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»پیرمرد چشم ما بود« عنوان احترام آمیز مقاله اي است از زنده ياد جالل 
آل احمد درباره ي نیمايوشیج ]علي اسفندياري[ که در آن با گوشه هايي 
نو آشنا  يا پدر شعر  »افسانه«  از زندگي خصوصي و خلق وخوِي شاعر 
مي شويم. آغاز اين مقاله، اشاره به نخستین ديدار دورادور است و مقدمه ي 
آشنايي و بعدها انس و الفت آن دو نامدار عرصه ي شعر و نثر ادبیات 
معاصر فارسي. آل احمد مي گويد: »بار اول که پیرمرد را ديدم در کنگره ي 
نويسندگان بود که خانه ي وکس1 در تهران َعَلم کرده بود، تیرماه 132۵. 
زِبروزرنگ مي آمد و مي رفت. ديگر شعرا کاري به کار او نداشتند. من هم 
که شاعر نبودم وعالوه بر آن جوانكي بودم و توي جماعت بُر خورده 
بودم. شبي که نوبت شعر خواندن او بود ــ يادم است ــ برق خاموش 
بوقي »آي  او در محیطي عهدِ  نهادند و  شد و روي میز خطابه، شمعي 
آدم ها«2يش را مي خواند. سِر بزرگ و تاسش برق مي زد و گودي چشم ها 
و دهان عمیق شده بود. و خودش ريزه تر مي نمود. و تعجب مي کردي که 
اين فرياد از کجاي او درمي آيد؟! بعد، اولین مطلبي که درباره اش دانستم 
همان مختصري بود که به عنوان شرح حال، در مجموعه ي کنگره چاپ زد 
و مجله ي موسیقي و آن کارهاي اوايل را پس از اين بود که دنبال کردم 

و يافتم.«
] ارزيابي شتابزده، چ 2: 34[
به دوستي مي انجامد و پس  بعد  آشنايي دورادور طي سال هاي  اين 
از آن که همسايه مي شوند، کار به رفت وآمد خانوادگي و ديدار هر روزه 
مي رسد و ادامه دارد تا شب آخر که نیم شب بر بالین نیماي ازدست رفته 
آخرين  و  ديدار  اولین  فاصله ي  در  »والصافات صفا«3 مي خواند. جالل، 
بدرود از ُخلق وخوي نیما چیزها دستگیرش شده که به قلم آورده است. 

از آن جمله مي نويسد:



8   خلقیات نیما

» پيرمرد در امور عادي زندگي بي دست وپا بود، درمانده بود و اصاًل 
با ادب شهرنشيني اُخت نشده بود پس از اين همه سال كه در شهر 
به سر برده بود هنوز دماغش هواي كوه را داشت و بر چيزي جز لوازم 
آن جور زندگي تن درنمي داد. حتي جورابش را خودش نمي خريد و 
پارچه ي لباس از اين سِر سال تا آن سر، در دكان خياط مي ماند. بسيار 
اتفاق افتاد كه با هم سِر يك سفره باشيم اما عاقبت نفهميدم پيرمرد 
چه مي خورد و به چه زنده است؟ در غذا خوردن، بد ادا بود: سردي و 

گرمي طبيعت غذاها را مراعات مي كرد. شب مانده نمي خورد.«

شهامت و شجاعت او در نوآوري و پشت پا زدن به راه و رسم هزار 
ساله ي شعر کهن فارسي که مولوي وار مي گفت: مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
کشت مرا« سبب شهرت و محبوبیتش در نسل جوانان جوياي نام در شعر 
معاصر شده بود که نیما را حامي و پناهگاه خود مي دانستند و او از اين 

بابت تن مي زد و کناره مي گرفت. زيرا: 

