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»آشتی«

»ــ اقیانوس است آن:
    ژرفا و   بی کرانگی،

    پرواز   و   گردابه و   خیزاب
                                                  بی آنکه بداند.

کوه است این:     
ِ پادرجایی، ݫ     شکوهݫ

    فراز   و   فرود و   گردن کشی
                                                  بی اینکه بداند.

    مرا اما
               انسان آفریده ای:

    ذرۀ بی شکوهی
گدای پشم و   ِپشِک جانوران،                                  

گوید     تا تو   را به  خواری تسبیح 
    از   وحشِت قهرت بر   خود بلرزد
    بیگانه از   خود چنگ در   تو   زند

    تا تو
ُکل باشی.            

     مرا انسان آفریده ای:
گزیِر تنش     شرمساِر هر   لغزِش نا

ݭِ چاهسارهای َعِفن: ݫ     سرگرداِن عرصاِت دوزخ و   سرنگوںݐݫ
گردن نهادن به غالمِی  تو  ِ ݫ     یا خشنودݫ

کاغذین. گل های      سرگرداِن باغی بی صفا با 



    فانی ام آفریده ای
که پیمان به آخر   برد.     پس هرگزت دوستی نخواهد بود 

که اشرِف آفرینگاِن توَام من:     بر   خود مبال 
    با من

               خدایی را
                                  شکوهی مقّدر   نیست.«

□
»ــ نقِش غلط مخوان

                                          هان!
    اقیانوس نیستی تو

    جلوۀ سیاِل ظلماِت درون.
کوه نیستی     

    خشکینۀ بی انعطافِی محض.
    انسانی تو

    سرمسِت ُخمِب فرزانگی ای
که هنوز   از   آن قطره  ای بیش درنکشیده     

    از   ُمعماهای سیاه سر   برآورده.
    هستی

                 معنای خود را با تو   محک می زند.

    از   دوزخ و   بهشت و   فرش و   عرش برمی گذری
    و   دایرۀ حضورت

    جهان را
                    در   آغوش می گیرد.

     ناِم توَام من
    به یاوه معنایم مکن!«

                                                                                ]فروردین 1364[
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گفت: سعدی 
زّکــیــها

ُ
ُئ َنْفـــسی َو ال ا َبـــــــــّرِ

ُ
َو مــــا ا

امکان است  در  بشر  از  کنند  نقل  که هرچه 

ِک پیراستن دامان  نسل اندر نسل این سخن را خواندیم و شنیدیم و نیاموختیم. عواقب هولنا
یخ اجتماعی و   سیاسی و   فرهنگی  بزرگان و   نامداران از   هر   خبط و  خطا سایۀ سیاهش را بر   تار
قربانگاه  به  را  حقایق  بارها  »خامی«  از   این  حاصل  و   تعصِب«  و   »سختگیری  گسترانده  ما 
با زدودن  یابی غرض ورزانۀ میراث فکری صاحبان شمشیر   یا قلم  ارز از   جانب دیگر،  کشانده؛ 
یخ  تار اوراق  است.  یافته  فیصله  »اهریمن«  یا  »فرشته«  در   دوگانۀ  انسان  کسترِی  خا ساحت 
که با فروگذاردن داوری های  معاصر   ایران در حیطه های مختلف مشحون از   نوشته هایی است 
و  قوام  احمد  نه  ساخته اند:  کسان  خدای گونه   از   برخی  ابلیس وار   یا  تصاویری  خردمندانه 
سّید حسن تقی زاده و   رضا شاه شّر مطلق بودند، نه صادق هدایت و   محمد مصدق و   احمد 

ک. شاملو   قدیسانی بر   گسترۀ خا
خاطر  به  را  قلم  این  صاحِب  نظر،  اصحاب  و  خوانندگان  برخی  کتاب  این  انتشار  از  پس 
و  یادنامه  در  انتقادی  یکرد  رو نیز   اتخاذ  و  پیش درآمد  گراف های  و   پارا سطرها  بعضی  نوشتن 
چاپ شماری از مطالب به ویژه مقاالت اسماعیل خویی و مسعود خیام و بخش هایی از مقالۀ 
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کفۀ عتاب ها سنگین تر     بود. در پیش درآمِد چاپ  کردند؛ اما  ناصر شاهین پر   تحسین و سرزنش 
کاتولیک ترِ  شاملو   مرا به خاطر   این  گروهی از   دوستداراِن از   پاپ  نخست نوشته بودم: »بی گمان 
کرد.  گزک به دست مخالفان او   بدهد شماتت خواهند  که می تواند  یکرد و   چاپ مطالبی  رو
بی رحمانه تر       نقد  او     را  و      آثار  شخصیت  و  فکر  و     آیندگاْن  یخ  تار که  چرا  نیست؛  مسئله ای 

کرد.«  خواهند 
شاملو   یکی از    نمادین ترین روشنفکران ایرانی و   ملک الشعرای مملکت در   دهه های چهل 
بی شمار   حولش  و   سودازدگانی  پیروان  داشت،  و   اقتدار   مطبوعاتی  کالم  نفوذ  بود،  هفتاد  تا 
کابیِن خود می کردند، درخشندگِی نبوغش در  می گردیدند، نوعروسانی دست نوشته ای از   او   را 
کاری های زبانی اش و میراثی  کم نظیر   بود و همین خالقیِت ذهن و   کیمیا میان هم عصرانش 
یخ شعر    فارسی نشاند، نه  گذاشت او   را در   جایگاهی بلند در   تار که برای زبان فارسی بر   جای 
موضع گیری های سیاسی و   سخنرانی ها و   نه چیزهای دیگر. عیار   فردوسی و   انوری و   خاقانی و 
ینی و نیما و اخوان  نظامی و   سعدی و موالنا و عبید و حافظ و صائب و ایرج میرزا و عارف قزو
نه شیوۀ  با شعرهایشان سنجیده می شود  باقی هم قطاراِن سخن پردازشان  و  فروغ و سپهری  و 
گواری  نا یست و ُخلقیاتشان؛ وگرنه به نظر   می رسد دست کم سعدِی شاهدپرست موقعیت  ز
گذاشت، میرزادۀ عشقی شهیِد راه  می یافت. فرخی یزدی، شاعر لب دوخته، جان بر   سِر آزادی 
قلم شد؛ اما بهاِر محافظه کاْر   زیرک بود و   »چهار   خطابه« سرود و   از   مرگ و   داغ و   درفش َجست 
کاسته  یخ ادب فارسی  و شأنش با ستودن رضا شاه نشکست و   از   پایگاه فرهنگی اش در   تار
ݭِ فرخی و   عشقی بر   درجات ادبی شان نیفزود. آرتور   رمبو، از   بنیانگذاران  ݫ نشد؛ و در   مقابل، خونݫ
شعر   مدرن جهان، در   حبشه به تجارت برده و   قاچاق اسلحه سرگرم بود. داوری اخالقِی ادوار 
متنوع زندگی و   درآمیختن دو   حیطۀ سلوک شخصی و   ارزش هنرِی آثار   شاعران و   نویسندگان 

و   نتیجه گیری های دلخواه دور   از   منطق است.
شاملو     شعرهایی یگانه در  ستایش مبارزان و   چریک های انقالبی سرود. دردمندی و   صداقت 
کنون نوآمدگانی با درافتادن در  از   هجا به هجای این شعرها می چکد؛ و   ا ناآرام  عاطفی شاعِر 
که این شعرهای شورانگیز   جوانان میهن را مقابل  دام های نامرئِی ُخفیه نگاراِن آرمان ُکش بر   آنند 
قوارۀ  تا  را  ایران  و  این چنین، جریان شعر     متعهد  ایستاد؛  نظاره  به  فقط  و   شاعرشان  برد  گلوله 
جنازۀ  باید  تحلیل،  شیوۀ  این  با  دادند.  تنزل  ملی  مصالح  و   دشمن  بی خرد  هوچِی  بوقچیاِن 
در   کام  داغ  و   سرِب  سپرد  و   آتش  نفت  و   به  کشید  از   گور   بیرون  را  جهان  آزادی خواه  شاعران 
زندگانشان چکاند. شاملو     پارتیزان یا رهبر    و    مؤسس سازمان های سیاسی و     نظامی بود؟ بایست 
شاعر   مقاومت  یش،  درو محمود  می کرد؟  اثبات  را  تعهدش  تا  می شد  کشته  امن  در    خانه ای 
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برابریان  از   سنگ  دامنی  با  یتون  ز سرزمین  در  ویرانه های  یا  کمر   بست؟  به  سالح  فلسطین، 
در  الوار   را  ُپل  شعرهای  فرانسوی  سربازان  دوم،  جهانی  دار   جنگ  و  در   گیر  گرفت؟  نشانه  را 
و   شبان  روزان  فریاد می زدند؛ چنان که سروده های شاملو   اوراد  نازی  آلمان  با  نبرد  سنگرهای 
ی فرماِن آتش  یارو ِ خود را طلبیدند و   رو ݫ که حشمِت موهوںݐݫ مبارزان در    حبس و   شکنجه گاه بود 
یسمان  ایستادند. او   خود در   ایام خوف و   خطر     که بسیارانی از   وحشِت درپیچیده شدن با ر
و   زخم های کارد َزهره ترکانده بودند یک گام عقب نرفت. اما آیا خون کشتگان به گردن شاعران 

و   آزادی خواهان است؟
گر   هوشیاری  ا بسراید.  و  و   بنویسد  و   ببیند  بماند  می خواست  بود.  زندگی  شیفتۀ  شاملو 
نمی کرد سال 13۵2 در   تهران به علت خطای یکی از   طبیباِن غیِر عیسوی ُهش تا همیشه فلج 
نه  تا قهرمان شود.  یا بمیرد  یا در   عذاب جسم بسوزد  را می خواستند:  و   کسانی همین  می شد 
یۀ  او   را به بیمارستان الری بوآز که  کابوسی  که واهمۀ زمین گیر   شدن داشت؛  از   مرگ،  وحشت 
و   همین تحمل ناپذیرِی  گرفت  او   را  پای  تعبیر   شد، یک  و   چهار   سال بعد  برد بیست  یس  پار
به دعا طلب می کردند حاجت روا شوند.  را  که مرگش  آنان  تا  را جوید  پا جانش  با یک  زندگی 
و   مداوای پزشکان  به تشخیص  نتیجۀ بی اعتمادی اش  اصرار   او   بر   انجام جراحی در   غرب، 

