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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ اگست ٠١
  

 !شاعر آزادی» احمد شاملو«پانزدھمين سالگرد درگذشت 

  

   

  دھمين سالگرد درگذشت احمد شاملو، شاعر آزادی و نويسنده ھزار و سيصد و نود و نه، پانز]اسد[جمعه دوم مرداد ماه

  .شھر کرج برگزار شد» زاده طاھر امام«مشھور ايرانی بر سر مزار او در 

که دوستداران اين شاعر را برای مراسم سالگرد او دعوت کرده بود، در گزارشی که بعد از » کانون نويسندگان ايران«

 سنگين حضور نيروھای امنيتی لباس  چون ساليان گذشته مراسم در سايه مسال نيز ھم کرد که اتأکيدمراسم منتشر کرد، 

 .ھا برگزار شد شخصی و دخالت آن

کانون نويسندگان ايران نوشت که ماموران لباس شخص بارھا به اعضای اين کانون اولتيماتوم دادند که برنامه را تمام 

مرگ اين شاعر  رغم تھديدھا، مراسم سال حال به  با اين .  ترک کنندکرده و از مردم بخواھند که مزار احمد شاملو را

 .مطرح برگزار شد
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 نقش شاملو در   دربارهشعراءدر اين مراسم دوستداران شاملو برخی از اشعار او را خواندند و چند تن از نويسندگان و 

 .  ايران سخن گفتند ادبيات معاصر و جامعه

شخصی قصد داشتند دوربين يکی از جوانانی را که از مراسم  داد که نيروھای لباسکانون نويسندگان ايران، گزارش 

 ماموران .کرد، توقيف کنند که اين امر باعث شد درگيری بين برخی حاضران و ماموران پيش آيد برداری می عکس

  .ھا را آزاد کردند وجو آن ای ديگر را بازداشت کردند اما ساعاتی بعد، بعد از پرس لباس شخصی اين جوان و عده

.  درگذشت١٣٧٩ مردادماه ٢ھا بيماری در تاريخ  احمد شاملو، شاعر و نويسنده بزرگ معاصر ايران، پس از تحمل سال

 .تاکنون سنگ مزار او بارھا از سوی نيروھای ناشناس شکسته و تخريب شده است

ب مزار احمد يتشر شد که از تخرھا من تي، خبری در برخی از سا١٣٨۵ ]حمل[ن ماهي فرورد١٨عصر روز جمعه 

  . داد شاملو در گورستان امامزاده طاھر کرج خبر می

  

گری چون ھوشنگ يسندگان دي گورستان امامزاده طاھر کرج، در کنار مزار شاعران و نو٢مزار احمد شاملو، در 

  . زاده قرار داردينده وغزاله عليری، محمد مختاری، محمد جعفر پويگلش

***  

چه از سوی  ھای پايانی جنگ دوم جھانی، نوجوانی شانزده ھفده ساله بود و به دليل آن مد شاملو، در سالياد اح زنده

خوانده شده با » ھای ضد متفقين فعاليت«و از سوی آيدا سرکيسيان » ھای شديد ناسيوناليستی گرايش«برخی منتقدان 

در تھران » ھا فعاليت« به جرم اين ١٣٢١ سال وی. کرد  تمايل داشت ھمکاری میالمانھای   گروھی که به فاشيست

 ادامه ١٣٢٣ز ئيدوران بازداشت شاملو که تا پا. بازداشت شد و اسفند ماه به بازداشتگاه شوروی در رشت منتقل گرديد

شاملو ھنگام دستگيری تازه کالس .  تحصيل را رھا کند و مشغول کار در يک کتابفروشی شود يافت، باعث شد ادامه

گردد، اما شاعر  ھای خارجی به ھمين دوران بازمی ن  احمد شاملو با زبائیآشنا. رستان را پشت سر گذاشته بودسوم دبي

نگاری شد که ھرگز فرصت نيافت فراگيری زبان را به شکل  ھای روزنامه جوان چنان پرکار و غرق در فعاليت

 .ھای آموزشی رسمی پيگيری کند همؤسسآکادميک و در 
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ھا  گردآورده و برخی از آن» انتھا ای بی چون کوچه ھم«ھای خود از شعر جھان را در کتاب  ی از ترجمها شاملو مجموعه

ھای  ھا به زبان  وجود دارد که اصل آنئیدر اين مجموعه شعرھا. را با صدای خودش خوانده و منتشر کرده است

و در اين کتاب، از حمله اشعاری از ناطم  شامل.، يونانی، ترکی و روسی استئیی، اسپانياالمانانگليسی، فرانسه، 

 .، ترجمه کرده است...حکمت، گارسيا لورکا، لوئيز آراگون و

 بسياری از اين اشعار از متنی جز زبان اصلی به فارسی درآمده و  چون ترجمه«: نويسد  اين کتاب می شاملو در مقدمه

 برگردان اشعار با متن اصلی کاری  اصوال مقايسه. ما ھا شده ھا مشخص نبوده ناگزيز به بازسازی آن حدود اصالت آن

 »...حاصلی است  شعر جز از طريق بازسازی شدن در زبان ميزبان او، کار بی غالبا ترجمه. مورد است بی

با اشاره به اين که قصد برگردان لغت به لغت اثر ميخائيل شولوخوف را نداشته، » دن آرام«احمد شاملو در يادداشتی بر 

 كه  آن دليل  به .  زبان فارسی گان  نويسنده به   ئیروا نھاد زبانی   برای پيش  بودم يافته رام  ای   را وسيله آرام  دن من «: سدنوي می

و  زنده   زبان  به  ربطی  برند كه كار می  به  اند زبانی را از كجا آورده فتواشان  باشد مشروعبت  معلوم   كه  اين  فضال بی 

 » .ندارد  مردم پويای 

  

  ھای شاملو ترجمه

 که شاملو ئیھا  و داستان رمان.  نيز ترجمه کرده استئیھا نامه، رمان و داستان وی عالوه بر ترجمه شعر و نمايش

  :ترجمه کرده است به شرح زير ھستند

اثر  ِن کشيش؛ لئون مور١٣٣٠ ئیاثر موريوکا د،بو ؛ پسران مردی که قلبش از سنگ١٣٣٠اثر رنه بارژاول،  نايب اول

اثر  ھا، ؛ پابرھنه١٣٣۴اثر ھربرت لوپوريه  )خزه( ر؛ زنگا١٣٣۴اثر ژان روورزی  ؛ برزخ١٣٣۴بئاتريس بک، 

در دو جلد،  ھای ھفتاد و دو ملت ؛ افسانه١٣۵٠، ترجمه کامل ١٣٣٧ ئیترجمه ناقصی با عطا بقا زاھاريا استانکو

دماغ، سه قصه و يک  ؛١٣۴۶اثر ارسکين کالدول،  ،ھای بابام ؛ قصه١٣۴۴اثر آلبر شمبون  ،٨١۴٩٠؛ ١٣٣٧

؛ ١٣۵١نوشته ويکتور آلبا  ؛ دست به دست١٣۵١ ھای کوچک چينی ؛ افسانه١٣۵١نامه، اثر ريونوسوکه آکوتاگوا  نمايش

اثر روبر مرل  ؛ مرگ کسب و کار من است،١٣۵٢ ؛ سربازی از دوران سپری شده١٣۵١؛ لبخند تلخ ١٣۵١زھرخند 

ترجمه شد اما  ١٣۵۶قدرت و افتخار اثر گراھام گرين، در سال   ديگر، بازنويسی رمانئیديگر، يھودا ئی؛ عيسا١٣۵٢

 با نام مسافر ١٣۵٨نخست در  اگزويری، رسد چاپ نشده است؛ شازده کوچولو، نوشته آنتوان دو سنت به نظر می

توسط نشر   موسيقی گوستاو مالر به ضميمه نوار صوتی با١٣۶٣کوچولو در کتاب جمعه منتشر شد و بار ديگر در 

 .ابتکار انتشار يافت

؛ دن آرام، اثر ١٣۵٩، ئیپاشا. اثر مشترک دوميتيال چونگارا و موئما ويئزر، با ع ،»بگذار سخن بگويم«چنين  ھم

 .١٣٨٢ميخائيل شولوخف، 

  

  نگاری روزنامه

نگاری فعاليت نکرده   روزنامه  زمينهيک از شاعران معاصر به اندازه احمد شاملو، در دھد ھيچ ھا نشان می بررسی

ھای ادبی  ھای مطبوعاتی شاملو بر فضای فرھنگی جامعه و در رشد جريان ی است که فعاليتتأثيرتر از اين،  است؛ مھم

  .داشته است

 نويسی را از نوجوانی آغاز شاملو مقاله.  اول زندگی شاعر انجام شده است ھا در نيمه بخش اصلی و بزرگ اين فعاليت

اين آغاز راھی بود که . را برعھده گرفت» اديب « نامه  ، سردبيری ھفته١٣٢۵کرد و در بيست و يک سالگی، يعنی سال 

 .وقفه ادامه يافت چھار دھه بی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

ھای مختلف را ادامه داد، اما حضور فعال او در عرصه  احمد شاملو تقريبا تا پايان عمر ھمکاری با نشريه

 .  چھل خورشيدی متوقف شد  دوم دھه  عنوان سردبير، از نيمهنگاری، به ويژه به روزنامه

کتاب  « نامه   شماره از ھفته٣۶در لندن، و » ايرانشھر« شماره از مجله ١۴ سردبيری ۵٧شاملو از شھريور تا بھمن 

  .، بر عھده داشته است۵٩ تا خرداد ۵٨در تھران، از مرداد » جمعه

سخن « ادبی ـ ھنری  نامه ھا را برعھده داشت بسيار کوتاه بود؛ ھفته يری آن که شاملو سردبئیھا عمر برخی از نشريه

  نامه ، ھفته)١٣٢٨( ، سه شماره»ھنر نو«، نشريه )، زير نظر عبدالرضا ناظر و احمد شاملو١٣٢٧سال ( ، پنج شماره»نو

از اين ) ئیاملو و يدهللا رؤيازير نظر ش( »بارو« ھنر و سينما  نامه و سه شماره از ھفته) ١٣٢٩( ، نه شماره»روزنه«

