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 محمد قراگوزلوداکتر 
  ٢٠١۶ جوالی ٢٣

  

  تاريخ تلخ به روايت احمد شاملو
  درآمد

نازلی سخن " کتاب . تر مجال نشر و انتشار يافته استوشته و کمگی اجتماعی شاملو، نگارنده بسيار ن وجوه مختلف شعر و زندۀدربار

شار جمع آوری و  اصالحئی، ھنگام فرمانفرما١٣٨٢من در سال "نگفت طلبان بر قلمرو وزارت فرھنگ و ارشاد اسالمی، پس از انت

ود و پس از ) انتشارات آزاد مھر: ١٣٨١" (چنين گفت بامداد خسته"پيش از آن کتاب ساده و سطحی . خمير شد يده ب کسوت نشر پوش

د شعر اجتماعی. از اين قلم چاپ شده است)  انتشارات نگاهۀمؤسس: ١٣٨۶ ("گان دردھمساي"آن کتاب تحليلی  ه ده . در نق نزديک ب

ه ناشر "اممن درد مشترک"سال پيش کتاب   برای کسب مجوز تحويل بخش مميزی وزارت مربوطه گرديد، اما تاکنون ھيچ پاسخی ب

اهۀسمؤس( شاراتی نگ ن)  انت ستو اي سته ني ه درستی دان سوط ب اب مب ن کت شده است و تکليف چاپ اي ه ن اب . جانب ارائ من درد "کت

مۀ در سه بخش مفصل در برگيرند"اممشترک ل مھ ايع نقد و تجزيه و تحلي رين وق ران ۀاتفاقيت اريخ معاصر اي ا ١٣٠۴( ت از ) ١٣۵٧ ت

ا ئینمودھاگی تقی ارانی آميخته و رخاز بررسی حوادثی که به طور مستقيم با زند. لوست سياسی احمد شامۀ شعر و انديشۀدريچ ه ب  ک

س) حزب توده(فعاليت محفل مرتضا کيوان و سرھنگ سيامک و وارتان ساالخانيان  ورژوازی نوکي ا دوران ظھور ب اريخی شده، ت  ۀت

روه سياھکل و جانته و با قھرمانی، و متعاقب آن، که با نبردھای چريکی آميخ)اصالحات ارضی(ايران  شانیھای گ ارزانی ف ھای مب

رم، گروه حنيف سرخی برگھمچون امير پرويز پويان، بيژن جزنی، احمد زيب ژاد و خسرو گل ران را ن اريخ معاصر اي ن ت ھای زري

ه . در اين کتاب به دقت مورد بحث قرار گرفته است... ساخته است و اورم و در مقال ن ب ر اي اد یاسخت ب ده ي ه زن يش ب ا پ ه سال ھ  ک

ه "معيار"ۀ ابراھيم زال زاده سپردم و او در مجل انی ک تبداد سياسی و زم ه در دوران اس ش منتشر کرد، اين باور را فرموله کرده ام ک

اريخ نگاری، ؤم شعر و رخان قلم به مزد وقايع اتفاقيه را منطبق بر منطق حاکمان رقم زده اند و به عبارت ديگر در عصر عسرت ت

ردازد ه می پ واھی روز واقع ه گ ه . ادبيات متعھد اجتماعی وارد گود می شود و ب ه را در مقال ن مقول هیااي يچ  ديگر ک ز جان قل  پروي

وده ام"آرش "خانی در  از نم شرده ۀچه در ادامآن. ش به چاپ سپرده است ب ده، ف ن توضيح مجمل آم اب در محاق یا اي  ست از کت

ود"يا "  با ھزار سرئیھيوال"درآمدی تحت عنوان "! خ به روايت احمد شاملوتاريخ تل"ۀ سانسور ماند املو ب ه ..." نه مگر احمد ش ه ب ک

  . طرح برخی خصوصيات فردی و اجتماعی شاملو پرداخته است

د"گزاف متصديان فرھنگی دولت و ذکر اين تذکر باھوده است که با وجود الف  دبير و امي ان سبک و" ت ر ھم اب ب سور کت ياق سان  س

  ....وليت وخيم و بدخيم سانسور را به گردن ناشران بيندازدؤبا اين تفاوت که دولت کوشيده تا گناه مس. سابق مانده است
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ا از آن آدماحمد شاملو. انگيز از تبار دايناسورھای منقرض شدهغولی زيبا يا جانوری حيرت. ناکی است شگفتۀدي پداحمد شاملو  ئیھ

 برای ئیشان پيدا شده است و بعد گو خاکیۀ سروکل-گير کننده ھم به ندرت و سخت غافل آن-و سده، يکی دوبار است که در ھر يکی د

 حافظ«:  گفته بودحافظھای  جنجال برانگيز بر روايتی ديگرسان از غزلیا خود در مقدمهشاملو. شان را ملخ خورده استھميشه تخم

  .»...راز عجيبی است

-گی عميق شعر بی رازناکی و سمبليسم و پيچيدۀ، و با وجود ھمحافظَاش به گی قامت بلند شعر و انديشه مانست تمام را باشاملواما من 

 .ما شده بودۀ گاھان به شتاب مھمان قھوه خان که پنداری بیئیسان انسان ھااز آن. دانم غريب مییاش، نه رازی عجيب که نشانهمانند

ام اعضای اصلی باليم که معاصر او بوديم و پيشمعاصر ما بود و بيش از ھمه، ما به خود میھر چند به زبان و بيان و فکر  ر از تم ت

ش ما، نزديکۀو بدلی خانواد رين خوي اطع و خالصه و معجزهات ا انگار حضور ق ود، ام ا ب زاروند م ا سخت ۀ دوم کرۀوارش در ھ  م

  ... نبود، پاتاوه نھاده بود که کسی را يارای انتظار او یادر باديه. نامنتظر بود

ستِدستی توده آنارشيستی بود که با ھمًسابقا" فاشيست "شاملوکنم و استدالل می. گفتم شگفت و متناقض ا در صف سوسيالي ه ھ ا رخن ھ

ری  زده بود و در ھمه حال به دفاع از انسان بلندترين پرچم آوار نرد سرکشی و طغيانھا، کرگدنکرده بود و با نيھيليست زادی و براب

  ...ش برافراشته بود شعرۀرا بر ذرو

ايتر آنفتو شگ يش پ ام پ رام تم ا احت ز ب دانش ني ان و معان ه مخالف ا اينش برمیک تند و ب سم و تخريب خاس شنيع کالسيسي ه جرم ت ه ب ِک
ه پرستی و ھجو ا و سنتفردوسیپژوھی و نقد تابوی " حافظ نامه" انحصاری ۀعرص ه خراف هشکنی و تعرض ب واع حرف ياه ن ھای س

