
 
 

»بامداد در آينه« يادداشت هايی برکتاب   
آزاد.م.  ع:  به قلمِ                                                                                                               

 
 
 

 
 -  نام دو، ب آنهاوقتی از تعدادی ازدوستانم سئوال می کردم که ازشاعران معاصر چه کسی را دوست دارند، اغل

احمد شاملو چه کسی بود؟ . دراکثرموارد، نام احمد شاملو درميانِ  اين نامها بود. به زبان می آوردندرا سه نفـر
چگونه می انديشيد؟ چه مذهبی داشت؟ فلسفه اش اززندگی چه بود؟ که را دوست می داشت؟ ازچه کسی بدش می 

ی سروده  شده اند؟ چند زبان می دانست؟ مدرکِ  تحصيلی اش چه آمد؟ ازکی شاعـرشده بود؟ شعرهايش به چه سبک
چه کسی می تواند پاسخ گویِ  اين گونه سئوالها !  طرح کرد رامی توان هزاران سئوال مشابهبود؟ چند اثردارد؟ 

                                !اصال، آيا نيازی به جواب اين پرسش ها داريم؛ شاملو را پس چگونه بايد شناخت؟! باشد؟
 

اما سئوال را . شـاملو، خود معتقد است که شعرِ  او بهترين اتوبيوگرافی یِ  اوست و سراپا تصويرزندگی یِ  اوست
آيا معانی، استعاره ها، داستانهايی که در پشتِ  آن ! بايد اينگونه طرح کرد که آيا همه گان شعرشاملو را می فهمند؟

شعر شاملو پرازکلمه هایِ  سنگين و پرمعنی ست که خواننده ! سانی قابلِ  درک اند؟پنهان شده اند، به آهمه نوشته 
                                                                                    .را مجبور می کند، به دنبالِ  معنی یِ  آنها برود

يد داشته باشد، خود بحثِ  بزرگی را می طلبد که در اينکه شاعرامروزی کيست و شعرامروزی چه معيارهايی با
شعری که زنده گی « شاملو در! نست دا  اما می توان نظرشاملو را دراين بارهِ  اين مقاله کوچک نمی گنجد،حجم
                                                                                :اش اينگونه می سرايد» هوای تازه« دردفتر» ست 

 
 بيگانه نيست

            شاعـرامروز
:با دردهای مشترکِ  خلق  

 او با لبان مردم
             لب خند می زند،

 درد و اميدِ  مردم را
             با استخوان خويش

.                             پيوند می زند  
 

 نه ازمردم جدا، بلکه در اندرون مردم است و چنان درافکار و شاملو، شاعـرِ  امروزی را کسی می داند که بيگمان
 و درد و غصه و اميدها و نااميدی ها ی آنها را با غرق شده است که با شادی آنها می خنددجهان بينی یِ  مردم 

                                                                                                       .روح  و جانِ  خود پيوند می زند
 

... تامل بکن رفيق -  
                  وزن و لغات و قافيه ها را

                                                 هميشه من
 

.درکوچه جسته ام  
 آحــادِ  شعـر من، همه افرادِ  مردم اند،
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ه ها را درالبه الیِ  کتابهای قطور و سنگين جستجو می کنند، در شاملو برخالفِ  ديگران که وزن و لغات و قافي
شاملو الگوی شعرشاعـرامروز را زنده گی می داند و با اين پندار، شعر را چون .  جستجو می کند برزنکوچه و

                                                                       .رودخانه ای می داند که بايد در همه جا جريان داشته باشد
 

 اوشعر می نويسد، 
             يعنی

شهر و ديارش را             او دردهایِ    
                                                 فرياد می کند    

 
 يعنی

 او با سرودِ  خويش
                      روان هایِ  خسته را

.                     آباد می کند                           
 

 او شعر می نويسد،
                      يعنی

 او قلب های سرد و تهی مانده را 
                                  ز شوق

                                           سرشارمی کند
 

 يعنی  او رو به صبح ِ  طالع، چشمانِ  خفته را 
.                   بيدار می کند                           

... 
 

