
 

 

 

 بروم دیمن به راه خود با

 مرا خواهد داشت مارینه ت کس

 حادثه بار یزندگ نیپر از کشمکش ا در

 نه ندیگو گرچه

 اما

 تنهاست هرکس

 مرا، کار من است ماریت دارد یم که آن

 ریدرمانم اس خواهم ینم من

 تاریخ حاضران برگزارکننده موضوع محفل

 9۷ آذر ۱۱ نفر ۱۷ مهندس محمد عابدین نژاد بررسی زندگی و شعر نیما یوشیج ششمچهل و 



 هوا شد روشن که یوقت صبح

 خواهد دانست و بجا خواهد آورد مرا یهرکس

 ور آب، پهنه نیدر ا که

 ام بود عذاب چه ره رفتم و ازبهر چه به

 

به  دهیبلده د یروستا یکیدر نزد وشی یدر روستا ۱2۷6آبان  2۱در  ینور یعل ای جیوشی یعل ج،یوشی ماین

 ۱305. در سال رسد یم نیالد جمال ایبه ک یو مادر طوبا نام داشت. نسب و ینور میابراه یجهان گشود. پدر و

منزل و عمارت  یرا در ثنا“ عمارت پدرم زا”برادر و سه خواهر داشت. شعر  کی یازدواج کرد. و ریجهانگ هیبا عال

 د سروده است.ان در آن منزل داشته یو خاندان و یو ربازیکه از د یمیقد

 اسم از عمارت پدرم مانده

 : تاالراش یشمال وردی طرف

 : سردر.اش یجنوب وردی طرف

 سرا، لهیآن: طو رونیب طرف

 را اندر آن قرار اکنون، جغد

 در. ،یبر درش، به معن یا تخته

 کیاش تار گشاده است و خانه در

 اتاق، چراغ کیروشن به  گاه

 افکنده اندر آن بستر. یمرد

 کتاب یاست ازو به رو هدیخم سر

 را به دامن آورده زانوان

 دفتر. یرو گرددش یم دست

 و چراغ آن مرد یکیو تار شب

 اند ساخته کیهم افتاده، ل به



 .گریدفتر، عمارت د یرو

 :یرا نوشته بر ورق نیا دستش

 اسم از عمارت پدرم مانده

 .کریچون مرا پ جانش، یب تن

 

 حهیقر نیزمان خودش و ا طیرا با استفاده از شرا یشاعر ریداشت و مسرا در خود  یشاعر حهیقر جیوشی ماین

 انیجر چیخود ساخت و به ه یبرا یا تازه رینکرد و مس یرویزمان خودش پ یها انیاز جر یاست. و مودهیپ یذات

خوش  فانشیرد به مذاق هم یاعربودن در شعر و ش شرویجسارت و پ نیا که یطور تمسک نجست، به یفرهنگ

 .دندید یشعرا م گرینسبت به د یتر نییپا گاهیو او را در جا امدین

تا  ریتأث نیگذاشت و او ا مایبر ن ینامناسب ریدوره تأث نیخود را در روستا تمام کرد که ا ییابتدا التیتحص ماین

 دیازمایخود را ب زیفنون و هنر ن گریکرد و باعث شد در د یدر زندگ یرا دچار سردرگم یرفت که و شیآنجا پ

 هم زبان فرانسه را فرا گرفت. و یهم دروس طلبگ یسالگ 20تا  ماین ر،یتاث نیا جهیکه در نت

اوقات فراغت را در روستا  شهیاز شغل خود نداشت و هم یتیدر آمد اما رضا هیبه استخدام اداره مال یسالگ 22 در

و به همراه همسر در شهر بابل  دیآ یبعد از ازدواج به استخدام اداره فرهنگ و معارف درم یاست. و گذرانده یم

 در بابل به آستارا و سپس به تهران آمد. سیاز تدر ماین سی. بعد از دو سال تدرپردازد یم سیبه تدر