یھای خود خوانده میھا به دادگاه تاريخی و جز اينۀھنری و تشکيک در سابقه و حافظ اه و ب ن اوصاف گ ام اي اه و بردندش اما با تم گ

رایَ و فرھنگ کوچه اش آويزان میترين شکل ممکن از شعر و انديشهبه فرصت طلبانه املو ب  شدند  تا مگر از نمد فرھنگ پژوھی ش

  .... عطاهللا مھاجرانی و ايضا" نأاستاد عظيم الش"الدين خرمشاھی و ءبھا" استاد معظم"نمونه را. فقر فرھنگی خود کالھی بدوزند

دان و یازاده آدمی  ،راستی شما در طول و عرض تاريخ قوال و قطور و قواد اين کھن بوم و برو ب ان و معان ه ھتاک  را سراغ داريد ک

  ! ش گشوده باشند؟انگيز زبان به ستايشچنين حيرتيز در عين وھن او َاش ندشمنان خونی

یجا يا بیاند و بسی بجا سخن توان گفت و ما بجا سخن گفتهيار بی بسشاملوھای از شگفتی هجا و ب د کلم ر ھمیانظم و انتظام، چن  ۀ ب

  : گيريم تا گفته باشيمدبيات او وام میکه قصد استفھام يا پرسشی در کار باشد از ام و بیئيافزاآن کالم سياھه می

تايشب ن س ست اي تی کي ان رزمراس ان زب ر توام ز گ زم بي ز و ب یآمي يشفردوس ه ب دايگان ک تان خ يھن پرس زا را از م رين ناس  ۀزدت

تۀ فکر کھن و دالالن پوسيدۀ و حافظان کھن"آريامھری" ادی و مفتحلبی" تمدن بزرگ "ۀ پيازينۀ پوس تآب ادی و ياف ه جان آبآب ادی ب

ار میۀخريده است و اشک تمساح پاسداران ثابت اسطوره و تاريخ دست نخورد ای  ملتی را جاری ساخته است که تا چشم ک د در قف کن

  خود انباری از استبداد سياسی را انبان کرده است؟

اچی و سلطنتش او را سلطنتمنکران دهآب د و دشمناندی خوان ينان ه ک ه دشنه و محمدرضاشاه و يروانانوش و داريوشخواھی ش ب  ب

  ... اندش بستهدشنام

دی و بيھقی که با زبان تورات و غزل ھای سليمان و حافظراستی کيست اين راوی ب وح رازی و ميب پيد ابوالفت ان شعر س ه کشف بي  ب

ه بانان اندرزنام رده است، و در عين حال خشم پاس ه و ھای ادبی و بیدست در کمر دريای فرھنگ فارسی حلقه ک ادبی را برانگيخت

ھای قرون ماضيه را پيچ عطاریشناس و نسخهشناس را در آورده و دربانان نسخهھای نسخ اقدم و اصلح متنصدای اعتراض ژاندارم

  بيدارباش داده است؟ 

دای جوب ه در ابت تيزنده ک انور س ن ج ست اي شراستی کي يم سياست پي ول حل وانی از ھ ان در ديگ شش ج ان ِگی اعتراضی چن خروش

اری زده است؟ از ترجم" حماقت تاريخی"ی افتاده است که بعدھا برای جبران آن ھيتلرفاشيسم  ه ھر ک ار  "ۀدست ب مرگ کسب و ک

هروبرمرل" من است ردان تران ستی  و برگ انيسھای ضد فاشي رويج موسيقی ريتسوس ي ودوراکيس و ت ا شاعرانهتئ ان  ت رين ترجم ت
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  ...وفرانکی ضد فاشيسم لورکاشعرھای 

د، از ) ھيتلر( يک ديکتاتور بزرگ ۀْآبله که از سقوط در دام چالراستی کيست اين مبارز پایب انی بع درس عبرت نياموخته و اندک زم

 گرفتاری در دو زندان ۀمايھای گران آموزهۀسقوط کرده است؟ تا به پشتوان) ستالين(تری راست فاشيستی به چاه چپ ديکتاتور بزرگ

  :  سر دھد کهديکتاتوری ندا

شين جای آنان را مییاشوند و سورخوران تازهسورخوران قديمی سرنگون می« سمی جان سم ديگری میگيرند و فاشي ه  فاشي شود، ک

دھايش فرق میفقط بھانه. َاش و زندانش ھمان است و تپانچهچماق. ش يکی استدکرقالبش يکی است، شکلش يکی است عمل و ... کن ت

ه طرفی میھيتلر المان شتند ک ودیک و اسرادار يھ ه طرفل میئيھاست، حاال ت شند ک سطينیک ا میعرب. ھاستدار فل ه ھ شند ک ک

ستھا میکشند که فاشيست است، فاشيستھا میھاست، صھيونيستجاسوس صھيونيست شند کشند که کمونيست است، کموني ا می ک ھ

یداری میطرفکشند که پدرسوخته از چين ھا میروس. که آنارشيست است د، چين ا میکن ه حرامھ شند ک ه ک زاده سنگ روسيه را ب

  . »...زندسينه می

مبر ا ھ ود ام اعی مطروحه در استی کيست اين سوسياليست منفرد تکرو که اگرچه به مفھوم خاص مارکسيست نب واره از عدالت اجتم

تن دفاع میمارکس ديالکتيک تاريخی ۀھای چپ و نظريآموزه خ دھکرد؟ و در م اريخ تل ياه ت ين حوادث س د ۀ  ستايش از لن ه بع سی ب

شيده است ۀکيست اين سوسياليست آزاده که چنان تسمه از گرد. بر نمی نوشتوشوروی را به حساب انقالب اکت ِ گاو گند چاله دھانان ک
ا و نجرسيکیھا و  دماغنيکسون ۀخود به تاوان تازش او به ھم" انجمن اخوت"ھای وطنی در که نئوليبرال  ويارشاطر  ھای احسانھ

االنسیبیھای بیبھنود و  يزدیھایخانابراھام  و نراقی ه رسم ی"شھروند "ۀنامھای ديگر، جشنچیچی و ساير ي ايم"َاش را ب " ت

  اند؟چاپيده

ال فاپوليتسر و دسنوس و لورکاکه به ھواداری از فاشيسم به زندان غلتيد و مانند ! شاملوشگفتا  د و  به دست عم اران گردي سم تيرب شي

ا " جایصبح نا ب"سم خزيد از حيرت توھم  رويزيونيۀ به دروازئیچون برخاست و به گمان رھا د و ب ه دست و "بيرون جھي چراغی ب

  ! ش دميدسپيده دمی بر پيشانی آسمان کشورش را ھمچون امداد روشن آزادی رسيد و نامبه ب" چراغی در برابر

