:
ای سیدی نکوست نکوکاری
منّت خدای را که نکوکارم
آزار کس نجویم از هر چیز
وز دوستان خویش نیازارم
روزی که راحتی نب َود از من
مر خلق را ،زعمر نپندارم
گر هیچ آدمی را بد خواهم
از رادی و مر ّوت بیزارم
 دو مــورد خطا دیــدم که اولی بــه احتمالقریب به یقین اشــتباه چاپی باید باشد .عبداهلل نژاد
در صفحه  102نوشــته است” :ســعدی آن شعر
معروفش را در ســوگ معتصم و ویرانی بغداد،”...
که واضح است مستعصم درست است نه معتصم.
مــورد دوم آنجــا اســت کــه می نویســد:
“روان شناســی هم خودش تابع مسایل اجتماعی
است” .و باید می گفت بخشی از روان شناسی تابع
مسایل اجتماعی اســت و مولفه های دیگری نیز
موجودند که در روان شناسی تاثیر مستقیم دارند.
 و آخرین مطلب آن که :دو قصیده ی مسعودسعد را می توان از مشهورترین قصاید او دانست،
قصایدی که خصوص ًا هماهنگــی معنا و ریتم در
آن هــا بیداد می کند .اولی قصیده ای اســت در
شکایت از اوضاع و در مدح عمید حسن که مرحوم
ملک الشعرای بهار این شعر را از دالیل مهم برای
گرفتاری و حبس مسعود سعد برشمرده است:
هیچ کس را غم والیت نیست
کار اسالم را رعایت نیست
نیست یک تن درین همه اطراف
کاندرو وهن را سرایت نیست
کارهای فساد را امروز

ح ّد و اندازه ای و غایت نیست  ...الی آخر.
و قصیــده ی دیگــر کــه شــاهکار او و از
ماندگارترین اشعار تاریخ ادبی ما است و نام قلعه ی
نای را جاودانه کرده اســت ،با آن طنطنه ای که
انگار مردی که بیشــترین غم دنیا را بر دوش دارد
روبرویت نشسته و با نیرویی سحرآمیز ،ژرفای درد
را به توضیح نشسته است:
نالم ز دل چو نای من اندرحصار نای
پستی گرفت همت من زین بلند جای
آرد هوای نای مرا ناله های زار
جــز ناله های زار چه آرد هــوای نای ...تا آخر
قصیده .و می خواهم گریزی بزنم:
ایــن قصیده ی زیبای مســعود ســعد ،وجه
مشــترکی با قصیــده ی لنگریه از پســر بزرگ
یغمای جندقی دارد .اگر مســعود ســعد با سرودن
این حبســیه ،قلعه ی نای را جاودانه ساخته است،
اســمعیل هنر (پســر بزرگ یغما جندقــی) نیز با
قصیده ی لنگریــه اش ،نام لنگر ماهان کرمان را
در ادبیات فارسی ماندگار کرده است .هر چند یک
سابقه ی ذهنی نیز موجب شده است تا نگارنده به
قصیده ی لنگریه تعلق خاطر خاصی داشته باشد:
دلیلش آن اســت که از دوره ی کودکی به دفعات
شاهد بودم که پدربزرگم این قصیده را که استقبال
هم کرده ( هر چند استقبالی ضعیف) ،می خواند و
با چه عشق و شوری هم می خواند.
یغما جندقی چهار پسر داشــت :اسمعیل هنر،
احمد صفایی ،ابراهیم دستان و محمد علی خطر.
هیچ یک از سه برادر دیگر ،در مراتب فضل به پای
اسمعیل هنر نمی رسیدند و حتی گفته اند برخی از
اهــل ادب ،هنر را بر پدرش یغما ترجیح نهاده اند،
چون او هم در زبان عربی تبحر داشــت و اشعاری
به عربی دارد ،و هم در زبان فارسی .اسمعیل هنر
در زمره ی شــاعران زمان ناصرالدین شــاه است
و دیوان اشــعارش به خط خــود او در کتابخانه ی
مجلس محفوظ اســت .او به هنر اول نیز مشهور
اســت (چون در نســل های بعد در خاندان یغما،
کسان دیگر نیز با نام هنر بوده اند).