 . اند جمله

و » آشنا« مانند ئیھا نامه ، ھفته»اطالعات دانش و ھنر و ادبيات« چون ئیھا احمد شاملو در اين دوران سردبيری ماھنامه

  .را نيز در کارنامه خود دارد» آتشبار« چون ئیھا و روزنامه» ھديه«

از . ھا، اشعار و نشريات موثر را نداشتند سالمی، تحمل شاملوھای ديکتاتوری، چه سلطنتی و چه ا اساسا حکومت

نگاری احمد شاملو   روزنامه جايگاھی ويژه در کارنامه» کتاب جمعه«و » خوشه«، »کتاب ھفته « رو، سه نشريه اين

 .ھای حکومت اسالمی توقيف شد دارند که خوشه به دستور ساواک تعطيل، و کتاب جمعه در نخستين سال

» کتاب ھفته«ھا نقش اصلی را برعھده داشت،   که شاملو سردبيری کرد و در شکل دادن به آنئیھا نشريهدر ميان 

ز سال ئيانتشار اين نشريه، پا. دانند ای بود که برخی آن را نقطه عطفی در تاريخ مطبوعات فرھنگی معاصر می مجله

چنين تيراژی، حتا امروز نيز برای بسياری از .  ھزار نسخه رسيد٢۴ آغاز شد و تيراژ آن در مدت کوتاھی به ١٣۴٠

سوادان  کم سه برابر آن زمان است و تعداد بی ضمن آن که اکنون جمعيت کشور دست. نيافتنی است  دستئیھا رويا نشريه

 .به شدت کاھش يافته است

با کتاب ھفته ھمکاری تر کسی است که  از ميان نويسندگان، شاعران و مترجمان مشھور و معتبر ايران در آن دوران کم

برخی از اينان، مانند غالمحسين ساعدی، منوچھر آتشی و نصرت رحمانی، به دليل معاشرت و دوستی با . نکرده باشد

  .تر بر عھده گرفته بودند شاملو نقشی فعال

گيری  کنارهوی پس از . گيری کرد ، با انتشار شماره بيست و پنجم از سردبيری کتاب ھفته کناره١٣۴١شاملو فروردين 

 و دوره دوم ابتدای سال ٣۶ تا ٢٩، در دو دوره با اين نشريه ھمکاری کرده است؛ از شماره »کتاب ھفته«از سردبيری 

 .٧۴ تا ۶٨ و از شماره ۴٢

شد که در بالندگی شعر معاصر ايران » خوشه « نامه احمد شاملو چھار سال پس از تعطيلی کتاب ھفته، سردبير ھفته

 مجله، اميرھوشنگ عسگری برگزار مسؤولھای شعر خوشه که به ھمت شاملو و پشتيبانی مدير  شب.نقشی مھم دارد

مجله خوشه اسفند . سابقه بوده است شد، به لحاظ گستردگی و تنوع شاعرانی که در آن حضور داشتند، تا آن زمان بی می

  .، با اخطار رسمی ساواک توقيف شد۴٧ماه سال 

» کتاب ھفته«ھای فراوانی با  را برعھده گرفت که در ترکيب کلی شباھت» کتاب جمعه « بعد سردبيری شاملو يک دھه

ای است که شاملو با آن تحرکی در فضای فرھنگی کشور به وجود آورد و حکومت اسالمی بيش   اين آخرين نشريه. دارد

لفی، از جمله آدينه ھمکاری داشت، ھای مخت شاملو در دو دھه پايانی عمر خود با نشريه.  شماره آن را تحمل نکرد٣۶از 

 . به پايان رسيد» کتاب جمعه«اما دوران سردبيری او، پس از سی سال، با ھمان 

  

  سينما
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 جدی و شاعرانه بود، اما ھنگامی که خود ئیعالقه شخصی او به سينما. ای دوگانه داشت احمد شاملو با سينما رابطه

به بازتوليد ساختارھا و الگوھای سينمای بازاری »  فارسی فلم«ط وارد عرصه سينما شد، به پيروی از جريان مسل

  .پرداخت

ھای بزرگانی مانند اينگمار برگمن،  فلمذوقی خود به  احمد شاملو در موارد معدودی که از سينما ياد کرده، از گرايش

اما . شود عر نزديک میھای اين سينماگران روايت به مرزھای ش فلمدر . گفته است لوئيس بونوئل و ژان کوکتو سخن

آن کسب سود و  که اين شاعر نوسرا به عرصه سينما قدم گذاشت، با جريان مسلط صنعت سينما که تنھا ھدف زمانی

 .شد  ھمراهئیدرآمد بود، حرکت کرد و با سخافت و ابتذال رايج در فضای سينما

يران به تقليد از سينمای وارداتی، به ويژه آورد، در ا به عرصه سينما روی» غم نان«زمانی که احمد شاملو به خاطر 

 .شد ھای سطحی توليد می ھای سبک و ملودرام ايران خريدار داشتند، کمدی ھای ھندی و مصری که در فلم

 که ئیھا سال در. ، اغلب بازاری، مبتذل و مذھبی بودئی، جز چند نمونه استثنا١٣۴٨ سينمای ايران تا پيش از سال

کرده  بود، اما افراد روشنفکر و تحصيل  نبود، سينما تنھا تفريح و سرگرمی مردم شھرنشينتلويزيون ھنوز ھمگانی

 .رفتند و کاری به کار سينمای داخلی نداشتند  و فرانسوی، میامريکائی ھای فلمھای خارجی مانند  فلمتر به تماشای  بيش

» ايتال کونسولت«ين سال، به سفارش شرکت  در اوی. گردد بر می ١٣٣٨ نخستين تجربه احمد شاملو در سينما به سال

با .  و سينما کشيده شودفلماين تجربه باعث شد که او به . سيستان و بلوچستان تھيه کرد ی مستند درباره شرايط اقليمیفلم

گرفت که وظيفه آن توليد و  ، شاملو مديريت واحدی را به دست»اداره سمعی و بصری وزارت کشاورزی«استخدام در 

در اين پروژه شاعری ديگر يعنی سھراب سپھری نيز با شاملو  اند که گفته. ان بودئيھای آموزشی برای روستا فلمنمايش 

 .ھمكار بود

 من يک ئیسينما  کارنامه«: به گفته خود شاملو. ياد کرده است» اسارت« خود، به عنوان ئیشاملو، از اين تجربه سينما

  »!مزدی  در حقيقت به نحوی قلم بهجور نان خوردن ناگزير از راه قلم بود و

ھای تجارتی نوشت يا در نگارش و تکميل  فلممستقل برای   نامه فلم ١٢بيش از » ئیفعاليت سينما«شاملو طی ھشت سال 

 . سازان گوناگون ھمکاری کرد فلم ھا با  نامهفلمبرخی از 

به كارگردانی  ١٣٣٩ ام داشت که در سالن» كليھ اول«ران نوشت ينمای اي كه احمد شاملو برای سئیوين سنارينخست

ی مصری ساخته فلم که به تقليد از فلماين .  در آمدفلمبه ) خواننده( و پوران عیيگری ناصر ملك مطياسمی و بازيامك يس

 .ای مثبت برای شاملو به حساب آمد بود، فروش نسبتا خوبی داشت و تجربه شده

ھا  توسط ناصر ملك مطيعی، بازيگر پرآوازه آن سال را نوشت که» ھا مردھا و جاده«نامه  فلم ١٣۴٢ شاملو در سال

 .شود نمی  نامی از شاملو ديدهفلمبندی اين  در عنوان. اند  سخن گفتهفلمنسبی اين  ھای منتقدان از ارزش. کارگردانی شد

را نوشت كه مھدی » كبوتتار عن « نامه فلمھادلی چيز   جيمز شاملو، با اقتباس از داستانی نوشته ١٣۴٢ در ھمان سال

) ساز نامی و دوست شاملو فلممنتقد و (  ايرج قادری و ھوشنگ كاووسیفلمدر اين . کرد ميرصمد زاده آن را کارگردانی

 .بازی داشتند

ای از  نامه فلمساخته شد نيز بر پايه  ١٣۴٢ در سال که با بازی و کارگردانی محمد علی جعفری» دختر کوھستان «فلم

 فلمشاملو با اقتباس از يک » نيرنگ دختران« ديگری محصول ھمان سال به نام فلمبرای . د شدشاملو تولي

که برای نوشتن اين  ای گفته است شاملو در مصاحبه. ای نوشت که سعيد نيوندی آن را کارگردانی کرد نامه فلم ئیايتاليا

 . کامل بنويسدای نامه فلم توانست ظرف چند روز کشيد و می ھا زحمت چندانی نمی فلم

 فلمدر اين . را نوشت، كه صابر رھبر آن را كارگردانی کرد » ئیھای روستا ترانه « نامه فلم ،١٣۴٣ شاملو در سال

 . فروش قابل توجھی نداشتفلميعنی محمدعلی فردين بازی داشت، اما  ترين ستاره ايران، نامی
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. آمد نيز از شاملو بود به نمايش در ١٣۴۴ ده که در سال مھدی ميرصمدزا ساخته» بست بن« ديگری به نام فلم سناريوی

وی آن را احمد شاملو نوشته يساخته شد که سنار به کارگردانی ناصر ملک مطيعی» قتيفرار از حق «فلمدر ھمين سال 

 .ايفا کرده است  شاملو خود نقشی نيزفلمدر اين . بود

را كارگردانی كرد كه نه ارزش ھنری داشت و » داغ ننگ«نام ھای خود به  نامه فلمكی از ياحمد شاملو،  ١٣۴۴ در سال

 فلم  كننده هين شكست را به گردن تھيا گناه«: چنين اظھارنظر کرده است ، اينفلمشاملو درباره اين . کننده بود نه سرگرم

 ئیجا ، و كار به اضافه كردفلمھای موردپسندش را به  جريان كار، صحنه كننده ھرچه توانست در تھيه«: انداخت و گفت

 »...خواستم حذف نامم بود كه البته با آن ھم موافقت نشد تنھا آوانسی كه می كشيد كه من

اين . به روی پرده آمد به کارگردانی سيامک ياسمی» قارون گنج«ساختی به نام   نسبتا خوشئی سينمافلم ،١٣۴۵ در سال