م"ش ت که با سمند دولت شعراووشی مسراستی کيست اين چب انھ هِرھ ه سر تازيان ه عرص"  ب نۀرا ب ه يم شيده است و ب داری ک   بي

گی درآميخته و در اين خانه پھن زدھوشی و جن  گی ھشياری را با جنون بیآسايش، بستر آميزش فرزانحضور پرشور و زيبا و غول

  کرده است؟

ِنظامی بلخی حافظراستی کيست اين ب ِ هھا به  با وجود بعضی شباھت کهئینيما ِ ا و آراگون  وحکمت و دسنوس و ريکل رهو  لورک  ورپ

ده برخاسته مانست و ققنوس، فقط به شعر خودش مینزخيمهو   -وار از ھيزمی که خود بر جان درخشان زبان خويشتن خويش درافکن

ه میيعنی که ھر چرا / مانستذات خود به کار خدا می"در  - شاعر ئیخوو به قول  -می/ دانستو ھر چرا می/ دانستبايست میک

  ؟ "زيست

ِبتھوون موتزارت ويوالدیراستی کيست اين ب يِشوپن ِوردی ِِ ه شعر موس انی موسيقی ک ِقی شناس قرب دِ رو خوردۀش از عق ان ۀ ف  حرم

ارک شعری ش پرخوان سنتی کشوررا با صدای آواز خيامَاش سرباز کرد و اگرچه رباعيات ِپرستی کودکیموسيقی  آوازه کرد و بر ت

يدااديب الممالک خوانساری" صدای سحرانگيز"به ستايش از  ا ش سبی اش از کھکشان سمفونی درخشان ئی برخاست ام ِ و شناخت ن
ِ جان بلند پرواز شاه وموسيقی غرب  ِ موسيقی سنتی تازيانه زد که فرياد درد آن از تن به ظاھر لطيف وۀِش چنان به حصار بستْبازسانِ

   ِ. وطنی بيرون زد و به پلميکی بی فرجام انجاميدۀگان تار و کمانچھای نوازندلطفیلطف پرور و لطافت اثر کم 

ِ در آن سوی در بییاِپيمان با شيطان که با وجود انکار موجودی ھرگونه جنبندهراستی کيست اين کافر آشنا با خدا و ھمب کوبه ھمچون ِ

  ُ کارگی ملک وجود سخن رانده است؟  نيستی و ھيچۀمقدس از حمل بار امانت در آستانمنان و عارفان به زبان متن ؤم

ه موج ھمَاش به کوچ عشاير میگیاستی کيست اين رھگذر نامنتظری که زندبر تالطمۀمانست؟ ب ستان و بت.  درياھای م از م ه نم -ب
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رفت و می. زوالسيال و بی. شکست درھم میکورياجنگ به سکوتی که در انفجار ھيروشيما و . به درخت و خنجر و خاطره. پرستان

  ... شدش خالصه میکشيد و در شعرجھيد و عربده میدرخشيد و میمی. آمدمی

ه راستی کيست اين شاعر، مترجم، روزنامهب د ب ه غمز" مدرسه نرفت و خط ننوشت"نگار و فرھنگ پژوه که ھر چن ا ب ش  شعرۀام

- ش رشک مترجمان حرفهھايخارجه مسلط نبود ولی ترجمهھای ن استاد شد و اگرچه چندان به زبانو ھزارا" آموز صد مدرسلهأمس"

دھای اصلیکه دغدغه را در آويخت و با اينابراھيم گلستان حسادت امثال ۀولوچ کشور را برانگيخت و لبئی ود، َاش شعر و زن گی ب

د روزنامهی خالی فرھنگستانی بی جائیسره و به تنھاَاش يک"فرھنگ کوچه"اما کتاب عظيم  رد و کارون ر ک ديل را پ َاش در نگاریُب

ن حرفتمام ميدان دعيان اي ر م ين ب ر م ين پ ن زم بۀھای اي ه فقط گون ل ه ن شيد ک انه ک ان شاخ و ش يم و سين چن ز از ج ازهۀري  از یا ت

ات  خاموشی را از مۀکه با چرخش قلمی مجلروی ما نھاد بل ژورناليسم مدرن را فرا يش قلمی حي ه ن شيد و ب رون ک حاق فراموشی بي

   شلوغی را به تاق حياط خلوت تاريکی و توقيف فرو کوبيد؟ۀجريد

ا نغم که ھمچون کودکی برای بچهئیراستی کيست اين پيرمرد افسانهب ايۀھا آوای قصه و ترانه سرداده و ب ش  داوودی صدای سحرآس

  رعشه بر پيکر موسيقی زبان درافکنده است؟ 

ه گی به ياری آوارهباری از درد و خستهسان منجيان با کولهمرد که بهيست اين جوانک از خردل و مجروحان زلزل وب گ ان کرد مغل ِگ ُ

  برخاسته و تحسين شير کو بيکس را بر انگيخته است؟ 

ْکيست اين عرب عجم بلوچ لر ترک فارس که عرب ِ ِِ ِ ام او میآدونيسھا ِ ه ن ا  خود را ب د و ب انیخوانن اروت زده و نزارقب روت ب ه بي  ب

اعی نرودا از یاراه نغمه  ھمآلندهفرستند تا به سوگواری يلی شب گرفته میچ شابور و رب ا رديف ني ام سازش  را ب  عطار و غزل خي

ح شليک گران و دشمنان صلھا را به سوی اشغالکوک کند و چون خنياگران ميھن تلخ خواب اقاقياھا را بميرد و نفس سنگين اطلسی

  کند؟ 

  ! قرار گرفتار شادی غم غربت انسان بودمانست که بی میئیَاش به پرواز پرستوی تنھاگیکه زند! شاملوشگفتا 

  . فکری بودِش، ضيافت فرھنگِ ستيز روشنکه حضور! شاملوشگفتا 

  .تنگی استش حضور قاطع دلکه غياب! شاملوو دريغا 

  . بتذال و زوال وھن انسان بودش، احتضار اکه حضور حضرت! شاملوشگفتا 

  . است" بخت   خوشۀازدحام کوچ" و ش غيبت چراغ و دريچهکه غياب! شاملوو دريغا 

  ...که بود و ھست! شاملوو شادا 

  ...که بود و شد! شاملوو بادا 

   یانه زان گونه که غنچه« 

                                   گلی  

   یا     يا ريشه

  یا  که جوانه           

  يا يکی دانه 

                 که جنگلی ـ 

  راست بدان گونه 

  که عامی مردی 

                   شھيدی 

َتا آسمان بر او نماز برد   ).٧٢٨، ص ١٣٨٢احمد شاملو، (» َ
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  !نه مگر احمد شاملو بود