 
شاملورسالتِ  شاعر و شعرش را اينگونه؛ با لطافتی خاص بيان می کند و شاعر را فردی  می داند که پيام آور 

ا گرچه در دفترهای  بعدی یِ  اشعارش، آنطور که می بينيم، اکثرِ  کارهای شاملو ب. شوق و بيداری وآبادانی است
 البته شرايطِ  زمانی و مکانی همه دست به دست هم می دهند تا اين فضا را .نوعی نااميدی و غم توام  می شود

                                          ".طليعهء آفتاب است" ، "بامداد است آِخـر" برای شاملو مهيا کنند، اما بهرحال او 
 

نوشته شده " بـامداد درآينه " املو نيست؛ بلکه اين مقاله به بهانه چاپ کتاب هدفِ  اين مقاله، کند و کاو درشعر ش
.  ميالدی  به طبع رسيده است٢٠٠٢است که به قلم دکترنورالدين سالمی درسوئد توسط انتشاراتِ  باران درسال 

وده است و  سال آخرعمرشاملو، با اوهم صحبت و هم کالم ب١٠آنچنان که خود نويسنده اظهارمی کند، او در
                                                                                                               !ازطرفی طبيبِ  سربالينش

شاملو بزرگ کردن نام افراد و کيشِ  شخصيت را  يکی ازنکاِت بسيارمنفی یِ  جامعه یِ  امروز می دانست؛ حال 
جای ِ . خطاب می کند که شايد به مذاقِ  خودِ  شاملو نيزخوش نامده باشد» استـاد« ، در همه جا او را آنکه نويسنده

تعجب دارد که کسی که به گفته خودش شاملو را می پرستيده است؛  در مدتِ  اين ده سال آنچه را که معشوقش 
 يکی از داليلی که نويسنده یِ  اين کتاب، شايد. برآن باور داشته است در نوشته های خود عمال به کارنگرفته است

 بيان صريحِ  گفته ها و منعکس کردنِ  آنچه که دربين گفتگو های او و آن را درخارج ازکشور چاپ کرده است؛
اما همانطورکه درسطرهای کتاب ديده می شود؛ او و يا ناشرش خود . شاملو گذشته است و عدم سانسورآنها باشد

يا نام بردن اسامی یِ  بعضی ازاشخاص اجتناب کرده اند " فـيلمی "  و ازنام بردنِ  عنوانِ  دست به سانسورزده اند
                                                                                                            !که خود سئوال برانگيزاست

 
  نوشته شده است که البته در - همسرشاملو –ين شاملو و نويسنده و آيدا اغلبِ  اين کتاب به صورتِ  گفتگوهايی ب

، متاسفانه دربعضی ازقسمتهایِ  اين گفتگوها. بعضی از جاها؛ افراد ديگری نيزدر اين گفتگو ها وارد می شوند
ِ  جمله چه کسی است؟ اين ! لو؟شاملو يا نويسنده و گاهی نيزهمسرِ  شام! دقيقا مشخص نمی شود که گوينده ی 
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ازهمه مهمتر کسی که ! درحالی اتفاق می افتد که نويسنده یِ  اين کتاب خود؛ شاعـر، نويسنده و دارای چند اثـراست
کمک گرفته " بامدادِ  شاعر" ده سال پيشِ  شاملو رفت و آمد داشته است؛ بدون ترديد بايد ازفهم و دانشِ  ادبی یِ  

                                                                                                                       .باشد و آموخته باشد
 

: و اما شاملو درآينه یِ  اين کتــاب  
 

او اغلبِ  کسانی را که در . دمی رک، صريح و تندگوی استآنطورکه دراين کتاب نشان داده شده است، شاملو آ
شاملو در موردِ  هوشنگِ  گلشيری . ، نفی کرده استن برای خود نام و آوازه ای کسب کرده اندادبياتِ  ايران زمي
تو . .. همه اش ازحسودی و تنگ نظريه.  نقدهای گلشيری به دردِ  عمه جانش می خوره–: " اين چنين می گويد

اين که ديگران متوجه عظمت ِ پرسشنامه سوئيس يا سوئد نوشته که من نهنگی هستم که دربرکه به عمل آمدم، برای 
باس بهش گفت پدرجان، دربرکه قورباغه به عمل مياد، باورنداری؟ آينه رو بردارو . من نشن، آبو گل آلود می کنم

واهللا ازغريبه ور می داره بدونِ  ذکرماخذ به : " در مورد رضا براهنی، شاملو می گويد!" جمالِ  مبارکتو تماشا کن
، شما رو نمی صد جور پيغوم و پسغوم فرستادم که آقا: " طرهای بعد اضافه می کند که در س!"  خورد ما می ده