به   را نيزفلمسناريوی اين . ھای سال را شکست فلمد فروش ھای سينما کشاند و رکور سالن شمار را به  جمعيتی بیفلم

 .اند احمد شاملو نسبت داده

نگاری تمام وقت و  ھای نويسندگی و روزنامه ھم فعاليت. کار سينما را به تدريج کنار گذاشت ،١٣۴٠ شاملو از ميانه دھه

شد آن را با  ود که ديگر نمیدنيای شعر به نام و اعتباری دست يافته ب گرفت، و ھم در انرژی او را می

 .پراکنده در سينما آلوده کرد ھای فعاليت

شد، برای  ی شعری از او خوانده يا نامی از او برده میفلم شاملو ديگر با صنعت سينما کاری نداشت، مگر آن که گاه در

شود كه يکی از اشعار  کارگردانی پرويز صياد، که دو بار صدای احمد شاملو شنيده می به» بست بن «فلمدر  نمونه 

  .خواند را می خود

 

  مواضع سياسی و اجتماعی شاملو

شاملو در اتخاذ مواضع سياسی بسيار صريح و محکم بود ھر چند که وی عضو ھيچ سازمان سياسی نبود اما وی در 

   :، گفته است١٣۵٨ خرداد ١١ ،»تھران مصور«نامه  گفتگو با ھفته

ای دموکراتيک  با ھمه احزابی که برای ايجاد جامعه عمال از احزاب نيستم، اما يک ھيچ من عضو: ھم گفتم از اين پيش«

؟ مگر شعر را از زندگی عملی جدا »موضع غيرشاعرانه«: دئيگو ولی راستی چرا می. صدايم ھم کوشا ھستند ھمپا و

ماعی ھر شاعر پی برد توان به تلقيات اجت دانيد؟ من معتقدم که شعر، گوياترين سندی است که بر اساس آن می می

. تان چاپش کنيد پاسخ اصلی من به اين سؤال عنوان به کنم دھم و توصيه می نمونه، شعری از خود به شما می عنوان به و

  :ام و يک نوشته چھل آن را در سال

  

  … مرگ از

  ام ھرگز از مرگ نھراسيده

  دستانش از ابتذال چه اگر

  .تر بود شکننده

  . مردن در سرزمينی استھراس من ـ باری ـ ھمه از

  گورکن که مزد

  از آزادی آدمی

  ».تر باشد افزون
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پذير باشد،  ھا، توجيه لحظاتی وجود دارد که سانسور و تحديد آزادی اصوال آيا،« ديگری که سؤالشاملو در جواب 

ای وجود ندارد که  ھيچ لحظه !نه :قلم يک مطلق و طور به«: ، چنين جواب داده است»ھا معتقدند، اين روزھا بله؟ بعضی

اش سائيده شد از رواج  گوشه ترين نامرئی  است که اگرئیآزادی سکو. به سانسور و تحديد آزادی اجازه حيات بدھد

  .افتد می

خودش فريب و دروغی بيش  که چرا ترسد، کند از خودش در وحشت است، از افشای حقيقت می آن که سانسور می

  .نيست

زند، و به ھمين جھت است که وجود سانسور و  که دست به سانسور و اختناق میقدرت حاکم است  معموال البته

  ».تواند دليلی قاطع بر غاصبانه بودن قدرت حاکم شمرده شود می سادگی به اختناق

  :، از جمله گفته است١٣۵٨ خرداد ۴ ،»تھران مصور«نامه   با ھفتهئیگو و چنين در گفت شاملو، ھم

کشتند که شيعه است،  زمان سلطان محمود می. کند ھايش فرق می نش ھمان است، فقط بھانهچماق و تپانچه و زندا... «

کشتند  کشتند که بابی است، زمان محمدعلی شاه می می شاه ناصرالدين کشتند که سنی است، زمان زمان شاه سليمان می

کشتند که خرابکار  ش میا کشتند که مخالف سلطنت مشروطه است، زمان کره که مشروطه است، زمان رضاخان می

کنند که المذھب  نشانند و شمع آجينش می زنند که منافق است و فردا وارونه بر خرش می دھنش می است، امروز تو

کشتند که طرفدار   ھيتلری میالمانتو : شود عوض نمی چيزيش اگر اسم و اتھامش را در نظر نگيريم. است

ھاست،  کشند که جاسوس صھيونيست ھا می ھاست، عرب رفدار فلسطينیکشند که ط ھاست، حاال تو اسرائيل می يھودی

کشند که آنارشيست  ھا می کشند که کمونيست است، کمونيست ھا می فاشيست. کشند که فاشيست است ھا می صھيونيست

ه سينه کشند که حرامزاده سنگ روسيه را ب ھا می کند، چينی کشند که پدرسوخته از چين طرفداری می ھا می است، روس

   !است اين دنيای بشريت ای قصابخانه چه… کشند  کشند و می کشند و می کشند و می زند، و می می

در اقليت محض  جا ھمه تنھاست، جا ھمه اما قربانی، انسان انديشمند، انسان آزاده، ھيچ کجا در خانه خودش نيست،

توان  دھد؟ چگونه می تعصب مجالی به انديشه نمی حالی که در توان برای جھان نوی طرحی ارائه کرد چگونه می. است

توانم کنار تو حقی برای خود قائل باشم که  شمری؟ چگونه می می تو وجود مرا نجس که دستی به برادری پيش برد وقتی

توانی در حق و ناحق سخن من عادالنه  شناسی؟ چگونه می تو خود را موال و صاحب من دانی و خون مرا حالل می

  ای؟ متھم کرده زندقه باشم مرا به کفر و کرده من لب به سخن باز آن که از ، تو که پيشاپيش، قبلقضاوت کنی

ما بايد خواستار جھانی باشيم که در . ما بايد خواستار جھانی باشيم که در آن، انسان در انسان به چشم بيگانه نظر نکند

، به مرزھای فکری متعصبانه ئیھای جغرافيا به محدودهھای نژادی،  ھای مذھبی، به گروه آن، موجودات بشری به گروه

ھای رياضی تابعيت کند تا  محکوم آن نباشد که از نسبت) در اقليت است که معموال( تقسيم نشود و عقل و خرد

  ».خود بگيرد سلطه زير) يکی است معموال که( مغز را) دوتاست معموال که( مشت

  »رسند؟  به ھم میئیآيا ھنر و سياست جا«سيده شده که در يک گفتگوی ديگر نيز از احمد شاملو پر

شاه اسماعيل خودمان . نواخت کشيد و چنگ می نرون شھر رم را به آتش می. آه بله، حتما«: وی چنين پاسخ داده است

 عالم را در ستايش شادی ساخت و ھيتلر... ترين سمفونی بتھوون عظيم. گفت زد و غزل می صدھا ھزار نفر را گردن می

سرود و  ناصرالين شاه ھم شعر می. گاه تاريخ، کشتارگاه زاخسن ھاوزن را ترين رنج که آرزو داشت نقاش بشود، عظيم

انسان برايش با . زنده پوست بکنند داد سارق را زنده اما، برای يک تکه طال می. پرورد کرد و نقاش می ھم نقاشی می

  ».انه بر سر نعش يکديگرمتأسف: رسند ی به ھم مئیخب بله، يک جا. بادمجان تفاوتی نداشت

  : کرده استتأکيدشاملو درباره وظايف روشنفکران نيز چنين 
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 بر ئیچنين يا چنان بودن شرايط، در وظيفه بنيادی او که ساختن دنيا. وظيفه روشنفکر ھمان وظيفه ھميشگی است«

ھای مختلفی را توصيه کند که  واند تاکتيکت اقتضای زمان و شرايط البته می. دھد ی نمیتغييراساس عدل و خرد است 

  ».گيرد که مبحث ديگری است ھا صورت می ھا و نظرگاه ھدف آن اجرای وظيفه است و انتخاب آن بر طبق سليقه

 ئیھا بحث. ستامريکا »کاليفرنيا - برکلی«اش در دانشگاه  گذار و پرسر و صدای شاملو، سخنرانیتأثيرھای  يکی از بحث

  .ھا و ھم حکومت اسالمی را در پی داشت طلبان و ناسيوناليست تکه ھم خشم سلطن

-  برکلی« جلساتی در دانشگاه  (CIRA) »سيرا«مرکز پژوھش و تحليل مسائل ايران «  به دعوت١٣۶٩در سال 

ران يکی از اين جلسات زنده  سخن. برگزار شد که ھدف آن، بررسی ھنر و ادبيات و شعر معاصر فارسی بود» کاليفرنيا 

مسائل متعدد سياسی و تاريخی و فرھنگی  ،»شاھنامه«پيرامون وی در اين جلسات، با ايراد سخنانی. ياد احمد شاملو بود

رانی را در توجه دادن به حساسيت و نقد برای رسيدن  شاملو، اين سخن. زيادی را مورد بحث و بررسی و نقد قرار داد

فرھيختگان ايرانی خارج از  ھای آن ايراد کرد و با طرح سؤالی يتمسؤولبه حقيقت و نقد روش روشنفکری ايرانی و 

  .کشور را به بازبينی و نقد انديشه و يافتن پاسخ برای اصالح فرھنگ و باورھا فراخواند

 يک اديب و   فرھنگ و استوره شناسی نظر داد و با گويشی در درخور رانی، درباره تاريخ، شاملو در آن سخن

گرفته تا فردوسی و ابوريحان بيرونی، ... خته، ارئه داد؛ از کورش، کمبوجيه، داريوش وشخصيتی فرھنگی و فرھي

  ...سھراب سپھری، اخوان ثالث و

ھای   پژوھش ھا از جنوب سيبری به ايران اشاره کرد و بر پايه ئیرانی خود به مھاجرت آريا وی در بخشی از سخن

  .ھای کھن ايرانی و زرتشتی، سخن گفت  منابع و نوشتهشناسی و بررسی شناسی و استوره شناختی، زبان زمين

 گئومات   اسم  به  است  شده  برده  نام  از مردى  باستان  ايران در تاريخ«: چنين گفت در بخش ديگری از سخنان خود شاملو  