ودکه از ما بھنه اين. يمار ما بودر و تار و بھای روزگار پر ادباسره از جنس شگفتی يکیازادهراستی آدمی بشاملو احمد ران ب ه. ت ! ن

ودکم که بیئیھااز آن يکه آدم.  ديگر بودیااما به تمامی از قواره ل خودش ب د ھم. ترين اغراق فقط مث م نداشت ۀمانن ا زيگزاک ک  م

اده. يعنی که ھميشه در حرکت بود. گاه در سکون و سکوت نبودولی ھيچ ه سمت چپ ج رم ب م میگي شيد و چون ھ ه ک واره يک طرف

ودزد پس ھميشه مواره ساز مخالف میرفت پس ھميشه در حال برخورد و زد و خورد بود و چون ھممی انگار . شغول شلوغ کردن ب

م میرفت و در ھر جمعی که میھر کجا که می. ش را با اغتشاش بريده بودندناف ه ھ ز را ب ه چي ل آب خوردن ھم عشق . زدنشست مث

ش! ترجمان واقعی نام اوست" خالف جريان."ريخته است" گانخوابگه مورچ" آب در -نيما به تعبير -که کرد از اينمی دا ۀپس ھمي  خ

س!" چوپان دروغگو"حتا در روايت . حرف ديگری می گفت انی دسي ه زعم او قرب تۀ که ب ان ناۀ سردس ودبگرگ ن . کار شده ب و در اي

  . بود" ئیخودنما "- اخوان خالف پندار نادرست زنده ياد -د ميانه تنھا نيتی که در کار نبو

  !   بود ديگراحمد شاملو

م میويترينی از نقيض. ھا از تناقضیامجموعه. جمع اضداد بود ار ھ ه وقتی در کن دا سر ھا ک اترين سمفونی ھستی را ن نشستند زيب

  . دادندمی

  ! بود ديگراحمد شاملو

ای از يک. شدَاش تعريف میَاش با ايران دوستی جھان وطنیۀَانترناسيوناليست بود و انديش مماياکوفسکیسو ھمپ  چویشندوش  و ھ

ژادی را میماندال  نلسونکرد و با جنگ میئیورياک د ن ر آپارتاي ود مقاومت در براب ران وطنئیاز سو. آزم ر ش را دوست ديگر اي ت

ش خورد و نانر اين کوزه اياز میش دآب. سوختش در اين خانه میچراغ. ود بئیاين جا« . از ھر زمين يا سرزمين ديگری. داشتمی

ود فره ب ن س نو » ...در اي ناز اي اجران وط سل دوم مھ ه ن ادریامريکاش در ک ان م ا زب ا ب ده  و اروپ ه ش ان بيگان ان ش ت بي د و لکن ان

  . ِنگران از دست رفتن فرزندان ايران. ِنگران بحران ھويت. اند، نگران بود گرفته-انگليسی +  فارسی -" فارگليسی"

  ! بود ديگراحمد شاملو

یِ به مباحث روز دنيای سياست ندارد و نسبت به کوبيدن درھای مدارسياست و سياستیاگفت عالقهاز يک طرف می داران ب توجه م

اراست و از طرف ديگر ھر جا که دست می ان اظھ ران و جھ اد مختلف سياست روز اي وع . کردنظر میداد پيرامون ابع م از ن آن ھ

انده است و "  طلوع خورشيدۀبرنام"فرستاد که چرا به لغو  اخطاريه میمھدی بازرگانبرای . شالقی زدیياری رس راھيم ي - را میاب

ان او و  ای لھجئيامريکانکوھيد زيرا که مي ود و در قف ده ب ا ۀان سر و سری دي زدی ئیامريک يم کاسهیا کاسهي ر ن  روايت او از.  زي

رۀ در خان ئیبابک زھرادر کنار يزدی نخستين مالقات با  ور ميل هآرت ان ھست ک رای روشن فکران !  يادت ان سوم"ب ه بخش" جھ  نام

 را ئیبروند و فريب اصالحات گالسنوستی و پروسترويکا" چفربو گ" به ديدار آدمی در مقام مارکزکرد که مبادا ھمچون صادر می

ع اھی با سياستھمريرانی را ھميشه از فکران اروشنکه چنان. بخورند ردمیمداران اعم از چپ و راست من ه . ک ه جان ب ن ھم ا اي ب

  . کردی سياسی بودش میجان

  !  بود ديگراحمد شاملو

گی د، اما در عين حال چنان با شيفتش بوھای ھنری و ھنر سنتی ميھن سنتگرچه منتقد سرسخت سنت، ميراث سنتی فرھنگ و تاريخ،

الگفت و  و معماری دوران قجری سخن میاز نقاشی هالملک کم ه فرنگ و گرت ه خاطر سفر آموزشی نقاشی ب د را ب رداری از چن ب

گوش و ھوش .  بود باخوبتھوون ِ موسيقی سمفونيک غرب و به ويژه ۀخور. کرد که باورش ھم دشوار بودتابلوی نقاشی نکوھش می

زار از دشمن موسيقی مونوفونيک و بی. َاش تجلی کرده بود درونیرشار از موسيقیوزن اما س عجيبی داشت که در شعر بیئیموسيقا

 ! به عداوت عليه موسيقی سنتی و رديفی ايرانی قيام کرده باشد اووشناسم که ھمچکمتر کسی را می. بزاری ھمچون تار و سنتور بودا
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شتسيقسنتی ترين شاعر مدرن ايران سخت دشمن سنت بود و انگار که با مو در ک ه در . گی داشتی سنتی خصومتی در حد پ ان ک چن

ان ديگری موسيقی سنتی را  ھبازيان زم ا شجريان و ش ساری و ھمراھی ب ا خوان انی ب ه در  "عرعر خری"عين ھمزب ود ک سته ب دان

دن که کوک-افزاری سازھای ايرانی مشکل سخت. و به ما رسيده است" ھای تاريخ پيچيدهجاده" م می نوشان با حرارت ب ه ھ ده ب -ازن

ار سيخونک می براي–خورد  ار و سه ت ه ت ود و ھی ب ستندش تبديل به معضلی شده ب ی فونيک ني ه پل داری دادستان ارکستر . زد ک پن

ر میھای کم سواد و بیبه آدم. سمفونيک سالزبورگ بود د يکی از شعرھايداد کسواد گي ادا بردارن ھای ش را در يکی از دستگاهه مب

دن رفت که نوازندجا پيش میور بخوانند و تا آنشور يا ماھ ه جرم نفھمي ان سنتی را ب وتزارتگ د میم االی شعرھاي تھدي ه ب رد ک ش ک

  . آمدش میشانگار از جنجال و قشقرق خو....! خواھد نوشت چه و چه 

  ! بود ديگراحمد شاملو

ودشناخت اما در قضاوت کاروند و رفتار آنان نه فقط عجول بلش را خوب میھای اطرفآدم ه جانب ب اسماعيل حال . که سخت حق ب