و با استفاده از نماد و سمبل حرف خود  کند یم انیاعتراض خود را ب اتیفرهنگ و ادب ریاز مس مایدوره ن نیا در

 .کند یم انیرا ب

 “سوار خر خر”

 کم از خر آدم امروزه را نیا

 ناسزا یهر چه بده پسندد یم

 بر خر سوار یرتیخر س ابله

 جانب صحرا گذار یروز داشت

 [ آمد برشی]واحه[ پر آب و ]گل

 کرشیپ ایهمچو در یباتالق



 آن راه تنها پر ز گل ظاهر

 ودل آن مهلکه جان باطن

 بهر نجات ابلهک دوستان

 :کی به کیاو را  دادند یم پند

 یبر یره که تو خر م نیابلها ا)

 !(یآنجا بگذر ینتوان قدم کی

 خر راندیابله کور و کر م کیل

 و خطر میآن راه پر از ب یسو

 خرک: چارهیبه ب زد یم ها بانگ

 چابک ترک( یکم وانیها ح ی)ها

 درنگ یب مهابا یو خر ب ابله

 دهانه برگشاده چون نهنگ گل

 خرسوار نیقدم نارفته بود ا دو

 افتاد از دم تا مهار بگل خر

 دیمد یسع یو خر از پ ابله

 دیگشتند در گل ناپد هردوشان

 آن خرند یکنون انیشوایپ

 برند یسوار خر شده خر م که

 معرکه یبال داند ی]خر[ نم

 مهلکه انیافتد م خبر یب

 شد از مهار یآدم ریاس خر

 اریکرد اخت یبندگ تیخر از



 یرکیامروزه با آن ز آدم

 یکیا آن خر اسارت هست ب در

 برد یبار و فرمان م یمهار یب

 خرد یخاطر م بیاز ط یبندگ

 شی]و[ مال و جان و قدر خو اعتقاد

 شیدو نان برده پ شیب یدو دوست با

 بار ریاالغ از ز وانیح نوایب

 بگسالند گه مهار زدیگر گه

 همه صورت یبهر رنگ آدم نیا و

 دو نان شده در همهمه یپ از

 افتد بکار شیپ شیخو قیرف کز

 بار ریز دیدرآ یاز و شتریب

 خود خر است عتیخر ]نفس[ از طب گر

 آدم از خر کمتر است نیا یراست

 روزگار نیکم از خر آدم ا نیا

 بر خر سوار یمانند خر هست

 

 مایکه ن کند یم داینمود پ طور نی. و اخورد یم وندیپ ماین یبا زندگ استیازآن س پس یتا و چند سال ۱320از  بعد

با نگاه  مایحزب به ن نیا رو نیحزب داشت. ازا نیبه ا یشمار یب یانتقادها مایاما ن شود یحزب توده م یاز اعضا

 .شد یآن م یو سبک شعر مایبه ن یفراوان یز انتقادهاین رانیا سندگانی. در کنگره نوستینگر یغرض ورزانه م

 

اوست  یخاموش خیکه تار 38 ماه ید ۱3است تا  و ملت مایمجدد ن أسیآغاز  خیکه تار 32مرداد  28فاصله  در

نموده  انیپراکنده ب یها ادداشتیدارد و در  یسوزش تأمالت نسروده اما در خلوت جان یفراوان یاگرچه شعرها



و گاه  ها انتیبعد پس از اشتباهات و خ ها سالجامعه  یساالر و مردم شهیاند انیمدع ژهیو ملت ما و به که یطور به

و  یاحسان طبر یضمن اشاره به ماجرا نجاینگارنده کتاب در ا اند دهیرس جیها به آن نتا اندر گوشه زند

: سدینو یم یسال قبل از آن پرداخته و از قول و 30 یعنی 35در سال  مایاز ن یا به نوشته 65اعترافاتش در سال 

هم دارند ازجمله  یادیزکه نقاط ضعف  دانمیم یاست ول کیافکارم به آنان نزد یبرخ ستمین ستیمن کمون”