 و   و روحانيان درباريان و   سرداران  با توافق  کمبوجيه   کوروش، پسرش  از مرگ  پس  که دانيم مى.   غاصب  و مشھور به 

   با غارت  نخست  که گشايى  و جھان  جنگ جا لشگر کشيد، چون  آن  به  مصريان  چپاول  رسيد و براى  سلطنت  به اشراف

   سرداران  روزگار براى ، در آن  داشته  مالزمه  از ايشان  وخراج  باج   ساالنه ، با دريافت  از آن  و پس  مغلوب  ملل اموال

  البته اگر بتوان.( آمده  مى حساب  به  بسيار ثمربخش  کار توليدى شدند، نوعى  مى  انتخاب  اشراف ى  تنھا از طبقه  که اهسپ

  !)  گفت  را کار توليدى خورى  و باج غارت

    ھمه:  بريزم تان  را رو دست  پاکى  و آب  صادرکنم  کلى  حکم بگذاريد يک:  داردتأکيدرانی  شاملو، در اين سخن

   حکم  به و اگر بخواھم.  کند  را ثابت  نکته تواند اين  مى راحتى  به شناسى  روان دانش. اند  بوده  روزگار ديوانه ھاى خودکامه

  شان  چيزى  يک  يک َ از دم  تاريخ ھاى خودکامه:   که  کنم  اصالح  صورت  اين  را به  بايد آن  بدھم ترى  بيش خود شمول

َ، مشنگ َ از دم شان هھم:  شده مى    پيش  زنجيرى  ديوانه  عالى  مقام  به  تا حد وصول  مشنگى ترشان اند و در بيش  بوده َ

 را  شان ُاند و دمب  کرده موس  موس قدر دوروبرشان زاد، آن  خانه نثار و چاکران  جان ھاى ھا، غالم  دوروبرى يعنى.  رفته مى

  ِ◌شان َ کبير و رھبر خردمند چپان  و داھى الشان  عظيم  اند و نابغه  کشيده  را ليس ھاشان جا اند و بعضى  گذاشته  بشقاب توى

   ناگھان  يکى  است؛ آن  داشته ھا ديگر يکھو يابو ورشان  و آخرسرى  شده  مشتبه  خود حريفان  امر به يواش  يواش اند که کرده

   ، اسکندر ادعا کرد نطفه  خدا ھستم  پسر شخص  بنده  من  که شده عى ديگر مد  يکى ، آن  پسر آفتابم  من  که  زده  سرش به

 را از ياد   بود پدرش  داده  را اجاره  باالخانه  اول  از ھمان  و نادرشاه  که خزيده  مى  بستر مامانش ھا به  شب  که  است مارى

  . شمشير است    شمشير و نديده   شمشير و نبيره   پسر شمشير و نوه شد که برد و مدعى

   نوع  آقا از آن اين.   جداست  بينوا از الباقى  کمبوجيه  حساب  تاريخى  مجانين  ميان فقط: شاملو، در ادامه گفته است

 بدھند يا خار   تکان اش  جلو پوزه  سرخ  ھا پارچه  دور و برى  نداشت  لزومى  کردن  گرد و خاک  براى  بود که ھايى ملنگ

  اين. رقصيد  مى دمبک  مستعد بود و بى اش  ماده  بلوغ  اوان  از ھمان  خودمان ؛ معروف قول  به  چون. د بگذارن زير دمبش
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 از  پس) باشد  خودشان  تو چنگ  افسارش  بودند که  نشانده تخت  او را به  دليل ھمين  تنھا به  ھم  اشراف که(  وضع  خل مردک

 و   و ضعف غش.  شد  زنجيرى کلى  کرد، به   نواحى  در آن  که شمارى  بى ت و جنايا  بر آن  مصر و پيروزى  به رسيدن

   که  است  کيفرى  بيمارى  اين  قلبا معتقد شدند که  مصريان  افتاد که  روزى به.  داد  دست اش  به  ھارى  به  شبيه  و حالتى صرع

  .اند ده کر  بر او نازل اش کارانه  جنايت  اعمال  مکافات  مصر به خدايان

 از   در آن  که آن برد، حال   مى  نام  ايران  ملى   حماسه  عنوان  به  از شاھنامه   سابق  رژيم بلندگوھاى: شاملو در ادامه گفته که

 بود  ، اگر جز اين خوب. کند مى  متجلى   شاه   را در کلمه  و ملت  وطن  جا مفاھيم  ھمه  و اگر ھست  نيست  خبرى  ايران ملت

. کردند  نمى  فرويش  مردم  اعصاب  توى  زورخانه  دمبک  ضرب  به  ھر روز صبح  راديو در ايران تأسيس   از ابتداى که

   نظام توانسته  نمى  مطلقه  جز سلطنت  فردوسى   که  ما چه  به ؟ و تازه  است اى  صيغه  چه ّ روز فر شاھنشھى آخر امروزه

   را بشناسد؟  ديگرى سياسى

 ضحاک    فقط  در شاھنامه  نوشتيد که  مى کرديد و در آن  مى  تاليف يى  يا رساله  يا مقاله داشتيد کتاب  اگر شما برمى در ايران

 را از   اجتماعى ھاى  محدوديت  دليل  ھمان  و به  فالن  به  آدم ؛ و اين  برخاسته  مردم   از توده  ندارد پس ّ فر شاھنشھى  که است

 و خرد   انصاف  حکومت  نظر فردوسى  خالف  به  حکومتش ، پس  زده  اجتماعى  عميق  اصالحات  به  دست و  برداشته ميان

   کاوه   قيام  به  چه  آن  درواقع  پس  او نشانده جاى  جمشيد را به   و ترکه  از تخم  اما يکى  کرده  بر او قيام  نامى ؛ و کاوه  بوده

  تان  آستين  به ، اگر چوب  بوده  گذشته  استثمارى روال  به  اوضاع  بازگرداندن  براى ى ضدانقالب شود، کودتايى تعبير مى

 از   نحوى  به دادند و اگر ھم  انتشار نمى   اجازه زمينه  شما دراين  تتبعات  ماحصل  به کم  دست  که قدر ھست کردند، اين نمى

   پشمى  شاخ  از حافظ، استادان  من ھاى  بر سر برداشت  که چنان.  کوبيدندتان  مى  ھزار وسيله ، به رفت  در مى شان دست

 شد به   عوض  اوضاع  که  کشيد، و بعد ھم محاکمه  مرا بايد به   صادر فرمودند که ؛ راى  وقاحت  درکمال  رژيم فرھنگستانى

  . را گرفتند  جلو انتشارش کلى 

  :ستندجا ھ  وجود دارند و آن  و واقعيات  حقايق پس.  خوب

اند،   داده  قلم  را کفر و الحاد به شان  خواندن  که ھايى  کتاب  حافظ، توى  ديوان ، توى  بيستون  نبشته  سنگ  شاھنامه، توى توى

   نام ، به  اخالق  نام  به ھا و سانسورشان  دولت  که  ھرچيزى دھد و توى  را نمى  ديدنش   سانسور اجازه  که ىفلم  توى

   را از مواجھه  مردم  کنند توده مى  ديگر سعى ى  و ھزار بھانه  ھزار نام  انديشه و به  از تخريب گيرى  پيش  نام ، به بدآموزى

   که دھم  مى  حق  خودم  به  داد، من  قلم االنتشار به  را ممنوع  چيزى  که  حاکمى  دنيا، ھر رژيم در ھر گوشه.  شوند  مانع با آن

  . کند  پنھان خواھد از من  را مى  و چيزى  ھست  کلکى ژيم ر  در کار آن فکر کنم

 بشود و  مان  وارد بدن  ميکرب گذاريم ما نمى«: کنند که  مى  توجيه  عبارت  سانسور را با اين ھا اعمال  از نظام يى پاره

 در   فقط  جامعه  فکرى  سالمت.گويند  مى  مھمل دانند که  مى  ھم ھا خودشان ـ آن» .کند  را مختل  ما و مردم  فکرى سالمت

  ى  را با انديشه  منطقت  من  که انديشى  مى  درست  بدانى توانى  مى  ھنگامى تو فقط. ماند  مى  محفوظ  مخالف  برخورد با انديشه

  حرف.   باشى  داشته  گفتن  سخن   تو اجازه  که  کنم  را اصالح  سخيفم   عقيده توانم  مى  ھنگامى  فقط من.   کنم  تحريک نادرستى

.  ترسى  مى  من ، از نفوذ انديشه  من   انديشه  از درستى زنى  مى  من  دھان بند به  پوزه  تو که  خريدار ندارد، پس مزخرف

   آزادش  انديشه  چرا مانع  ھستيد؟ پس  جامعه  فکرى  سالمت نگران.  آشکارشود  فريبت خواھى  و نمى اى  داده  را فريب مردم

 با   درست  عوارضش  که  است  و جاھليت  بر ضد خرافات  واکسيناسيون  تنھا در گرو ھمين  جامعه  فکرى شويد؟ سالمت مى

  .شود  آشکار مى  تعصب  تب نخستين

شنگر  رو ھاى بينند جلو انديشه  مى  زيان  فکر و تعقل  از شکفتگى ھا که آن.   است  الزم  انديشه  آزادى  فقط  عقل  سالمت براى

  انگيزى  بحث  ھر سخن جاى  آنان را به   شده بندى  بسته ى کارانه  فريب  احکام  مردم ھاى کوشند توده کشند و مى ديوارمى

  . کنند  زيرسازى  شده  داده  مفيد تشخيص  برايشان  که  قالبى  احکام  ھمان  خود را بر اساس ھاى بپذيرند و انديشه
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   اجتماعى  قدرت  و شناخت  حقايق  به  جستن  راه  باشد، براى  داده  خود را از دست  فکرى   خالقه  قدرت سان  بدين  که يى توده

    جامعه مندان  انديش  فکرى  فعاليت  به  خود محتاج  انسانى  حقوق  به  يافتن  توجه  شعور و حتا براى  و پيداکردن خويش

طلبد و به   مى  عاشقانه  باشد رياضتى  شده  مدفون  و خدعه  فريب در اعماق   چنين  اين  که  حقيقتى زيرا کشف.   است خويش

