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»سرود ششم«

شگفتا
که نبودیم              

عشِق ما
               در ما

                        حضورمان داد.
کنون پیوندیم ا

آشنا
چون خنده با لب و اشک با چشم

 
واقعۀ نخستین دِم ماضی.

□

غریویم و غوغا
کنون،                            ا

کالمی به مثابۀ مصداقی نه 
که صوتی به نشانۀ  رازی.

□



هزار معبد به یکی شهر...
 

بشنو:
گو   یکی باشد معبد به همه دهر

تا من آنجا برم نماز
که تو   باشی.

 
چندان دخیل مبند که بخشکانی ام از شرِم ناتوانی  خویش:

درخِت معجزه نیستم
تنها یکی درختم

نوجی در  آبکندی،
و جز  اینم هنری نیست

که آشیاِن تو   باشم،
تختت و

                  تابوتت.

□

کنون. ــ یم و  خاطره ا یادگار
 

دو پرنده
یادماِن پروازی

گلویی خاموش و 
یادماِن آوازی.

  
]9 فروردین 1372[
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 b.......................   یادداشتی بر چاپ تازه

 b.......................   پیش درآمد

 b.......................   آه ای یقین یافته! بازم نمی نهی؟

 b.......................   یستم در   به درتر   از   باد ز

 b.......................   گارسه پای 

 b.......................   ید فیلم سر   جدتان اسمشان را نگذار

 b.......................   از   شیراز   تا غرناطه

 b.......................   کار   شلیک می شود که به انجام  گلوله ای 

 b.......................   کی از   برادۀ الماس و   رعشۀ درد بر   خا

 b.......................   شعر   تو   قلب جهان را لمس می کند

 b.......................   بذا خالیق دو   کلوم حرف بزنن

 b.......................   دیالوگ طهرونی در   رومانی، قزاق ها در   پامنار

 b.......................   ی آن صدای غریب جادو

 b.......................   کند کسترش  پیش از   آنکه خشم صاعقه خا

 b.......................   در   آینه

 b.......................   پیوست ها
احمدشاملوبه: نامههاییمنتشرنشدهاز
احسان یارشاطر
حسن فیاد
حسین قاضیان
علیرضا اسپهبد
کالرا خانس
کنفرانسمشترکدانشگاهپرینستونوانجمنقلمامریکا متنسخنرانیدر
گزارشهیئتژوریجایزۀواژۀآزاد
وصیتشاملودربارۀسرپرستیوحقالتألیفآثارش
نامۀیداهللرؤیاییبهسعیدپورعظیمی
کریمیحکاکبهسعیدپورعظیمی نامۀاحمد

  b.......................   یادداشت ها و   توضیحات جا افتاده  در   مجموعه اشعار   شاملو   و   یک ترانه  

 b.......................   نظر   در   تو   می کنم ای بامداد

 b.......................   نمایه



موجب خوش وقتی است که این کتاب با استقبال دوستداران شعر     و  ادبیات ایران 
و   نوازش های قلمی شاعران و نویسندگان و ناقدان ادبی روبه رو شد. چاپ نخست 
کمتر از دو هفته به فروش رفت و به رغم پخش نامناسب، در ا ندک زمانی به  آن در 
چاپ سوم رسید. مدتی بعد نسخه های این کتاب و  منبامدادمسرانجام نایاب شد؛ 
اما به  دالیلی کار تجدید چاپ به تعویق افتاد، وعده ها بر باد آمد و سپس در فرصِت 

کرد »آن آِب رفته باز نیامد به جوی خویش«. کف رفته ناشر هرچه جهد  از 
کتاب تمایز   چندانی با چاپ های پیشین ندارد؛ جز   آنکه به یارِی  کنونِی  چاپ 
آیدا جان ویراسته تر   شده است. پاره ای پرسش ها و  پاسخ ها و  توضیح تعداد اندکی 
از  تصاویر اصالح یا دقیق تر   شده اند و نیز برخی خطاهای مطبعِی متن و نمایگان که 
حتٰی پس از بازبینی های چندباره از چشم ما پنهان مانده بودند تصحیح شده اند؛ 

همچنین با تفکیک نمایگان، آسان تر   می توان نام ها را ُجست و  یافت.
ی جلِد چاپ های پیشین، اثر  »حریِف خانه و گرمابه و گلستاِن« شاملو   نقاشی رو
که مرگ در میان سالی بلعیدش.  کابوس های  رعشه آور: علیرضا اسپهبد  بود، نقاِش 
امیرمحمد قاسمی زاده  آقای  گرامی ام  از  دوست  در این چاپ، طرحی هنرمندانه 
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بر    جلد نقش بسته است. از   او   به خاطر   لطف و   گشاده دستی اش سپاس ها دارم.
انتشار این کتاب با کسوتی تازه بی عنایِت آقای محمدرضا جعفری، مدیر   بزرگوار 
دو  نبود. دست هر  میّسر  آزاد عندلیبی  آقای  ارجمندم  یاری های دوست  و  نو،  نشر 

عزیز       را به گرمی و      مهر       می فشارم.
قهرمانی  مصطفی  و  شهریار   صادقی  آقایان  بسیار   عزیزم  دوستان  از  همچنین 
کم نظیر   خواندند و   نکته های سودمندی را یادآور  کتاب را با دقتی  که نسخۀ نهایی 

شدند سپاسگزاری می کنم.