اما حکایــت قصیده ی لنگریــه را بگوییم و
این بخش را تمام کنیم :پیشوای وقت شیخیه در
کرمان ،یعنی حــاج میرزا کریم خان کرمانی ،هنر
اول یا اســمعیل هنر را به کرمان دعوت می کند.
هنر بر ســر دو راهی قرار می گیرد .از یک ســو
موانعی برای ســفر او به کرمان وجود داشــت ،از
ســوی دیگر مردی که برایش بسیار عزیز بود او
را به ســوی خویش خوانده بــود (از عمویم بارها
شــنیده ام که اســتاد احمد بهمنیار کرمانی که از
مریدان این نحله بود ،وقتی نامه ای از پیشــوای
شــیخیه به دســتش می رســید ،چند بار نامه را
می بوســید و بر چشــم می نهاد و بعداً نامه را باز
می کرد) .پس اســمعیل هنر چاره را در آن دید که
قصیده ای بسراید و برای حاج کریم خان کرمانی
بفرســتد .مقر حاج کریم خــان کرمانی قریه ای
بود در نزدیکی ماهان کرمــان با نام لنگر .مطلع
قصیده ی لنگریه ،به زیبایی هر چه تمام (درســت
هماننــد نقش نای در قصیده ی مســعود ســعد)
واژه ی لنگر را به عرش رســانده اســت .مطلع را
به عنوان حسن ختام این نوشته نقل می کنیم:
نوح دعوت گر نگر
سوی کرمان پوی و فیض ِ
لنگر اندر بحر دیدی ،بحر در لنگر نگر...
***
 - 35نامه های نیما
نشــر بســیاری از جمله های نیما ،جمله هایی
که بخــش بزرگی از آن ها در میان دوســتداران
شعر و ادب بسیار معروف هستند ،مرهون ضبط و
ثبت دقیق اوراق ریز و درشــت ،خوانا و ناخوانایی
است که به همت روانشاد سیروس طاهباز نسخه
برداری ،تدوین و منتشــر شدند .مثل این جمله ها
که نیما در نامه ای به ســال  1303خورشیدی به
میرزاده عشقی نوشته است:
“ خواهنــد گفت عشقی را من گمراه کرده ام.
ولی تو می دانی من تقصیر ندارم .استعداد گمراهی
به حد افراط در تو وجود داشــت .ما باید بدون آن
کــه به حرف آن ها وقعی بگذاریــم و وقت را به
مباحثه و مجادله از دســت بدهیم ،مشــغول کار
خودمان باشــیم .من و تو هیچ کــدام نمی دانیم
فردا از این امواج چه اَشکالی بیرون می آید .ملت
دریاست ،اگر یک روز ســاکت ماند ،باالخره یک
روز منقلب خواهد شد.