   گرفتار چنان   توده  ناگزير در خصلت  ھم  اين  بشود که  پشتيبانى  جاھالنه  تعصب ؛ و فقدان بايد با آزادانديشى  مى طور قطع 

  . نخواھد بود شرايطى

  ، از ميان  مراکز اسالمى  از قلب  داد و درست  ھم  دست  به  و شعر دست ى و موسيق  و رقص ، نقاشى بارى: شاملو گفته که

تا . افکند  طنين  ھم  ظاھرا مسلمان  حتا در قصور خلفاى  سرشار از زيبايى  فرھنگ  درآمد و غريو اين  تپش ھا به خانقاه

  کشى  صوفى  به  و حدت  شدت  به  دربار خلفا که رغم  بود و على  و آزادانديشان  با متفکران  و مبارزه  مقاومت جا رھبرى اين

   مراکز اصلى صورت ھا عمال به   خانقاه جا نفوذ پيدا کرد که  تا آن  بود، تصوف  پرداخته  سرکش  صوفيان  و قمع و قلع

  . درآمد مذھبى

اما .   چه  ساخت  از آن  ايرانى  تصوف  که  و اسالمى ه بود  چه  عربى  اسالم  بدھم  نشان  که  نيست  آن جا مجال  اين انهمتأسف

  :  خروار است   نمونه  مشت ، که  کنم  را نقل  صوفيه  از سران  يکى  از معتقدات  کوتاھى   نکته توانم مى

   سرى شيخ).  خدا  است بزرگ(»اکبر هللا «  که  برخاست  اذان  بانگ ، و از بيرون  بودند در خانقاه  گرد آمده صوفيان«

ِـ و انا اکبر منه:  جنبانيد و گفت ُ َ   »!) ترم  از خدا بزرگ من. (ُ◌ َ

 را   آن  ايران  رساند، پادشاھان  انجام  را به  خودش  اجتماعى  سياسى  نقش که  از آن پس.   کجا کشيد؟ ـ ھيچ  به اما کار تصوف

   آوردند و ازش  درش  مسلکى  و درويش  و مفتخورى زى پفيو صورت  کردند و به   خالى  و مليش  فرھنگى ى از درونمايه

  خواھان  وطن  افتخار کنند و خون  عرب  دربار خلفاى  و سرسپردگى  نوکرى تر، بتوانند به مزاحم  ساختند تا بى  معطله آلت

   ھم  نادرست ھايم  برداشت يى اره پ  و بعيد نيست  دادم  بود که  و فشرده  اجمالى  طرحى  اين البته.  را بريزند طلبان و استقالل

 مزد،   به  قلم  مغرض  مورخان اما بعدھا که.  شد  بود و چه  چه  عظيم  نھضت  آن  که  بگويم  تا بتوانم  را دادم  طرح اين. باشد

  ، ما اين  نبوده مسلکى  و درويش  و گدامنشى خورى  مفت  چيزى  اول  از ھمان  روز گفتند تصوف ھاى  سياست  اقتضاى به

  .  پذيرفتيم  منزل  وحى  را مثل حکم

   منزل  مانند وحى  را ھم  حکم ، اين  بوده  و انصاف  مظھر عدل طلب باز فرصت  دودوزه  آدمکش اند انوشيروان اگـر گفته

   ، حتا طبقه ؛ جازده  صورت  آن  ضحاک را به  و اسطوره  داشته کفش  به   يا ريگى  کرده  اشتباه  و اگر فردوسى  ايم پذيرفته

  ...اند  پذيرفته  منزل  وحى  او را مثل  ما نيز حکم  حقيقت  و مشتاق  کرده تحصيل

طلبان و  رانی شاملو، انگار به اصطالح ناگھان آب در النه مورچگان ريخت و از ناسيوناليسم ايرانی و سلطنت اين سخن

از کيھان لندن تا کيھان . ، عليه وی گرد و خاک به پا کردند...برخی نويسندگان گرفته تا حکومت اسالمی و مذھبيون و

اما . ه کيھان، عليه شاملو نوشتند و شيون راه انداختندمؤسسای اين در  تھران به مديريت شريعتمداری نماينده خامنه

  .شاملو کسی نبود که مرعوب چنين حمالتی شود

شات مختلف آن مانند يداری و گرا هي، با شناخت سرما»جمعه«اب ن شماره کتيتر از ھمه، احمد شاملو، در معرفی اول مھم

 ١٣۵٧نده انقالب ياسی و اجتماعی آيانداز س ل چشميستی و مذھبی آن، با تحليونالي ناسئیمانده بورژوا شات عقبيگرا

 منطقا دوران پردباری که، گرچه. ش استياھی در پي روزھای س ...اول دفتر« :ن ھشدار داده بوديران، چنيمردم ا

ای ار  نهيره خود را آشکار کرده است و استقرار سلطه خود را بر زميتواند داشت، از ھم اکنون نھاد ت عمری دراز نمی

دار ير پاين دورانی به ناگزين چنيا. ديجو ت و فرھنگ و ھنر میيت، و نفی دستاوردھای مدنينفی دموکراسی، نفی مل

نده، ياما نسل ما و نسل آ. ش در ھم خواھد گرفتين خوير غلتک سنگي را زد آنيخ، بدون تردينخواھد ماند، و جبر تار

زده ھر  ون مطلقيچرا که قشر. گمان سخت کمرشکن خواھد بود انی متحمل خواھد شد که بیيبار، ز ن کشاکش اندوهيدر ا
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پس . شمارند کن میرمميشه غيدارند و کامگاری خود را جز به شرط امحاء مطلق فکر و اند شه آزادی را دشمن میياند

ن يھای قدرت خود را به ضرب چماق و دشنه استحکام بخشد و نخست هيکوشد پا اکنون می ن ھدف نظامی که ھمينخست

ھای فعال ھنری و تجاوز آشکار به مراکز فرھنگی  ھا و ھجوم علنی به ھسته دن کتابخانهيکش ھای خود را با به آتش گام

بادنماھا . ميستادھاياکنون ما در آستانه توفانی روبنده ا. شان جامعه استي آزاداندکشور برداشته، کشتار ھمه متفکران و

ھای سکوت پناه برد، زبان در  ميتوان به دخمه. اند و غباری طاعونی از آفاق برخاسته است کنان به حرکت درآمده ناله

ھر . ز نميکنديان، پناه امن جستن را تجوخی روشنفکرياما رسالت تار. د تا توفان بيامان بگذرديبان کشيکام و سر در گر

سپاه  .م کرديد و حدوث توفان را اعالم خواھيم کشياد خواھيش فرين خويھای خون ادی آگاھکننده است، پس از حنجرهيفر

ای  د نشانهيآ نان وارد میيای که بر ا بگذار لطمه. اند دان آمدهيپوش روشنفکران متھعد در جنگی نابرابر به م کفن

ائی در معرض ين محدوده جغرافيھای ساکن ا ھنده باشد از ھجومی که تمامی دستاوردھای فرھنگی و مدنی خلقھشدارد

  ».آن قرار گرفته است

عنی سالی که ھنوز چند ي نوشته است، ١٣۵٨ھای پرتالطم و متحول مرداد ماه  ن مطلب را در سالياحمد شاملو، که ا 

ھای به اصطالح  اری از روشنفکران و حتی احزاب و سازمانيد و بس نگذشته بو١٣۵٧ماھی از انقالب بھمن ماه 

بودند و » ستياليضدامپر« خلق به دنبال امام ئیھای فدا کيفی از سازمان چريآن دوره از حزب توده تا ط» چپ«

کوچکی دادند، تنھا بخش  رطبقاتی به خورد جامعه میيرعلمی و غيھای غ ليره، تحلينی و غيت طبقاتی خميدرباره موقع

ده، با جان و دل يران، در مقابل حاکمان تازه به قدرت رسيھای کوچکی در ا ا سازمانياز روشنفکران آگاه مانند شاملو و 

اری از روشنفکران در آن دوره مانند امروز، ھنر يانه بسمتأسف. به دفاع از آزادی، برابری، دموکراسی و رفاه برخاستتد

ھا را  کتاتوری و ستم و استثمار بر انسانيه ارتجاع و دياسی و اجتماعی بر علي سر کرده و مبارزهيرا برای ھنر تفس

بند جمھوری اسالمی، حتی از مرده شاملوھا و ھمه  ست که حاکمان قدارهيرو جای تعجب ن از آن. فه خود قرار ندادنديوظ

زنند و يا  ب مزار آنان میيه تخربرند، حتی دست ب باختگان راه آزادی و برابری و دموکراسی در ھراس به سر می جان

دھد که دشمنان  ت را در مقابل جامعه قرار میين واقعيچنين اعمالی، ا. شوند ھای ياوبود وی می مانع برگزاری مراسم

م اختناق ين رژياما سردمداران ا. ز ترس و وحشت دارندين شاعر نامی و پرچمدار آزادی نيآزادی، حتی از مزار و ياد ا

باختگان راه آزادی و برابری و  خواه راه شاملوھا و ھمه جان ھا انسان آزادی ونيليدانند که م ک میيت، نيو جھل و جنا

 ندارند و عزم ئیشان قرار دارد، ھيچ ابا  که در مسير مبارزهئیھا عدالت اجتماعی را با ھمه خطرات جانی و سختی

 .اند روزی کردهيپ

ای داشته و ھنوز ھم در ميان نسل جوان اين  تر، شاملو جايگاه ويژه نسل جوانبه اين ترتيب، برای نسل قبل و نسل ما و  

در انبوھی از اشعارش . کنيم ھا و کالم وی، خودمان را پيدا می ما در افکار و فعاليت. چنان را دارد جايگاه مھم را ھم

ھای آخر زندگی و با جسم   در سالشاملو، حتا. ايم ايم و يا از زبان خودش شنيده عشق به آزادی و برابری را خوانده

  .بيمارش، از مبارزه دست نکشيد

، و »خيابان«و » کوچه«و » مردم«، »مبارزه«، »عشق«، »درد مشترک«محور شاملو، به  شعرھای انسانيت

ه را پردازند، و جايگاه واالی انسان انسان آزاد و متعھد و آگا  می» قربانيان«و » زندانيان«و » گرسنگان«و » برھنگان«