گیاهی به علت قطع نخاع بود. وطنی و   ترس انسانی از   زندگی 
نمی توان مدعی انصاف علمی شد، سپس با درهم بافتِن پاره هایی از   آرا و   آثار   و   رفتار  و   زندگی 
کرد و   زبان به طعنه و   تحقیر    شاعری  خصوصی هنرمند حیثیت فردی و   هنری او   را لگدمال 
گشود که تعدادی از     زیباترین شعرهای قرن را سرود، خوانندگانش را به دیدار   اقلیم های شگفت 
و   نامکشوف شعر   برد، خلقی با کلماتش فارسی آموختند و   گردن به عاشقی و   غرور   برافراشتند. 
که  گروهی از   هوادارانش در   معابد ذهنی شان  او   نه آن تمثال باِب نیایش و   تزلزل ناپذیری است 
گفت برخالِف  برآورده اند و   نه آن چهرۀ سیاِه فریفت کار   که معاندانش تصویر   می کنند. و   باید 
یخ  خواست و  مقصود مخالفان، افزونِی جنجال ها بر   سرِ      شخصیت های ادبی سهمشان را در   تار
انسانی، در   کشمکِش  با همۀ قّوت ها و ضعف های  بود  انبوه تر   می کند. شاملو   انسان  ادبیات 
فرسود،  را  با خطاهایی جسمش  کرد:  فراوان  اشتباهات  و   ناخوشان.  وسوسه ها سوی خوشان 
کتاب  با خطاهایی به اعتبار   ادبی اش صدمه زد و   با خطاهایی به روزهایی از عمرش. همین 
ُپر   است از   انتقادهای پوشیده و   عریان به زندگی، شخصیت، اندیشه و   کار   فکری و   هنری شاملو 

که پیش از   این، مجال طرح نیافته یا مسکوت مانده بود. 
بود  ماندگار   خواهد  قلمی اش  و   آفریده های  ترجمه ها  و   برخی  نثرش  شعر   شاملو،  گمانم  به 
کرامت انسانی زنده باشد باد به  که آرمان خواهی و   آزادی طلبی و   حرمت نهادن به  و   تا زمانه ای 

ید. پرچم شعر   او   خواهد وز
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b

گذشتند: سیمین بهبهانی  کتاب از   جهان  پیش از   چاپ نخست، عزیزانی از   نویسندگان این 
ید. تلخِی یاِد دوستان به صیغۀ ماضی   و   محمدعلی سپانلو   و   پوری سلطانی و ضیاء الدین جاو

گرفت:  پایان نگرفت و   پس از   انتشار   کتاب، چهار   نام دیگر   در   فهرست رفتگان جای 
که آخرین  که عیار رنج و مرّوت بود. دوسِت یگانه ام مجتبٰی عبداهلل نژاد  یشیان  علی اشرف درو
کرد« و  ترجمه اش پیش از   آنکه انتشار   یابد سرنوشتش شد: مواجهه با مرگ.1 »از   تِب وهن دق 
ِک تیره برد. استاِد استادان، احسان یارشاطر،  که او   با خود به خا یارانش سوگوار   نجابتی شدند 
مردی که جانش را روغِن مشعل زبان فارسی و   هویت ایرانی کرد و   نام بلندش در مجامع جهانی 
که جان در  به ایران شناسی شکوه و   اعتبار   بخشید. و فریبرز رئیس دانا، صدای ُپرابهت تعهدی 

نفس مردمانش داشت.
کتاب  کوچکی به  در    این چاپ مقاالتی از   دکتر حسین معصومی همدانی و   دکتر   مجید 

کر      مهرِ      هر     دو    عزیزم.  افزوده شده است.    شا
که در    انتشار   هرچه نیکوتر   از     آقای محمدرضا جعفری،  مدیر     جوانمرد      نشر نو، سپاسگزارم 
از    دوست  نکرد؛ همچنین  یغ  از    هیچ مساعدتی در بلند هم چراغی  بام  و    نیز       کتاب  کتاب  این 

که در    همۀ مراحل نشرِ      هر      دو      کتاب پا در     رکاب بود. گرامی ام آقای آزاد عندلیبی، دبیر      نشر  نو، 
که صمیمانه قدردان یاری های دو      بزرگوار      باشم: نخست دوست هنرمندم  و    بر     من است 
ی  کرد و    برای رو گرفتاری های رنگارنگ به وعده وفا  که در    هجوم  آقای امیرمحمد قاسمی زاده 
که عالوه  جلد، نقشی از     شاملو       کشید؛ و     دیگر آقای عبداهلل سالم، مدیر      مؤسسۀ الف. بامداد، 
کردند. نیز از دو  بر      یادآوری برخی خطاهای چاپی، نکته های اصالحی سودمندی را پیشنهاد 
که متن نهایی را با صبوری و  رفیِق دیریِن مشفقم آقایان شهریار صادقی و مصطفٰی قهرمانی 

کردند. کار  دقت خواندند و نکته ها در 

 تلِخ   1399 سعید پورعظیمی، بهاِر

1. مواجهه با مرگ، براین مگی، ترجمۀ مجتبٰی عبداهلل نژاد، تهران، نشر   نو، 1397.



شاعر   لحظه های مهیب جدال
سعید پورعظیمی

زندگی  راهنمای  در   مجلۀ   1320 سال  و   ماجراجو   که  ُتخس  پسرکی  فکر     نمی کرد  هیچ کس 
یا  کجاست«2 طراحی می کرد،  یش  و   بازِی »درو کلمات متقاطع1  حسینقلی مستعان، جدول 
در   ستون »شوخی و   خنده«3 جک های بی نمک تحویل خالیق می داد در   فاصلۀ کمتر   از     بیست 
که  کند  سال با مجموعۀ هوای تازه شعر   فارسی را زیر   و   رو   کند و   در   باغ آینه به جایگاهی تکیه 
 می کردند دستشان به یکی از   پایه های آن برسد. در   کشوری با توّرم 

ّ
انبوهی با ضرب و   زور   تقال

گذشت،  کاغذ، از   پرت افتاده ترین بیابان ها  شعر   و   قریب ده هزار   شاعر   با دیوان های هفتاد من 
کرد و   به جایگاهی  ݬِ غیرممکن ها تونلی زد و   نامش را در   کنار   غول های شعر   فارسی حک  ݫ در   کوهݫ

یخ ادبیات ایران دست یافت. ممتاز   در   تار
که مشغول خانه تکانی شعر   فارسی بود، نان شب نداشت و   چنان  در   سال های فقر   سیاه 
که وقتی اسماعیل پوروالی به او   گفت می تواند شب ها  لنِگ یک وجب جای خواب مانده بود 
قاپید.  هوا  ی  رو را  تحریریه  در   هیئت  عضویت  پیشنهاد  بخوابد،  بامشاد  در   دفتر   هفته نامۀ 
گزیر، همه فن حریف شد  گواری داشت؛ نا روزها باز ُمرّکب بود و   گارسه و   بوی سرب. موقعیت نا
و   آتش در   خودش زد. بعدها با اشاره به آن سال ها و   دغدغه های دیگرش گفت: »شعر   تخفیف 

مرگ های من است.« 

1. راهنمای زندگی، 8 خرداد 1320، شمارۀ 15، ص 14.
2. همان، 25 آذر     1320، شمارۀ 28، ص 14.

3. همان، 22 خرداد 1320، شمارۀ 16، ص 13.
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تا مقابل جریان قدرتمند سنت گرا  بود  کاریزماتیک  نیازمند شخصیتی  ایران  شعر   و   ادبیات مدرن 
و   دانشگاهی بایستد، بجنگد و   فاتح میدان شود؛ احمد شاملو   چنین نقشی ایفا کرد. شاعری تمام وقت که 
که در   جانش تنوره می کشید سراسر   زندگی اش  پس از   »صادر   کردن« قطعنامه در   ستایِش انسان، با شوقی 

کرد و   رنِگ زمانه را بر   چهرۀ ادبیات ایران پاشید.  را وقف سرودن و   مبارزۀ سیاسی و   اجتماعی 
سنگرداراِن  که  و   در   روزگاری  بود  مطبوعاتی  دوستدار   مالکیت  مالکیت ها  انواع  از   بین 
بی وزن  احمقانۀ  هذیان های  را  و   شعرش  دیوانه  را  نیما  شعر   در   محافلشان  پوالدیِن  کالبدهای 
به  را  و   صفحات ادبی نشریاتش  گذاشت  برای پیرمرد  را  و   جوانی اش  و معنا می خواندند، جان 
کرسی  شعرهای او اختصاص داد. هیچ کس نمی تواند صالبت و   خستگی ناپذیری  شاملو   در   به 
گشودن دروازه های کتاب هفته و   خوشه  نشاندن حقانیت نیما را انکار   کند. در   سال های بعد، با 
و   ادیتوری  توانا  سردبیری  که  داد  نشان  جوان ترها  به  دادن  و   فرصت  غرب  ادبیات  ی  رو به 
»پدر   گرافیک  را  ممیز     مرتضٰی  وقتی  که  نبود  بیهوده  خوش سلیقه.  و   البته  است  سخاوتمند 