نداشت. بخصوص در چنان معيشت  را  »... تحمل آن همه رفت وآمد 
تنگي حساسيتي پيدا كرده بود كه: بله، فالن شعرم را فالني برداشته 
و برده! حاال نگو كه فالني آمده و به اصرار شعري از او گرفته براي 
فالن مجله يا روزنامه. پيرمرد، خودش شعر را مي داد، بعد به وحشت 
مي افتاد كه نكند شعر را به اسم خودشان چاپ كنند يا سروته اش را 
بزنند و در اين مورد دوم دو بار خود من موجب وحشتش بودم، يك 
بار در قضيه ي »پادشاه فتح« و بار دو در قضيه ي »ناقوس«4. خودش 
كه دست وپايش را نداشت تا كاري را مرتب منتشر كند. آن هايي هم 
گمان  ــ  و جنتي  شاملو  ــ  كردند  برايش  را  كار  اين  و  داشتند  كه 
نكنم تجربه ي خوشي از اين كار داشته باشند. و اين جور مي شد كه 
تا  كردند  جنجال  بيشتر  او  درباره ي  و  درمي آمد  نامرتب  كارهايش 
حرفي بزنند. و او به جاي اين كه كارش را شسته ورفته به دست مردم 
را  نوشته ام كه شعر  بار  بود. يك  را دست مردم داده  بدهد، خودش 
مي پراكند به جاي اين كه هر دفتري را مثل خشتي سر جايش بنشاند و 
اين جا اذعان مي كنم كه اگر من دست وپاي »پادشاه فتح« و »ناقوس« 
را شكسته ام به قصد اين بوده است كه َگَزك تازه اي به دست ولنگاري 
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معاندان نداده باشم. و مي بينيد كه اين جوري مي شد كه هميشه نيما 
را از وراي چيزي يا صفي يا ذوق شخص ثالثي مي ديديم. بزرگ ترين 
خبط او اين بود كه او خود را مستقيم پيش روِي اين آينه نگذاشت. 

هميشه حجابي در ميان بود يا واسطه اي يا سلسله مراتبي...«

نیما، آدمي بود سخت مردم گريز و نسبت به همه چیز و همه کس 
ظنین و از اين بابت هم خود رنج مي برد و هم ديگران را مي آزرد. آري،

»بيمارآسا گمان مي كرد همه در تعقيب او هستند. اين طور كه مي نمود 
عمري در »واي بر من« خود زيست... ابراهيم گلستان يكي دوبار پاپي 
شد كه چطور است فيلم كوتاهي از او بردارد و صدايش را ــ كه چه 
گرم بود و چه حالي داشت ــ ضبط كند. ديدم بد نمي گويد. مطلب 
را با پيرمرد درميان گذاشتم. به لَيَت و لعلَّ گذراند و بعد شنيدم كه 
گفته بود: بله، انگليسي ها مي خواهند از من مدرك... و اين انگليسي ها 
گلستان بود كه در شركت نفت كار مي كرد كه تازه ملي شده بود و 
خود انگليسي ها همه شان با سالم و صلوات از آبادان به كشتي نشسته 
بودند. هميشه همين طور بود، وحشت داشت. تحمل معاش گسترده را 
نمي كرد و گاهي حقير مي نمود. و من هميشه از خودم پرسيده ام كه 
اگر پيرمرد در زندگي چنين دچار تنگي نبود و دچار حقارت جزئيات 
آن وقت چه مي شد! اگر دستي گشاده داشت و مثاًل بر مسند مجله اي 
از آِن خود نشسته بود ودست ديگران را به سوي خود دراز مي ديد؟ و 
اگر توانسته بود اين تنگ چشمِي روستايي را در همان »يوش« بگذارد 
و برگردد چه مي شد؟ آن وقت خودش و كارش و نتيجه ي كارش به 

كجا مي كشيد؟«

زندگي کردن اجباري نیما در تهران و اصوالً در هر شهر، دل در هواي 
وطن ــ يوش ــ داشتن، مصداق اين بیت عاشقانه ي عامیانه است:

