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 نسیمی تازه از یوش

 ی نیما یوشیجدفتری از اشعار منتشر نشده« صد سال دگر»درباره کتاب 

 فرزاد عظیم بیک

 

که با انواع قصه و حرف و  ،های ما از زندگی و کار نیمادانستهبخش زیادی از صد و بیست ساله شد. ( ۶۹۳۱) یک سال پیش یوشیج، نیماعلی اسفندیاری، 

او قابل کشف و مطالعه  های مختلفو مجموعه نوشته ،و مقالات هاو سفرنامه ، داستانهاها، یادداشتاز طریق نامه حدیث و حتی افسانه نیز درآمیخته است،

ای نزدیکان، که مجموعههایش به دوستان و یا نامه ونوشته است تعریف و تبصره ، های همسایهحرفتحت عناوینی مانند  که خود شاعر است. نوشتارهایی

و  اعرش نگار روزانههای شخصی و وقایعای که گاه حکم یادداشتهای پراکندهو همینطور نوشته سندی برای شناخت زندگی و روحیات نیماست،قابل اتکا و 

ندگی ز ، همه و همه منابعی قابل استناد برای پی بردن به چگونگی کار و سرگذشتمتونی موجز و کوتاه درباب نظریات ادبی و اجتماعی او را داشتگاه حکم 

نیما در ی شاعر یافت. توان مهمتر و بهتر از خود اشعار نیما برای مطالعهاما در این موضوع، هیچ سندی را نمینیما یوشیج در خلوت و در میان جمع است. 

ی معاصر کمتر شاعری را در دورهبیش از سه دهه شعر نویسی و زندگی شاعرانه، تلاش کرد تا تمامی نظرات و عقاید خود را از طریق اشعارش بیان دارد. 

ی نه اینکه یک شعر تنها بتواند منعکس کنندهنما برای زندگی شاعر باشد. ای تماماش نزدیک باشد و آینهتوان یافت که شعرهایش تا این حد به سازندهمی

از خود  ایق و زیستن شاعر باشد، بلکه یک شعر بتواند چکیدهها و یا آمال و آرزوهای اجتماعی و یا سیاسی شاعرش، و یا بیانگر خاطرات و تاریخ عشدیدگاه

 کند از طریق شعر زندگی کند. نه اینکه شعری بسازد تا از رهیافت آن، زیست کندچنانکه شعر بر شاعر مسلط است و این شاعر است که تلاش میشاعر باشد. 

ی وجوه ی اشعار پدر شعر نوی فارسی، تا این حد دربرگیرندهلت است که مجموعهبه همین ع. و شعر را ابزاری در خدمت خود و زندگی روزانه خود بکند

در این میان اما هستند شعرها و یا لحظاتی که نیما از شعرش توان چندان جدا کرد. مختلف شخصیتیِ خود شاعر است، و به اعتباری، شاعر را از شعر نمی

شاعران حجم  وطور که یدالله رویایی های شعری، شاید آنای از جنس دگرگونیبیولوژیک، بلکه فاصله ی متریک و یایک فاصله فقط آن هم نه-فاصله گرفته 

حرکت در ساختمان شعرهای او، نه کاری سهل و از سر تفنن، که یک طوری که بهسازد. و ساختمان ادبیاتش را بیش از پیش پیچیده می -دنگویاز آن می

 توان گفت، نیما یوشیجطور معمول از شعر انتظار داریم( است. به شکل خلاصه میها و انتظار و شناخت ما از شعر )و یا آنچه بهعیار با دانستهدرگیری تمام
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اش جدا ساخت و این، کار مخاطب را برای ارتباط با مفاهیم و ساختارهای شعر نیما از زندگیتوان زبانی است که شعرش را نمیجزء معدود شاعران فارسی

 تر و بزرگتر از این شاعر رسید. کسی که افسونکند. زیرا برای این کار باید تمامی ابزارهای لازم/شعر را در اختیار داشت تا بتوان به تصویر ی جامعسخت می

بر فضای شعر و زبان فارسی غیرقابل انکار تو را من چشم در راهم و هست شب اش تا آخرین آثارش مانند و شعرهای اولیه هاانهافسهایش از زمان و اثر واژه