سعیدپورعظیمی   b    تابستان1398





سبب  به  و   قضیه  گرفت  شاملو   باال  احمد  دربارۀ  بحث  دوستان،  در   محفل  روزی 
نزاع خاتمه  کردم  نقل  آیدا  از   قول  که  با مطلبی  گره خورد. سرانجام  یک سوءتفاهم 
را  مهم  مسائل  این  »چرا  پرسید:  از   من  مشّوقانه  عتابی  با  از   حاضران  یکی  یافت. 
کتاب را زد. با اینکه  گرفتن این  مکتوب نمی کنی؟« تلنگر   آن دوست، جرقۀ شکل 
زندگِی  دربارۀ  یادداشت  صفحه  ده ها  آیدا  با  مصاحبت  سال  پانزده  قریب  در   طول 
شخصی و   کار   و   کردار   شاملو   داشتم و   دِر صندوقچۀ سال های »هم چراغی« بارها 
بودم.  نیندیشیده  انتشار   گفت و گوها  به  لحظه  یک  حتٰی  بود،  شده  گشوده  یم  رو به 
آن  با  حق  اما  بماند؛  محفوظ  خودم  نزد  خصوصی  گنجی  مانند  می خواستم  شاید 
که فقط آیدا می توانست درباره شان سخن بگوید  دوست بود و   این غفلتم وقایعی را 
گرفتم  برای همیشه در   دایرۀ بستۀ مجهوالت دفن می کرد. بدون درنگ با آیدا تماس 

و   چند روز   بعد به دهکده رفتم.
یستن در   سایه آسان  و   دوستداِر ز با آن شخصیت غریب  آیدا  جلب رضایت 
کلی، پنجاه سال  کوتاه مطبوعاتی دربارۀ موضوعاتی  نبود. او   به جز   چند مصاحبۀ 
تن به گفت و گو   نداده بود و   از   این کار   پرهیز   می کرد. سرانجام، سماجتی که به خرج 
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ل نبود. یک هفته بعد، 
ّ
کنار   زد. جای تعل که او   در   حقم داشت موانع را  دادم و   لطفی 

که چند سال مداوم ادامه یابد و   کتابی شود  کار   آغاز   شد و   هیچ یک فکر   نمی کردیم 
در   سیزده فصل. گاه روزهایی گفت وگو   از   صالت ظهر   تا ساعات پایانِی شب  کشیده 
می شد. پاسخ بعضی پرسش ها را از   پیش می دانستم؛ اما چاره ای غیر   از   طرح دوباره 
نبود و   باید با جزئیات دقیق در   کتاب ثبت می شد. به مدد حضور   ذهِن مثال زدنِی  
آیدا و   پرسش هایی که از   دل بحث ها می جوشید پیش رفتیم: از   کودکی تا واپسین َدم 
که در   مقابل  گفت صمیمیت و   حق صحبت سال ها به اندازه ای بود  شاملو. و   باید 

پرسش های خصوصی یا سخت، راه بندان ایجاد نکند.
کرد:  در   کنار   حافظۀ قدرتمند باید از   هوشمندی و   مسئولیت شناسی آیدا یاد 
یدادهای  تا ثبت رو ی آن نوشته،  کلمه رو که شاملو   یک  کوچک  از   حفظ برگه ای 
زندگی شان در   یادداشت های ریز   و   درشت، با ذکر   جای و   روز   و   ساعت و   حاضران 
کلمات شاملو   پیش از   مرگ؛ بنابراین، آنچه روایت  و   مسائل دیگر   و   حتٰی واپسین 
گزیر   حافظه در   امان مانده است. خوانندگان  می کند اغلب از   گزنِد فراموشی های نا
در   سراسر   متن کتاب، شاهد این دقت های تحسین برانگیز   خواهند بود و   می توانند 
که شعر   فارسی، وجود  یابند  کنند و   در این بار   شاعر   را از   آستان هم نفس او   نظاره 
کمتر   به  که  شاملو   را بیش از   هر   چیز   دیگر   مدیون زندگانِی ایثارگرانۀ آیداست. زنی 
خودش  پرداخت و   ترجیح داد »همۀ جهان را در   پیراهن روشن شاعر   خالصه  کند« 
که شاملوی رنِد مرزشکن، آیدایش را »صبور   و   پرستار   و   مؤمن« خواند  و   بیهوده نبود 