  . رساند به اوج می

او . برای او توقف مرگ است. دھد نيز به خواننده روحيه مقاومت می» بامداد. الف«شعر وی، حتی شعرھای عاشقانه 

  .ای برای مبارزه و نوانديشی، شاد ديدن انسان است شعر برايش وسيله. در اعتراض زيست

ن ير دل داشت، بلكه تمامی آحاد جامعه را دعوت به توجه به ا مبارزه و آزادی و مردم را د شاملو، نه تنھا خود دغدغه

  :ن درد بزرگ را حس و لمس كننديگر اي مردم با ھمد مبارزه و ھمبستگی کرده و دوست داشت ھمه
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  ام اران ناشناختهي

  چون اختران سوخته

  ختند سرديره فرو ريچندان به خاك ت

  كه گفتی

  گري د               

  ني زم                                

  شهي ھم                                               

  ستاره ماند  شبی بی                                                               

  گاه آن

   من               

   كه بودم                               

  شيك درد خوي تار جغد سكوت النه

  خته زه رايھم گسچنگ ز

  ك سو نھادمي

  فانوس برگرفته به معبر درآمدم

  ان كوچه مردميگشتم م

  ام شرر افشان ن بانگ با لبيا

  !یآھا-«

  !ديابان نظر كنيھا به خ شهياز پشت ش

  !دينيخون را به سنگفرش بب

  فرش  به سنگئیگاه است گو ن خون صبحيا

  ديتپد دل خورش ن گونه میيكا

  »...ھای آن  در قطره

  )»بر سنگفرش«نه، يباغ آ(                    

چون در شماری از  در شعر شاملو، ھم. كند اجتماعی را توصيه می -  ان سياسیين قطعه خويش، عصيدر واقع شاملو، در ا

  .يافت، وجود دارد» مدار انسانيت«بينی  توان از حضور يک جھان  زاد، می ھای نيما و فروغ فرخ سروده

زمان با ھدف افشا کردن   مستقيم رخدادھای سياسی و اجتماعی، و ھمتأثيرھای شاملو، تحت  ز سرودهشمار فراوانی ا

باختگان  ھا با نام و نشان معترضين اجتماعی و يا خاطره جان از اين ميان، تعداد از آن. استبداد و خفقان سروده شده است

  .سياسی ھمراه است

  !ست ياد احمد شاملو ھميشه گرامی

  ٢٠١۵ جوالی  ٣٠- ١٣٩۴ ]اسد[مرداد ٨جمعه 

  

  :ضمائم

  :کنيد گوش زير ھای لينک در را شاملو احمد نظريات توانيد می

  :»ھنر و سياست« مورد در -
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SwIk4UOrsNf/be.youtu://https   

  

  : سنتی  موسيقی - شاملو احمد جنجالی نظرات -

E0-kodbJZDQ/be.youtu://https  

  

  :برکلی دانشگاه دانشجويان با شاملو احمد پاسخ و پرسش جلسه -

M_-eOSBjTre/be.youtu://https  

  

بر » مسلم منصوری«ِو کارگردانی »  مقصودلوبھمن«ِکنندگی  نام مستندی به تھيه« احمد شاملو، بزرگ شاعر آزادی -

   جايزه  برنده١٩٩٩ ساخته و در سال ١٩٩٩ تا ١٩٩٨ھای  است که ميان سال» احمد شاملو«ھای  ِمدار زندگی و انديشه

  : در لينک زير.گشت» استيگ داگرمن«

nA8QJtPistn/be.youtu://https  

  

ھای کيھان جمھوری اسالمی عليه شاملو عزيز و کانون نويسندگان ايران در تبعيد، و فعالين  ک نمونه از سياه نوشته ي-

 خود ئینما البته کيھان جمھوری اسالمی، ھمواره آگاھانه و عامدانه تاريخ را در اين سياه. آن در زير نوشته شده است

اين سياه . ای مسعود نقره، نه عضو ھيئت دبيران بود و نه سخنگوی آنبرای مثال، در اين سال، آق. کند نيز تحريف می

  : در لينک زير استئینما

-news/fa/ir.iusnews://http/!  

  ١۴:۴٢ -  ١٣٩٣ ]ثور[بھشتي ارد١۶سه شنبه 

  يادداشت پيام فضلی نژاد؛

 !از ھمسر گوگوش تا ارشاد جنتی: خواستگاران شاملو

ھای سياسی  طلبی  کيھان درباره فرصتمسؤولانتشار سخنرانی مدير  // پيام فضلی نژاد: خبرنامه دانشجويان ايران

 مانند احمد شاملو، صادق ئیھا و بررسی مستند سوابق چھره) ٩٢ اسفند ١(جريان روشنفکری ايران در النه جاسوسی

 ١٢ و ١١( به قلم پيام فضلی نژاد در روزنامه کيھان» ی دھه زندگی روشنفکر٧ پرده از ٧«در مقاالت ... ھدايت و

 .ای را در داخل و خارج از کشور برانگيخت ھای گسترده بازتاب) ١٣٩٣اسفند 

» المللی شاملو نشان موزه بين«ديروز اعالم کرد که با حضور معاون ھنری وزير ارشاد از » خبرگزاری ايسنا«

ھمچنين اعضای شورای مرکزی ! طلب تجليل خواھد کرد عر سلطنتشود و وزارت ارشاد از اين شا  میئیرونما

ھای   مقاالت مختلفی را در سايت خارج کشور» امريکائیچپ «و احزاب ! »کانون نويسندگان در تبعيد«گروھک 

م ھا عليرغ ھای کيھان را خنثی کنند، اما ھمه اين چھره منتشر کردند تا اثر روشنگری... و» باالترين«و » گويانيوز«

ستيزی و پيوند او با  ھا و دين ھای گسترده به شريعتمداری، سخنان او درباره سابقه جاسوسی شاملو برای نازی فحاشی

 . کردندتأئيدرا ناخواسته » طلبان سلطنت«

و از فعاالن ضددين اپوزيسيون برانداز در » کانون نويسندگان در تبعيد«سخنگوی گروھک فراری » کار مسعود نقره«

 تأئيدضمن » گويانيوز«خطاب به کيھان در سايت (!) »سخنان شما حتی وجاھت شرعی ندارد«ا انتشار مقاله اروپا ب

برخی از درباريان «: ھای متناقض نوشت اسنادی که کيھان درباره سوابق شاملو منتشر کرده، با بافتن صغری و کبری
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و به آنھا کمک مالی ... کردند د و او را ستايش میداشتن به ويژه فرح پھلوی شعر شاملو و ساير آثار او را دوست می

 ».کردند می

 از جمله   -» کيھان «مسؤولھای مدير  تمام اسناد و استدالل» کانون نويسندگان در تبعيد«جالب است که سخنگوی 

  کرده است اما برای آنکه روايت رسمی جريان روشنفکری ازتأئيد را -حمايت و ستايش دربار پھلوی از شاملو 

کند و  ھا فحش را در مقاله به اصطالح مستند خود عليه کيھان رديف می ھای جعلی آن صدمه نخورد، ده اسطوره

حسين شريعتمداری را نفی کرده ] ره[شاملو امام خمينی« آن است که  »داليل کينه و نفرت کيھان به شاملو«: نويسد می

 ».است

که عنوان ارتجاعی و » کانون نويسندگان در تبعيد«انقالب  ديگر عضو ارشد گروھک ضد »بھرام رحمانی«ھمچنين 

ای که سايت صھيونيستی  کشد، در مقاله را نيز يدک می» عضو کميته مرکزی حزب کمونيست ايران«فسيل شده 

ھا  واقعيت اين است که شاملو به نازی«: بازنشر کردند، نوشت» کار« مانند امريکائیھای چپ  و سايت» باالترين«

اما شاملو از ھمان روزھای نخست به قدرت رسيدن حکومت اسالمی ... داشت و اين را خودش بيان کرده استسمپاتی 

اين نويسنده الئيک فراری نيز اگرچه مانند سخنگوی » ھای سرکوبگرانه آن ھشدار داد در رابطه با اھداف و سياست

 کيھان درباره سوابق سياسی، فرھنگی و فکری ؤولمسھای مدير  ھمه استنادات و استدالل» کانون نويسندگان در تبعيد«

نمای  ای و نخ کند، اما براساس قاعده کليشه  میتأئيد مانند احمد شاملو و صادق ھدايت را غيرقابل انکار يافته و ئیھا چھره

 شريعتمداری: دھد و پاسخ می» چه کسی کثيف و نازيست است؟«کند که   میسؤالھای ضدانقالب  جنگ روانی رسانه

نيز که » نيمه پنھان«ھای  را ساخته است و کتاب» سراب«و » ھويت«ھای  چون او برنامه(!) نازيست است، نه شاملو 

 !شود، حمالت زيادی به روشنفکران سکوالر کرده است ه کيھان منتشر میمؤسسھای  توسط دفتر پژوھش

قرار است «اعالم کرد که )  اسفند١٣(روز دي» جھاد دانشگاھی«وابسته به » ايسنا«در اين ميان، خبرگزاری دولتی 

المللی احمد شاملو در خانه اين شاعر واقع در  خانه بين  از نشان موزهئی مراسم رونما١۶ اسفندماه ساعت ٢١روز 

المللی، نماينده سازمان ميراث فرھنگی ايران،  اين مراسم با حضور نمايندگان دو سازمان بين. دھکده کرج برگزار شود

ھمچنين » .شود آذر برگزار می  و عليرضا سميع-  معاونت ھنری وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی -خانی علی مراد

نامه فلمطلبان به صحنه آمد و اعالم کرد که  نيز برای اعاده حيثيت از سلطنت) ھمسر سابق گوگوش(» ئیمسعود کيميا«

سابقه معاونت ھنری وزارت ارشاد با   بیئیھمسو. نوشته احمد شاملو را کارگردانی خواھد کرد» ميراث شوم«

دارند، پديده ... ھای جريان روشنفکری مانند شاملو و ھدايت و ستيزی چھره ضدانقالبيون فراری که اذعان به دين