اطفالی از این گروه به وجــود خواهند آمد که
ما از همه چیز آن ها بی خبریم .نه اســم شــان
را می دانیم نه نشــان شان را ،ولی آن وقت شاید
نه من وجود داشته باشــم و نه تو .در هر صورت
پیشروهای این لشگر توانا را خواهیم دید” {چاپ
اول نشر علم .ص .} 98
یا ایــن جمله ها از نامه ای بــه تاریخ 1303

(نوامبــر  1924میالدی) که از اعتماد به نفس باال
و ایمان نیما به حقانیتش حکایت می کنند:
“من کام ً
ال به موفقیت خــود امیدوارم و پیش
چشــم می بینم آینده ای را که با موی ســفید و
قیافه ی پیری ،اطفال هدایت شده مملکت گردم
را گرفته اند و مردم با روی بشّ اش به من و مقدار
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وی می باشــند ،حسام زاده پازارگاد است .پازارگاد
که فرزند حســام االطباء بود در ســال  1273در
شــیراز متولد شــد .اگر چه دکترای داروســازی
بخش سوم داشت ،پس از کسب پروانه ،به وکالت دادگستری
پرداخت .پازارگاد در سال  1315به ریاست سازمان
پیشاهنگی ایران رسید (پیش از آن موسسه ورزش
و باشــگاه فوتبال را تاســیس کرده بود) .از مهم
ترین دالیل شــهرت پازارگاد که به احتمال زیاد
همین دلیل باعث دوستی نیما با او شده بود ،انتشار
مجلــه ی پازارگاد به مدت یک ســال و نیم بوده
است .نشــریه ی دیگری که پازارگاد منتتشر کرده
است خورشید ایران است ،روزنامه ای که در سال
 1302منتشر شد و یک ســال بعد توقیف گردید
و پس از شــهریور  ،1320بار دیگر انتشــار یافت.
در ســال های آخر عمر به امریــکا رفت و بعضی
سراغ نیما می رفتم تا مولفه های شعرش را کشف منابع مدعی هستند که در همین سال ها دکترای
کنم و از زبان خودش بشنوم ،نیما طفره می رفت علوم سیاسی گرفت .دکتر پازارگاد در سال 1348
و عاقبــت کار هم نم پس نداد! آیا این جمله ها ی درگذشــت .از مهم ترین کارهــای به جا مانده از
نیمــا در نامه به بهمن محصص در اردیبهشــت پازارگاد ،ترجمه ی دو جلد تاریخ نظریات سیاسی،
 1334به همین موضوع اشاره ی تلویحی دارند؟ :اثــر جورج هلند ســاباین اســت ،کتابی که چاپ
“هر گاه از من می پرســند :استاد چه وقت نظر چهارمش در یک مجلد و در ســال  1353توسط
اساسی خودتان را راجع به وزن شعر می نویسید؟ انتشارات فرانکلین به بازار کتاب عرضه شد.
همان طور که گفتیم مکاتبه ی نیما با پازارگاد
من به جای جواب به آن اشــخاص ،به آن که در
درون مــن فرمانروایی دارد مــی گویم :هنوز این باید با روزنامه ی پازارگاد ارتباط داشــته باشــد و
جور کارها با حوصله ی من معامله شــان را تمام احتمــا ًال به خاطر شــعرهایی کــه از نیما عرضه
نکرده اند .زیرا که من عادت ًا می خواهم همان طور می کرده اســت .نیما در نامــه ای به تاریخ بهمن
 1310خورشیدی ،از آستارا به حسام زاده پازارگاد
باشم که هستم”{.صص }690-689
 و امــا دو نامــه ی نیما به شــاملوی جوان در شیراز نوشته است:“در این ساعت پنج سال بیشتر است که به شما
که به فاصله ی دو ســال از هم نوشــته شده اند:
نامه ی اول به تایخ  1330سند تایید شاملو از سوی چیزی ننوشته ام .کلمه ی شیراز در هر موقع باید
استادش نیما است“ :شما واردترین کس بر کار من مرا به یاد شما بیندازد.این مقدار که می نویسم در
و روحیه ی من هستید” {ص  ،} 649اما نامه ی حقیقت انجام وظیفه است .البد در این مدت برای
دو سال بعد ( )1332مملو است از تعریض و کنایه ،فکر و احساسات من و شما خیلی تغییرات رخ داده
و بیشــتر به خاطر آن که“ :در دیوان شعر شما چرا است ...به این جهت یادآوری برای خود من بیشتر
ّ
احساســاتی دو
حظ و لطف دارد که رابط فکری و
ِ
قطعه ی حرف آخر وزن ندارد؟”.