گر   من پدر   این بچه باشم، شاملو   پدربزرگش است.« ایران« خواندند، پاسخ داد: »ا
شعری«  »منطق  بر   آنچه  کید  تأ با  مدعیان،  از   سرزنش  هراس  و   بدون  اقتدار   ادبی  پشتوانۀ  به 
را  آفاق شعر   فارسی  از   بیان،  بدیعی  نوع  و   با  کرد  از   زبان شعر   عرضه  ویژه ای  می خواند، معماری 
ساختار  لحاظ  به  که  شد  نائل  بی سابقه  فضاهایی  خلق  به  و  داد  گسترش  مبتکرانه  ساحاتی  در 
منثور   قرون  متون  یک  رتور زنِگ  زبانش  داشت؛  پایی  در   شعر   ارو یشه  ر گرچه  ا فرمی  و   ویژگی های 
فراز  از  خطاب گونه  گویی  و   فاخر   که  حماسی  لحنی  با  می آورد،  یاد  به  را  هجری  و   پنجم  چهارم 
به ظرایف  از   شاملو   کمتر   کسی  تا پیش  در   گوش مردمانی مشتاق خوانده می شود.  بلند  مسندی 
که  کرده بود. او   کوشید نشان دهد  و   ظرفیت های شاعرانۀ نثِر   کالسیک فارسی تا این اندازه توجه 
گاه جوهر   شعرِی نهفته در   نثر   کهن، غنی تر   از   متون نظم فارسی است  به رغم باور   هزار   سالۀ مرسوم، 
کالسیک، بر   متن هایی منظوم و   فاقد »منطِق شعری« روکش  و   تنها ظواهر   صورِی عروض و   بالغت 
او  حتٰی  هرچند  ی   بود؛  رو از   این  و   فردوسی  سعدی  نقد  چشم انداز،  یک  از  است؛  شعر   کشیده 

حافظ را هم به »روایت« خود پذیرفت.
دستاوردهای زبانی، ترفندهای شاعرانه، اسلوب ترکیب کالم و   موسیقی حاصل از   هم نشینی 
ساحرانۀ کلماِت سخته  و   رشک انگیزش عالوه بر   نبوغ ذاتی، حاصل سال ها ممارست در   آموختن 
بر  مناقشه  می کرد.  تلقی  خود  و   »ناموس«  می داشت  دوستش  عاشقانه  که  بود  زبانی  و   چّم  خّم 
چندان  نبود  یا  بود  و   زباندان  نه،  یا  می دانست  انگلیسی  یا  شاملو  فرانسه  که  موضوع  سر   این 
کرد یا نکرد هم مسئلۀ اصلی نیست؛  کسی دیگر   را »بازنویسی«  اهمیتی ندارد. اینکه حتٰی ترجمۀ 
کند، پایش  کوچه جان  کار   اوست. پنجاه سال برای زبان مردم  آنچه اهمیت دارد نتیجۀ درخشان 



کلماتی بر   گردۀ باد1
أدونیس )علی احمد سعید ِاسِبر(

از  بیستم،  در   قرن  شعر   فارسی  نوگرای  بزرگ  از   شاعران  یکی  عنوان  به  شاملو،  شعر   احمد  با 
کنده دیده ام تا حدودی آشنا هستم؛ بنابراین، اظهارنظر   دربارۀ  که به صورت پرا رهگذر  ترجمه هایی 
شاعری که همۀ آنچه را گفته و    سروده نخوانده ام برای من دشوار   و   حتی ناممکن است و   قضاوتی 

این چنینی همواره در   معرض خطا. 
سال 1976 کنفرانسی با عنوان »ادبیات خاورمیانه« در   دانشگاه پرینستون با حضور   شاعران 
کنفرانس حاضر   بود.  و    نویسندگانی از   کشورهای مختلف برگزار   شد. شاملو   از   ایران در   این 
از   پس  که  کرد  اجرا  از   شعرهایش2  از   یکی  فوق العاده  دکلمه ای  شعرخوانی اش ،  او   در   نوبت 
که موسیقی حروف و  این همه سال، هنوز   نغمۀ آن در   ذهن و   ضمیر   من جاری است، شعری 
کلماتش خواننده را از   درک معنا بی نیاز   می کرد. پس از   آن بود که مجالی دست داد تا به واسطۀ 
شویم.  مطلع  فرهنگی  شعر   و   مسائل  دربارۀ  هم  و   از   آرای  شویم  یکدیگر   هم سخن  با  مترجم 
کن این جهان بود و   دربارۀ  کلمات( آن روز   هنوز   سا دوستم، عبدالوهاب البیاتی )شاعر   غربِت 

گفت. وظیفۀ روشنفکران سخن 
از  پاره ای  تردید،  بدون  دهد،  تن  تعریف  هرگونه  گر   به  ا تعریف گریز   است؛  شعر   مقوله  ای 
که  هویت آن سلب شده است. شاملو   در   آن دیدار، شعر   را شمشیری از   نیام برکشیده خواند 

از   ترجمه برای  با أدونیس دربارۀ شاملو   انجام داد و   پس  گفت و گویی  کری به خواهش من  1. دوست نازنین و   گران قدرم خسرو   شا
کرد. ُشکِر   ُپراشکم نثارش باد! ]س. پورعظیمی[  کتاب مرحمت  چاپ در   این 

2. منظور   أدونیس شعر   »پریا«ست.



 زبان ایدئولوژیک1
رضا براهنی

»با احمد شاملو«

که در   صحنه مانده ایم و   سالن خالی است کنار   تاریکی من و   توییم  دو   سایه دست به شانه 

کی برای همیشه می افتد که از   پشت صحنه سرک می کشند تا ببینند پرده  گریه  و   بچه های 

دو   کور   آوازخوان به روی نیمکتی سبز   که قباًل درخت بود نزدیک می شوند

و   سازهای زهی خفته اند از   اول شب

همین

کی برای همیشه می افتد. کنار   تاریکی           و   پرده  من و   تو   دست به شانه 

]پنجم آذر   1372، تهران[

 autoplasty گاهی از   آن تحت عنوان که هرچند  مکانیسمی  در   ادبیات، خصوصًا شعر، هست 
)اتوپالستی( نام برده اند، در   ادبیات مفهوم خاصی دارد و   آن عبارت است از   اینکه خواننده 
راهنمایی  قرار   است  که  است  خواننده  این  باألخره  شعر   می کند.  در   درک  مشارکتی  چه 
و   خواه  آن  کامل  درک  در   جهت  خواه  کند،  پدیده ای  به  تبدیل  خود  پیش  شعر   را  که  شود 
کلمات  که  در   جهت لذت بردن از   آن و   یا ترکیبی از   این دو   به هر   نسبتی. بر   اساس اطالعاتی 

نبرد؛  به جایی  او   نیز   راه  گفت وگو   با  دربارۀ شاملو   بنویسد.  نتوانست مطلبی  براهنی خود  فراوان، متأسفانه رضا  کوشش  به رغم   .1
که واپسین داوری اش دربارۀ  کتای و   ارسالن( از   چند یادداشت منتشر   نشدۀ براهنی  ناچار   مطلب حاضر   به لطف و   یاری پسرانش )ا

شعر   شاملوست فراهم آمد. ]س. پورعظیمی[



پرستاری از   آتش مقدس1 
کالرا خانس

که باشد، همیشه فرصتی  است برای تعمق در   همۀ جوانب  یاد احمد شاملو   به هر   بهانه ای 
گرفته  است، شعر   او   بیش از   همیشه  که آشوب و   بی نظمی در   همۀ جهان باال  شعر. این روزها 
نقشی  شاعرانه  کالم  که  می آورد  یادمان  به  می برد.  راه   در   ظلمات  را  ما  که  پرتو   نور   است  آن 
کالم حقیقی در   آزمندی فریبنده  که  که باید به بار   بنشیند؛ به خصوص آنگاه  در   جامعه دارد 
گفت: »شعر   مقاومت منفی بی پایانی است.« با این سخن،  گاندی  و   تهی خفه شده است. 
افالطون  و   برخالف  داد  جای   اجتماعی  زندگی  در   متن  همیشه  یک بار   و   برای  او   شعر   را 
ی شاعر   باز   کرد و   با خوش رویی به شاعر   امکان های شرکت  )در   کتاب جمهوری( درها را به رو
که  است  شهودی  بر   پایۀ  نیست؛  اتفاقی  گاندی  عبارت  این  داد.  نشان  را  سیاسی  در   زمینۀ 

که فراتر   از   منطق، به درستی راه می یابد. جوهرۀ حقیقی شعر   است. شهودی 
آن است؛  به خاطر   حقیقت  بدل شود نخست  نبرد  برای  اسلحه ای  به  گر   شعر   می تواند  ا
خود  از   آِن  یا  می رساند  غایت  به  را  آن  که  کسی  در   بر   می گیرد،  دیگر   را  حقایق  که  حقیقتی 
که رشوه پذیر   نیست؛  گردد  می کند را وادار   می کند تا خود به قلعه ای برای دفاع از   حقیقت بدل 
که در   جامعه و   جهان،  که: »شعر   فرم پایان ناپذیری است از   امتناع؛ چرا  از   این رو   گاندی افزود 
یخ  کنند...« شعر   در   برابر   جبر   تار که اشیاء و   دروغ را به زور   بر   ما تحمیل  همگان خواسته اند 

گرفت. ترجمۀ متن از   فرهاد  کتاب را از   کالرا خانس  که این یادداشت و   اجازۀ چاپش در   این  1. وامدار   لطِف احمد طاهری هستم 
آزرمی و   محسن عمادی است. ]س. پورعظیمی[



زیستن در   شعر: در آستانۀ »در آستانه«
ابوالفضل خطیبی

که طی حدود هفت قرن پس از   حافظ، احمد شاملو   بزرگ ترین شاعر   ایران است. از   همان  برآنم 
که شعرهای شاملو   را می خواندم بسیار   لذت می بردم؛ بی آنکه در   بسیاری موارد  ایام نوجوانی 
یابم. جالب تر   اینکه با شور  و حرارت تمام برای دیگران هم می خواندم و   بخت  معنی آن ها را در
که یکی نپرسید معنی آن ها چیست. حتٰی یکی از   قطعات زیبا و   پرآوازۀ شاملو   را   با من یار   بود 
ـــ که یکی از   زیباترین قطعات در   شعر   معاصر   فارسی نیز   هست ـــ تا سال ها روزان و   شبان زمزمه 

می کردم، باز   هم بی آنکه معنی آن را بدانم، شعر   »و   حسرتی« از   دفتر   مرثیه های خاک: 