فلذا فلسفه  ییها شرفتیحساب دارد و علوم پ ایدن نیهم با ا کیالکتید ستیالی. خود منطق ماترظشانیغل تیماد

متفکر  کیهستم.  شم،با یا توده نکهیتر از ا تر و منزه کرده است. من بزرگ شرفتیعقل حاصل از علم هم پ یعنی

 نی. من از ادیمحدود به افکار او نما یکن شورو انک دالل و کارچاقمحال است که فکرش را تحت امر فالن جو

 .“کنم یتهمت ناروا دارم دق م

 یکن دایپ یتوان یم یخاص دهیوارد مشو عق استیس یهرگز به باز: ”سدینو یخطاب به فرزندش م ماین نیهمچن

با قبول رفتار مردم  حیصحباش همرنگ جماعت مشو قبول فکر  ات دهیعق یدر پ قتیو اعراض حق قیاما به تحق

 “متفاوت است. زیدو چ

آن باشد الاقل  انیداشت مثل قدما سپس هنر ابزار ب یخاص یفکر تیداشت اعتقاد و شخص یابتدا مشرب دیبا”

 نیتر من خطرناک دهی. به عقدیآ یکار م نباشد هنر به چه ها نیاگر ا میباش مانیبا ا میآدم و با اخالق حسنه باش

 “است. زیچ همه یمردم هنرمند ب

 “نباشد. تیانسان یسو انسان به یو اگر هنر راهنما ستین تینباشد بهتر است اگر در آن انسان هنر”

بود امروز  یتیّو هم یدار بود امانت ییداشتند تقوا یو بارز زیداشتند صفات متما یمانیمردم ا نیسابق بر ا” 

 “اند. و بد شده ختهیان زمام گسجوان نیاست. ا میتر از قد بازارش گرم ایبرعکس است ر

نپسندد  ایهم بپسندد  یندارم کس یاجیام احت کرده یرا با شعرم معرف ام یمن زندگ”من:  یشعر و زندگ ادداشتی

و  ختهیآم گرانیمن با د یزندگ راینمود ز انیبهتر ب شود یهم بدانند چگونه م گرانیخواستم د دیخوب بگو ایبد 

 “ق بوده است.از ح یبانیهدفم همواره پشت

 

 بود  رگذاریدر شعر زمانه خود تأث ارید نیبزرگان شعر و ادب ا گریو د امیخ یچون مولو زین او

 دانند. ندگانیرا آ ندهیآ یها قرن

 ، نقشه برداری( آورده شده است.94در ادامه شعری از شیرین ابراهیمی )ورودی 

 شود یم  دا یهو زیی پنجره پا نی پشت ا



 شود یم  دا یتو پ پس دست خزان دست  از

 

 نباش نی غمگ  یول  رمی م  یتو م  االتیخ  رد

 شود یمن مرگ هک شد سهم تو حاشا م  سهم

 

 ازل ات هب ابد من عاشق و کورم بگو از

 شود؟ یم  نای کور ماردزاد ب  نی ا وسفمی 

 

 تلخ حوادث شد تمام جان من ی صفحه

 شود یافجعه رهلحظه معنا م  نجای تو ا یب 

 

 نی بب  وسفی  دشو یاحزان غمستان م  ی کلبه

 شود یخاهن تماشا م  نی هک رد ا یو ردد حزن

 

  رسد یم  انیقصه رد غصه هب پا نی ا عاقبت

 شود یم  خای باعث مرگ زل  وسفی  مرگ

 

  یا خدا ربگشته هک تو از شیپ دمید خواب

 شود؟ یم  ایلب گفتم هک آ ریخوابم ز بعد

 

 سپاس از همه عزیزانی که همراه ما بودند.

 ادب و شعر کمیته 



 تهران دانشگاه فنّی دانشکده التّحصیل فارغ مهندسین انونک 