 وپا کرده است. است، و همین اهمیت برای او مخالفان و هواداران سرسختی را دست

های جوانی های شعر نیما در سالاز زمان چاپ اولین نمونهوانی برخوردار است. ی دقیق و شناخت شعرهای نیما یوشیج از اهمیت فرابه همین دلیل مطالعه  

اند. های اشعار کمابیش چندان تفاوتی با یکدیگر نداشتههای دهه هشتاد صورت گرفت، تعداد و نمونهی اشعار او که در سالهای مجموعهشاعر، تا آخرین چاپ

اند و برایشان شرح و توضیح و حاشیه آوری و تصحیح نموده و چاپ کردهها را جمعاین اشعار کار کرده، آن های متفاوتی بر رویافراد مختلفی با نظرگاه

و عبدالعلی عظیمی از جمله این افراد هستند، که با کار روی اشعار نیما  ، شراگیم یوشیجسیروس طاهبازاحمد، جلال آلابوالقاسم جنتی عطایی، اند. نوشته

ند که دانست، نزدیکان و وارثان نیما و بسیاری دیگر میادبی های اول پس از مرگ نیما نیز محققاناما از همان سالهایی را منتشر سازند. اند مجموعهتوانسته

ا )که هپارهها و ورقهای سیگار و روزنامه، بدخط بودن، ثبت شدن روی پاکتمکانی و موضوعی سبب پراکندگیجات دارد که به او تعداد زیادی شعر و نوشته

صحیح تبه راحتی اشعار ثبت شده در زمان حیات نیما، به سراغ آن رفت.  توانکرد( و یا حتی ناخوانا بودن نمیبرداری را بسیار سخت میکار تصحیح و نسخه

اند و از زخوجزئیات آن آشنا بود تا بتوان این اشعار و اسناد را باشعار، نیازمند دقت و تحقیق فراوانی است و باید به جهان شعری نیما و کارگیری این او به

فارسی بوده است،  ها در اختیار فرهنگستان زبان و ادباما حالا و پس از پنجاه سال پس از مرگ نیما، بسیاری از این اشعار که اسناد آن ها استفاده نمود.آن

 بازخوانی شده و در کتابی گردآوری و منتشر شده است. 

در تولد صد و بیست سالگی نیما توسط منتشر نشده بود،  جایی ی نیما که تاکنون درای است از اشعار تازه خوانده شدهکه مجموعه« صد سال دگر»کتاب   

ای بهتر از این، برای مشتاقان و خوانندگان شعر نیما که با زوایای مغفول مانده و بخش زیادی از مقدم انتشار یافت؛ و چه هدیهسعید رضوانی و مهدی علیائی

ی اسناد و آثار به جا مانده از نیما در بایگانی ست، از پسِ مطالعهمقدم احاصل تلاش رضوانی و علیائی« صد سال دگر»ی او آشنا بشوند. اشعار دیده نشده

 برداری وکار این دو محقق در نسخههای شخصی و سفرنامه بوده است. فرهنگستان، که شامل تعداد زیادی شعر، تعدادی داستان و نمایشنامه و یادداشت

اند. از شد و در اولین قدم، بخشی از اسناد را در قالب این کتاب تهیه و روانه بازار نشر کردهها، از چهار سال پیش آغها با اصل نسخهخوانش و تطبیق خوانده
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ها بتوانند حجم بیشتری از شعرهای او را مطالعه شاید این کار، خواست بسیاری از محققان و طرفداران و خوانندگان شعر نیما بوده است، که پس از این سال

 پردازیم.که به اختصار به آن می ی قابل بررسی دارداین کتاب، چند جنبهبکنند. 

امل این دفتر شتوان در تکمیل خط سیر شعری او بسیار پیش رفت. ی آن میها و اشعار متنوعی از نیماست که با مطالعهشامل دوره« صد سال دگر»( یک  

 تواند شرح تحول افکار واشتن آن درکنار سایر اشعار منتشره از نیما، میهای مختلفی تحریر شده و گذها و فرماشعار متنوعی است که با مضامین و شیوه

جایی که در پایین بیشتر شعرها تاریخ و محل ساختن شعر ضبط شده است، شاید برای چنین از آنهمتر بکند. گرایشات شعری نیما را برای خواننده مشخص