و   او   را در   صف معشوقان شعر   فارسی، هم  ردیف منیژه و   لیلی و   شیرین نشاند.
پرهیز   آیدا از   داوری دربارۀ شخصیت ها و   مالحظات دیگرش موجب چشم پوشی 
در   حق  آشکار   و   نهان  جفاهای  به ویژه  شد،  کتاب  در   این  حرف ها  پاره ای  از   بیان 
و   آنچه  متنوعش  عادات  شاملو،  شخصی  و   نیز   احوال  دوستی!  یچۀ  شاملو   از   در
آیدا نمی تواند در   مقام  که  گاه چنان بوده  زیر   »تاِق بلنِد تفاهم« میان این دو   گذشته 
که  همسر   شاملو   همه را بازگو   کند؛ همچنین او   همواره در   حلقۀ دوستان و   محافلی 
به رهبرِی شاملو   یا به افتخار   شاملو   برگزار   می شده حاضر   نبوده و   از   بعضی مسائِل 
زندگی  شاهد  و   مهم تر   اینکه  شاملو   بی خبر   مانده  گستردۀ  و   مناسبات  کاری 
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شاملو   پیش از   آشنایی شان در   سال 1341 نبوده؛ بنابراین، ترسیم تصویری همه جانبه 
از   دوستان دور   و   نزدیک  گرفتن  از   شخصیت، زندگی و   کارنامۀ شاملو   بدون یاری 
سال  پانزده  از   گذشت  پس  دوستانش  ناممکن  بود.  و   گلستانش  گرمابه  و   رفیقان 
گفت وگو   امکان پیش  که در   این  ی ناشنیده هایی باشند  از   مرگ او   می توانستند راو
احتمالی  پرسش های  پاسخ   کتاب،  این  خوانندگاِن  نداشت.  وجود  آن ها  کشیدن 
دیگر   یا تفصیل بعضی مسائل را در   فصل هایی از   کتاب منبامدادمسرانجام1 خواهند 
کند. هرچه  کسانی را از   تلخی می آ کام  گزارش های دوستان،  گرچه می دانم  یافت؛ ا
یخ بگذارم و   پیداست  کوشیدم شاملو   را در   برابر   چشم تار هست، در   هر   دو   کتاب 
که بیان حقایق، خراشی بر   چهرۀ او   نمی اندازد و   ذره ای از   شأن و   حرمتش نمی کاهد. 
کسانی این دست روایات را از   مقولۀ »حواشی« تلقی می کنند که ارتباطی با »متن« 
کشیدن به آستانه و   پستوی خانۀ شاعر   بیهوده است؛  گفت سرک  ندارد و   خواهند 
کید بر   اهمیت این اطالعات می گویند زندگینامه نویسی  و   در   مقابل، دیگرانی با تأ
گاهی از   زندگی  بدون در   مشت داشتن جزئیات، راهی به دهی نمی برد و   کمترین آ
او   می شود. نتیجۀ جدال  و   آفرینش های هنری  گره گشای شخصیت  گاه  هنرمند 
می پردازند  هنرمندان  شخصی  زندگی  به  که  آثاری  و   موافقان  مخالفان  بی فرجام 
هرچه باشد نمی توان موقعیت انسانِی هنرمند را با درک نادرست نظریه های ادبی 
کرد. در   ادبیات ایراِن قرن بیستم، شاملو   با آن دامنۀ  کتمان  و   به ویژه »مرگ مؤلف« 
نمونۀ  او   در   مقام  به  پرداختن  کم نظیر   است.  چهره ای  و   »تأثیر«  »نفوذ«  جادویِی 
مثالِی روشنفکر   معاصر   و   حامل جایگاهی درخشان در   بین هم نسالنش، سیمای 

روشنفکری عصر   ما را آشکارتر   می کند.
b

سخن  و   زمینۀ  آزاد  بر   محور   تداعی های  اغلب  و   در   هر   کجا  هر   که  گفت و گو   با 
گفت وگو   نباشد  جریان  آینۀ  دقیقًا  سیر   کتاب  که  است  طبیعی  پس  می چرخد؛ 
که از   سال ها  کار   پس و   پیش شود؛ همچنان که یادداشت هایی  و   در   تدوین نهایِی 

کتاب قرار   گرفت.  پیش برداشته بودم، به مناسبِت موضوع، در   جای جای 

1.منبامدادمسرانجام )یادنامۀ احمد شاملو(، سعید پورعظیمی، تهران، هرمس، 1396.
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اولین نسخه سه سال پس از   آغاز   کار   آماده شد و   بازبینی های مکّرِر  وسواس گونه 
کلمه  کتاب بیش از   ده بار   کلمه به  گرفت. اغراق نیست ا   گر   بگویم  دو   سال زمان 
گفته  می بایست  آنچه  یا  یابد  راه  در   آن  اشتباهی  مبادا  تا  شده  و   بازبینی  ویرایش 
که آیدا دربارۀ چند و   چون یک موضوع تردید داشت،  گفته بماند. در   مواردی  شود نا
جمله به قیِد »شاید« درآمد و   یا به خواسِت من، یکی از   حاضران در   صحنه، روایت 
گرافیک  طراحی  قلم،  انتخاب  صرف  ماه ها  همچنین  کرد.  اصالح  یا  تأیید  را  آیدا 
و   چینش تصاویر   و   ساخت قلم ماشین  ایرانی،   پرداخت  از   نقش مایه های  برگرفته 
که »عاطفۀ سرشارش  که حاصل هنر   آقای محمدحسین عناصری است  تحریر شد 

در این برهوِت بدگمانی و شک، چون شب چراغی می درخشد«.
و   نیز   یادداشت ها  نامه ها  اسناد،  تصاویر،  تمام  انگشت شمار،  جز   تعدادی  به 
که منتشر   می شود.  و   توضیحات شاملو   دربارۀ چند شعرش برای نخستین بار   است 
و  عکس  از   هزار   قطعه  و   بیش  کرد  مرحمت  آیدا  را  و   اسناد  از   تصاویر  شماری 

کوششی طاقت سوز   از   چهارگوشۀ جهان فراهم آورده ام.  دست نوشته از   شاملو   را با 
و  سپاسگزارم  خاطر   صبوری هایش  به  جان  از   آیدا  صمیمانه  آخر   اینکه  دسِت 

که زبانم از   شکِر   مهرش به تمامی قاصر   است.  معترفم 
ک و   دو   نازنین  کریمی حکا یایی، احمد  از   عزیزانم آقایان محمد قائد، یداهلل رؤ
در   کار   کردند  و   نکته ها  خوانده  من  خواهِش  به  از   چاپ  پیش  را  کتاب  دیگر   که 
لطف  مرهون  مرا  منحصربه فردش  تیزبینی  با  که  قائد  جناب  به ویژه  سپاسگزارم؛ 
کتاب  که  باشم  آقای مجتبی عبداهلل نژاد  باید قدرداِن دوست عزیزم  کرد.  خویش 
کرد؛ یارِی او   را  گفت وگو   پیشنهادهایی راهگشا ارائه  را به دقت خواند و   دربارۀ زباِن 

مصداِق دست غیب در   بزنگاه می دانم. 
ا   گر   این کتاب روزنی، هرچند کوچک،   بر   شناخت شاملو   بگشاید و هم امروز یا 

کار آید بسنده است. یخ شعر معاصر فارسی به  در   آینده در تار

سعیدپورعظیمی   b    آذر1395





کردید. گفتوگوییدربارۀاحمدشاملوقبول کهپیشنهادمرابرای خانمآیداسپاسگزارم
در  شد  خواهد  مطرح  در   آن  که  مسائلی  گفت وگو   و  این  امیدوارم  در  خدمتم. 

