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  محمد قراگوزلو

 ٢٠١٣ جوالی ٢٣

 !دل تنگ تلنگرھای احمد شاملو
  در سيزده سالگی غروب استاد و رفيقی يگانه

  

" باغ بی برگی"انيان اگرچه چندان پربرگ نيست اما در ھمانتاريخ روشن فکری ستيھنده و قدرت ستيز ما اير .يکم

 و »نيما« و »الھوتی« و »فرخی« و »ميرزاده« تا »مالصدرا« و »حالج« و »سھروردی«از. خود پربار است

در . قدرت ستيز نشان دادۀ  می توان نمونه ھا و نمادھای درخشانی از اين روشن فکری برآشوبند»ساعدی« و »شاملو«

کلمات اين تاريخ با خون  .»پوليتسر« و »دسنوس« و »آراگون« و »الوار« و »سارتر«بزرگانی ھمچون ۀ ارقد و قو

 ھا با ما »پوينده« ھا و »مختاری«تعھد به آزادی و انسان دوستی حک و ثبت شده است و خنياگرانی عاشق از گلوی 

بی شک ....".  جان فرسای را تحمل می بايدتان کردعقوبتی/ ليکن/ با شما خواھيم آموخت/ کالم مقدس را"گفته اند اين 

 به ھمين مفھوم فکری در مواجھه با اصحاب قدرت شکل بسته است و ين خصلت اخالقی و سياسی اين روشنمھم تر

يينی از چنين تب. اعی او را شکل داده استين جای گاه اجتمياکم ضلع اصلی تبفکر با قدرت سياسی حنيز مناسبات روشن

به اين اعتبار و چنان . ن فکری و ھنر به معنای نفی يا دست کم گرفتن جنبه ھای زيباشناسی آثار ھنری نيستروشۀ مقول

ھر کار ھنری ۀ ی و تعھد دو روی سکئکيد نوشته اند زيباأ به ت»ايگلتون« و »لوکاچ« و »گلدمن«که بزرگانی مانند 

رنج و زحمت و کار دفاع کند و عليه استثمار و از انسانيت تعريف شود و از اردوگاه ۀ است که می خواھد در جبھ

ين زمينه آن قدر غنی ھست که ما را از ورود به ارتباط ھنر و انقد سوسياليستی ھنر متعھد در .گی برخيزدخودبيگان

 .تعھد بی نياز می کند

م و در حسرت ديدار؛ شعر و  چه زمانی که جوان بود. از رفيق يگانه و استاد دردانه ام احمد شاملو بسيار آموخته ام .دوم

چه آن زمان که خدمتش می رسيدم و از ھردری گپی می زديم و چه زمانی که . نثر شيوايش را با جان شيفته می خواندم

ناسيوناليست ھا و سلطنت چيان آماج کمپين بی مانند و شگفت ناک تھمت و ناسزا ۀ  و زدن پنب»برکلی«رانی از سخنبعد 

ی نوشتم در تبيين امکش شتافتم و مقاله تاريخی او به کن در دفاع تمام قد از مواضع و تحليل واقع شد و زمانی که م

نظراتش پيرامون تاريخ و اسطوره و او ھر گاه که پا می داد به رسم و پاس معرفت و رفاقت يادی از آن نوشتار می 

ھر چند صفت و نام استاد را بر نمی .»جواد مجابی« و در متن کتاب »سرکوھی«ۀاز جمله در گفت و گو با آدين. کرد

 و جھان سوم و »ايدز«ر خصوص حتا نظرات نامربوطی که گاه و بی گاه د. تافت اما در ھر حال استاد ما بود به تمامی

مل برانگيز بود و البته وقتی که از سينما و موسيقی و رقص و نقاشی و فولکلور و قصه أگی پيش می کشيد برايم توابست

حاال شعر و ادبيات بماند که . سم و ترجمه و طنز و کوچه سخن می گفت آوانگارديسم را به وضوح می ديديمو ژورنالي
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ۀ من با شاعران و ھنرمندان کشورم حشر و نشر داشته ام و تا حدودی با پيشين. ی تازه داشت برای گفتناھميشه نکته 