برانگیز چالش یتوان بیشتر بر این گفتهتطبیقی و تاریخی را از شعر نیما ممکن سازد. همینطور میای محققان ادبی و طرفداران نیما فرصتی باشد تا مطالعه

 ی شعر ضبط کرده، شک کرد و آن را به بحث گذاشت.که نیما تاریخ بسیاری از اشعارش را به دروغ و برای نیل به نام و جایگاه و عقب نماندن از غافله

ی ضعیف داشته. عر و قطعهو ضعیف همزمان است. اما در این زمان و شرایط، مهم نیست که نیما چند شعر قوی و چند ش ین کتاب شامل اشعار قوی( ادو  

شد. تواند بانقاط تاریک در زندگی ادبی و احوال شخصی نیما میی این شعرها راهگشای بسیاری از سوالات و این است که، مجموعه نماید امامیمهم  آنچه که

، «صید»درکنار اشعار دیگری مانند « گل آهار»و «من تنها»، «آتشی افروخته» ،«اوکرانی» ،«شب آستارا»، «وامپیر»ای مانند العادهبدیع و خارقشعرهای 

عرِی نیما های شتر هستند، تصویری یکدست و قابل اعتنا را از فراز و فرودتر و ضعیفو چند شعری که از لحاظ ساخت و یا معنا به نسبت ساده« شکسته بال»

ین و ترطراز با معروفتوانند از اهمیتی هممیاند و و حتی گاه عجیبی که در این مجموعه آمده شکنسنتی بسیارند شعرهای نویافتهدهد. یوشیج به ما می

 د.تر درباره شعر نیما و شعر نیمایی بشونوسیع ی پژوهش و مطالعهمایهتوانند دستی نیما برخوردار شوند. شعرهایی که قطعاً میشدهترین اشعار شناختهمهم

 ی گردآورندگان کتاب و گواهکه به گفتهفریادها و ها ها و لکهبیرق، شعر مندر برخی از صفحات کتاب و بر طلیعه برخی اشعار عناوینی است مانند سه(   

این موضوع ای مشخص با آن نام متمایز قرار بگیرد. ته تا آن شعر در مجموعهخواسهایی است که نیما برای مجموعه اشعار خود درنظر داشته و میاسناد، نام

اما کارهای گن سازی اشعار خود و ساختن مجموعه و دفاتر شعر بوده است. نیما از همان ابتدای شاعری، به فکر همتوان گواهی بر این دانست که را می

الخط نیما برای چاپ این شعرها رعایت رسمچنان همها شده باشد. گسسته و مشکلات فکری و کاری مختلف ممکن است مانع از محقق شدن این مجموعه

 ه یک کتاب مشتمل بر شعرهایداری محققان، ارزش تحقیقی و مطالعاتی اثر را نیز بالا برده و آن را تنها بنیز از نکات دیگری است که درکنار رعایت امانت

 ی نیما یوشیج محدود نکرده است. ناخوانده



Tajrishcircle.org 
 

دهد تا با در کنار هم چیدن این شعرها به خواننده این امکان را میی نیما نیستند، که البته تمام شعرهای نادیده« صد سال دگر»اشعار منتشره در چهار(   

و  علاوه بر تغییر عددی شود تااز رهگذر شعرها، موجب می مواجههنیما یوشیج بیشتر آشنا بشود. این  درکنار سایر شعرهای نیما، با خط زمانی و سیر تحول

 . پیدا کنیمها و تأثیرات او آشنا تری از آنچه بر پدر شعر نو گذشته و اثرپذیریشناخت دقیق های شعری نیما،محتوایی دوره

صل ف که شامل آثار منثور نیماست و در همان سال توسط نشر رشدیه، به مراقبت شراگیم یوشیج انتشار یافت،« دفترهای نیما»به همراه  ،«صد سال دگر»  

د. رکمک خواهد کدرباره شعر نو و شعر مدرن فارسی  تر شدن فضای شناخت و مطالعهتواند به گستردهمیای را در مطالعات نیماپژوهی خواهد گشود که تازه

ی شعر فارسی است، هوایی است تازه از سرزمین یوش و شاعر آن سرزمین که به تمام تاریخ ادبیات گذشتهچندان این کتاب صدایی جدید از میان تاریخِ نه

 پس از خود خواهد دمید. 