شناخت بیشتر   شاملو   و   زندگی ُپرفراز   و   نشیبش سودمند باشد.

ازدواجشماباشاملومیگذرد.سیوهشت پنجاهسالاز خواهدبود.بیشتراز همینطور
اهمیتی اومیگویید وزندگی ابعادشخصیتی از وآنچه بودید وهمچراغش سالهمدم

کنیم. کودکیواحوالخانوادگیشماشروع یگانهدارد.اگرموافقیدباروزگار
بفرمایید.

گفته: شما ستایشمادر شعر»هاسمیک«در شاملودر
کهدههاللِکماهبود سرانگشتانت بلوِر

حکایِتمردیمیگفت معرِضخورشیداز در
کهصفایمکاشفهبود
وهراِسبیشۀغربترا

هجابههجا
یافتهبود.1 در

1. مجموعه آثار، دفتر   یکم: شعرها، درآستانه، تهران، زمانه و   نگاه، 1380، ص 965.



32

کانشمااشارهدارد؟ اینشعربهمهاجرتنیا
اصفهان  جلفای  به  از  ارمنستان  شاه عباس  حکومت  در   دورۀ  ما  اجداد  بله، 
سرکیسیان،  آشوت  پدرم،  بودند.  شده  داده  کوچ  ایران  تبریز   و   دیگر   شهرهای  و 

در   تبریز   متولد شده و   مادرم، هاسمیک خاچاتور   سرکیس، در   جلفا.

سرکیساستیاسرکیس؟ نامخانوادگیمادرتانخاچاتور
خاچاتور   سرکیس. خاچاتور   نام پدربزرگ مادرم است و   سرکیس نام پدرش.

کجایکدیگررامیبینند؟
و   می روند  می کنند  ازدواج   1317 و   سال  می شود  آشنا  مادرم  با  در   جلفا  پدرم 

کرمانشاه.

کرمانشاه؟ چرا
شاهرود،  کرمانشاه،  بودیم:  مختلف  در   شهرهای  پدرم  یت های  خاطر   مأمور به 

یت آبادان را قبول نکرد. رشت و   هشت سال اصفهان بودیم؛ ولی چندبار   مأمور

برایچه؟
باال  و   مزایای  که حقوق  را در   آن آتش نمی برم؛ در   حالی  و   بچه ام  می گفت زن 
هم داشت، ماشین و    رانندۀ شخصی ؛  ولی پدرم می گفت بچه ها باید بیرون بازی 

کنند. کنند، ورزش 

شغلپدرتانچهبود؟
حسابدار   شرکت نفت بود و   بعد از   سال ها شد رئیس حسابداری شرکت نفت 

در   اصفهان و   بعد تهران.

ومادرتاناهلمطالعهیانوشتنبودند؟ پدر
زبان  انگلیسی هم می خواند.  ادبیات  پدرم  را می خواندند،  ارمنی  زبان  ادبیات 
انگلیسی را بلد بودند. اخبار   انگلیسی گوش می دادند. روزانه مرتب برای ما روزنامه 
می آمد. مادر   اهل مطالعه بود. قصه هایی برای کودکان  نوشته که بعد از   درگذشتش 
یاد به خودش نمی پرداخت،  در بین وسایل شخصی اش در خانه پیدا کردیم. مادرم ز

همه چیز   او   خانواده بود.
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کدامشهربهدنیاآمدید؟ شمادر
کرمانشاه.

وسالی؟ چهروز
بیست و   دوم آبان 1318؛ اما من هزار   سالم است...

فرزندچندمخانوادهاید؟
کارمن،  آنوش،  خواهرانم:  دارم.  برادر   هم  خواهر   دیگر   و   یک  سه  اول.  فرزند 

آروسیک و   برادرم، رافی. رافی نام یکی از   بزرگ ترین نویسندگان ارامنه است.

یتاآتانسسرکیسیاناست.شاملوشمارا»آیدا«مینامیدوهمهجا نامشناسنامهاِیشمار
کجاآمده؟ بهنام»آیدا«خواندهمیشوید.اسمآیدااز

کردم. در خانه و   مدرسه و   بین فامیل  که خودم از   کودکی انتخاب  اسمی است 
و   دوستان و   آشنایان همه جا به همین اسم صدایم می زدند.

کردیدوبهریتاترجیحدادید؟ چراایناسمراانتخاب
گفت یک روز   گفتی به من بگویید »آیدا«. بچه بودم، خودم یادم نیست. مادرم 

یا »مدیش« را شاملو شما و میکرد صدا هم »آییشکا« یا »آییش« را شما شاملو
»مدیشکا«.معنای»ایشکا«چیست؟
»ایشکا« پسوند تحبیب است.

چهزبانی؟ در
در   روسی. این نام ها دو   حرف اول اسم ما بود به عالوۀ پسوند تحبیب: »آی« اول 
گفتنی نیست،  اسم من است و   »مد« هم آخر   اسم احمد. برای ما فقط اسم نبود. 