خدايا اين سفر كي مي رود سر خودم اينجا دلم در پیش دلبر  

نیما، تابستان ها را با اهل و عیال در »يوش« مي گذراند و به اصطالح 
بین تهران و يوش قشالق و يیالق مي کرد ولي چه سود!
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»... خود پيرمرد پِي تساليي مي رفت براي غم غربتي كه در شهر به 
اما هر سال كه برمي گشتند مي ديدي كه »يوش«  آن دچار مي شد 
يك  عمر  آخر  تا  پيرمرد  است.  نكرده  دوا  او  از  دردي  هم،  تابستانه 
اِعجاب  به  دهاتي  يك  ماند،  باقي  شهر  جنجال  در  غربت زده  دهاتي 
آمده و ترسيده و انگشت به دهان! مسلماً اگر درها را به رويش نبسته 
بودند و او در دام چنين توطئه ي سكوتي فقط به ترياك پناه نبرده 
بود ــ كه چنين لَخت و آرام مي كند ــ شايد وضع جور ديگري بود. 
اين آخري ها فرياد را فقط در شعرش مي شد ُجست نگاهش چنان آرام 
بود و حركاتش و زندگي اش چنان بي تالطم بود و خيالش چنان تخت 
انگار كه سليمان است به تماشاي هيكل ايستاده و در تن ديوها نيز 
قدرت كوبيدن چنان عظمتي را نمي بيند. اما هميشه چنين نبود. بارها 

وحشتش را نيز در چشمش خوانده ام...«

آل احمد، در سطور زيرين گوشه هايي ديگر از خلقیات نیما را اشاره وار 
بیان مي کند که البته در پشت هر سطر و شايد هر کلمه ي آن رازورمزهاي 

ناگشوده از زندگي آن مرد ــ نه فقط پیرمرد ــ نهفته باشد:

»مسخرگي هم از او شنيده ام. از مازندراني ها و اداهاشان، از تركمن ها 
عهده  از  هم  چه خوب  و  خويشاوند  آن  يا  دوست  اين  قيافه ي  از  و 
برمي آمد. حتي گاهي فكر مي كردم كه اگر شاعر نشده بود يا اگر در 
بسيار  »ميميك«  بود  هم  بازيگر  حاال  مي زيست،  گشاده تري  دنياي 
زنده اي داشت. با اين همه، وقتي كسي يا چيزي يا مفهومي و عددي از 
گز آشناي او درازتر بود آن وقت، باز همان پيرمرد ساده ي دهاتي بود 
با اعجابش و درماندگي اش. و به همين طريق بود كه پيرمرد دور از هر 
ادايي به سادگي در ميان مردم زيست و به ساده دلي روستايي خويش 
از همه چيز تعجب مي كرد و هرچه بر او تنگ گرفتند كمربند خود را 
تنگ تر بست تا دست آخر با حقارت زندگي هامان اُخت شد. همچون 
كناره ي  از  تاريكي  مرواريدي در دل صدف كج وكوله اي در گوشه ي 
پرتي سال ها بسته ماند. نه قصد سيروسياحتي كرد و نه آرزوي نشيمن 
و خريدار  ديگر  بازار  آرزوي  نه حتي  و  زنانه اي؛  زيباي  بلند سينه  ي 
ديگري را. هرگز نخواست با كبكبه ي احترامي دروغين، اين عفريته ي 
روزگار عفن ما را زيبا جا بزند و در چشم او ــ كه خود چشم زمانه ي 
ما بود ــ آرامشي بود كه گمان مي بردي ــ شايد هم به حق ــ از 
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سِر تسليم است. اما درواقع طمأنينه اي بود كه در چشم بي نور يك 
مجسمه ي دوره ي فراعنه هست...«

]همان، به ترتیب 39 و 40 – 40 و 44 و 36-4۵[

اين ها شّمه اي بود از برخي روحیات و خلقیات نیمايوشیج که دوستي 
پس از سال ها نشست وخاست با او دريافته بود و دو سال پس از مرگ 
آن مرد، اين مرد ــ يعني جالل آل قلم ــ با صدق نیت و صفاي باطن 
به يادبود ايام رفاقت با »پیرمرد« بر صحیفه ي کاغذ نگاشت و به يادگار 
گذاشت و خود نیز از پِي نیما به جهان باقي شتافت، طوبي لهما و ُحسن 
مآب! نامه هاي نیما۵ که دفتر به دفتر چاپ و نشر شد، خوانديم و ديديم 
صاحب اين نامه ها ــ با چنین خلق وخوي که در نامه نگاري با دوستانش 
آشكارتر از درون خود پرده برداشته و بارها فرياد زده و حافظ وار گفته: 
زنده ياد  که  است  نیمايي  همان  دانند،  ايشان  دگر  نمودم  که  چنینم  من 