نه
تردیدی بر   جای ِبَنمانده است

ِ تو ݫ مگر   قاطعیِت وجودݫ
کز   سرانجاِم خویش                                          

                                                                              به تردیدم می افکند،
که تو   آن ُجرعه آبی

که غالمان                                    
کبوتران می نوشانند                                                        به 

از   آن پیش تر
که خنجر                        

گلوگاهشان نهند.1                                         به 

ک، تهران، زمانه و   نگاه، 1380، ص 666. 1. احمد شاملو، مجموعه آثار، دفتر   یکم: شعرها، مرثیه های خا



گانی در   شعر   احمد جان شاملو نگرش ساختاری و   واژ
اسماعیل خویی

شعر  از  نمونه هایی  بوده اند  بسیار  کم  به راستی  است.  شده  ُشل  فارسی  زبان  بست  و  چفت 
که چفت و   بست  که خواندنشان مرا جز   به همین نتیجه رسانده باشد  و   نثِر   پس از   مشروطیت 
باید  بی درنگ  در   واژگان.  و   هم  در   ساختمان  هم  است:  شده  ُشل  امروزین  فارسی  زبان 
که زبان فارسی امروزین، هم در   گسترۀ بسیار   گستردۀ جغرافیایی و   هم در   سطح های  بیفزایم 
کنونی،  گویش ها و   گونه های فراوانی دارد. در   نوشتۀ  کاربرد خویش،  گون اجتماعی  بسیار   گونا

کاربرد فرهیخته ــ ادبی آن را پدید می آورد. که  گونه ای از   این زبان خواهم پرداخت  من اما به 
گفته  که  از   نوشته ای  از   نزدیک به بیست و   دو   سال، دست کم بخشی  اینک باری، پس 

بودم در   آن به »زبان و   بیان« شعر   امروزین ایران خواهم پرداخت:1 

شاملو   جان   شعرهای  همۀ  نه  همه،  این  با  از   کار   درآید.  طوالنی  این همه  مقاله  این  که  از   نوشتنش،  پیش  نمی کردم،  گمان   .1
گفتنی های مرا در   سنجش زبان و   بیان شعری او؛ برای نمونه از   واژه های ترکیبی زمختی  از   آغاز   تا پایان را در   بر   می گیرد و   نه همۀ 
به ویژه  را  کاربردشان  که من یکی  و   »خط الرأس« سخنی نگفته ام،  و   »نصف النهار«  و   »ماحصل«  و   »رب النوع«  همچون »الینقطع« 
کاربردشان  که  یان آور   می یابم؛ نه از   این رو   که این واژه ها تازی اند؛ بل به این دلیل  ی چون او، بسی ز در   شعر   شاعر   ُپرخواننده و   ُپرپیرو
دو   زبان  این  که  و   از   آنجا  می آورد  فارسی  ساختار   زبان  درون  به  خود  با  خواه ناخواه،  را،  عربی  از   زبان  بافتارهایی  فارسی  در   زبان 

هم خانواده نیستند ساختار   زبان فارسی در   این میان آسیب می بیند. 
نیاورده ام؛  میان  به  نیز   سخنی  می گذارند،  نمایش  به  او   را  زبانی  آفرینندگی  واژگانی  سویۀ  که  شاملو   جان،  از   واژه سازی های 
چون  نه  اما،  را،  »شکوهپاره«  می نشینند؛  خوش  به راستی  خود،  در   جای  هر یک  و   »ظلمت آشوب«،  »مرمرتراش«  مانند  واژه هایی 
یک واژۀ ترکیبی؛ بلکه چون صفتی برای »پاسخ« در   عبارت »تو   آن شکوهپاره پاسخی« هیچ خوش نمی دارم. »چرا«یش را به آسانی 
که چرا نمی پسندم. »آلوده« باِر   عاطفی منفی  کنم. پاسِخ شکوهپاره؟! »عطرآلوده« را، اما، خوب می دانم  و   به روشنی نمی توانم بیان 
یا  یا »گردآلوده«  یا »زهرآلود«  گفت: »ِگل آلود«  یان آوری و   زشتی. می شود  کی« و   »آلودگی« و   بدی و   ز دارد؛ زیرا اشاره گر   است به »ناپا
یان آوری  گفت:  »عطرآلوده« مگر   اینکه بخواهیم بگوییم »عطر« چیز   بد یا ناخوشایند یا ز »میکروب آلوده«؛ اما نمی شود، یعنی نباید، 
که در   این فرگرد از   شعر   »مرثیه«:                               ⟵ است. روشن است 



شاعری با دردهای بزرگ
سعید رضوانی

از   ابتدای  دارد.  انسان  دیرینگی  به  سابقه  ای  اجتماعی  و   منِش  بینش  حیث  به    چپ  گرایی 
نخستین  نام  از   آنکه  پیش  سال  هزاران  یعنی  بشری،  و   فرهنگ  های  تمدن  ها  پیدایش 
که  کسانی  بوده  اند  شود،  ثبت  یخ  تار بر   صفحۀ  چپ  سیاسی  مکتب  و   نظریه  پردازان  بانیان 
ابناء  میاِن  نابرابری  باشند؛  بی  تفاوت  خود  فقر   و   نیاز   هم نوعان  به  نسبت  نمی توانسته  اند 
که از   آن برخوردار   بوده اند، اعم از   ذاتی  بشر   را بدیهی و   طبیعی نمی  دیده  اند؛ موهبت  هایی را 
کتسابی، حق مسلم خود نمی  دانسته  اند و   محرومیت دیگران از   همان موهبت  ها را نتیجۀ  و   ا
یِخ انسان نیز   عرصۀ  که حتٰی در   ماقبل تار بی  لیاقتی آنان نمی  پنداشته  اند. می  توان تصور   کرد 
زندگی جمعی از   »چپ  گرایان« تهی و   با راه و   روش »چپ« بیگانه نبوده است. یحتمل در   آن 
سرنوشِت  می  کرده  اند،  مسئولیت  احساس  ضعفا  به  نسبت  که  آدمیانی  بوده  اند  هم  دوران 
شرایط  بهتر   کردن  برای  امکان  و   در   حد  است  می  شده  رنجشان  موجب  سایرین  نابساماِن 
کاستن  هم نوعانشان می  کوشیده  اند. این تصور   که عدالت خواهی و   برابری  طلبی، تالش برای 
با  اجتماعی  مسئولیت  پذیری  و   اصواًل  آنان  شدۀ  پایمال  حقوق  و   احقاق  محرومان  از   رنج 

کوته  بینی محض است.  گذاشت،  پیدایش چِپ سیاسی پا در   عرصۀ وجود 
گرفته در   قرن نوزدهم و   مبتنی بر   دکتریِن مساوات در   حوزۀ اقتصاد  جریان سیاسی شکل 
اجتماعی  همبستگی  چون  یکردهایی  و   رو مفاهیم  داعیه  دار   ابداع  هرگز   نمی  تواند  سیاسی 
بسیار   متفاوت  و   گاه  گون  گونا اشکال  به  کنون  تا که  سیاسی  چِپ  باشد.  و   عدالت  خواهی 



بازگشت به فئودالیسم زبانی
عنایت سمیعی

که هم زمان متأثر   از   انقالب مشروطه و   روزنامه نگاری بود،  دگرگونی در   نظم و   نثر   زبان فارسی 
و   مادرش  بود  انقالب  سیاسی،  پدر   شعر   و   ادبیات  آورد.  دنیا  به  را  سیاسی  شعر   و   ادبیات 
روزنامه . آن درون مایۀ ادبی نیز   که در   شعر   و   ادبیات سیاسی،1 دسِت برتر   را داشت طنز   بود. 
که جای خود را دارد.  فکر   نمی کنم طنزگویی در   ایران هرگز   به محاق رفته باشد؛ هجو   و   هجا 
مردم  زبان  که  داشتند  مضحک تر   از   آن  و   احوالی  اوضاع  همواره  در   ایران  و   حکام  شاهان 
کاتبان خطر   جانی  آثار   طنزآمیز   برای  و   ضبط  ثبت  اما چون  و   تسخر   نگردانند؛  به طیبت  را 
به  سینه  آثار   طنزآمیز  می رفت،  شناسایی  و   بیم  بود  نیز   اندک  و   شمار   آنان  داشت  دنبال  به 
می شد.  سپرده  فراموشی  و   به  می رفت  از   دست  زمینه اش  تغییر   زمانه،  و   با  می گشت  سینه 
کم سست می شد، یا به هر   دلیلی فرصتی برای  که پایه های قدرت شاه یا حا اما در   وضعیتی 
ثبت و   ضبط آثار   فراهم می آمد آیندگان نیز   از   شادی طنز   بی بهره نمی ماندند. ذبیح اهلل صفا 

می نویسد:
کم خراسان، در   سال 108 برای جنگ با امیر   ختالن و   خاقاِن ُترک  »اسداهلل بن عبداهلل، حا
به آن سامان رفت و   شکست خورده به بلخ بازگشت. بلخیان او   را هجو   کردند و   کودکان بلخ 

آن هجو   را می خواندند:

بر  ناظر  و   صرفًا  بوطیقایی  تعریف  فاقد  و...  شعر   عامه پسند  شعر   انقالبی،  سیاسی،  ادبیات  شعر   سیاسی،  چون  ترکیباتی   .1
درون مایه های مربوطه است.