دو   خطاب جادویی بود. احمد به خواهر   من هم می گفت آنوشکا.

شاملوگاهیپسوندتحبیبفارسیراهمبهاینپسوندمیافزودومیگفتآییشک.
بله.

ایناسامیراشماساختیدیاشاملو؟
یادم نیست.
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کرمانشاهبودید؟ تاچندسالگیدر
یِت اداری پدرم برگشتیم  تا سه سالگی. زمان جنگ دوم جهانی به خاطر   مأمور

تهران.

جنگبهیاددارید؟ چیزیاز
ایران  ارتش  با  انگلیسی  نظامی  نیروهای  و   درگیری  بمباران  دلیل  به  کرمانشاه 
باشیم.  در   امان  تا  همدان  می فرستاد  را  و   مادرم  من  ناچار   پدرم  بود؛  شده  ناامن 
یادی به یاد ندارم. پدر   و   مادرم این ها را  چندبار   از   کرمانشاه رفتیم همدان. چیز   ز

گفته اند. برایم 

مدرسههمتهرانبودید؟
خواندم.  درس  فرانسوی ها  مریم  در   مدرسۀ  را  ابتدایی  تحصیالت  سال  شش 
خیابان  در   تهران،  می شد،  اداره  روحانی  خواهران  دست  به  که  بود  مدرسه ای 
و  تهران  ارامنۀ  در   مدرسۀ  را  متوسطه  است.  فرانسه  سفارت  االن  که  نوفل لوشاتو، 
یا  طبیعی  دیپلم  گذراندم.  اصفهان  شهربانو   در   جلفای  در   مدرسۀ  را  دبیرستان 

گرفتم. تجربی 

بعدرفتیددانشگاه؟
بله.

چهسالی؟چهرشتهای؟
تقاطع  عباس آباد،  )در   خیابان  بازرگانی  عالی  در   مدرسۀ  سال  یک    .1341 سال 
خیابان بخارست یا قائم مقام فراهانی( مدیریت   خواندم و   همان سال  رفتم سال سوم 

که زبان فرانسه بخوانم. انستیتوی ایران و   فرانسه 

کهتازهبا گمانممهمترینسالزندگیشاملووشماست؛سالی خانمآیداسال1341به
رخداد؟ همآشناشدید.آشناییشماچطور

به  و   سودابه،  شمسی  مادر   و   خواهرهایش،  با  احمد  نوروز   1341  در   تعطیالت 
کردند  خانه ای در   کوچۀ نقوی، بین خیابان ایرانشهر   و   خردمند جنوبی، نقل مکان 

و   خیلی اتفاقی با ما همسایه شدند...
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بهدیوار؟ همسایۀدیوار
کناری  بله، ما طبقۀ اول بودیم و   خانوادۀ شاملو   در   طبقۀ هم کف خانۀ سه طبقۀ 
کوچه پله  که از   طرف حیاط چند پله می خورد تا وارد ساختمان شوی؛ ولی از   طرف 
ی بالکن، به حیاط و   ایوانشان اشراف داشتم.  نداشت؛ بنابراین، وقتی می رفتم رو
با قطار   از   سفر   برگشتیم.  فروردین  آبادان. چهاردهم  بودیم  رفته  برای تعطیالت  ما 
درخت ها  بالکن.  ی  رو رفتم  حیاط  و   درخت های  گل ها  جوانه های  دیدن  برای 
و   خوش تیپ  درشت اندام  آقایی  دیدم  برگشتم  بیدار   می شدند.  داشتند  و   گل ها 
کناری ایستاده دارد مرا نگاه می کند.  و   مرتب، با موهایی زیبا در   ایوان حیاط خانۀ 

گره خورد. نگاه ما به هم 
دور   حوِض حیاطشان ُپر   از   گل اطلسی بود. شاملو   عاشق اطلسی بود. غروب ها 
بوی عطر   اطلسی موج  به  موج باال می آمد. روزهای بعد می دیدم تو   ایوان یا حیاط 
هم  شب ها  می خواند.  و   کتاب  می زند  قدم  دارد  یا  است  نوشتن  مشغول  نشسته 
تماشا  یکی شاملو   را  تو   تار تا  نمی خوابیدم  تا نصف شب  توی حیاط می خوابید. 
شاملو   که  با  می ایستادم  که  رو   بالکن  دیوار   بودیم،  دیوار   به  همسایۀ  چون  کنم! 
یکی  تو   حیاط می خوابید دو   سه متر   فاصله داشتم. فقط طرح هیکل شاملو   را تو   تار
که سیگار   روشن می کرد، نور   آتش سیگار   کمی صورت و   دستش  گاهی  می دیدم. 

را واضح تر   می کرد.

شمارانمیدید؟
می دید. می گفت برو   بخواب.

باهمحرفنمیزدید؟
ً
پستقریبا

می زد.  حرف  ما  جای  به  موسیقی  می کردیم.  نگاه  همدیگر   را  فقط  ماه ها  نه، 
گنیای1 فراموش نشدنی و   گیتار   گروه لوس پاراموس. الماال

شمااینصفحههارامیگذاشتیدیاشاملو؟
کلی  با  خرید  زیبا  گرامافون  یک  رفت  بعدًا  نداشت.  گرامافون  موقع  آن  احمد 
کرده  به پول پیدا  را در   خانه شان ندیدم؛ شاید احتیاج  گرام  بعد،  صفحه. مدتی 

.)La Malaguena( 1. نام یک قطعۀ موسیقی است
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کنار   پنجره بود. این صفحه ها را می گذاشتم،  گرامافون ما  و   فروخته بود. به هر   حال 
پنجره های خانه را باز   می کردم و   با شاملو   گوش می  کردیم.