آل احمد در مقاله ي »پیرمردچشم ما بود« به خواننده شناسانده است.
ـ وقتي نوبت  ـ که ذکرش گذشتـ  نیما، در کنگره ي نويسندگان ايرانـ 
سخن گفتن به او مي رسد و پشت میز خطابه قرار مي گیرد، علي الرسم به 
خود حرف هايي  نوجواني  و  کودکي  دوران  از  و  خودمي پردازد  معرفي 
از  برخي  در  بعدها  را  اين خلق وخوي  نمونه هاي  و  نشانه ها  که  مي زند 

نامه هايش مي بینیم:

»از تمام دوره ي بچگي خود، من به جز زدوخورد وحشيانه و چيزهاي 
آرامش  در  آن ها  ساده ي  تفريحات  و  كوچ نشيني  زندگي  به  مربوط 

يكنواخت و كور و بي خبر از همه جا، چيزي به خاطر ندارم.
آخوند  نزد  را  نوشتن  و  متولد شدم خواندن  كه  در همان دهكده 
باد شكنجه  به  و  دنبال مي كرد  مرا در كوچه باغ ها  او  ياد گرفتم.  ده 
مي گرفت. پاهاي نازك مرا به درخت هاي ريشه و گزنه دار مي بست و 
با تركه هاي بلند مي زد و مرا مجبور مي كرد به از بر كردن نامه هايي 
كه معموالً اهل خانواده هاي دهاتي به هم مي نويسند و خودش آن ها را 

به هم چسبانيده بود و براي من طومار درست كرده بود.«



12   خلقیات نیما

هم چنان  مي آيد  تهران  به  نوجواني  در  وقتي  سرکش  يوشي  کودك 
سربه هوا و ناآرام است:

»يك سال كه به شهر آمده بودم اقوام نزديك من، مرا به هم پاي برادر از 
خود كوچك ترم »الدبن« به يك مدرسه ي كاتوليك واداشتند. آن وقت 
اين مدرسه در تهران به مدرسه ي عالي سن لويي شهرت داشت. دوره ي 
تحصيلي من در اين جا شروع مي شود. سال هاي اول زندگي مدرسه اِي 
من به زدوخورد با بچه ها گذشت. وضع رفتار و سكنات من، كناره گيري 
و حجبي بود كه مخصوص بچه هاي تربيت شده در بيرون شهر است. 
موضوعي بود كه در مدرسه مسخره برمي داشت. هنر من خوب پريدن 
و با رفيقم حسين پژمان ]ظ: پژمان بختياري شاعر[ فرار از محوطه ي 
مدرسه بود. من در مدرسه، خوب كار نمي كردم. فقط نمرات نقاشي 
به داد من مي رسيد. اما بعدها در مدرسه مراقبت و تشويق يك معلم 
به خط  ــ مرا  باشد  امروز  نظام وفا ــ شاعر معروف  رفتار كه  خوش 

»شعر گفتن انداخت«.
]سیروس طاهباز، يادمان نیما يوشیج: 27[

در کارنامه ي روحي و عاطفي نیما دو نمره ي مردودي در درس »عشق« 
ديده مي شود که بي گمان در زندگي او تأثیر گذاشته. نگفتم تأثیر سوء، 
چون رنج و شادي عشق در وصال و هجران هر دو کارساز و آموزنده و 

شخصیت  آفرين و انسان پرور است. نیما،

»در سپيده دم جواني ]ظاهراً در همان مدرسه ي سن لويي[ به دختري 
وي  شاعرانه ي  حيات  طليعه ي  دلباختگي  اين  باخت.  دل  دلفريب، 
و  رازونياز  هنر  و  دلدادگي  درس  دلبر،  مكتب  در  مدت ها  گشت. 
گله گزاري از فراق و رمز وصل آموخت. همين كه خواست با تشريفات 
رسمي و قانون طوق بندگي دلدار را به گردن آويزد، دلبر به كيش او 
نگرويد و به سبب اختالف مذهب، پيوند محبت نضج نگرفته گسست.

نيما تشنه و تلخ كام براي از ياد بردن كاِم نگرفته، به سوي زندگي 
پاي بند گلي وحشي  قبايل كوهستاني  خانوادگي شتافت و در ميان 

گشت. با »صفورا«ي چادرنشين همه چيز را از ياد برد.
نيما »صفورا« را به هنگام آب تني در رودخانه ديده بود. از الهام بخشي 