اما دلیل مخالفت نیما با شعر بی وزن چیست؟ ســرزمین تقریب ًا از هر حیث نسبت به هم متفاوت
این نکته اســت که مهم است و پاسخ نیما به این واقع شوم....
...از این افق خون آلود و اســرار انگیز دریا هم
سوال ،به باور من نهایت هوشمندی او و شناخت
بســیار خوبش از مردم را نشــان می دهد .نیما با خسته شــده ام .هر چه خواســته ام و توانسته ام
بی وزنی مشــکلی ندارد ،مشکل کار را آن می داند از دورنمای قشــنگ این جنگل ها ذخیره کرده ام
که مردم شعر بی وزن نمی خواهند و هنر نمی تواند و دیگر در این ســاحل خلــوت و غم انگیز چیزی
در برج عاج چند روشنفکر و عالیق و سالیق آن ها باقی نمانده اســت که ببینم .این است که میل
دارم بیایم چند صباح در شیراز که وطن
محدود بماند .نیما می گوید:
“ظاهر امر این است که مردم از مطالب روزمره شــعر و در واقع معنی ایران است ،با پیدا
و بی مزه و اعالناتی که امروز به عنوان شــعر در کردن دوستان تازه و یا موقعیت دیگر به سر ببرم”.
مطبوعات ما جا برای مطالب الزم نگذاشــته اند{ ،صفحات  483و .}495
عصبانی هســتند ...به آسانی نمی توان پیکاسوی
شعر شــد یا از پیکاسوی شعر فارسی امروز پیشی
گرفت ...هر کس اختیــار حرف زدنش را دارد .ما
در این جا تعزیه نگرفته ایــم که قهرمانان واقعه
همه شــان منظوم با هم حــرف بزنند .فقط مردم
قبول نمی کنند و وزن می خواهند .این طلبکارها
(مردم) ســماجت خود را از دست نمی دهند ...ما
می دانیم که مقصود از وزن ،بهتر متشکل ساختن
اســت .امــا در خصــوص اوزان آزاد از قیدهای
عروضــی ،کــه در افاعیل عروضــی و بحور آن
تصرف می کند ،هم مردم حــرف دارند .مردم با
زیبایی هــای اوزان آزاد هم که به تناســب معنی
به وجود می آیند آشــنایی ندارند .رنج می برند...
غالب این متجددین نمی دانند شــعر از چه راه با
وضــع و کیفیت تازه به وجود مــی آید و ترکیبی
به جز ترکیب های شــعری کالسیک را به وجود
اما آنچه باعث شد برای بار دیگر به نامه های
می آورد”{ }653-652و یکی از جمله های نیما نیمــا رو آورم کمترین یافتــه ها در باره ی الدبن
در این نامه که قابل تامل هستند:
برادرکوچکتــر نیما و فرجام عجیــب او به عنوان
من
شــعر
قطعات
“ با وجود این بســیاری از
یکی از اولین آرمانگرایانی بود که به برادر بزرگتر
قطعات
ی
همه
مــن
آزمایش هایی بوده اســت.
دل بسته بودند .یافته ی اندک ما شامل این موارد
.}653
{ص
پسندم”
شعری خودم را نمی
است:
و
شــاعران
از
بســیاری
خصوصی
 زندگــی“الدبن از اعضــای حزب عدالت بــود که به
جلو
بیا
بگیر
نیما
از
است!