کردیدیادتانهست؟ کهردوبدل کلماتی اولین
یک روز   که من در   بالکن ایستاده بودم و   داشتم حیاط را تماشا می کردم، احمد 

گفتم شاید. پرسید ببخشید اسم شما آیداست؟ من هم خیلی سرد و   جدی 

چراسردوجدی؟چراشاید؟
که  احمد قلبم را تسخیر   کرده بود؛ ولی نمی خواستم چیزی بروز   بدهم. این بود 

گفتم شاید و   رفتم تو.

کهشماراتسخیرکردهبود؟ اوچهیافتهبودید در
موسیقی،  شوق  صالبت،  شور   زندگی،  سماجت،  نفس،  به  اعتماد  مهربانی، 

رفتار   متین و   تماشایی.

عالقهاشرابهشمانشانداد؟ شاملوچطور
زن  یک  طبقۀ  دوم،  می کرد.  زندگی  صاحب خانه شان  سوم،  طبقۀ  نگاهش.  با 
فهمیده  که  اوسیپوف  اسم  به  می کردند  زندگی  روس  سالۀ  پنجاه  و   شوهر   چهل 
برای نوشیدن  که  گاهی می دیدم عصرها  و   احمد دلبستۀ هم شده ایم.  بودند من 
چای تو   بالکن می نشینند احمد و   مادرش از   حیاط با آ ن ها روسی حرف می زنند! 
اهل  فکر   کردم  از   کجا...  هستند؟  کی  این ها  می گفتم  خودم  با  می کردم.  تعجب 

شمال ایران باشند یا...

شاملوروسیبلدبود؟ شاملوومادرشراحتروسیحرفمیزدند؟یعنیمادر
و   زبان  تربیت روسی داشت  که پدربزرگش  گفته  بله، شاملو   خودش در   جایی 
که بعد از   انقالب   کن قفقاز   بودند  روسی هم بلد بود. این ها در   واقع از   ایرانیان سا
ایران  به  و   اجتماعی آن سال ها  و  در پی  تحوالت سیاسی  بلشوئیکی سال 1917 

کرده بودند. مهاجرت 

نشویم. موضوعدور از
حیاط  توی  او   را  گاهی  که  گندمگونی  خانم  می کردم  خیال  موقع  آن  من  بله، 
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می دانستم  که  سودابه  اسم  به  بود  دیگر   هم  خانم  یک  است.  همسرش  می دیدم، 
آن  و   سال  سن  به  ولی  شاملو   بود؛  شبیه  خیلی  چون  شاملوست؛  خواهر   کوچک 
آن ها  با  هم  پسر   و   دختربچه  یک  شاملو   باشد.  زن  که  می خورد  گندمگون  خانم 
همسر   شاملوست  خانم  آن  که  رسیدم  نتیجه  این  به  بنابراین،  می کردند؛  زندگی 
تو   بالکن  دیگر   پا  شد!  تمام  خانم  آیدا  گفتم  خودم  با  بچه هایشان.  دو   هم  و   این 
نمی گذاری! آن خانم شمسی، خواهر   احمد، بود و   آن پسر   هم سیاوش، پسر   احمد 
به  نمی دانستم؛  من  ولی  دختر   شمسی؛  گیلدا،  دختربچه  و   آن  از   همسر   اولش 
پنهانی  من  ولی  ندید؛  شاملو   دیگر   مرا  بالکن.  ی  رو کمتر   می رفتم  دلیل  همین 
نگاهش می کردم. شب ها منتظر   می شدم تا احمد بیاید خانه. از   بالکن و   از   پنجرۀ 
می کردم  نگاه  را  حیاطشان  می کردم،  نگاه  را  بیرون  اتاق ها  و   از   پنجرۀ  آشپزخانه 
می خواستم  نمی آوردم.  خودم  ی  رو به  ولی  می شدم؛  برمی گردد.   دیوانه  کی  ببینم 
که آن خانم  کنم  که این ها چه نسبتی با هم دارند. نمی خواستم قبول  مطمئن شوم 

گندمگون زنش باشد. هوش آقای شاملو   را ببین! احمد خیلی ناقال بود.

چراناقال؟
که داشت فهمیده بود چرا دوری می کنم و   برای اینکه مرا از   اشتباه  با آن فراستی 
به  احمد  بود.  شده  کران  ا تازه  السید  فیلم روزها  آن  یخت.  ر نقشه ای  دربیاورد 
گفته بود وقتی من توی ایوان هستم، بیا از   من بپرس: داداش! داداش! فیلم  شمسی 
کار   خودش را کرد. تابستان بود  السیدرا دیدی؟ همین اتفاق هم افتاد. نقشۀ احمد 
و   در   و   پنجره ها باز. نزدیک غروب بود. در   اتاقم سرگرم انجام تکالیف انجمن ایران 
گوش من خورد. اتاق من  گهان به  که این صدای داداش! داداش! نا و   فرانسه بودم 
که ببینم  یدم به سمت بالکن  رو   به حیاط پنجره داشت؛ در   نداشت. بلند شدم دو
که می گوید داداش! داداش! احمد هم می گفت بله بله. خب صدای  کیست  این 
کردم  کردم صدا نزدیک تر   شد. از   گوشۀ دیوار   نگاه  احمد را می شناختم. احساس 
السید رو   دیدی؟  و   تکرار   می کند داداش! فیلم  ی ایوان ایستاده  دیدم شمسی رو
کرده...  بازی  آره دیدم، فالنی خوب  بود! احمد هم می گفت  چه قدر   فیلم خوبی 
گفتم خدای من! این خواهرشه! چه حالی شدم! این قلب من از   شدت  با خودم 

کنده شد. شوق انگار   از   جا 
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کردید؟ چهکار
این  فکر   کردم  دوباره  داده اند.  من  به  را  خبر   دنیا  انگار   بهترین  تو   خانه.  رفتم 
سیاوش  کیست.  پسربچه  این  پس  می کند؛  مادر   صدا  را  شمسی  که  دختربچه 

کوچک تر   بود. خیلی هم شبیه احمد بود، به خصوص وقتی 

کهبههمعالقهدارید؟ باهمحرفنمیزدید؛ولیمیدانستید
بله. 

