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هوشنگ ابتهاج، سياوش کسرايی، احمد شاملو و مرتضی ) از راست(همراه ) وسط(نيما يوشيج 
 کيوان

 
هم در جنگ . نيما يوشيج، پدر شعر نوی ايران می گذرددر نيمه آذر ماه پنجاه سال از درگذشت 

فرهنگی راديو فردا و هم در برنامه های ديگر به بهانه پنجاهمين سالگرد درگذشت نيما به شعر او 
او که اخوان ثالث، مرد مردستانش خواند و به رغم مخالفت ها و حتی . و ميراثش پرداخته ام

ای دور دست شعر فارسی نشسته و می درخشد که ادبيات تمسخرهای اوليه، امروز چنان در قله ه
 .پيش از نيما و پس از نيما. ايران به دو دوره تقسيم شده است

 
در گفت و گويی با شراگيم يوشيج، فرزند نيما همراه می شوم تا ببينيم از آثار و نوشته های نيما 

 چه خبری هست؟
 

يما منتشر کرديد، يادداشت های روزانه آقای شراگيم يوشيج آخرين کاری که شما از آثار ن
درباره اين کتاب و درباره کارهايی که درباره نيما االن در دست انتشار داريد . نيمايوشيج است

 لطفا برايمان توضيح دهيد؟
 

عرض کنم نيما وصيتی داشت که من اين وصيت را در بين يادداشت های روزانه : شراگيم يوشيج
ری که االن منتشر کردم پيدا کردم که می گفت فکر کردم چيزی بنويسم او، يعنی در بين همين دفت
 .که شبيه وصيتنامه باشد

 
در متن اين وصيتنامه، نيما دکتر معين را که هرگز در طول زندگی اش نديده بود وصی خودش 

 دکتر من فکر می کنم اين امر فقط جنبه امين بودن زنده ياد. تا به کارهايش بپردازد. قرار داده بود
 .معين را نشان می داد

 
او آل احمد را برای اينکه خيلی به ما نزديک بود و همسايه نزديکمان بود و با او معاشرت داشت 
و مهم تر از همه اينکه ايشان شاعر نبود و همچنين جنتی را به خاطر اينکه در اواخر عمر نيما 

 به عنوان وصی خود انتخاب کرده سعی داشت آثار او را چاپ کند و او را از تنگدستی برهاند
 .بود

 
متاسفانه وقتی من با آقای جالل آل احمد که به خود من هم خيلی نزديک بود صحبت کردم و از 
ايشان خواستم در اين زمينه به من کمک کند، ايشان رسما به من گفتند که من برای خودم صادق 



ل از اين کار طفره رفتند و اين کار را انجام و به هر حا. هدايتی هستم و نمی آيم زير پرچم نيما
 .ندادند

 
اولين کاری که من کردم اين بود که با کمک عاليه خانم، رباعيات راجدا کرديم و آن را برای 

 . در موسسه کيهان و توسط آقای مصباح زاده چاپ کرديم١٣٣٩اولين بار در سال 
 

چون خواندن خط نيما بسيار . ويس می کردمبه هر حال من اين ها را به سختی می خواندم و پاکن
دشوار است و من کسی را نديده ام که واقعا بتواند خط او را بخواند به جز مادرم، عاليه خانم، که 

 .خيلی خط نيما را روان می خواند
 

من . عاليه خانم پنج سال بيشتر بعد از نيما دوام نياورد و عاشق وار به سوی نيما شتافت و رفت 
اين اشعار را به طور جداگانه و هر کدام با ذکر نامی که خود نيما . و باری که بر دوشم بود ماندم 

. آنها را اصالح کردم . با ناشران مختلف قرار گذاشتم. برای آنها گذاشته بود پاکنويس کردم
 .طاهباز) سيروس(پاکنويس کردم و می دادم به آقای 

 
از اينجا به بعد ايشان خيلی خبره بود که برود . کردآقای طاهباز اينها را می برد و چاپ می 

من هميشه هم . ببرد و بياورد تا به چاپ برساند. غلط گيری کند. چاپخانه و امور را پيگيری کند
 .گفته ام که ايشان تا اين حد به من کمک کردند

 
 اختيار چه نوارهايی که شما از اشعار نيما تهيه کرده ايد چگونه قرار است منتشر شود؟ و در

 ناشری قرار گرفته است؟
 

تا به حال به چهار دی وی دی رسيده است که شامل . روی اينها هم چند سالی است که کار می کنم
اشعار نيماست و همچنين نامه های نيما به عاليه که توسط همسرم، مينا ميرهادی خوانده شده 

 .است
 

اجازه آن را بگيرند و تکثير . کار را منتشر کندمن به انتشارات مرواريد پيشنهاد کرده ام که اين 
تصميم گرفته ام به هر ناشری که بخواهد در آينده کل مجموعه اشعار نيما را به چاپ برساند . کنند

 صفحه از اشعار چاپ نشده قديم ايشان را که تا به حال منتشر نشده است اضافه ٣٠٠چيزی حدود 
 . کنم و به چاپ خواهم رساند
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