بوده
واویال
هنرمندان ما
همــراه برخی دیگر از اعضای آن  ،با آغاز نهضت
تا اخوان و شــاملو و دیگران! نمی دانم در باره ی جنگل به آن پیوست .در نهضت جنگل با افرادی
جمله های زیر که نیما برای الدبن نوشــته است مثل عبدالحســین حســابی و ابوالقاســم ذره به
چه بگویم؟! خاصه آن کــه وقتی در باره ی صبر فعالیت هــای فرهنگی پرداخــت .الدبن روزنامه
عالیــه خانم می گوید ،عاقبت مــی افزاید :با این ایران ســرخ را به عنوان ارگان کمیساریای دولت
تفصیل از او راضی نیستم!! تاریخ این نامه ی نیما انقالبی جمهوری گیالن منتشــر کرد ،روزنامه ای
مرداد  1308است:
که نیما هم در انتشارش  ،برادر را یاری می کرد .با
“باز زن بیچاره ام مدیره ی مدرسه است و باید شکست جمهوری گیالن ،الدبن به همراه جمعی
خــرج مرا بدهد و مرا با خودش بــه لنگرود ببرد .دیگر ،در آبان  1300خورشــیدی بندر انزلی را به
گمان نمی برم دو هفته بیشتر بکشد .مثل این که مقصد شوروی ترک کرد .سال  1310خورشیدی
این وجود ضعیف برای اعانت و دســتگیری از من سالی اســت که حضور دوباره ی الدبن در ایران
خلق شــده است (برای دستگیری از آقا خلق شده را نشــان می دهد و علتش انتشــار کتــاب او با
و باز هم ضعیف اســت!) طبیعت می دانست من عنوان علــل عمومی بحران اقتصاد دنیا در
بدبخت واقع می شــوم ،او را رحیم آفرید و نسبت چاپخانه ی باقرزاده ی تهران اســت .بعضی منابع
بــه من مطیع .با این تفصیل از او راضی نیســتم .حضور الدبن در ایران را در فاصله ی ســال های
تاکنون هر قدر تقاضا کرده اســت تنبلی کرده ام  1306تا  1310خورشــیدی ،و به منظور تحقیق
که به او دوره ی ادبیات جدید را درس بدهم (خدا در باره ی حزب کمونیســت ایران دانسته اند .در
قوت!)” {صص )339 – 340
ســال  1310خورشــیدی با تصویــب قانون منع
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خدمــت و زحمت مــن نگاه مــی کنند”{همان.
ص}103
یــا این جمله ها که در آن هــا نیما ،نظامی را
از میان شــاعران بر می کشــد و به خاطر صنف
خیاالت و نحــوه ی بیان آن ها در شــعر
نظامی ،او را بر صدر می نشاند:
“بدون امــکان تقلید ،نظامی شــاعر ایرانی از
تمام شــعرای دیگر این مملکت مجزا می شــود.
یــک خیاالت مهیب ملکوتی بــه خصوصی تمام
شــعر او را اگر چه با مکتب قدیم است ،برازنده و
موثر ساخته است که تمام دیگر(= شاعران دیگر)
آثارشان از آن شکل اثر خالی است”{ص }109
در جایــی دیگر و در نامــه ای به خواهرش به
تاریخ بهمن  1314خورشــیدی ،از معدود شاعران
کالسیک که مورد اعتنایش هستند و کارهایشان
را دوست دارد ،این گونه یاد می کند:
“منتخبات صائب را اگر حاال نپسندید بگذارید
بماند ،مثل درخت رشد کرده موقع ثمرش می رسد.
وقتی که انســان مدتی در دنیا زندگی کرد و پخته
شــد ،کتاب صائب را باز می کنــد و نمونه ای از
تمایالت خــود را در آن خواهد یافت .اما می بینم
که تک بیت های آن همین حاال هم به شما فکر
می دهد .شــاید بیشتر از تاریخ ادبیات ایران آن را
بخوانید” {.ص  }570نیما چه بر اساس سفرنامه
بارفروش و چه در همین نامه ها ،مدت ها به دنبال
دیوان اشعار طالب آملی بوده است .این دلبستگی
به نظامی و شــعر مملو از تصاویــر جاندارش ،و
عالقه اش به الاقل دو شــاعر ســبک هندی ،آیا
از تصویــر گرایــی های خود نیما در بســیاری از
اشعارش نشات نگرفته است؟!
