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نثر فارسی در پهلوی اول

هفته پيش از جمالزاده خوانديد که سبکي نو ابداع
کرد که برگرفته از اصطالحات و کلمات کوچه و بازار
بود .او در دورهاي اين کار را کرد که گروهي از اديبان
و بعدًا رضاشاه ميخواستند خط فارسي را تغيير دهند و
زبان فارسي را کاملًا خالص کنند .هفته پيش کمي هم
از محمدمسعود خوانديد که در فقر و سختي زندگي
ميکرد و تضاد طبقاتي تهران را ديده بود.

 محمد مسعود دهاتي
سه سال کارگري و زندگي سخت ،از محمدمسعود
آدم کينهتوزي ساخت و در دوران جنگ جهاني
تصميمگرفتکينهخودراازاشرافودولتباکلمات
تند و تيز خالي کند براي همين به روزنامهنگاري
برگشت و امتياز نشريه مرد امروز را گرفت و
پرخوانندهترين روزنامه آن روزگار را منتشر کرد.
در مقالههايي که مينوشت ،با لحني تند و پردشنام
به دولت و سازمانهاي اداري و اشخاص متنفذ و
معروف ميتاخت :׳׳آقاي قوام السطنه ايران بهشت
جنايتکاران است .من نسبت به  127نفر نماينده
شياد هستند ،اعالم
مجلس که همگي کالهبردار و ّ
جرم ميکنم...׳׳ اين مقاله در دوران رضاشاه منتشر
شد و غوغايي راه انداخت.
از مرداد  1321تا بهمن  1326محمدمسعود
توانست  136شماره مرد امروز منتشر کند .دستگاه
سانسور پهلوي اول از هر دو سه شماره يکي را توقيف
ميکرد .خودش را هم چند بار زنداني کردند .محمد
مسعود بيشتر وقتها فراري بود چون زبانش تند و
تيز و هرج و مرج طلبانه بود .براي مثال سه چهار
ماه قبل از مرگش در مقالهاي ده ستوني اعالم
کرد :׳׳صدهزار تومان به کسي يا به ورثه او جايزه
ميدهم اگر قوام را ترور کند.׳׳ او در آن مقاله
ثابت کرده بود که طبق ماده  61قانون جزا بايد
قوام را اعدام کرد .کسي قوام را ترور نکرد ولي چند
ماه بعد(نيمه شب جمعه  23بهمن )1326
وقتي که محمدمسعود در خيابان اکباتان از
چاپخانه بيرون آمد ،دو تير به شقيقه او زدند
و پروندهاش را بستند .قاتل پيدا نشد زيرا
ترور او سياسي بود.
سردبير باجگير!
جمالزاده درباره محمدمسعود
افشاگريهاييکردهوگفته:׳׳ازپيشرفتهترين
آدمهاي دنيا يکيشان محمدمسعود بود .او
به من خيانت نکرده ولي در دروغگويي ،پشت
هماندازي و خيانت کمنظير بود .وقتي قصه او
را در روزنامه شفق خواندم ،جوان کوتاه قدي
پيشم آمد و گفت من همان مسعود دهاتي
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هستم و از فقر و بدبختيهايش گفت .دلم سوخت و
وقتي برگشتم اروپا نامهاي به علياکبر داور که وزير
ماليه بود ،نوشتم و از او خواستم براي محمدمسعود
کاري کند .بعد او را به خرج دولت به اروپا فرستادند.
بعدها پيش من آمد و گفت زني رفته وزارت فرهنگ
شکايت کرده که زن من است و از من بچه دارد و
ما را رها کرده درحاليکه من نه زن دارم نه بچه
و حاال وزارت فرهنگ ميخواهد حقوقم را نصف
کند...׳׳ خالصه جمالزاده پادرمياني ميکند ولي
مدتي بعد که محمدمسعود به ديدن جمالزاده رفته
بوده ،عکس دخترش از جيبش ميافتد و به مصداق
دروغگو کمحافظه است ،ميگويد ببين دخترم
چقدرشبيهمناست!جمالزادهميگويد׳׳پسزنهم
داري! چکارش کردهاي؟׳׳ محمدمسعود گفت خانه
کوچکي برايش اجاره کردهام .نداشتم اجاره را بدهم.
صاحبخانه آنجا ميرفت و پولش را ميخواست .به
او گفتم مردک در خانه من پيش زنم چه ميکني؟
گفت تا کرايههايت را ندهي ،از اينجا نميروم .من
هم رفتم جلو آينه با چاقو زدم به سر خودم و هاوار
کردم که مسلمانان ببينيد اين مرد با من چه کرده.