               )۴٧ -۴٨(سال . دو سه روز بعد بازاينجا بود با سيمين بهبهانی و دو سه نفر ديگه اومده بود. خوام ببينم
اين همه . اسه اخوان ورداشته چی نوشتهحاال ببين و. دنوشت شاملو و اخوان و سپهری و که و که ديگرتمام شده ان 

                       ! "آخه پررويی هم حدی داره، چيزهايی ازشون می دونم که به خدا گفتنش شرم آوره. سال گذشته
 

آقای معروفی عنوانِ  شاعر : " ديدگاه  واقع گرايانه یِ  شاملو را می توان به خوبی در سطرهای زير مشاهده کرد
اکثريتِ  مردم ازنوشته . عارف شاعر مليه که همه شعرشو می فهمن. من شاعـرملی کجا بودم. ده دادهملی به بن

شـاملو خود نيزمعتقد است که اکثريتِ  مردم شعراو را نمی دانند، " من کجا ملی هستم؟. های من سردرنمی آرن
يگمان واژه گان به کاربرده شده در شعر بگرچه متاسفانه هيچ وقت دليلِ  اين مسئله از او پرسيده نشده است، اما 

                                   .شاملو و سبکِ  نوشتنِ  او؛ نقش های مهمی را درفراهم آوردن چنين جوی ايفا می کنند
« من شعر: " شاملو نيز به سانِ  بسياری از هم عصران خود در بسياری اززمانها، مجبورشده است که سکوت کند

منتهی بدطوری بود وقتی اين . تصادفا با مرگِ  او توام شد. رو برای جالل آل احمد ننوشتم» ... روشنسرود مرد
       ."چون به نفعِ  رژيم شاه تموم می شد، ناچار سکوت کردم. شعر رو چسبوندن به اون آدم نمی شد انکارش کنم

 
او به همه چيز با .  مکافات را دوست نمی داردشاملو، آثاری چون شاهنامه را نفی می کند و کتابی چون جنايات و

وقتی نويسنده یِ  کتاب، نظرشاملو را درموردِ  جايزه یِ  نخلِ  طاليی که درفستيوال ِ . شک و ترديد نگاه می کند
نمی زنم چون به من حرفی : " کن به عباسِ  کيارستمی تعلق گرفته است جويا می شود؛ او اينگونه پاسخ می گويد

. نه تنها مردم عام، بلکه بسياری ازنويسنده گان و منتقدين نيز شاملو را نمی فهمند!" نظر من کلِ  ماجرا مشکوکه
ته بود در رابطه با ترجمه، و شعرمرثيه شما آقا، توآدينه مقاله ای نوش:" وقتی نويسنده یِ  کتاب به شاملو می گويد

شی رو که دارای وزن هست، بهترين قسمت ترجمه حساب کرده بوده و رو که ازلورکا ترجمه کردين، بخ
شاملو درپاسخ . نظرنويسنده اين بوده که درترجمه موزون فرنگی معادل فارسی اش هم بايد موزون و مقـفی باشه

، من اومدم تو فارسی وزن رو هم کنارگذاشتم که دست و بالمون بازبشه. حرف احمقونه ايه: " اين گونه می گويد
                                                                  ! " اون وقت بيام تو ترجمه شعر دوباره خودمو بندازم تو هچل

 
نکته جالبِ  ديگر اين است که نويسنده یِ  کتاب از آنجا که خود چندين کتاب را چاپ کرده است و شعر می سرايد، 

ره، هيچ گاه پيش نيامده است که نظرشاملو را در مورد شعرها و کارهای خود دربين اين همه مکالماتِ  روزم
شاملو به نويسنده به جز يک مورد که . بپرسد و يا شايد؛ اين کار را کرده باشد و آنرا در اين کتاب نقل نکرده باشد

رهيچ جای اين کتاب ديگرد!" خيلی ممنون: "  را درمجله خواندم و نويسنده درجواب می گويد می گويد که شعرت
، آنهمه ايراد گرفته  گانی که پيش مردم پرآوازه هستند نويسندهشاملويی که از اغلبِ .  نيامده استچنين حرفی پيش
شاملو که .  ازکسی مثلِ  او هم ايراد گرفته است البته اگر به ديده یِ  اغماض به او نگاه نکرده باشداست؛ مطمئمنا