ا در قالب و سبک مھدی اخوان ثالث دو ۀدرج" ورژن"گرفت که به اصطالح  را میئیخو ه ئینيم  ـ خراسانی است و شعری را ک

-ش میگرفت و زيرئولوژيک پس میه و به خاطر او سروده بود به داليل ايد و برای خاطراحمدجالل آلشک ندارم به مناسبت مرگ 

  !!زد

ود و خوب میبھنود مسعودنگاری در حد که به موقعيت روزنامهبا اين م در رژيم شاه آشنا ب ه ھ د را دانست ک اجرای کمپ ديوي  او م

اط تنگاتنگ گزارش کرده است و با اين یکه از ارتب دیعل ارضا ميب ا امث ا احسان نراقیل  ب ود ام اه ب وی نيک آگ ضا دستگاه پھل ً و اي

خواند و ديگری می" بھبود پھلوی... "گرفت يکی رانشست و زمان ديگری که ويرش میھا به گپ و گفتی صميمی با اينان میساعت

ور وچه کسی ت!  جاناحمدشد که بگويد آخر کرد و کسی ھم در اين ميان پيدا نمیش معرفی مینويسبيوگرافی دسترا دزد تنھا  را مجب

  پروا به دست فالنی بدھی؟ َات را بینامه زيستۀگپ بزنی و تک نسخ" مفيد"و " تھران مصور"ھا با کرد که ساعت

  ! بود ديگراحمد شاملو

نار دست خود  را نيز کحافظکوشيد رفت که میکرد خود را المذھب نشان دھد و در اين راه چندان پيش میبا لجاجت عجيبی سعی می

ن و با سماجت ھرچه بيش١بنشاند تاخيز و تر از شاعری که بارھا به کتاب مقدس سوگند خورده است روشن فکری دي تيز، منکر رس س

ن. ی بتراشدالمانی  فلسفهۀھای قرن گذشتآدمی معادل ماترياليست ه چهاي ه بک اطعگون ات ق ه ھوش ذاتی االھي  ساطع در غزل ا آن ھم

ای . ديد، بر من دانسته نيست را نمیحافظ اپ پ راز پ سته است کاتوليک ت ا توان ين آدم ت ه شعرمسيحاما ھم رده است و  را ب از ک ش ب

ه سرعت و پریااو خرده" آقای ناصری"ھرگاه که شاعر يا منتقدی به اين  ه منظورخاش گرفته است، ب ده است، ک ه درآم ش از گران

رزبان. ی خشونت شده استکه قربان ھر عيسای ديگری است مسيح ۀاسطور وبکر عتيق قصص(ن آش سخت از تورات و تفاسير ق  اب

اه  که گاه و بی-ثير پذيرفته بود اما در ھمين زبان باستانی و اساطيری أت...)  و رازی الجنان ، روحميبدی؛ کشف االسرار نيشابوری گ

  . ھای مدرن کم نبودھا و تمثيل واژه- عوضی گرفته شده بود رکسانا عوض شده و ھويت قابيل و ھابيلجای 

  !نه مگر احمد شاملو بود

ست ر حاکميت ندان ان شعرۀگی و غلبھر چند ب ر جان و جھ ا لجاجت توِ حالت شھودی ب ان تأش ب ان کلمات أم ا در مي رد می ام د ک کي

ستتوان سرفونتيک شعر او حروف بسياری را می ه در اوج اعتالی دان تن شعر راه يافتاغ گرفت ک ه م ه را حرف . ه استگی ب نمون

                                                 
 شـاملو  حتـا    محمد قائد . ترين واقعه در شعر فارسي است      مهم حافظ بعد از    شاملواند  ، به ابرام گفته   ضياء موحد  و   محمد حقوقي خيلي از منتقدان و شاعران از جمله        . 1

حرفـي اسـت نـه بـراي پـائين      . اين نبايد خوف و صيحه و حيرت برانگيزد  .  است حافظ شيراز ،  احمد شاملو ترين فرد در ادبيات ايران به       نزديك«: انده خو حافظرا تالي   
بينـيمش و  شود و چون مـي     ناميده مي  احمد شاملو  سر و دو گوش دارد و         و نه براي باال بردن مردي از روزگار ما، زنده در ميان ما كه يك               حافظآور  آوردن ارزش رعب  

شـود فهميـد از كـي ايـن داغ بـر            نمي. شود قابل تفسير و تشريح نيست     چه از او ناشي مي    آن! ايم نبايد چيزكي باشد   شنويم و او را در حال ضعف هم ديده        سخنش را مي  
 همچـون شـعر   شـاملو طور شـده كـه او شـاعر درآمـده؟          شده، چه طور در وجودش به وديعه نهاده       وجود او خورده، چه شده كه او چنين شده، اين مايه كي، كجا و چه              

  ) شاملواي بر كتاب سوئيسي موخره: معروفي عباسبه نقل از (» اي است براي نگريستن و مبهوت ماندنخودش پديده
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ه است/  رخوت خواب خراب خودِکه به رخت/ جھان را بنگر سراسر"": ھجرانی"در شعر " خ"  و  )٨١۴ص "... (از خويش بيگان

  ! مندھای شاعرانه در شعر او کم زياد نيستالبته از اين دست ھوش

  !  بود ديگراحمد شاملو

ری از م ايران زد و ضمن مچريخ اجتماعیأدر ماجرای يک تحليل طبقاتی به عمق ت انی از ؤگي ان گريب هرخان چن ا و کمبوجي  و بردي

ه داريوش ان ضد حالی ب دون گرفت و چن شھی و فاصلفري بۀّ و فرشاھن ه آب از ل اتی زد، ک  از - ژانرھای مختلف چپ ۀ ولوچ طبق

  ... راه افتاد- سوئيزی و بتلھايمھای  تا بروبچهدزرژينسکی و تروتسکینوادگان 

ارزکاز ي اد مب ه ي د(ی شھيد سو ب رم احم اوه) زيب ی جانک ان تمثيل اق شعر سياسی خود را در جري ه اعم ام  راه میدار ب ا ن داد و حت

ه شيوهنامه بر میاز اساطير ايرانی منقول در شاه) سامان، سيروس، سياوش(ش را فرزندان - سخت ھولیاگزيد و از سوی ديگر ب

رزا ابوالقاسم، ضحاکضمن تمجيد از انقالب ضد طبقاتی خواند و  را لومپن میکاوهناک  ام جعل  را در جایخان فردوسیمي اه اتھ گ

اريخ میاسطوره شاند و خود را در ھچل و متھم رديف اول ت َن یَ ا دوری م ه دور ت داخت ک ز و درشت و متعصبان ان دعيان ري ش را م