و به اين شکل اجاره خانه را ندادم.׳׳
مدتي بعد جمالزاده به ايران ميآيد .چند نفر
نوکر خوش لباس از طرف محمدمسعود ميآيند
و او را به عمارت مجللي ميبرند و متوجه ميشود
کسي که مدام از فقر و سختيهايش حرف ميزند،
چه عمارتي دارد! نوکرهاي مسعود به او ميگويند
چرا براي روزنامه مسعود نمينويسي و پولدار
نميشوي؟ جمالزاده ميگويد روزنامه نويسي مگر
چقدر درآمد دارد که آدم را پولدار کند[مثل امروز
بوده] آنها توضيح ميدهند که آدمهاي پولدار را
نشان ميکنند و مقالهاي دربارهاش مينويسند و
زيرش ادامه دارد ميگذارند بعد پيش او ميروند و
ميگويند اگر ميخواهي ادامه
مطلب به ضررت نباشد ،بايد
ده هزار تومان بدهي...
البتهاينحرفها که حقيقت
دارد ،از ارزش قصههايش
کم نميکند .او در قصههاي
تفريحات شب ،در تالش
معاش ،اشرف مخلوقات،
گلهايي که در جهنم ميرويد
و بهار عمر ،فساد اجتماعي
دوران رضاشاه را با لحني
تند و انتقادي تصوير کرده و
جمالزاده
خشم ذاتي خود را نشان داده.
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او که به دليل قد و قيافه بدنمايش و به دليل فقر و
تندگوييهايش بارها تحقير و سرزنش و مجازات
شده بود ،از پولدارها و دولتيها و حتي خوشگلها
تنفر داشت .آخرش هم او را در خياباني تاريک و
خلوت کشتند.
جهانگير جليلي
نويسندهاي که از مسعود دهاتي الهام گرفت و
کار او را با تغييراتي ادامه داد ،جهانگير جليلي است
که حدود سي سال عمر کرد .او در زماني که دربار
از رواج فرهنگ غربي حرف ميزد ،قصهاي نوشت
به اسم ׳׳من هم گريه کردهام׳׳ .اين قصه به شکل
پاورقي در شفق سرخ چاپ و بعدًا کتاب شد .داستان
دخترياستکهنازنينوزيباستوخانوادهپولداري
دارد ،دبيرستان رفته و با ادبيات فارسي و اروپا آشنا
شده ،پيانو ميزند و در مهمانيها فرنگي ميپوشد و
ميرقصد .خواستگارانش را رد ميکند چون طبق
کتابهايي که خوانده ،منتظر همسري است که در حد
کمال باشد .بعد به بدکاري ميافتد و ادعا ميکند
درس مدرسه و کتابهاي اخالقي زيادي که خوانده
او را به فساد کشانده زيرا قوانين اخالقي به درد
جامعهاي ميخورد که مردمش پاک باشند :׳׳من
در دبيرستان حافظه خود را با سرگذشت قصابهاي
تاريخ پر کردم و فهميدم ناپلئون بيش از پنج پا قد
نداشته ،و نويسنده کتاب اميل که روش نوين تعليم
وتربيتبچههاست،خودشبچههايشراولکردهو
به يتيمخانه فرستاده بود ولي غصه بچههاي مردم را
ميخورد .در مدرسه به ما پخت و پز و دوخت و دوز
ياد ندادند و سبک فالن شاعر و زندگي فالن سردار
را ياد دادند که در زندگي به من کمکي نکرد...׳׳ او از
فرنگيمآبي و تجددخواهي دروغين انتقاد ميکند و
ميگويد چرا مترجمان داستانهاي عشقي دروغين
ترجمه ميکنند درحاليکه آن داستانها هيچ يک از
مشکالت مردم جامعه را حل نميکند.
نويسنده در کتاب ׳׳من هم گريه کردهام׳׳ بدور
از بدبيني و بدزباني مسعود دهاتي ،خواننده را وارد
جامعه ميکند و فساد و تباهي را نشانش ميدهد
مدنيت
و ميگويد ׳׳چيز غريبي است .در اجتماع و ّ
همه گونه وسايل سقوط و فساد فراهم است آنوقت
ميگويند خود را برکنار بداريد .ما را نزديک آتش
نشاندهاند و ميگويند نسوزيد...׳׳ اين داستان
شخصيت ديگري هم دارد به نام پروين که يکي از
آقازادههايي که آه در بساط ندارد و اداي پولدارها
را در ميآورد ،گولش ميزند .پروين طالق ميگيرد
ضمنا از او ويروس مقاربتي هم گرفته .خالصه اين
نازنين وارد فحشا ميشود و آخرش هم يک آقاي