 !ن مربوطه چه توجيھی برای آن دارند؟مسؤوالبرانگيزی است که معلوم نيست  سؤال

ه کيھان با انتشار مقاله ای دو قسمتی در روزنامه مؤسسشگر  نيز پيام فضلی نژاد پژوھ٩٢ اسفند ١٢ و ١١روزھای 

 :کيھان با اشاره به سخنرانی حسين شريعتمداری درباره سوابق شاملو و واکنش ھای آن مطلبی نوشت که در ذيل می آيد

 جنگ نامند، در می» ترين ھنرمند معاصر مردمی«و » شاعر آزادی«که روشنفکران ليبرال او را » احمد شاملو«آيا 

 ساله خود را در خدمت يک جريان سياسی گذراند؟ يا اين ٧۵ھا بود و ھر دھه از عمر  جھانی دوم جاسوس نازی

عليه ھنرمندان » سازی پرونده«آيد و فقط به درد  می» توھم توطئه«ادعاھا، پندارھای دروغی است که از عالم 

ت از ھفته گذشته و پس از سؤاالوان مخدوش کند؟ اين خورد تا چھره مفاخر اين مملکت را نزد نسل ج خواه می آزادی

 اسفند ١النه جاسوسی، (» احمد شاملو«ھای سياسی  طلبی اش به فرصت در سخنرانی» حسين شريعتمداری«اشاره 

 مسؤولعصاره سخن مدير . ھای اجتماعی قرار گرفت ھا و کاربران شبکه بيشتر در معرض بحث رسانه) ١٣٩٢

 مانند شاملو، صادق ھدايت، ئیھا ای اردوگاه فتنه از ترويج و تبليغ چھره دف نشريات زنجيرهاين بود که ھ» کيھان«

ھنر «و » خط امام« غير از تابلوی ئیاست و به دنبال باال بردن ھر تابلو» ھنجارشکنی«صرفا ... غالمحسين ساعدی و
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 و مغالطه پاسخ ديگری در برابر  جز سکوت- بنابر سنت ثابت فکری خود-ھستند، اما مافيای روشنفکری» مردمی

و بيماری شايعی » رفتار روشنفکری«ھای عصبی ھجوآميز، عنصر ذاتی  البته واکنش. سخنان شريعتمداری نداشت

ھرچه ھست، وضع و وزن جريان روشنفکری معاصر . دار را گرفته است ھای استخوان است که امروزه جای تحليل

سفارش » روزآنالين«کار در سايت  العمل نويس حق ھجويه» ابراھيم نبوی« به ھمين است و اين بار، ھمه شعور خود را

 :دادند که نوشت

پوشيد و  آدم کثيفی بود، چون کت و شلوار می» صادق ھدايت«بعد از کشفيات ھمکاران شريعتمداری مبنی بر اينکه 

ملو رسيده که آقای حسين زد، نوبت شا کرد و فرانسه را خوب حرف می زد و موھايش را شانه می کراوات می

يعنی زمانی که ھيتلر خودکشی کرد و جنگ تمام شد، شاملو ھنوز » .ھا بود شاملو جاسوس نازی«شريعتمداری گفته که 

 تا به حال  داد؟ ھا می المان ما اين است که اين شاملوی جاسوس، خبر چه کسی را به سؤالحاال . بيست سالش نشده بود

د که ئي، ھمکار با موساد شده، لطفا بگوامريکائیيم پھلوی، روشنفکر فاسد، انگليسی، شاملو صھيونيست، عامل رژ

 !ای را از نگرانی نجات دھيد باالخره کدامش بود و خانواده

» احمد شاملو« مانند ئیھا نگرانی خانواده روشنفکران و اردوگاه اپوزيسيون از بازخوانی کارنامه سياسی و فکری چھره

ھم که مطلبش را با زدن اتھامات غيرقابل انتشار به آقای شريعتمداری و » ابراھيم نبوی«ست؛ کار ای ني اتفاق تازه

جريان روشنفکری، نه فقط در ايران بلکه در خود ! کند، فرافکنی عصبی جديدی نيست  تمام می »کيھان«نويسندگان 

بد و در برابر ھرگونه نقد تاريخی آنھا به ھايش رواج يا عيب و نقصی از اسطوره غرب، ھمواره ميل دارد تا تصوير بی

 .زند ھای عصبی می ، تيکئیشدت آلرژی دارد و به جای پاسخگو

دانند ھر انگ و برچسبی را به منتقدانشان بچسبانند و از آنان چھره مشتی  برای ھمين، روشنفکران خود را مجاز می

ھای رسمی و فانتزی تاريخ روشنفکری از   روايتبسازند تا مبادا» مرتجع ھنرستيز«ای  و عده» سواد افراطی بی«

 است؛ يعنی آنچه روشنفکران به مخاطبان خود مسأله اصل صورت تغييرنتيجه اين جنگ روانی، . اعتبار بيافتد

سپارند اين است که واقعيت چيست و راست و دروغ کدام است؟ باالخره  گويند و زيرکانه به دست فراموشی می نمی

 :کنيم  دھه زندگی روشنفکری و پيشينه سياسی او را مرور ٧ پرده از ٧» که بود و چه کرد؟« شاملو ھنرمندی مثل احمد

 ٨ ساله شاملو در شماره ۵٠رفيق » فرھنگ فرھی«گرچه  .اولين گرايش سياسی او بود» نازيسم«گويد   شاملو می-١

ه اين شاعر از يادآوری ھمسر اولش نويسد ک به کنايه می) ٩٢۵، ص١٣٧۶آنجلس، مھر  چاپ لس(» دفتر ھنر«مجله 

کند؛ دورانی که زندانی متفقين  ھای دھه بيست يادی نمی ھا در سال یالماناش از  ھمانطور که از ھواداری«کراھت دارد، 

ماجرای ھمکاری خود با ) ٢٢، ص١٣۶۶مرداد(» آدينه« ماھنامه ١۵کم يک بار در شماره  اما شاملو دست» .شد

» زندانی سياسی«من «: شعوری خود گذاشت و گفت  دوم را شرح داد و آن را به حساب کمھا در جنگ جھانی نازی

 گرچه از -تر از خود شدم که با شعار دشمن دشمن ما، دوست ماست، ناآگاھانه و آلت دست گروھی ابله... متفقين بودم

.  دار و دسته اوباش ھيتلر بريزندکوشند مثال با ايجاد اشکال در امور پشت جبھه متفقين آب به آسياب و  می- سر صدق

بخش به حساب نياورم، برای  ئیای را شعار رھا بخورم و ھر ياوه» فريب«البته آن گرفتاری از آن لحاظ که بعدھا کمتر 

ھا، سراپای خودش را در اين  اش با نازی شاملو حتی برای پاک کردن ننگ ھمکاری» .ای بود من درس آموزنده

ای را در نظر بگيريد  پسربچه! به اصطالح معروف بيرون باغ« ادامه داد که آدمی بوده است وگو به فحش کشيد و گفت

ناگھان در نھايت گيجی و ... ای نظامی، در خفقان سياسی و سکون تربيتی و که پانزده سال اول عمرش را در خانواده

به ما » تاريخ«ند و ھم کوھی از اسناد و ک  میتأئيدبه ھرحال، ھم شاملو » .ھيچ درک و شناختی از خواب پريده است بی

 ماه را در زندان ٢١» ھا خرابکاری در پشت جبھه متفقين با ماموريت از نازی« به اتھام ١٣٢٢گويد که او از سال  می

 .گذراند و پس از آزادی به اروميه رفت و آنجا نيز مجددا بازداشت شد
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ھر «تواند تا  اين آخرين باری نبود که شاملو اعتراف کرد می .پيوست» کمونيسم«گويد پس از نازيسم به   شاملو می-٢

 از فاشيسم ئیبا جدا. شود» تر از خود آلت دست گروھی ابله«اشتباه بگيرد و » بخش ای را به جای شعار آزادی ياوه

ت شد و مزدش ھم استخدام در سفار» حزب توده« عضو ١٣٢٠پايان دھه . ی، او به فاشيسم روسی روی آوردالمان

را سرود و » ھا و احساس آھن«و » قطعنامه«گرا شعرھای  با ژستی چپ. بود» مشاور فرھنگی«مجارستان با عنوان 

اين بار نيز . ھا درآورد ای را برای توده» آھنگ صبح« شماره از مجله ٣و » روزنه« شماره از مجله ٩در ھمين دوره، 

 سالگی، شاملو دو بار ٣٠تا .  آزاد شد١٣٣٣قصر ماند و زمستان يک سال را در زندان » ھا ارتباط با شوروی«به اتھام 

ھا آنھا را به فحش   از نازیئیھمانطور که پس از جدا. ترين احزاب استعماری در ايران پرداخت به ھمکاری با فاشيستی

 .ای خود نيز ھمين کار را کرد کشيد، با رفقای توده

او در ميانه دھه  .تبديل شد»  فارسیفلم«پھلوی و نويسنده سفارشی  سالگی به يک مدير دولتی رژيم ٣۴ شاملو در -٣

اسماعيل « برای سومين بار ايدئولوژی سياسی خود را عوض کرد و پس از پيوند با محافل سلطنتی از طريق ١٣٣٠

از ھمين .  رسما به عنوان يکی از مديران سمعی و بصری وزارت کشاورزی منصوب گشت١٣٣٨، در سال »پوروالی

ھای فرھنگی رژيم پھلوی دوم کرد و نام وی به عنوان سناريونويس   در جھت سياستئیل نيز شروع به فعاليت سينماسا

اعتبار و سفارشی که حتی   بیئیھا فلمثبت شد؛ » عشق ھرگز بی«و » نيرنگ دختران«فارسی از جمله فلم ٢٠

 طوسی حائری ھمسر دومش را طالق داد ١٣۴٠ھه در نيمه اول د. نامند می» مبتذل«و » آبگوشتی«روشنفکران آنھا را 

را » آيدا در آينه«ازدواج کرد و خيلی سريع با سرمايه ھمسر سومش مجموعه شعر » آيدا سرکيسيان« با ١٣۴٣و سال 

  .منتشر کرد

 

اد من به ھيچ چيز در زندگی اعتق .اند مردم مرا از گند و عفونت و نفرت سرشار کرده« سالگی گفت ۴١ شاملو در -۴