  !نبودند و نيستند نيز اشغال کرده بودند و رضايت بده ھم فردوسی ۀدست از جان شست

  ! بود ديگراحمد شاملو

م و برداشت او از فردوسی و اسطور ه فھ شيری علي ا اخوان و گل ه حت ضحاک ۀ پس از بازگشت از برکلی و زمانی که کم و بيش ھم

ش شکفت و  گلری گرفته بود که حسابی گل ازبحث او که پايه اش را از علی حصوۀ مفصلی نوشتم در دفاع از جانمايۀ شوريدند، مقال

شر کرده، ص – مبسوط با آدينه ئیدر گفت و گو از ن ه ب ه ش ٧٠٩:  که جواد مجابی آن را در شناخت نام ه نقل از آدين اد  مرد٧٢:  ب

ار-١٣٧١ ]اسد[ اريخی روايت اساطيری ۀ  به تعريف و تمجيد از آن پرداخت و درست دو سه ماه بعد که دو سه اثر کالسيک درب و ت

  :ش بردم جوش آورد کهبراي" انقالب ضحاک"از 

  !"حالم از اسطوره و تاريخ به ھم می خوره ديگه. اين مزخرفات را بنداز جلوی سگ! قربونت"

ه " استاد"حق داشت که کالفه باشد در ميان آن فضای مسمومی که  ه در پاسخ ب ود ک تمام وقت و رسمی دانشگاه تھران فراخوان داده ب

  ! آن ھم کجا؟ در فرودگاه. تخم مرغ گنديده به شاعر حمله شودنقد فردوسی الزم است با گوجه و 

سينمای گنج "و " ِرنگ باباکرم"و " بشکن شغشغانه"دانست و ھنر توده فھم را تا حد  فراتر از فھم توده مییالفهؤ خدا ھنر را مۀھميش

ان مردم زبان محاوره. کردھا معرفی میھمين توده" دستھم"کشيد و ھميشه نيز خود را ن میئيپا" قارون ر زب ه شدت منطبق ب َاش ب

ِبا کمی چاشنی ادبيات لت و پار الت ھا و البته سرشار از امثال و حکم عجيب و غريب مردم اعماق که مثل . کوچه و بازار تھران بود ِ
ه در ھر شرايطی  غنی، حاضر جوابۀ و با استفاده از ھمين گنجين کردمسلسل شليک می ود ک دن  حت-ترين آدمی ب  -ا ھنگام جان کن

ان وددست و زب الی نب ل خ ا تمثي ده. ش از متلک ي دگییابخش عم ع از زن ز جم سترَاش را روی مي دوين گ ه ۀآوری و ت ی ب ت و پھن  پ

ه ردانست نيمی از دستکه می در و پيکر فرھنگ عامه نھاده بود و با اينگستردگی بی ين تالشی ھرگز ب يت ھالل ؤآورد مدون چن

افتن تر آنو عجيب.  بردار نبود دست نخواھد داد، باز ھم دست اوۀديد ه منظور ي اينده و مھلکی و ب ان کوشش فرس وازات چن ه م ه ب ک

منمی.  رفته بودشولوخوف" دن آرام"ظرف مناسبی برای ريختن مظروف نامحدودی؛ سراغ بازبرگردان رمان  ايد می. دان خواست ش

ه و حاضر .  کندآذينبهل تسويه حسابی قديمی لگدی ھم نثار ھا را کم کند و به دنبائیروی توده به تالفی اخراج از سردبيری کتاب ھفت

در راه . دانست خود میِنگاریمانند روزنامه و ھوش بیّش را مديون شمه برکت نشر و رونق تيراژ کیا بر سر سفره٢آذينبهخوری 

                                                 
معطلي لگـدي جانانـه نثـار       داد بي رصتي دست مي   يكي هم از اين بود كه هر جا ف         - كه به خلق و خوي او تبديل شده بود           -ورزي شاملو   هاي سياست از ديگر ويژگي  . 2

 - "هابا چشم "اي بر شعر    به همين سبب در حاشيه    . ها نبود ئيكن توده  هم ول  1357او حتا ده پانزده سال پس از انقالب بهمن          . كردحزب توده و اعضاي مختلف آن مي      
  : نويسددارد و     مي نميگيري دست بر باز از مچ-شعري كه فقط در وهن حزب توده شكل بسته بود 
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نش طيف َاش از صفحهنگاریق و استعداد و خالقيت روزنامه و شوذوق و سليقه. رفتراه ھم نمیاين داوری پر بی ا چي ه ت دی گرفت بن

يشیا ايران تا آيندهئی در تاريخ ژورناليسم حرفه– به جز مقوالت ورزشی و شطرنج -مطالب و نگارش مباحث مختلف  ل پ - غير قاب

  . مانند خواھد ماندبينی کماکان يکه تاز و بی

  ! بود ديگراحمد شاملو

تداری و دست انداختن رژيمھاجم به نظام سرمايهبرای ت زان میش میھای ديکتاتوری به ھر چه دم دس يد آوي نظر از صرف. شدرس

يش واره حق به جانب چپھای ھمَاش که از موضع تئوريسينشعرھای توصيفی يا تجويزی ا ب ْگرای انقالبی سروده است، اين امر کم ي ِ
ستأ متۀخجست سم سوسيالي هثر از رآلي ه فاجع انی جای خود را ب ه شاعر آزادی میی زم ر داد ک ل فقي دافع مل ل م ام وکي ا در مق واه م ِخ

يس خط و امريکاگر ھای غارتايستاد و برای دولت اينترليت دوم میۀ امپرياليسم پشت کرسی خطابۀاستثمارزده و تحت سلط  و انگل

ه ایچندان. کشيدنشان می شويکک سا بل اب ه اش ز ب ا را ني را پشت میھ ادرتی ف ن. نھ ا اي یب ه م نواک ستم گوش ش دارد و در ھر ئیدان  ن

بردارد و يحتمل " َاممن درد مشترک" متن ۀرود اما يکی دوبار با کمی احتياط به او گفته بودم که دست از ارايصورت راه خود را می

بيا و به "داد به او بگويم شرم حضور به من اجازه نمی. دربطی برحذر داشته بودنرانی بیيکی دو نفر ديگر او را از ايراد چنان سخن

ی م نم وی بگذر و اگر ھ دازخاطر خدا از طرح مباحث غارت معادن مس مردم بولي دار سراسر رانی چپ يک سخنۀخواھی از ان م

ستممی"  تھيه کنآلبر کامو نوبل ۀ حداکثر نطقی مانند خطابئیسياسی کوتاه بيا ر ديگر -دان ز در  و دو سه نف ان ني ا آن اال ب ه احتم ز ک ًني