شرح و نقد وزن در منظومۀ »پریا«
امید طبیب زاده

 »پریا«ی احمد شاملو   از   زمان انتشارش بالفاصله ورد زبان ها شد و   خیلی زود مبدل به یکی 
محبوبیت  علت  مهم ترین  نگارنده  گمان  به  شد.  فارسی  در   ادبیات  شعری  از   آثار   برجستۀ 
که شاملو   با هشیاری  و   موفقیت این شعر   را باید در   تمهیدات وزنی خاصی جست و جو   کرد 
کار   برده است. اهمیت وزن را در   این شعر   در   دو   بخش باید  و   دقت بسیار   در   سرایش آن به 

جست و جو   کرد: 
یعنی  واحد،  در   شعری  وزنی  نظام  یک   ِ ݫ گوںݐݭݫ گونا شاعر   از   انواع  هوشمندانۀ  استفادۀ   .1

که تا پیش از   او   در   ادبیات فارسی سابقه ای نداشته است. عملی 
و   فضاهای  مفاهیم  القای  برای  وزن  این  گون  گونا شاعر   از   انواع  هدفمند  استفادۀ   .2

گون مورد نظرش.  گونا
در   بخش نخست  این مقاله پس از   ارائۀ تعریفی از   اوزان زمانمند )مانند وزن شعر   عامیانۀ 
زمانمند  اوزان  به اختصار   دربارۀ  فارسی(،  شعر   عروضی  وزن  )مانند  َنوایی  و   اوزان  فارسی( 
که  در   اشعار  برخی از چهره های شعر   معاصر   ایران سخن می گوییم و سپس   نشان می دهیم 
گون  بسیار   گونا نخستین بار   از   انواع  برای  شعر   »پریا«  و   خالقانه   در  استادانه  شاملو   چگونه 
که چگونه شاملو   با  کرده؛ و همچنین در   بخش دوم مقاله نشان می دهیم  این وزن استفاده 
گون را نیز   القاء  گونا کارگیری انواع متفاوت وزن زمانمند در   این شعر، تصاویر   و   فضاهای  به 

کرده است. 



کن ای آفتاب! درو   کن مرا ای شب! رسیده ام 
عبدالحسین فرزاد

کارساز   که می سازد و   درهم می شکند.   شعر   خصوصی ترین تجربۀ شاعر   است، تجربۀ انسان 
جهان  جهان،  صادقانه ترین  بنابراین  می سازد؛  می بیند  یاهایش  در   رؤ که  آن گونه  را  او   جهان 
آنان توجیه گر   آنچه هست نیستند.  کردن جهان آمده اند،  برای دگرگون  شاعر   است. شاعران 
گرچه  یخ ا ک تار آنان هزاران بار   جهان را می سازند و   دوباره درهم می شکنند و   باز   می سازند. ادرا
که زمان بی مکان و   مکان بی زمان را  کشف انسان است؛ شاعران را آن توان هست  مهم ترین 
یخ  تار که  گر   بپذیریم  ا کنند.  دو   نیمه  به  را  یخ  تار می توانند  به سهولت  آنان  کنند.  ک  نیز   ادرا
از   ازدواج زمان و   مکان آفریده شده است، شاعران این وصلت را به دو   پاره می کنند و   میان 
زمان و   مکان، جدایی ایجاد می کنند تا مکانی دیگرگونه و   زمانی دیگرگونه بسازند؛ بنابراین، 
در   شعر   زماِن عقربه ای درهم می شکند و   زمان بی زمانی و   مکان بی مکانی جان می گیرد؛ پس 

شاعر   آفرینندۀ زمان و   مکان و   جهان است.

b  آفرینش جهان

که در   این لحظه بتوانم جز   احمد شاملو   و   أدونیس )علی احمد سعید(  برای من دشوار   است 
جهان  شاعران  در   ردیف  دو   شاعر   را  این  من  بنامم.  »شاعِر   جهان«  را  شاعری  شاعر   عرب، 
یش  فردر کریستیان  یوهان  اوکتاویو   پاز،  لورکا،  یکو   گارسیا  فدر مانند  شاعرانی  قرار   می دهم، 
هولدرلین، عبدالوهاب البیاتی، تی.اس.الیوت... و   از   شاعران گذشته می توانم موالنا، حافظ، 



درد مشترک من و شاملو1
کافین لین 

گوش می کنم، به زبان فارسی، شعری به نام »درد مشترک« یا »درد  دارم شعری از   احمد شاملو   را 
بود،  به نظرم آمد، لحن  که  اولین چیزی  اتفاقی می افتد.  برایم  کردم دارد  عالمگیر«.2 احساس 
لحن عهد عتیق. بعد صدای رسا، مصّوت های زنگ دار، صامت های نافذ و   ُبّرنده. قبل از   اینکه 
حتٰی چیزی از   شعر   بفهمم، حرکات موج وار   شاملو   را جلو   چشمم می دیدم. دوستم شروع کرد به 
گرفته ام، دارم به غرش اقیانوس گوش می کنم.  ترجمۀ شعر. انگار   صدف کوچولویی را دم گوشم 
و   بزرگ  و   کوچک  ریز   و   درشت  داشت.  همه چیز   توجه  به  که  بود  شعر   آدمی  شاملو   در   این 
از   درد حرف می زد: درد عالمگیر. درْد خودش  برایش فرقی نمی کرد. همه را یک چیز   می دید. 
از   شعر   شاملو   دستگیرم  که  چیزی  اولین  دارد.  عظمت  نه،  عالم  ولی  است،  کوچکی  لغت 
شد، تلفیق قدیم و   جدید در   اولین سطر   شعر   بود. اسم شعر   را نگذاشته »رنج مشترک« یا »رنج 
نبود.  مشکلی  بود،  قدمایی  گر   هر   دو   قسمت  ا است.  تعبیر   قدمایی  »رنج«  چون  عالمگیر«؛ 
کار   برده، حاال خودمان تبدیل شده ایم به بخشی از   موج  که به  راحت بودیم؛ ولی با این تعبیری 
که هر   دو   مهم است، قاطی شده،  یم  کاربردی دار درد در   اقیانوس عالم. در   واقع اینجا دو   گونۀ 

جدانشدنی است. 
شعر   این طور   آغاز   می شود:

گرفت. ]س. پورعظیمی[ کافین  1. ترجمۀ مجتبٰی عبداهلل نژاد. محسن عمادی به خواست من این مطلب را از   خانم 
زمانه  تهران،  تازه،  هوای  شعرها،  دفتر   یکم:  آثار،  مجموعه  شاملو،  احمد  به:  بنگرید  است.  عمومی«  شعر   »عشق  منظور   کافین   .2

و   نگاه، 1380، صص 213 - 21۵.



احمد شاملو: شعر   و   شخصیت او
کریمی  حکاک احمد 

که  بود  گونه ای  به  شخصیتش  گفت.  می توان  فراوان  شاملو   سخن  شعر   و   شخصیت  دربارۀ 
دوستی ها و   دشمنی های بسیاری را برمی انگیخت، متنازع بود و   بحث و   مجادله می آفرید. 
کسانی عزیز   بود و   در   بسیاری نوعی مقاومت ایجاد می کرد؛ بنابراین، به دشواری می شود  برای 
که  گفت  شاملو   می توان  دربارۀ  این قدر   اما  روبه رو   شد.  او   و   کارش  با  واقع بینانه  صورتی  به 

او   شاید بیش از   شاعران دیگر   تجسم و   تجّسد تجدد در   شعر   فارسی است. 
که  است  این  گفت  او   می توان  گون  گونا فعالیت های  کلی  در   موضوع  که  دیگری  نکتۀ 
شاملو   پهنه ها و   عرصه های مختلفی را آزمود: مترجم، فرهنگ نویس، محقق و   روزنامه نگار   بود، 
خود  بر   خوانندگان  عمده ای  تأثیرات  که  منتشر   کرد  را  و   کتاب جمعه  کتاب هفته  دو   نشریۀ 
کرده استـــ  نهادند. ترجمه هایش ـــ و   او   گاه در   کار   ترجمه خطرها و   خطاهای عمده ای هم 
که به هیچ زبانی  آفاق جدیدی را در   این حیطه از   فعالیت ادبی درنوردیدند. او   در   عین حال 
ُپرسان ُپرسان  بود  آموخته  لغت  فرهنگ  کمک  نیز   با  را  فرانسه  و   زبان  نداشت  کامل  اشراف 
که  این هم حقیقتی است  اما  فراوان داشتند؛  بیشترشان خوانندگان  که  کرد  ترجمه  را  آثاری 
بی انتها سخت خالق  کوچه ای  همچون  کتاب  در   ویراست های عدیدۀ  مثاًل  او،  ترجمه های 
نیاموخته  را  پژوهش  َمدرسی  روش های  نبود،  روشمند  در   کاِر   پژوهشگری  است.  و   نوآورانه 
که  است  کرده  پژوهش هایی  مشخص،  و   روش  اسلوب  و   بدون  و   خیزان  افتان  ولی  بود؛ 
بسیاری  در   موارد  که  بود  منتقدی  شمرد.  بعدی  پژوهش های  خام  مادۀ  می توان  تنها  را  آن ها 



یک مایه در دو مقام
کوچکی مجید 

که 13 تیر   13۵7 در   لندن  کوچک غربت شعری دارد با نام »هجرانی«  شاملو   در   دفتر   ترانه های 
سروده شده است:

تلخ
چون قرابۀ زهری

گلو   می گذرد. خورشید از   خراِش خونیِن 
□ 

سپیدار
دلقِک دیالقی ست

بی مایه
با شلواِر ابلق و   شوالی سبزش،

که سپیدِی خسته خانه را
کوک می کند. مضمونی دریده 

□
مرمِر خشِک آبداِن بی ثمر

آیینۀ عریانِی  شیرین نمی شود،
کوه کن و   تیشۀ 

بی امان َتَرک اکنون



گورنوشته ای برای همه
حسین معصومی همدانی

که تقریبًا از    اوایل این قرن در   شعر   فارسی آغاز   شد به نام »شعر    نو« می شناسیم.  جریانی را 
لحاظ  به  فارسی  شعر   و   شعر   قدیم  نوع  این  میان  که  است  تفاوتی  سبب  به  نام گذاری  این 
حتٰی  بسیاری  دهه  چند  مدت  به  که  است  به  اندازه ای  تفاوت  دارد.  وجود  و   صورت  محتوا 
شیوه های  به  باید  نوسرا  و   شاعران  سر   باز   می زدند  بپذیرند  شعر   بودن  به  شعر   نو   را  از   اینکه 
گرفته بودند نشان  دهند. علت دشواری  که در   پیش  مختلف می کوشیدند تا حقانیت راهی را 
با  آشنایان  برای  که  می گفت  سخن  گونه ای  شعر    به  این گونه  که  بود  شعر   نو   نیز   این  پذیرش 
گویی از   جهانی دیگر    حرف می زد. در   واقع،  شعر   قدیم به کلی بدیع و   حتٰی بدعت آمیز   بود؛ 
که هم تمامی  شعر   نو   فارسی یکی از   مهم ترین دستاوردهای فرهنگی ایران در   قرن اخیر   است 
این  بیان  برای  زبانی  و   هم  کرده  همراهی  را  قرن  این  و   سیاسی  و   اجتماعی  فکری  تحوالت 
که ما غالبًا از   آن  تحوالت بوده است؛ اما در   این میان چیزی هم بر   سر   خود شعر   نو   آمده است 
و   بدیهی  امری عادی  به صورت  زندگی،  م 