البته در پايبندی به ھيچ . او در ميانسالی از فاشيسم سياسی به فاشيسم ذھنی و آنارشيسم روانی رسيد» !ندارم

زد و از  ھايش می  سال يک بار زير حرف١٠ يا روشنفکر اصيل نبود و تقريبا ھر مسؤولای يک ھنرمند  ايدئولوژی

برای «: گفت» فردوسی«وگو با مجله   شاملو در گفت١٣۴۵  فروردين١٣در . کرد اش ابراز پشيمانی می اعتقادات قبلی

 که برايم باقی مانده اين است که پس از مردن، الشه مرا در گورستان عمومی دفن ئیتنھا آرزو... من ھمه چيز آيداست

از ايشان  مردمی که  ھايشان برآيد؛ کم پس از مرگ آرزوی من برای به دور ماندن از مردم و پليدی بگذاريد دست. نکنند

من به ھيچ چيز در . ام توش من يک الکی دارم و خزيده... شناسم ای برای خود در قبال اين مردم نمی من وظيفه. متنفرم

 از ١٣۵۴وقتی در بھار . داد را بازی می» آيدا«رغم اين ادعاھا، شاملو حتی ھمسر سومش  علی» .زندگی اعتقاد ندارم

ھای رم  روزھا در کوچه«: گفت» رستاخيز«ای با روزنامه  ازگشت، در مصاحبهسفر به کنگره نظامی در رم ايتاليا ب

، ھمسفر و رفيق شاملو در خاطرات خود صريحا ئیولی يدهللا رويا» ...گريستم زدم آيدای من کجاست؟ و می فرياد می

بارھای ونيز به ھای رم و  ھای ما در کوچه روزھا و شب«دروغ است، چرا که » رستاخيز«ھای او در  نوشت که حرف

که با خود برده بوديم و مخدراتی ديگر، (!) ای از ترياک و شيره ناب گذشت؛ با ويسکی و آذوقه خبری می مستی و بی

 «.با دلبرکانی نه چندان غمگين: گاھی ھم از نوع عليايش
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 و امريکا را در ١٣۵٧ و ١٣۵۶ھای  او سال ! سالگی رسما از ميليشيای نظامی منافقين حمايت کرد۵۵ شاملو در -۵

 ماه پس از پيروزی ٩ اما ١۶گرفت،   مرکز در رژيم شاه حقوق می١٠از » فرح پھلوی«انگليس گذراند و با حمايت 

 !شد» چريک«انقالب، شاملو ناگھان 

 سازمان ٢برای حمايت رسمی از کانديداھای ... و» ھوشنگ گلشيری«، »محمدعلی سپانلو« او به ھمراه ١٣۵٨آبان 

: ای نوشت در اولين دوره انتخابات مجلس در بيانيه) منافقين(» مجاھدين خلق«و »  خلقئیھای فدا چريک«تروريستی 

ھای قيام به منظور استقرار مناسبات عادالنه اجتماعی در گرو مبارزه برای تثبيت حقوق کار و  تحقق آرمان«

 خرداد ١٧» .کنيم مان ارزيابی می ی خلقدموکراسی است و آن را در پيوندی ناگسستنی با مبارزات ضد امپرياليست

مسعود «ای به حمايت مجدد از  کردند، شاملو در نامه ، ھمان زمان که منافقين جوانان انقالبی را سالخی می١٣۶٠

برای مجاھدين خلق و ميليشيای «: به او پاسخ داد» مجاھد« خرداد در نشريه ١۴پرداخت و رجوی نيز روز » رجوی

نقالبيون ايران به طور اعم، جای سرفرازی است که اکنون بيش از پيش از حمايت شما و ساير مردمی و برای ھمه ا

تبديل شد که از » ھای فاشيستی تجربه«چنين، زندگی سياسی شاملو به کلکسيونی از  اين» .اند دوستانتان برخوردار شده

 . را در خود جای دادیامريکائی و فاشيسم روسی تا ميليشيای نظامی منافقين و چپ الماننازيسم 

سال  «.فردوسی حق ضحاک ماردوش را خورد« سالگی مجددا در فاشيسم روسی فسيل شد و گفت ۶۶ شاملو در -۶

ھايش  سخنرانی.  و اروپا رفت، اما نتيجه سفر ھولناک بودامريکابه » بنياد سيرا« ماه با دعوت ١٨ شاملو برای ١٣۶٨

ھای سرشناس فرھنگی را  نفکران و موسيقی سنتی صدای بسياری از چھرهدرباره تاريخ ادبيات ايران، رسالت روش

کاليفرنيا درباره » دانشگاه برکلی«مھدی اخوان ثالث، شاعر شھير عصر ما، پس از شنيدن سخنرانی شاملو در . درآورد

کالی دارد؟ تو که طرفدار حاال بوده، مگر چه اش. گويد کاوه لمپن بوده می«: به او پاسخ داد» کاوه آھنگر لمپن بود«اينکه 

 نيز شاملو بر اساس ھمين ١٣۵٠در دھه » !آخر يعنی چه! مطرح بودن به ھر قيمتی! کجای کاری بچه! ھا بودی لمپن

در مقاله مفصلی به نقد » مرتضی مطھری«را ارائه داد که استاد » حافظ«روش ماترياليستی تصحيح و تفسيری از 

 .بر آن رديه نوشتند» بھاءالدين خرمشاھی«شناسانی مانند  حافظرويکرد الحادی آن پرداخت و بعدھا 

اين يک احساس شخصی است و موضوع بحث . ممکن است کسی شعری از شاملو را دوست داشته باشد يا نداشته باشد

ھای ادبی شاملو حتی در زمان خود بسيار مورد مناقشه بوده است، چون قصد  ما نيست؛ مھم اين است که ارزش نظريه

را بر فضای فرھنگی ايران داشت و مانند او معتقد بود ) مورخ روس(» دياگنوف«تحميل روش تحليل مارکسيستی 

با ) ٢۵، شماره ١٣۶٩آورد، بھار  فصلنامه ره(» !ضحاک ماردوش يک مصلح اجتماعی و يک ايرانی نيکوکار بود«

 به جای گذاشت، نزد اکثر محافل فرھنگی داخلی و  و اروپا از خودامريکاھايش در  تصويری که شاملو از آراء و ديدگاه

ھای  سازمان چريک«ای قليل از نويسندگان و نشريات طيف اکثريت  خارجی منفور شد و تا زمان مرگش جز نزد عده

به سردبيری فرج سرکوھی و مسعود (» آدينه«و ماھنامه ) چاپ خارج کشور(» کار«و » آرش«و مجالتی مانند » ئیفدا

 .، مورد اقبال ديگر محافل فرھنگی و فکری نبود)تھرانبھنود، چاپ 

 تشييع، ھمزمان با ١٣٧٩ مرداد ۶روز  !شد» وجدان روشنفکری ايرانی«و » شاعر آزادی« شاملو پس از مرگ -٧

  : نوشت» گاردين«ای در روزنامه انگليسی  با انتشار مقاله BBC رئيس فعلی بخش فارسی» صادق صبا«جنازه شاملو، 
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يک روز بعد روزنامه انگليسی » .ترين نماد وجدان روشنفکری خود را از دست داد گ احمد شاملو ايران قویبا مر«

گرای سياسی بود  شاملو شاعر نوگرای ايران و يک چپ«: ای را برای او به چاپ رساند و نوشت يادواره» اينديپندنت«

ھا  اين مقاالت و گزارش) گان رسمی دولت خاتمیار(» ايران«روزنامه » !که برای براندازی حکومت شاه تالش کرد

» شاعر آزادی و ملی«ھا شاملو را به  در عرض يک ھفته، انگليسی.  بازنشر کرد١٣٧٩ مرداد ٩ و ٨را در روزھای 

شاعر الئيک و ضد (» ئیاسماعيل خو«تبديل کردند و از قضا نخستين مجلس بزرگداشتش نيز در لندن با سخنرانی 

رفتند و ھر يک،   دشمنان درجه يک ھمديگر به شمار می١٣۶٠ و شاملو در دھه ئی؛ گرچه خوبرگزار گشت) دين

 .صحنه دعوای آنان بود... و » پويشگران«، »کيھان لندن«ناميد و صفحات نشريات  می» تروريست فکری«ديگری را 

شاعر «تبديل به »  فاشيستشاعر«کند که چگونه  نشيند و تاريخ داوری می باالخره روزی غوغای روشنفکری فرو می

»  مانند حرکت گاوھا بود١٣۵٧حرکت انقالبی مردم در سال «شد و چرا کسی را که در دانشگاه برکلی گفت » آزادی

انگيزد، تقليد   ھر ناظر منصفی را برمیتأسفآنچه . ناميدند» گرای انقالبی چپ« يک امريکائیدر مطبوعات انگليسی و 

به مديريت (» حيات نو«مانند » خط امام«و مدعيان » مجمع روحانيون مبارز«زديک به ھای ن کم و کاست روزنامه بی

از » ھمشھری«و » ايران«ھای دولتی  به ھمراه روزنامه) به مديريت عبدهللا نوری(» خرداد«و ) ای سيدھادی خامنه

کردند که   را چاپ میئیيترھاھا پس از مرگ شاملو ھمان ت اين روزنامه. ھا درباره شاملو است  انگليسی سازی تاريخ

» آورد ره«و فصلنامه » کيھان لندن«نامه  زدند و رويکردی ھمسو با ھفته می» فتح«و » بھار«ای  ھای زنجيره روزنامه

  .داشتند) ارگان کلوپ روتاری(

در » حسين شريعتمداری«اين خطر کمی نيست و اثری که اشاره . شود» جعل تاريخ«تواند قربانی  نسلی می

ای گذاشت، توجه مجدد مخاطبان به نيمه پنھان و  در فضای رسانه» ھا ھمکاری شاملو با نازی«اش بر سابقه  رانیسخن

 .ھويت واقعی جريان روشنفکری معاصر بود

به  ، ٢٠١۵ جوالی ٢٩ برابر با ١٣٩۴ مرداد ٧ چھارشنبه با بھرام رحمانی، ئی تلويزيون دموکراسی شورامصاحبۀ -

  :ھا  اعر بزرگ تودهياد احمد شاملو، ش
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