از شــاعران هــم زمان خودش نیــز ،میرزاده

عشــقی را تایید کرده است (هر چند با اما و اگری
که آورده است) در نامه ای که به تاریخ  1308به
ذبیح اهلل صفای جوان نوشــته است“ :عشقی فقط
(تنها) شــاعر این دوره بود اگــر باقی می ماند و
معایبش را رفع می کرد .بعد از او عده ای هســتند
که به وجود می آیند” {ص }330
ارزش ایــن نامه هــا چند وجهی اســت و از
جنبه های متعدد می توان آن ها را بررســی کرد،
چه از لحاظ رســوخ در زندگی فردی و خانوادگی
نیما ،چه از جنبه های فرهنگی و ادبی ،یا از لحاظ
اجتماعی (در ساحت های مختلف) و....
مث ً
ال تاکنون کمتر دیده ام از دو جده ی گرجی
نیما در جاهایی که به زندگی و ســوابق خانوادگی
او پرداخته اند ،اشــاره ای شده باشد .در حالی که
خود او به صراحت و در نامه ای که به سال 1303
خورشیدی به پدرش نوشته ،آورده است:
“ گرجستان ،از آن دور دل مرا می برد .آمیزش
نسل ،چرا این قدر موثر است؟ راست است حقیقت ًا
بعضی حرف ها .همین که دو تا جده ی گرجی در
نژاد فرزند مهجورتان تاثیر دارند ،ببینید چه اثراتی
که در وجود من باقی گذاشته اند” {ص }118
البته اکثر نامه های به جــا مانده از نیما ،نه از
طریــق مخاطب که به خاطر تهیــه ی روگرفت
نامه ها توســط خود نیما به ما رســیده اند .البته
این موضــوع ،مواردی را در قالــب ظن و گمان
در بر خواهد داشت که نه جای پرداخت آن این جا
اســت و نه شخصیت اسطوره ای نیما مجال طرح
این ظن و گمانه هــا را می دهد .یکی از مواردی
که ارزش این گونه نامه ها را باال می برد ،یادکرد
بزرگان اســت که یا به نام آن ها اشاره رفته و یا
نامه برای آن ها ارســال شده و موضوع نامه ها و
لحــن آن ها و ...مواد خام کــم مانندی در اختیار
پژوهشــگران قرار می دهد .به چند نمونه اشــاره
می کنیم:
 به لحن این نامه ی نیما به علی دشــتی کهدر زمان نگارش آن به (اردیبهشــت  )1305مدیر
شفق بود توجه کنید:
“ ولــی تو هرگز در انتشــار دادن آثار یک نفر
مثل من که به اخالق وحشیانه ام آشنا هستی حق
هیچ گونه منت گذاشتن را نداری و من هرگز مثل
کسانی که خودشان و وظیفه شان را گم کرده اند
تشکر نخواهم کرد” {ص }157
 و نامه ای که به نصرت رحمانی نوشته خالیاز ظرافت نیست .بخشــی از آن نامه ی کوتاه به
تاریخ اسفند :1333
“  ...ولی من نمی خواهم برای اشــعار شــما
مقدمه نوشته باشم و دیوان شعر وقتی که مطالب
قابل تفسیر و توضیح نداشت ،شاید چندان محتاج
به مقدمه نباشد .خود اشعار مقدمه ی ورود و تاثیر
در فکــر و روح دیگران اســت ...اگر در معنی تند
رفتــه اید ،در ادای معنی دچــار تندروی هایی که
دیگران شده اند نشده اید { ”.ص }690-689
 -توللی در جایی گفته اســت کــه هر چه به

 از نکاتی که می تواند برای ما جالب باشــد،دلبســتگی نیما به شیراز و تحسین او از این شهر
است .یکی از کســانی که نیما بیش از دیگران با
او مکاتبه داشــته اســت و اتفاق ًا بعضی نامه های
نیما بــه او در زمره ی طوالنــی ترین نامه های

فعالیت های اشــتراکی ،کار کمونیســت ها بسیار
سخت شــد .به همین دلیل الدبن راهی شوروی
شد ،سفری بی بازگشت که نیما برادرش را تا مرز
آستارا بدرقه کرده اســت .الدبن به همراه جمعی
از دیگــر ایرانیــان پناهنده به شــوروی ،قربانی
تصفیه های استالینی شد” .همین! دلیل تصفیه ی
گروه ایرانی را هنوز به طور دقیق ندانســته اند چه
بوده اســت؟ آیا آن ها با گروه های تروتسکیست
مرتبــط بوده اند؟ مدرکی در بــاره ی یک یا چند
تن از این افراد باعث شــدت عمل نسبت به تمام
آن ها شده است؟ یا چه چیز دیگر؟ مرتضی علوی
برادر بزرگ علوی را می دانیم که به جرم جاسوسی
برای آلمان اعدام کردند و پس از کنگره ی بیستم
از او اعاده ی حیثیت شد .دلیل اتهام او همین بس
کــه در آلمان تحصیل کرده بــود و به او مظنون
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بودند!