ّ
از   داده های مسل غافلیم: شعر   نو   به صورت یکی 

به  و   »شعر   نو« غیرطبیعی  که دیگر   تقسیم شعر   به »شعر   قدیم«  آن قدر   بدیهی  درآمده است؛ 
که شعر   موزون و   مقّفٰی و   در   قالب های عروضی می گویند،  کسانی  نظر   می رسد. امروز   حتٰی 
که  دیگر   نمی گویند  بیشتر   باشد،  از   حدی  شعری شان  کمتر   و   سواد  از   حدی  گر   سنشان  ا
که »شعر« )شعر   مطلق( می گویند، منتهٰی در   قالب های  شعر   قدیم می سرایند؛ بلکه می گویند 
م 

َ
م عمل، یعنی در   میان شاعران، معارض جدی دارد و   نه در   عال

َ
قدیم. شعر   نو   دیگر   نه در   عال

نظر، یعنی در   میان شعرشناسان و   منتقدان، مخالف سرسخت.



احمد شاملو: شاعر ملی ما
مجید نفیسی

و   پیدایش دولت های ملی در   سده های اخیر، شاهان تنها  از   نطفه بستن فکر   آزادی  تا پیش 
»ملک الشعرا« داشتند و   نامی از   »شاعر   ملی« در   میان نبود؛ حتٰی اطالق نام »شاعر   ملی« به هومر، 
و   تنها وقتی ضرورت  و   انگلستان پدیده ای مدرن است  ایران  و   شکسپیر   در   یونان،  فردوسی 
که فکر   هویت ملی و   تشکیل دولت ملی مدرن، مردم این سرزمین ها را به جست و جوی  یافته 
وقتی  تنها  فتحعلی شاه  در   دوران  نمونه،  برای  است.  کشانده  گذشته  یخ  در   تار شاعر   ملی 
فردوسی  شاهنامۀ  سبک  به  شاهنامه ای  سرودن  به  صبا(  دربار   )فتحعلی خان  ملک الشعرای 
از   عباس میرزا و   مقاومت ملی او   در   برابر   اشغالگران  که می خواهد برای ستایش  ی می آورد  رو
که شاهنامۀ فردوسی، آرام آرام به  روسیۀ تزاری »حماسۀ ملی« بیافریند. فقط از   این زمان است 
کسی  از   آن  پیش  سال  آنکه   هشتصد  می شود؛   حال  شناخته  ایرانیان  ملی«  »حماسۀ  عنوان 

در   ایران یا انیران، شاهنامه را »حماسۀ ملی« و   فردوسی را »شاعر   ملی« نمی خواند.
این  می شود،  شاعر   داده  دربار   به  از   جانب  صله ای  چون  که  ملک الشعرایی  لقب  برخالف 
شاعر   ملی  لقب  خود،  اجتماعی  و   حساسیت  ادبی  نبوغ  یمن  به  که  شاعر   است  خود  بر   عهدۀ 
را از   سوی ملت بگیرد. در   ایران زمینۀ اطالق این لقب ملی، تنها در   آستانۀ انقالب مشروطیت 
نوشتن  به  در   استامبول  خود  تأثیر   از   مشاهدات  با  ینی  قزو عارف  که  هنگامی  آمد.  وجود  به 
و  ملی  دولتی  ایجاد  برای  شور   ایرانیان  و   به  پرداخت  سیاسی  و   غزل های  میهنی  تصنیف های 

مردم ساالر   بیانی شاعرانه بخشید.



گذشت آن که رقصان از   »آستانه« 
سیمین بهبهانی

گذشتن از   »آستانۀ اجبار« تعبیر   کرد. من نیز   این روزها خودم را به آن  احمد شاملو   مرگ را به 
»آستانه« نزدیک می بینم؛ اما این به معنای ناامیدی نیست؛ عشق همچنان در   من می جوشد 
و   جان مرا تازه می کند. من به آینده امیدوارترم؛ شاید باز   به قول شاملو: »زیباترین سرودمان را 

در   وانفسای ظلمت خواندیم.« 
آن همه  با  حتٰی  و   هست؛  بوده  نجیب  و   انسانی  بزرگ  شاعری  من  برای  شاملو   همیشه 
شیطنتی که به شکل های مختلف از   او   سر   می زد باز   هم یک پارچه نجابت و   صداقت بود، که 
کسانی را  کیمیایی نیست. حتٰی تّکه پرانی ها و   شوخی های عریان او   که در   جمِع دوستان،  کم 
ِ مرا( هدف می گرفت، ذره ای به نجابت ذاتی اش خدشه وارد نمی کرد.  ݫ )و   از   جمله چندبار   خودݫ
 در   طول زندگی و   پس از   گذشت این همه سال،  تصویر   و   تصورم از   او   دگرگون نشد؛ بلکه 
دقیق  مصداق  که  بود  آدم هایی  شاملو   از   آن  افزون  تر   می شود.  روز   در   دلم  روز   به  حرمتش 
از   این  تا دیده نشوند درک نمی شوند؛  مانند دیدن؟« چیزهایی  بود  کی  این مثلند: »شنیدن 
که با دقیق ترین  که معتقدم بخشی از   او   با مرگش واقعًا دفن شد؛ چیزهایی هست  خاطر   است 
دیگرش  وجه  باز   مدیون  بگویی،  و   هرچه  کرد  بیانشان  نمی شود  هم  و   جزئیات  توصیفات 

مانده ای. 
که احمد عزیز   از   میان ما رفته؛ اما هنوز   که هنوز   است غیابش از  بیش از   ده سال است 
هر   حضوری قاطع تر   است و   شعر   و   اندیشه اش مثل سیالبی توفنده و   خروشان، قلب جوانان 

میهن را فتح می کند و   یاد روحیۀ عصیانگر   و   شکست ناپذیرش به ما امید و   نیرو   می بخشد. 



احمد شاملو، نمای نزدیک
مسعود خیام

احمد عزیزم!
که  که خودت به من دادی به نوشتن این سطرهای دشوار   نشسته ام. به راستی  من با قلمی 
حق داری: »به من بیش از   سهمم داده اند و   خودم را از   این جهت حقًا بدهکار   می بینم...« 

که باید بدون رودربایستی و   کم فروشی به مردم بگوییم. آری دربارۀ تو   خیلی چیزها هست 
گر   بد بگویند  کنیم یک سانتیمتر   به ارتفاعش اضافه نمی شود یا ا هرقدر   از   دماوند تعریف 
از   ارتفاعش کم نخواهد شد. هرکس هرچه بگوید نه به مقام شاملو   افزوده می شود نه از   منزلتش 

گفتۀ نصرت رحمانی:  گذاشت و   تاج را از   میان شیران ربود. به  کم می گردد. از   جان مایه 

هر   شاعری دیهیم از   کِف شیران ربوده است!1

یایی  آر در   برزخ  رویید،  رضاشاهی  در   دوزخ  یند«2  می رو در   جهنم  که  »گل هایی  به سان 
که به باالترین قله های ادبیات  یست و   در   بهشت اسالمی پژمرد. شاملو   شاعر   بزرگی است  ز
کرد. ملقب به »شاعر   ملی« شد. رگ و   استخوان و   گردن و   پایش را، جانش  فارسی دست پیدا 
گفتۀ یکی از   عاشقان فراوانش »شهید شعر« شد و   بر   عهد شرافتمندانۀ  را در   راه شعر   داد و   به 

خویش تا آخرین نفس استوار   ایستاد:

1. نصرت رحمانی، آوازی در   فرجام، تهران، علم، 1374، ص 607.
کتابی از   محمد مسعود. 2. عنوان 



بامداد در   آینه
ایران َدّرودی

که آنچه در   وهلۀ اول برایم مهم است شعر   شاملوست نه خود او. شاید این  کنم   باید اعتراف 
که او   را از   نزدیک  کسانی  که او   در   جایگاه دوست برای  نگاه غیرمنصفانه به نظر   بیاید؛ چرا 

می شناخته اند به اندازۀ اشعارش فروتن و   دوست داشتنی بود.
دوستی من با شاملو   سابقه ای پنجاه ساله داشت. در   دهۀ سی در   صفحۀ »هنر   و   اندیشه« 
در   روزنامۀ کیهان همکار   بودیم. او   عهده دار   ستون شعر   این صفحه بود و   من برای نخستین بار 
در   ایران، نقد نقاشی این صفحه را می نوشتم. یادم هست آن سال ها شعر   »پریا«ی او   منتشر   شده 
که عکس او   در   پیاده روهای خیابان  کم نظیری برخوردار   بود؛ به طوری  بود و   او   از   محبوبیت 
موهای  آن  با  است،  سیگار   کشیدن  در   حال  که  عکسی  همان  می رفت.  فروش  به  نادری 

ُپرپشِت سیاه. شعر   »پریا« خیلی زیبا و   تأثیرگذار   بود: 

کمون رنِگ شبق گیِسشون قِد 
ن َتَرک

َ
از   کمون ُبل

از   شبق مشکی َتَرک.
رو  به روشون تو   افق شهِر   غالمای اسیر

ُپشِتشون سرد و   سیا قلعۀ افسانۀ پیر. ]...[
پریا هیچی نگفتن، زار   و   زار   گریه می کردن پریا

مِث ابرای باهار   گریه می کردن پریا...1

1. احمد شاملو، مجموعه آثار، دفتر   یکم: شعرها، هوای تازه، تهران، زمانه و   نگاه، 1380، ص 19۵.