فقطسیاوشپیشاوزندگیمیکرد؟
سیاوش  می رفتند.  و   مدرسه  بودند  مادرشان  پیش  و   ساقی  و   سامان  سیروس 
یگوش بود. گاهی صدای آقای صاحب خانه  سیزده چهارده ساله بود، خیلی هم باز
که سر   سیاوش فریاد می کرد: پسر   چرا اینقده تلیفون  کوچه می شنیدم  را از   سمت 

می کنی! پسر  چرا  اینقده تلیفون می کنی!

بله،میگفتید.
که شمسی زنش نیست. جریان برایم مبهم بود.  از   این بابت خیالم راحت شد 
که  کرد  شاملو   کاری  چیه.  جریان  خدایا  کجاست.  پسربچه  این  مادِر  می گفتم 
شمسی با من دوست شود. یک روز   من و   مادرم و   آنوش در   بالکن بودیم. شمسی 
شب ها  شماست؟  مال  گربه ها  این  ببخشید!  خانم  ببخشید!  که:  کرد  صدا  مرا 
ی دیوار   سر   و   صدا می کنند نمی گذارند ما بخوابیم. من خیلی ناراحت  می آیند رو

گفتم نخیر   خانم مال ما نیست. شدم. 

چراناراحتشدید؟
گربه نداشتیم. بهانه بود. با لحن مناسبی هم نگفت. ما 

وخواهرهایشاملورفتوآمدینداشتید؟ بامادر
گیلدا  برای  گاهی  ما.  خانۀ  می آمد  گیلدا  و   با  شد  دوست  ما  با  کم کم  شمسی 

لباس می دوختم. خدایا انگار   همین دیروز   بود.

میکرد؟ شاملوچهکار
آن  می خواند،   با  کتاب  قدم زنان  ساعت ها  تو   حیاط.  می آمد  دست  به  کتاب 
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از   دیدنش سیر   نمی شدم. یک بار   که  هیکل درشت! نگاهم بهش خیره می ماند. 
از   گوشۀ بالکن آمد سمت  تو   حیاط. مادرم  تو   بالکن نشسته بودیم احمد هم آمد 

کرد و   نگاهی به من و   رفت تو. من، نگاهی به احمد 

متوجهاینارتباطشدهبود؟
کسی را دوست  از   حاالتم متوجه شده بود خبری هست؛ ولی نمی دانست چه 
پیش  حرف هایی  سربسته  بنابراین،  بگویم؛  چیزی  نمی توانستم  آشکار   که  دارم. 

می کشیدم. مادرم نگاهی بهم می کرد...

کهیعنیهمانآقاست.
که همان آقاست.

پدرتانقضیهرافهمیدهبود؟
برای پدرم احترام فوق العاده ای  بزنم.  با پدرم نمی توانستم در   این باره حرف  نه، 
گر   چیزی هست به  قائل بودم و   با او   رودربایستی داشتم. مادرم می گفت آیدا جان ا
ما بگو. زبانم بند آمده بود. دیدم باألخره باید حرفی بزنم. داشتم دیوانه می شدم. 
گرفتم برای پدرم نامه بنویسم؛ چون شعر   می خواندم،  فکر   کردم چه کار   کنم. تصمیم 
به ادبیات عالقه مند بودم، زبان ارمنی را خوب صحبت می کردم. نوشتن نامه به 
پدرم بهترین راه بود؛ ولی جرئت اینکه نامه را بدهم دست پدرم نداشتم. با خواهرم، 
که پدر   خواست برود سر   کار،  کردم. قرار   شد نامه را بنویسم و   صبح  آنوش، مشورت 
بیاید.  پیش  مسئله ای  کوچک ترین  و   پدرم  من  بین  نمی خواستم  بدهم.  را  نامه 
که رسید نامه را دادم دستش و   گفتم پدر   لطفًا این را بخوانید. تعجب  سر   پله ها 

گرفت و   رفت. کرد؛ ولی حرفی نزد. نامه را 

چهنوشتید؟
از  سر   و   گردن  یک  که  دارم  دوست  را  مردی  گفتم  نوشتم.  را  حرف هایم  همۀ 
از  نوشتم،  پدرم  برای  و   انسانیتش  و   مهربانی  از   منش  دیگر   سر   است.  مردهای 
معنوی اش.  نوشتم  و   داشته های  کش  دردنا از   تجربه های  سرشارش،  شور  زندگِی 
کنارش  زندگی با چنین شخصی کمال مطلوب من است و   می خواهم بقیۀ عمرم را 
باشم و   جز   این نخواهد بود و   راه دیگری غیر   از   این ندارم. منتظر   بودم تا ظهر   پدرم 
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کار   را می سنجید، با مادرم  برگردد. پدرم البته انسان عجولی نبود. تمام جوانب یک 
صحبت می کرد. همۀ  این مسائل در   لفافه جریان داشت.