ديد و نظرِ  خود را درمورد آن می  مخالف است، ای کاش اين کتاب را نيز می به شدت» کتاب سازی« خود با 
!                                                                                                               گفت، اما دريغا که نيست  
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جمله های کتاب، جمله هايی وجود دارند که بعضی از آنها خواننده را به فکر وا می دارد که آيا براستی درالبه الی 
وقتی نويسنده یِ  کتاب ازاو می پرسد که آيا ديوانِ  شمس را خوانده است يا نه؛ شاملو . شاملو اينگونه گفته است

." غزلهايی که دکلمه کردم اتفاقا بهترين غرلياتشهاما ! ورق زدم! نه، چنان حوصله ای ندارم: " جواب می دهد که
سئوال اينگونه درذهن خواننده طرح می شود که چگونه ممکن است فردی که به گفته خودش حوصله یِ  خواندن ِ 

شاملو ! ، غزلياتی را که دکلمه کرده است، جزء بهترين غزلياتِ  ديوان شمس می داند؟ديوان شمس را نداشته است
 را استاد خطاب می کند؛ همانطور که در اين موالنا) ١(که دردفتردومِ  مجموعه آثارش آورده است درمقدمه ای 

کتاب می بينيم شاملویِ  ريزبين و يا شايد دربعضی موارد، خرده گير، چگونه لقبِ  استادی را به کسی می دهد که 
                                                                                       !به قولِ  خودش آثار او را فقط ورق زده است

 
 درزبان و دستور زبان کند و کاو کرده است جایِ  هيچ گونه ترديدی در اينکه شاملو، به صورتِ  فوق العاده ای

ک نمی توان به  او به دنبالش رفته بود، با مدر کهگرچه او مدرکِ  تحصيلی یِ  بااليی نداشت، اما آنچه را. نيست
او که مدرکِ  علمی نداشت، مجبوربود برای . شايد به همين دليل باشد که شاملو، شاملويی اينچنين شد. دست آورد

زدنِ  حرفی و يا نوشتن شعری و يا نقدی، ابتدا تحقيق کند و ازراستی و درستی آن آگاه شود و سپس به بيان نظر 
 زمين، اکثرِ  آنانی که به اخذِ  مدارکِ  باالیِ  علمی نائل می شوند، حال آنکه متاسفانه، درمشرق. خود بپردازد

کمتربه اين مسئله توجه می کنند چون بازهم با تاسفِ  بسيار، مردم آن دياراغلب به همان مدرک بسنده می کنند و 
 .را مرتکب شود تواند چنان اشتباهی را کند و کاو نمی کنند زيرا  نويسنده با آن همه مدرک؛ چگونه میمطالب 

حتی، اتفاقِ  بدتری نيز امکان دارد رخ بدهد و آن اين است که، وقتی به اشتباه نويسنده يا هنرمندی پی می بريم، با 
سنده فالن مدرک را دارد، پس حتما ما اشتباه می کنيم وآن همه مدرک را بدونِ  دليل به او يخود بگوييم که چون نو

بايد يادآوری کنم که اين نتيجه تجربی یِ  شخصی یِ  من می ( غانستان  در ايران و افاين مسئله متاسفانه. نداده اند
                                                                                                               .     بسياررواج دارد) باشد

 
از دست » دن آرام « را به خاطرِ  کارکردن رویِ  ترجمه رمانِ  شاملو، کسی هست که به گفته خودش يک پايش 

، بی گمان فردی کسی که ازجانِ  خود می گذرد تا کلمه و واژه را زنده نگه دارد و به مردم بشنـاساند. داده است
ه کرده ا تجربشاملو دوران سختی را گذرانده است، او فقررا تجربه کرده است؛ زندان ر. ست آزاده  و آزاده منش
او تمامِ  بدبختی . شايد به همين دليل است که او سنت ها را می شکند.  و زر نفروخته استاست و واژه را به زور

روزهای آخِر عمر شاملو، رنج نامه ای است . اندها و رنج هایِ  مردم را همين سنت ها و فرهنگ های غلط می د
ه عضوِ  بدنش را از دست داده بود و بيماری یِ  ريه و درد مردی ک.  بس افزون می شود آدمیکه با خواندنش غمِ 

فراوان او را آزار می داد، هنوز هم ساعت ها بدون اينکه بخوابد، پشتِ  ميز کار خود مشغولِ  نوشتن و بازخوانی 
                                                                    :   شاملويی که خودرا اين گونه معرفی می کند. و ترجمه بود

 
شاعـری گردن کش را عريان می کند"   

)کسی را اعتراضی هست؟      (   
..... 