بی گمان . سرزمين آشنا ھستم اما به يقين شاعری تا اين حد سياسی و تا اين درجه قدرت ستيز نديده امادبيات و شعر اين 

  :سياسی شاملو ھمان است که خود ھميشه به تکرار باز می گفتۀ بارزترين خصلت انديش

  !روشنفکر بر قدرت است نه با قدرت

  :ين ھا سخن گفته استاصريح تر از 

دزدی است که . رستگاری انسان نباشد؛ درد  و درمان توده ھا را نشناسد؛ روشنفکر نيستآن که ھدفش تنھا و تنھا 

  ....با چراغ آمده

تبديل شده و برای نشان دادن اين که با مردم ھستند و " مردم"ۀ در تاريخ معاصر روشنفکران ما دست کم دو بار به زائد

بلی يا "نخست بار در جريان رفراندوم . ست ھای حاکميت رفته اندبه مردم تکيه دارند و از مردم جدا نيستند به دنبال سيا

اين دو برھه را از اين جھت ياد کردم . ١٣٧۶]جوزا[ و دوم بار در جريان دوم خرداد١٣۵٨ ]حمل[ فروردين١٢" خير

 که در زمان زيست شاملو رخ نموده است وگرنه ای بسا کسانی را می شناسيم که با وجود تجربه و سن و سال و

 .پيچ ھای سياسی کنار اين يا آن جناح حاکميت ايستاده اند آزمودن دشواری ھا و تحمل تلخی ھای سانسور بازھم در تند

  . ھر دو موضع احمد شاملو نسبت به انتخابات پيش گفته موجود ھست و من از بازنوشت آن ھا می گذرم

کتاب . که در حال حاضر ھيچ کدام در دست رس نيستاحمد شاملو پنج کتاب نوشته ام ۀ  من در مورد شعر و انديش.سوم

اول و سوم ناياب است، کتاب دوم از سوی دستگاه سانسور اصالح طلبان جمع آوری و خمير شده و کتاب ھای چھارم و 

  .پنجم از بيخ و بن مجوز نشر نگرفته است و مانند ھزاران کتاب ديگر در دخمه ھای مميزی خاک می خورد

و در روزگار سياھی " در برابر تندر ايستاد و خانه را روشن کرد"  خاموشی شيرآھنکوه مردی کهسيزده سال پس از 

مشھوری را که ۀ روشنفکری ما بيش از ھر زمان ديگری به وجود بی مانند احمد شاملو محتاج است؛ سرمقالۀ که عرص

به ياد می آورم و دلم " .... پيش استروزھای سياھی در"در نخستين مجلد کتاب جمعه نوشت و با اين عبارت آغاز کرد

از پيروزی يک سياست مدار دست " روشنفکر" و " چپ"و زمانی که می بينم جماعتی به نام . برايش تنگ می شود

  :ی که اينک مانند رعد در وجودم نعره می کشدئتلنگرھا. راستی ذوق زده شده اند به تلنگرھای او می انديشم

  ......قالب ھای خود انگيخته آب نخورده استچشم من ھيچ وقت از ان! ببين

  را بگويند به شاعر چه؟) محمد رضا شاه(گيرم توده ھا بخواھند مدح آن الدنگ دو غازی

اين ھا برآيند شناخت و تحليل سياسی شاعری است که تعھد اجتماعی را . اين ھا جمالت قصار و عبارات حکيمانه نيست

رئاليسم " یئض فرھنگ و ھنر ارتجاعی نئوليبراليستی که با انگ ھای کذابا وجود تعر. در تن و جانش می سوخت

 را در »کوئيلو«ی ھمچون ئو غيره به ھنر متعھد و سياسی می تازد و بنجل ھا" ستالينيسم"و" ژدانفيسم"و " سوسياليستی

  !و درمان استاجتماعی ما مانند دارو ۀ  برای سپھر انديش»احمد شاملو« می نشاند، رجعت به »گورکی«مقابل 

  

  

 

 