درت فکر و قوت   می- کرده بودیاھوده باره مشورت بیھمين ه ق تندانستند ک ورد نظر بیۀش در زميننوش امواغراق از  م  شسته ک

ازھم رفت وش ھم افتاده بود باز راه خودش را میحتا زمانی که يک پاي. ش را رفتمثل ھميشه راه خود. تر بودتر و فربهُرفته ه ب  البت

ک ه ت د البت ران و ص وتر از ديگ شه جل ل ھمي ر حادث. رومث والنی و پ ه در راه ط دارم ک ت دوم ۀشک ن سات اينترلي ه جل يدن ب  رس

درس رخن حق به جانبۀبار ھم در چھريک)  غربیالمان شھر ارالنگن ١٣۶٧ ]سنبله[شھريور( والت من ۀ ش در خصوص طرح آن مق

د آن سخنو به . ترديد ايجاد نشده بود دار ۀرانی مقالھمين سبب نيز وقتی که يکی از  مارکسيست ھای وطنی در نق ان سوم، " جان جھ

گيرم ". َاش گذاشتندش را کف دستچه جانانه حق"با خود فکر کردم َاش را زد را نوشت و حسابی پنبه" شاملو احمدگی و  وابستۀنظري

ادر دارتکه می يشۀر از مقالدانستم نقدی صدھا ھزار بار پدر و م م پ ز ک ه ني رين تگفت یأت ه آب زدنِثيری در اصالح ب دار ب ھای او گ

ه از د مکرر مواضع سخنئيأنشان به اين نشانه که در ت. نخواھد داشت ا و رندان ی تلويح ز حرف" درستی"ًرانی برکل ھای اينترليت ني

  :  سخن گفته بود

ه ۀترليت درباراين درست است که بنده بروم در اين! قربونتون برم«  ان را ک ن مشکل بزرگ خودم  ترم جھان سوم حرف بزنم ولی اي

د. در چارچوب موضوعات جلسات برکلی انتخاب شده بود، رھا کنم سمی ۀبه عقي ا شدن يک ناسيونالي ن مشکل بزرگ يعنی بن  من اي

  .»جا حق ندارمناي. جا حق داشتمچرا آن. ھای مشکوک و تاريخ جعلی قابل گذشت نيستبراساس مشتی اسطوره

ود نمی ه ب ا آن" دانم چه کسی به او گفت ا می" حق داشته] اينترليت دوم[ج ين ام دادن چن م دادن و ن م" قیح"دان ه او ک اری ب رين اعتب ت

هبرديا و ماجرای ضحاک ۀش پيرامون اسطور جنجال برکلی به دفاع از مواضعبه ھمين دليل نيز وقتی که پس از. ش نداشتبراي - مقال

وئرش آمده بود، از طرح اين نکته که در اينترليت حق طرح مباحث دوران مبسوط نوشتم که حسابی خوش یا اخ ف ته است، ب  را نداش

 و -گران ًکه معموال در جواب پرسش" تو ھم اسطوره و تاريخ"دانستم که يا متلکی بارم خواھم کرد و يا مانند عبارت می. پشيمان شدم

  . ناجور صادر خواھد فرمودی اپراند، در نھايت حوالهکلی میرانی بر سخن-نه منتقدان 
                                                                                                                                                        

دار آن دار و دسـته در       يكي از مترجمان نام   .  به تأئيد آن برخاستند    " انقالب سفيد شاه   "شعري است در مقابله با كساني از حزبِ تراز نوين طبقة كارگر كه پس از اعالم                 «
  »خواستيم؟ميتمام مبارزه كرديم چه ست مگر ما كه بيست سال مواد اعالم شده بسيار مترقي: دفتر كتاب هفته به من گفت

   )1073- 1074ص (
 بـه  شـاملو گـويم اگـر   براي همين است كـه مـي  .  را سر او خالي كرد " كتاب هفته  "هايرا دريد و همة دقِّ دلي     ) آذينبه (محمود اعتمادزاده شود يقة   از اين تابلوتر نمي   

 !!كن معامله نبودكرد ديگر ولچيزي پيله مي
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  ! بود ديگراحمد شاملو

بود و . و سرانجام بامداد شد. صبح بود.  بوداحمد شاملو. بود" استاد ما"تابيد در ھر صورت را بر نمی" استاد"و ھرچند اسم يا صفت 

  !"می مردی شھيدی، تا آسمان بر او نماز بردگونه که عا راست بدانی اگونه که گلی يا جوانهنه زان. " شد

زد سايساز کرده بود و پيش از آنجنگی که با خويشتن خويش. بود" خسته از جنگ" بود، احمد شاملو  عظيم کرکسی ۀکه باره برانگي

. است" آلود در خاک کردهگدازی خون"گشوده بال را ديده بود که بر سراسر ميدان نبرد گذشته بود، و بر آن بود که تقدير از انسان او 

  . و مرگ بود.  نبرد ناگزير، گريز به شکست بودۀنتيج

  ....پيوستگان کابل میش با يک حلقه به آوار با اندام و ھوشی متوسط که نسبشھروندی. "صبح بود و بامداد شد.  بوداحمد شاملو

تش فارسی. َاش ترکیئینام قبيله. ش عربی بودنام کوچک ام کوچک. ُکني ه . داشت را دوست نمیشن ا ھنگامی ک آوازش ] معشوق[تنھ

  ". ترين آواز استمدادناکداد، اين نام زيباترين کالم جھان بود، و آن صدا غممی

  )٨٧٢- ٨٧٣پيشين، صص، (

  

  ! بود احمد شاملو نه مگر

  : گفتخود در معرفی خود می! صبح بود و بامداد شد آخر

رای . دانمدانم که نوبر ھيچ بھاری نيست و در عوض بسيار چيزھاست که نمی میئیيک چيزھا.  ادعایاذرهآقا من يک شاعرم بی«  ب

اتی دارم ودم خلقي ردم. ُخ اقی م ل ب ور حرف. درست مث ن ج د و اي د و نباي ار زور و باي ر زيرب سياری ديگ ل ب یمث ا نم دست . رومھ

ه روزی از خودم عزنم و از تنھ زانو نمییاجلو تنابنده. بوسماحدالناسی را نمی ن است ک دين قُا چيزی که وحشت دارم اي شيند و ب م بن

یًطبعا اين. لرزدم میَادا آزارم به کسی برسد دست و دلکه مبجھت از اين ا ھست ولی ھا صفات شخصی خوبی است که البته در خيل ھ

هکسانی مرا ب. ترين ربطی به درستی و نادرستی استنتاجات و عقايد شخصی نداردکوچک د پذيرفت ده عنوان يک شاعر جدی متعھ . ان