دیدم بهتر اســت رد الدبن را در آن سالها ،در
نامــه های نیما پی بگیرم .هر چند آنچه باید عاید
نشد ،اما این است حاصل جست و جو در نامه های
نیما به الدبن:
 یکی از مسایلی که از خالل نامه های نیما بهخانواده اش معلوم می شود سابقه ی گرجی بودن
خاندان پدری نیما اســت .او در نامه ای به پدرش
در ســال  1303می نویسد“ :گرجستان ،از آن دور
دل مرا می برد .آمیزش نســل چرا این قدر موثر
است؟ راست است حقیقت ًا بعضی حرف ها .همین
کــه دو تا جده ی گرجی در نژاد فرزند مهجورتان
تاثیر دارند ،ببینید چه اثراتی که در وجود من باقی
گذاشــته اند” {ص  }118و در نامــه دیگر که به
سال  1304خورشیدی به مادر و ناکتا (خواهرش)
نوشته ،معلوم می شود پدرش در تفلیس بوده است
و از او گالیه دارد که چــرا به دیدن الدبن نرفته
که آن زمان در داغســتان بوده اســت .در همین
نامه می نویسد“ :در این مدت فقط یک مکتوب از
تفلیس رسیده است که با این کاغذ آن را خواهید
خواند .چیز قابل توجه این اســت که پدر این همه
بدون جهت نســبت به اوالدش فراموشــکار بوده
است .گرجستان ،از نو او را جوان ،عیاش و الابالی
کرده است” {ص .}142
 بخشــی از نامه ی نیما به الدبن در ســال(1304که چند ســال اســت به کمونیست های
شــوروی پیوسته اســت و در داغســتان به سر
می برد) به نظرم جالب آمد“ :پیش از همه چیز به
قلب مان رجوع کنیم .الدبن! خدا آن جا اســت .او
را در وقت عجز و شــداید می بینند .با شعر از (به)
او تقرب می جویند .ســایر اوقات غرور ،خیال بافی
و عقل این معرفــت را در قلب مردم خفه و زایل
می گرداند .با شعر به او حمله می بریم ،با شعر از او
دور می شویم .}136 { ”...همچنین در نامه ای به
یک رفیق (در دی ماه  1304خورشیدی) ضمن آن
که از محل زندگی الدبن نامی نمی برد ،درباره ی
شغل او می نویسد“ :از حال اخوی خواسته بودید،
حالیــه در محل خودش مقیم اســت .نویســنده
سیاســی و روزنامه نگار اســت .ابوی هم اخیراً از
تفلیس به ایران آمده اند{ ”...ص  .}145در جایی
دیگر نیز نیما اشــاره می کند که الدبن در مسکو
در آکادمی دیپلوماتیــک کار می کند (در بندهای
پایین مطلب را نقل خواهیم کرد) .و در نامه ای به
تاریخ سیزده فروردین  1310به کتاب و رساله ای
اشــاره دارد که الدبن داشته می نوشته است... “ :
هر وقت کتاب علل اجتماعی ادبیات معاصر
غرب و آن یک رســاله ی دیگر را چاپ کردی
برای من البته بفرســت .معلوم اســت که باید به
زبان خارجی ترجمه شود .چیز خوب همه جا طالب
دارد{ ”...ص .}427
 تنهــا نامه ای که می تواند نشــان دهد کهالدبن از کادرهای حزبی در داغستان شوروی بوده
اســت ،نامه ی نیما به او در مرداد  1308اســت.