 
 شرفِ  کيهانم آخر

 هـابيل ام من
 

..... 
 

 بامدادم آخر
)٢( .طليعه یِ  آفتابم  

 
 

بدون . بودکسی که جالل آل احمد او را کرگدن می داند، درروزهای آخرعمرش اين گونه پريشان حال و پردرد 
.                                                              ترديد اومرِد بزرگی بود که درچنين وضيعتی ؛ قـلم را رها نکرد  
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:و اما دوست دارانِ  شاملو  
 
يد، آنهمه بی ترد.  که او را بهتربفهميم و بشناسيم سعی کنيم؛ پرستيم کسی را همچون بت ببهتراست به جایِ  اينکه 

زحمتی را که شاملو برای زنده نگه داشتن و غنی کردنِ  زبان فارسی کشيده است،  نمی توان با تحسين کردن و 
شاملو و يا هرشاعر و هنرمندِ  ديگری دوست دارد سخن ها و گفته هايش را . دادنِ  القابِ  مختلف به او، ارج نهاد

ن معنا نيست که همگان بايد همان را دريافت کنند که منظور و اين بدي. مردم به طريقی نادرست برداشت نکنند
 مصداقِ  کالم شاملوبوده است، بلکه حداقل ازقضاوت هایِ  غيرعلمی و پوچ و بيهوده خودداری کنند و با تعريف

                                                                                .های ضد و نقيض، باعثِ  تنزل ارزش اثراو نشوند
عصمت به آينه مفروش که « ه معنی یِ   نويسنده از شاملو سئوال می کند کدر جايی که» بامداد در آينه« در کتاب 

معنی یِ  خاصی » فاجران نيازمند ترانند« چيست؟ شاملو برای قسمت دومِ  اين سطر يعنی » فاجران نيازمند ترانند
اين ضعفِ  شاملو را نشان نمی دهد، بلکه به عقيده من شجاعِت او را ". ری اومدهمينطو:" ندارد و می گويد 

سنده ارزش اش کم ينمايان می کند که فردی همچون او بدون اينکه دروغ بگويد ويا ترسی از اينکه شايد درنظر نو
که برای بسياری ار اين نه برایِ  شاملو؛ بل. شود، به سادگی می گويد که آن قسمت معنی یِ  خاصی نداشته است

قافيه و يا علتهای ديگر، کلمه، جمله و يا شعرا اتفاق افتاده است که گاهی برای زيبايی و يا درقديم برایِ  تناسبِ  
حال اگرهمين  سئوالی که ازشاملو پرسيده شده است را از . بيتی را می نوشته اند که معنی یِ  خاصی نداشته است

. د، هزاران تعبيرغلط از آن می کنند، بدون اينکه در ادبيات کند و کاوی داشته باشنداغلبِ  طرفداران شاملو بپرسن
گاهی چنان سخت به نظر می آيد که به خاطرِ  آن حتی حاضريم ارزش هنری ی ِ " نمی دانم " به زبان آوردنِ  

                                                                                                              .هنرمندی را کم ارزش کنيم
 

اين مقاله برای آن نوشته نشده است که شاملو و يا آثار شاملو را نقد کند، بلکه سعی شده است که شاملو و رسالتش 
شعر او ای کاش همه دفترهای . معرفی شود و ازطرفِ  ديگر رسالتِ  طرفدارانِ  شاملو در مقابلِ  شعر و هنــراو

تنها ورق نمی زديم و به جای اينکار يک دفترش را می خوانديم و می فهميديم که فهيدن خود هنری ست بس را 
اينکه هيچ هنرمندی هرگز نمی ميرد، مبالغه درسخن نيست، زيرا با ديدن آثارش همگان او را به خاطر می . بزرگ

                                                      . می خندندآورند، غمگين می شوند، شاد می شوند، اشک می ريزند و يا
!شاملو نيزچون سايرهنرمندان، جاويد گونه خواهد زيست  

 
 
 
آ زاد. م . ع  
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