خانوادۀشاملومتوجهاینعشِقخاموشُپرفروغنشدهبودند؟
مادر   و   خواهرهاش اطالع داشتند و   پسر   بزرگش.

موافقبودند؟
مادر   و   خواهر   شاملو   حرفی نداشتند. من باید تصمیم می گرفتم.

خواندننامهچهگفت؟ پدرتانبعداز
ی من نیاورد. به رو

بعدچهشد؟
کند.  که همه می خوابیدند می آمد با من حرف می زد تا منصرفم  مادرم شب ها 
گذاشته بود؛ چون همه چیز   را در   نامه نوشته بودم.  پدرم قضیه را با مادر   در   میان 
از   خودت داری، چطور   می توانی چنین  تو   چهار   خواهر   و   برادر   بعد  گفت  مادرم 

کنی! کاری 

نوشته شما آذرشهربرای گاوگان از 1342 دی سوم که نامههایش از یکی شاملودر
برابریکعملانجامشده کنیم»بااینعمل،دیگرانهمگیدر میگویدبیاآذرشهرازدواج
به بیفتد...حتٰیمن آسیاب از آبها که وقتی تا بمانیم ماه دوسهچهار میگیرند... قرار
برایما آنوش راتوسط آقایآشوتهمموافقتخودش روز ده از کهبعد توقولمیدهم
شماسنوسال ومادر بوده.دالیلناراحتیپدر کهشرایطدشوار خواهدفرستاد.«پیداست

وازدواجهایناموفِقشاملوبودیادالیلیدیگرمثلدینو...؟
نبود.  رسم  بودیم.  مسیحی  خانواده ای  ما  بود.  مسائل  این  از   همۀ  مجموعه ای 
ی  گفت مگر   از   رو مادرم  که  کار   به جایی رسید  نبود.  پذیرفتنی  از   سوی جامعه 
جنازۀ من رد شوی! من می گفتم او   یک انسان واالست و   برای من همین مهم است. 

کار   ما مرسوم نبود. که  پدر   و   مادرم با خود احمد مشکلی نداشتند، بحث این بود 

آنسالهاناِممطرحیبود؛شمایاخانوادهاسمشرانشنیدهبودید؟ شاملودر
همسایۀ  اولش   ِ ݫ ݫ مردݫ نمی دانستم  ولی  می خواندم؛  را  هفته  کتاب بودم.  نشنیده 

ماست.
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کتابهفتهاست؟ کیفهمیدیدشاملودر
که فقط هم را نگاه می کردیم. یک روز   رفته بودم از   کیوسک  همان روزهای اول 
کتابهفته بخرم. دیدم  و  روزنامه  ایرانشهر  در   کریم خان  روزنامه فروشی سِر خیابان 
گفت این مجله را می خوانی؟ یادم  شاملو   ایستاده دارد کتابهفته را ورق می زند! 

نیست چه جوابی دادم؛ ولی سریع رفتم.

کتابهفتهرامیخواندید؟
خیلی چیزها می خواندم، بیشتر   رمان و   شعر   به زبان ارمنی. به ادبیات فرانسه 

کمتر. هم عالقه مند بودم و   به تکالیف و   کالس هایش، به فارسی 

کردید؟ نزدیکباشاملودیدار از کجاوچطور اولینبار
را  خانه شان  تلفن  شمارۀ  و   کار   می کرد.  بود  نشسته  ایوان  ی  رو میزش  پشت 
که زنگ بزنم. من  کرد  که من ببینم. اشاره  کاغذ نوشت و   گرفت باال  ی  درشت رو

هم زنگ زدم و   قرار   گذاشتیم و   برای اولین بار   همدیگر   را از   نزدیک دیدیم.

کجاهمدیگررادیدید؟
از شور  ُپر  و   حرف زد.  راه رفتیم  ظهر   فردا احمد آمد جلو   مدرسه. چند ساعتی 

کرد. یستن. داستان زندگی اش را برایم تعریف  زندگی بود، ُپر   از   عشق ز

دربارۀشعرشحرفینزد؟
ی جلدش نوشته بود: »باغآینه،  که رو کتابی به من داد  که هم را دیدیم  دفعۀ بعد 
بامداد« خود اوست. خودش هم  و   »ا.  او   شاعر   است  بامداد.« من نمی دانستم  ا. 
نظرت  می خواهم  بخوان.  هم  را  این  شعر   می خوانی،  تو   که  گفت  نداد.  توضیحی 
که دربارۀ شعر   یا موسیقی صحبت می کرد خیلی جدی بود؛  را بدانم! در   مواردی 
خیلی  گفتم  چطور   بود؟  شعرها  پرسید  جدی  خیلی  بعد  در   مالقات  که  بود  این 
اوست؛  خود  بودم  کرده  حس  شاعر   است.  گفت  کیه؟  بامداد  ا.  داشتم.  دوست 

گفتم خودت هستی! شاملو   از   این حرف یّکه خورد.

کتابخودشاست؟ فهمیدید چطور
می نوشت  برایم  که  از   نامه هایی  بعدها  بودم.  گرفته  را  و   زبانش  لحن  چون 
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دفتر   مجلۀ خوشه     تهران     1347
عکس: ملک عراقی

کوکب عراقی و   آیدا شاملو، 
در عروسی شمسی، خواهر   شاملو

تهران     1348
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ماسک شاملو    اثر   استاد خواجه نوری    1347    عکس: آیدا

مرتضٰی ممیز، فیروزه صابری
)همسر مرتضٰی( و   شاملو

تهران    1351