این نامه در زمانی برای الدبن ارســال شده است
که از اســتراحتگاه کریمه استفاده می کرده است،
چیــزی که مختص کادرهای حزب کمونیســت
شوروی بوده است و همین امر می تواند نشانه ی
بارزی باشــد برای آن که افرادی همچون الدبن،
به خاطر زندگی در یک ناحیه ای مسلمان نشین و
آشنایی با روحیات مردمی که زمانی نه چندان دیر
هم وطنان الدبن و ایرانی محســوب می شدند ،از
سوی حزب کمونیست شوروری به داغستان اعزام
شده بود .نیما در همین نامه می نویسد:
“روسی این قدر می دانم که با مختصر زحمتی
این کلمه ی ســفید را مــی خوانم .می فهمم زیر
این کارت نوشــته شده اســت :کریمه .و افسوس
می خورم چرا به جای فرانسه ،با این زبان (روسی)
آشنا نیستم”{ص .}334
موضوع دیگری که از نامه های نیما به الدبن
و یا در باره ی الدبن اســتنباط می شود موضوع
مهاجرت نیما به بالد قفقاز است ،موضوعی که دو
سر فصل را به عنوان زیر مجموعه بازمی نماید:
 هر چه از ســال  1301بــه جلوتر می رویم،با اســتحکام پایه های حکومت رضاخان ،مطالب
مربوط به الدبــن در نامه های نیما با ابهام و ایما
و اشــارات بیشتر همراه می شود و انتشار تدریجی
ترس را در متن نامه ها می توان احســاس کرد.
اگــر در نامه های قدیم تر با ســر دادن شــعار از
سوی نیما مواجهیم ،در نامه های بعدی او ترس و
سرپوش کلمات را می بینیم .همچنین از مقطعی
خــاص ،نامه هایش به الدبن نه مســتقیم ،که با
واسطه برای او ارسال می گردد و اکثراً یک رفیق
واسطه ی او و الدبن است ،رفیقی که گاه خودش
نیز از الدبن بی خبر است! و گاه نویسنده ی نامه
هیچ آشــنایی با نیما ندارد...“ :پریروز یک کاغذ از
قفقاز به من رســید .نگارنده ی آن تاکنون با من
مکاتبه نداشته است .بطوری که می نویسد :الدبن
در مسکو در آکادمی دیپلماتیک کار می کند”{ص
 .}192عاقبت نیز کار به جایی می کشــد که در
نامه ای به تاریخ آبان  1308خورشیدی ،خطاب به
الدبن می نویسد... “ :اآلن سه سال است که من
یک کاغذ مفصل از تو ندارم .فقط حدس می زنم
که فرصت برای تو کم است{ ”.ص }350و کار
به جایی می رسد که در نامه ای به تاریخ فروردین
 1309به الدبن و به آدرس مســکو می نویســد:
“تاکنــون دو دفعه ،یکی بــه آدرس کریمه یعنی
پریمودیســکایا اولیتا و دیگــری به آدرس
مسکو ،شایسکایا دم کاغذ نوشته ام .متاسفانه
به جواب هیچ کدام نائل نشــده ام”{ص .}398
(نیما در نامه ی بعدی به مادرش اشــاره می کند
که این نامه را به مسکو فرستاده است).