کالمی چند دربارۀ احمد شاملو
ناصر   زراعتی

 
صحنه ای در   گورستان امامزاده طاهر   کرج هرگز   از   یادم نخواهد رفت: 

ی زمین، یا ایستاده اند  گرد آمده اند دوِر   گور   شاعر. نشسته اند رو چند جوان )دختر   و   پسر( 
کتابی از   شاملو   در   دست دارد و   آن را ورق می زند. دختری انگشت سبابه  همان جا. هر یک 
و  درگذشته...  روح  آمرزش  برای  فاتحه  قرائِت  حالت  و  وضع  همان  به  گور   نهاده،  بر   سنگ 

زیر   لب، به زمزمه، شعری از   شاعر   را می خواَند:

هرگز   از   مرگ نهراسیده ام
گرچه دستانش از   ابتذال شکننده تر   بود...1  ا

اواخر   زمستان 138۵ است. از   آن پس، من دیگر   به ایران سفر   نکرده ام تا سری هم بزنم به 
ِک سرد آرمیده اند.  که دوستان نویسنده و   شاعر   و   هنرمندم آنجا زیر   خا گورستان  آن 

شده(  حک  شاعر   بر   آن  نام  )که  سنگ  چندبار   آن  خبر   ندارم  دهه،  یک  نزدیک  در   این 
آمده اند  گور   گرد  دور   آن  و   مسن  و   میان سال  جوان  و   مرد  و   چندین هزار   زن  شده  شکسته 
و   شعرهای زیبای شاعر   را خوانده اند. جنازۀ سرایندۀ شاهنامه را حتٰی اجازه ندادند در  گورستان 
ک بسپارند. باید قرن ها می گذشت تا بر   سِر   گوِر   فردوسی در   توس سقفی برپا شود. مهم  به خا
شاعر   و   نه  بی جان  از   جسم  بازمانده  است  استخوان هایی  برای  شدن  قائل  تقدس  نه  البته 

1. احمد شاملو، مجموعه آثار، دفتر   یکم: شعرها، آیدا در   آینه، تهران، زمانه و   نگاه، 1380، ص 460.



غولی در   سرزمین آدم ها
محمدعلی سپانلو

 
هیچ کس نمی تواند تأثیر   شگفت شاملو   بر   رشد و   بالیدن ادبیات معاصر   ایران را انکار   کند. 
شاملو   پس  اما  بود؛  ایران  نوین  در   ادبیات  بسیار   بزرگ  اتفاقی  تازه  هوای  انتشار   مجموعۀ 
فهمید  می شد  نام  درج  و   بدون  داشت  را  خود  او   امضای  شعرهای  شد.  مطرح  آینه  از   باغ 
که منتشر   شد در   مصاحبه ای با مجلۀ روشنفکر   گفتم: »شاملو   بزرگ ترین  شعر   کیست. باغ آینه 
شاعر   چندصد سال اخیر   ایران است.« این حرف خواب خیلی ها را آشفته می کرد. عده ای 
معتقد بودند این شیوه راه به جایی نمی برد و   ظرف یکی دو   سال آب ها از   آسیاب می افتد. 
کمتر   از   یک  کرده ای!  که  که این چه قضاوتی است  دوستاِن محافظه کارتر   سرزنشم می کردند 
آن  شعر   شاملو   شدند.  دو   آتشۀ  طرفداراِن  شاعران،  همین  از   مشهورتریِن  تن  چند  بعد  دهه 
آزاد،  م.  نوری عالء،  اسماعیل  منوچهر   آتشی،  گلشیری،  هوشنگ  نجفی،  ابوالحسن  زمان 
نادر   نادرپور   )که  هم نظر   بودند.  من  با  نفر   دیگر   هم  پرویز   شاپور   و   چند  ایل بیگی،  فریدون 
کشید  دلیل خصومتش با شاملو   برای ما مشخص نشد( در   یکی از   میهمانی ها حرف را پیش 
داری؟!«  عقیده ای  چنین  واقعًا  یا  زده ای  را  حرف  شاملو   این  با  سِر   رفاقت  »سپان!  و   گفت: 
نکرد. هرکس  در   بحث شرکت  اما  فروغ هم حاضر   بود؛  انکار   نیست.«  قابِل  »واقعیت  گفتم: 
رفیِع  جایگاه  به  بنویسد،  را  حقیقت  و   بخواهد  باشد  آشنا  اخیر   ایران  سال  صد  ادبیات  با 

کرد. شاملو   اعتراف خواهد 
که تا  کاری پیله می کرد تا ته خط پیش می رفت. عجیب بود  شاملو   سمج بود. وقتی به 



نشانه شناسی سیمای شاملو
مجتبٰی عبداهلل نژاد

بود. در   اولین سال های دهۀ مخوف شصت  پانزده سالم  بار   که عکس شاملو   را دیدم  اولین 
آن  که  و داغانی  قیافه های درب   او   با  بود، سیمای  رایج  و   کراهت منظر، سکۀ  که شلختگی 
کشیده. چند  روزها مد شده بود خیلی فرق داشت، صورت درشت، موهای ُپرپشت، ابروهای 
دقیقه ای به عکس او   خیره شدم. هنوز   چیزی از   او   نخوانده بودم. فقط اسمش را شنیده بودم 
که  او   برایم تازگی داشت. رازی داشت  که شاعر   است؛ ولی چیزی در   سیمای  و   می دانستم 

کشید تا بفهمم. کرده بود. چه رازی؟ چند سالی طول  مسحورم 
نبود؛  دوربین دار   در   دسترس  گوشی  نبود.  مد  دیجیتال  هنوز   عکس   رفت،  شاملو   وقتی 
ولی شاملو   اهل عکس بود. قیافۀ فتوژنیکی داشت و   االن بیش از   هر   شاعر   بزرگ فارسی زبان 
یچه ای  یم. تحلیل نشانه شناختی سیمای شاملو   در   این عکس ها در دیگری از   او   عکس دار
است برای درک معنای غایِی شعر   و   زندگی شاملو. وسیله ای است برای شناخت روح زمانه ای 

که شاملو   در   آن زندگی می کرد.
آرایش موها، رنگ و   مدل لباس ها، طرز   نگاه ها، ژست قرار   گرفتنش در   مقابل دوربین و... 
همۀ این ها معنادار   است؛ ولی موضوع فقط عکس ها نیست. خود شاملو   هم سیمای باشکوهی 
داشت، آراسته، فاخر، مغرور. غرور   در ظاهر   چیز   بدی است؛ ولی شاملو   به غرور   معنای دیگری 
کرد. غرور   در   شعر   او، از   قطعنامه تا  که بار   معنایی غرور   را عوض  بخشید. اولین شاعری بود 
از   معنای زندگی بشر   است. ماهیت بشر   با همین غرور   تعریف می شود.     آستانه، بخشی  در



که زندگی ا ست مرگی 
حسن فّیاد

به تموم بازمونده های من بگین 

کنن؛ تو   عزام قرمز   تنشون 

چون هیچ معنایی وجود نداره

تو   قضیۀ مردن من. 

                                   ]لنگستون هیوز[

که  عالی  و   در   دانشسرای  بودم  آمده  بیرون  از   دبیرستان  تازه  سی،  دهۀ  اوایل  در   سال های 
در   آن  می خواندم.  درس  شد،  و   مستقل  جدا  تهران  دانشگاه  ادبیات  از   دانشکدۀ  بعد  کمی 
فریدون  و   سیاق  به سبک  و   سال خود شعرهایی  از   جوان های هم سن  سال ها مثل بسیاری 
پا  یه  را  و   خودم  بود  شده  چاپ  زمان  آن  در   مجله های  از   آن ها  بعضی  که  می سرودم  لی 

َ
تول

که شاملو   سردبیر   آن بود در   نزدیکی دانشکدۀ ادبیات بود  شاعر   می دانستم. دفتر   مجلۀ بامشاد 
به دانشکده،  از   رفتن  گرفتم قبل  روز   تصمیم  از   جلو   آن رد می شدم. یک  و   من اغلب روزها 
که از   چند شاعر   امریکایی  به دفتر   مجله بروم و   چندتایی از   شعرهای خودم و   ترجمه هایی را 
کرده بودم به شاملو   نشان دهم و   از   این راه با او   آشنا شوم. وقتی وارد دفتر   مجله شدم، شاملو   را 
و   در   حال  میز   کارش نشسته، سیگار   می کشید  زیرپیراهنی چروکیده پشت  با یک  که  دیدم 
ی صندلی کنار   میزش نشستم  آماده کردن مطالبی برای مجله بود. سالمی کردم و   به اشارۀ او   رو
گر   وقت دارد نگاهی  کردم ا و   چندتایی از   شعرها و   ترجمه هایم را به او   نشان دادم و   خواهش 



کمی نیست پاداش 
محمد قائد

   1    

احمد  اندازۀ  به  از   هیچ کس  بیستم  در   قرن  ایران  و   نوسرایان  نوجوها  در   میان  گفت  می توان 
ی خیلی زود متوجه می شویم  ی از   سبک احمد کسرو شاملو   تقلید نکرده اند. در   سعی برای پیرو
در   کالس  و   جزوه  گفتن  وعظ  به  نوشتار   تصّنعی  سبک  آن  باشد،  و   منظور   هرچه  مضمون 
و   اتل متل توتوله  خودمانی  یادی  ز جمال زاده  محمدعلی  سبک  در   مقابل،  می ماند.  اخالق 
بود. حتٰی شیفتگان مهدی اخوان ثالث نکوشیدند با طول و   تفصیل و   لفت و   لعاب خاص 
او   شعر   بگویند. با صدای  بلند خواندِن شعر   ُپردست انداز   نیما یوشیج و   تلفظ صحیح اسامی 
و   کلماتش هم دشوار   است، تا چه رسد به تقلید از   آن. نثر   شدیدًا حق به جانب جالل آل احمد 
کمه و   اعدام متجاسرین  بیشتر   به بخشنامۀ تلگرافی فرمانده ژاندارمری برای دستگیری  و   محا
کمتر   کسی بیش از   یکی دو   مطلب به  می ماند و   شاید )جز   عباس پهلوان در   مجلۀ فردوسی( 
آن شیوه نوشته باشد. سبک صادق هدایت همچنان مدرن است؛ اما تنها تقلید مشهور   از   نوع 
پاهای قطع شده و   جنین ها در   شیشۀ الکل  روایت بوف کور   او، ملکوت بهرام صادقی با دست و
و   فضای مالیخولیایی، به مرحمت منتقدان ادبی نامش در   گوشه کنار   مانده است. آن آدم ها 
از   نظر   فکری در   روزگار   خویش بسیار   الهام بخش بودند، از   نظر   الگوی نوشتن نه همواره به آن 