  .»ًدھند، که قطعا علتی داردام ترجيح می مرا به زندهۀکسانی ھم مرد! خب، ممنون

  ) ٢۴، ش ١٣٨٢ ]اسد[ مرداد۴قراگوزلو، محمد گوناگون با ۀناموگوی ھفته در گفتشاملو احمدسومين سال مرگ (

  !  بود احمد شاملونه مگر

  .  آفتاب شد آخرۀو طليع! ود و شرف کيھان بودصبح بود و بامداد ب

  

  

ان مقدم اب ۀدر پاي سوط کت ساي" مب ش" گان دردھم عر و اندي ل بررسی ش اعی ۀدلي عدی اجتم افظ و س ا و فرخی و ح املو و نيم  را ش

 گواه واره صادق فارسی ھمشعر سالم و ادبياتبه اين اعتبار که . دانسته بودم" کھن بوم و بر" از تاريخ اجتماعی اين یابازنمود گوشه

  . آگاه رنجی بوده که بر مردم ما رفته است

  :ش گفته بود شعرۀ خود دربارشاملو

دکه يک از زندگی نيست، بلئیھامن به اين حقيقت معتقدم که شعر برداشت. ستآثار من خود اتوبيوگرافی کاملی«  -گی سره خود زن

  ».ست

ايعه فقط اتوبيوگرافی کاملی از ھستی تلخ او بل نشاملو احمد ۀبه گمان من شعر و انديش ز ۀ اتفاقيکه شرح جامعی از وق ار او ني  روزگ

ریئیھای زيبا به جز فراگيری ارزششاملودر واقع شعر . ھست ری؛ حاصل درگي ره شناختی ھن سايل روزم ا م ستقيم او ب  یاھای م

سان گی و قالب حوادث مشخص  شگفت چارچوب روزمریااست که به شيوه ده و شکل حسب حال ان سياسی اجتماعی را در نوردي

  . ھميشه را به خود گرفته است
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  :  گفته بود– و ضمن ايراد سخن به ھنگام دريافت نوبل –" ھنرمند و زمان او" تحت عنوان یا در مقالهآلبر کامو

ان نوشتن ا. نيم، اما به عنوان انسان چرامان دخالت کۀداشته باشد که در امور جاری زمانما شايد به عنوان ھنرمند ضرورتی ن« ز زم

يش . ام بسيار نوشته–اند  ھر که بوده-اند داری از آنان که تحقير و لگدمال شدهم من به طرفھايم تا واپسين کتابنخستين مقاله شايد ھم ب

  ).۶٨، ص ١٣٧٢، وآلبر کام (» جدا کنمتوانم خودم را از مسايل روزمرهعلت اين بوده است که من نمی. از حد

  :  گفته بود- ١٩۵٧سان  به-رانی  در جای ديگری از ھمان سخنکامو

ه نظر من بھ. استھنرمند ديگر چه بخواھد چه نخواھد وارد گود شده « ودن ب ود ب ر از کلموارد گ زاما "ۀت رای . است" لت ع ب در واق

شتی . اجباری در  کار است ۀکه بايد گفت نوعی خدمت وظيفبل التزامی ارادی مطرح نيست، ھنرمند ود ک ھر ھنرمندی امروز وارد گ

ا ۀدھد يا شمارحتا اگر ببيند که کشتی بوی ماھی می. بايد اين را بپذيرد. پاروزنی دوران خود شده است ه دست حقيقت ه ب ً مراقبان تازيان

ردآنبی. ند چون ديگران بايد پارو بزندھنرم. مئيدر ميان دريا. رود که نبايد برود میئیزياد است و عالوه بر اين کشتی به سو . که بمي

  ). ٧۴، ص ١٣۶٢، آلبر کامو (»گی کردن و خلق کردن ادامه دھد يعنی بايد به زند– اگر بتواند –

اطع، برجستهشاملو احمددر متن تاريخ قوال شعر و ادب فارسی  ی، مصداق ق اموتخفيف داوری  و ب ارک د استۀ وظيفۀ درب .  ھنرمن

ود و داری از تحقير شد عمر نوشتن به جانب از يککامو ه ب ده سخن گفت دِگان لگدمال گردي هشاملو احم ان نخستين تجرب ھای  در ھم

  : َاش گفته استشاعرانه

  گان من برای روسبيان و برھن« 

  نويسم                                       می

  برای مسلولين و 

  خاکسترنشينان 

   سرد ھا که بر خاکبرای آن

                                  اميدوارند  

  و برای آنان که ديگر به آسمان

  ).٢۴٨، ص ١٣٨٢احمد شاملو، (»                                    اميد ندارند

ازه"دفتر ( خود ۀوبيش در ابتدای فعاليت جدی شاعرانگی و کم ھنگام بيست و ھفت سال١٣٣١ سال  بهشاملواين شعر را  و ") ھوای ت

اه و سروکلهۀپيش از آزمون دشوار تجرب دان ش ورژوا زن سم ب ا کموني ه کلمئیِ زدن ب ه ب وده سروده است و از کلم  روح و ۀ حزب ت

شابه جاری است یااو نيز به شيوه که در تمام شعرھای - حاکم بر جريان شعر ۀروحي ان غلغل- م ه در مي ردم و ۀ پيداست ک  کشتی م

  . پروای تعداد و تعدد افراد تازيانه به دستبی. پاروزنان نشسته است ۀجلوتر از ھم

زام"گی خود نه فقط از مرزھای  در شعر و زندشاملو د"و " الت ل" تعھ ه ب ر رفت ه فرات هھنرمندان ام آن سوتر از وظيف د گ ه چن ه یاک  ک

  : خوانده، نھاده است" وارد گود شدن"را  آنکامو

  ھا را پر کند ء ميان انسانِبگذار خون من بريزد و خال« 

  بگذار خون ما بريزد 

  ھای خواب آلوده و آفتاب را به انسان

  ).پيشين(» ....                                     پيوند دھد

  

  :  آرزو کرده بودصمد بھرنگیزنده ياد " تعھد اجتماعی" در توصيف شاملو احمد

  . )٢۵، ص ٢۵٣٧نا بی (»داشتھيوال ھزار سر میای کاش اين « 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

ه بھرنگیاغراق معتقدم اگر و من بی اک ک ه شاملو چندان در ميان ما نماند تا چنان رشد کند که صاحب ھزار سر شود، چه ب  خود ب

ا والئیتنھ زام و تجسد ھي ودئی تجسم عينی الت د ب ا ھزار سر.  از تعھ سلاز آن دست موجودات شگفت. دايناسوری ب ه ن اکی ک شان ن

  . منقرض شده است

  .اھواز. ١٣٩۵ ]سرطان[ تير ماه٣١شنبه پنج. محمد قراگوزلو

  

  

  

 

 
 