اندازه.
مفهوم زمان از   جمله اختراعاتی است که انسان فکرش را با آن بسیار   مشغول می کند. خیام 



گذرگاه چهل ساله شاملو و اخوان: مشعل داران 
کاخی مرتضٰی 

شهریور  در  شعر   خوشه  شب های  و   به ویژه  چهل  شعر   در   دهۀ  شب های  برگزاری  در   جریان 
که شاملو   در   لندن مجلۀ ایرانشهر   را  1347 از   نزدیک با شاملو   آشنا شدم؛ اما از   سال  13۵7 
مشترک  دوستان  از   طریق  مرا  تلفن  شماره  کردم.  او   پیدا  با  نزدیک تری  رابطۀ  منتشر   می کرد 
کار   می کردم و   ارتباط با شاملو   که  گرفت. آن زمان در   سفارت ایران  یافته بود و   با من تماس 
که  حد  همین  حتٰی  خطرساز   باشد؛  برایم  می توانست  بود  پهلوی  یم  رژ برجستۀ  از   مخالفین 
او   را می دیدم عبور   از   خط قرمزهای وزارتخانه بود؛ اما به هر   حال، با وجود همۀ خطرها مرتب 
با آیدا میهمان من بودند و   از   این بابت شادمان  در   خانه می دیدمش و   گاه چند روز   متوالی 

که شاملو   رخت سفر   از   جهان بست. و   مفتخر   بودم. دوستی ما دهه ها پایدار   بود، تا روزی 
که  را  باری  تحمل  جسمش  نبود.  خودش  مراقب  نیست.  از   او   در   یادم  تصویرم  آخرین 
کردند  قطع  را  پایش  وقتی  می کرد.  جفا  جسمش  با  اخوان  همچون  نداشت.  می نهاد  بر   آن 
و   به  شد  مرخص  ندیدم.  در   خودم  او   را  دیدار   با  توان  بود  ایرانمهر   بستری  و   در   بیمارستان 
به  نشد  راضی  دلم  جنگیدم  خودم  با  هرچه  ولی  بودم؛  دلتنگش  رفت.  در   دهکده  خانه اش 
ی صندلی چرخدار   دید؟ یادهای گذشته جگرم  دیدارش بروم. مگر   می شد شاملو   را نشسته رو
آمد  احمد  برداشت.  را  گوشی  همسر   نازنینش  کردم.  کفایت  تلفنی  تماس  به  می زد.  آتش  را 
کردیم. احمِد همیشگی نبود. شاد و   شنگولِی ذاتی اش را  آن سوی خط. سالم و   احوال پرسی 
در   صدایش حس نکردم. سخت عصبانی بود. گفتم: »چه شده احمد جان؟« گفت: »مرتضٰی! 



شاملو در سه تجربه
کردوانی کاظم 

   1    
   شیوۀ نگارش خط فارسی« چگونگی تشکیل »شورای بازنگری در

عنوان  با  منتشر   کرد  مقاله ای  آدینه  در   نشریۀ   1371 در   سال  کابلی  ایرج  بزرگوارم  دوست 
»فراخوان به فارسی نویسان و   پیشنهاد به تاجیکان« 1

بودم.  رفته  کوه نوردی  به  همیشگی  عادت  به  روزی  پنجشنبه  بود.   1371 تابستان  اوایل 
آن  از   دست رفته ام دکتر   علی محمد حق شناس هم هر   از   گاهی می آمد درکه.  نازنین دوست 
که چند روز   پیش از   آن به  گفت  پنجشنبه هم پس از   حال  و   احوال پرسیدنی های همیشگی 
دیدن شاملو   رفته است و   حامل پیامی است از   شاملو   به من. شاملو   پیام داده بود که از   جمعی 
کنیم. پیش از   آن  کابلی و   پیشنهادش بحث  کنم تا دربارۀ این نوشتۀ ایرج  کار   دعوت  خبرۀ 
کرده  که در   آن مطرح شده بود با چند تن از   دوستان صحبت  هم دربارۀ این نوشته و   موضوعی 
کمال میل پذیرفتم. بالفاصله به  بودم و   موضوع مطرح شده در   آن برایم بسیار   جذاب بود. با 
کوتاه با همان  گفتم: »علی جان! خودت یکی از   این جمع، قبول؟« با تأملی  دکتر   حق شناس 
خندۀ شیرین همیشگی اش و   در   حالی  که حرف ها را می کشید، گفت: »باشه آمو.« پس از   چند 

که در   همان زمان ها میان تاجیکان، پس  1. آدینه، مرداد 1371، شمارۀ 72، صص 49 - ۵۵. شاید یادآوری این نکته ضروری باشد 
ی سابق و   تشکیل دولت مستقل تاجیکستان، بحثی در   ضرورت تغییر   خط سیریلیک به خط فارسی درگرفته بود؛  از   جدایی از   شورو
کنند و   از   قرار، سال 199۵ را به  نام سال استفادۀ  که دوباره الفبای خط فارسی را انتخاب  گرفته بودند  حتٰی در   سال 1989 تصمیم 

که بیرون از   موضوع بحث ماست دوباره به خط سیریلیک برگشتند. کرده بودند؛ اما بعدًا به دالیلی  کامل خط فارسی تعیین 



انسان زیست، ملول از   دیو   و   دد
   منفردزاده اسفندیار

 
   1    

آسان تر   می شد.  یستن  ز انسان  بود،  ممکن  بی حصر   و   استثناء  همگان  اندیشۀ  گر   بیان  ا
شاملو، شاعر   آزادی، چه هوشیارانه جغرافیای »جهان سوم« را به نام »کشورهای جهان سوم« 
نیویورک  قلب  متولد  از   جمله  جهان  همه جای  متولد  را  سوم«  »جهان  مردم  باور   نداشت. 
از   مردم  بخشی  همراهی  به  »داعش«  دست  به  کشتار   انسان ها  شاهد  امروز   ما  می دید.  هم 
پایی جهان سوم« هستیم. برای رفع تبعیض، برابری و   رهایی انسان، »داعش«  بی آینده و   »ارو
استقرار   »حکومت اسالمی« را در   جهان تبلیغ می کند و   با این ایدئولوژی توانسته است از   میان 

کند!  پایی ها سربازگیری  جواناِن سرکوب شده و   ناامید »همۀ جهان سوم« از   جمله ارو
یستِن هم زمان در   کنار   فرهنگ یاران، فرهنگ سازان و   آموزگارانی  خوش شانسی نسل من، ز
چون احمد شاملو، ابراهیم گلستان، اسماعیل خویی، غالمحسین ساعدی، سهراب سپهری، 
که حضور   شریف و   انرژی بخش  نعمت آزرم و   دیگران بود. آموزگاران عشق و   شرف و   آزادی 
گاهی های  و   آ تجربه ها  یافت  در نمی شد،  ممکن  گر   دیدارشان  و   ا می کشیدیم  نفس  را  آن ها 
آنان، جدا از   درستی یا نادرستی باورهاشان، مشکل نبود. آنان توانستند با تالش ها و   گاه همراه 
با تحمل رنج های بسیار، آموخته ها و   تجربه های خود را با نسل ما در   میان بگذارند و   انتخاب 

کردند. که آن ها  کاش خط قرمزهایی نبود تا ما هم چنان می کردیم  گذار   کنند.  را به ما وا
ماندگاری و   جاودانگی شاعر   آزادی تنها برای زیبایی آفرینی های شاعرانۀ او   نبوده است. 



که ما را رها نمی کند شاعری 
اسماعیل نوری عالء

که  است  روزگارانی   زنده تر   از   تمام  کنون  ا و   نیز   پیامش  محبوبیتش  ندارد.  را  ما  ترک  قصد   
این  و   رفته رفته  کنون  و   ا است  کرده  پنهان  در   شعرهاش  را  جادویی  رمزی  گویی  یسته؛  می ز
در   همۀ  است،  گفتن  سخن  در   حال  او   مدام  آشکار   می سازد.  بر   ما  را  خود  جادو   عجایب 
کانال های تلویزیونی و   ایستگاه های رادیویی و   نیز   در   بی شمار   پایگاه و   روزنوشت اینترنتی، 
که یک ایرانی زندگی  بی آنکه مخاطبانش خسته یا بی عالقه شوند. و   کتاب هایش در   هرکجا 

کند یافت شدنی ا ست.
پیام او   آزادی است و   عشق. هرچیز   دیگری فقط در   این آینه هویت می یابد. در   اندیشه اش 
نام  ستمگری  می شود.  و   ناواقعیت  واقعیت  دوگانگِی  به  تبدیل  و   نفرت  عشق  دوگانگِی 
صدا  محو   شود.  لطیف  در   هوای  یکی  آن  تا  ید  بیاور را  یکی  این  است.  آزادی  دیگر   غیاِب 
و   سکوت، رقص و   بی حرکتی، هیجان و   نومیدی، مرد و   زن، خدا و   انسان، همه در   رقصی 
انکار  که  می کند  او   ادعا  یکدگر   می چرخند.  بر   گرد  کتاب هایش  صفحات  در   میان  پیچان 
یکِی ارواِح تشنه به خون حکم می رانند. می توان شعرش  که بر   تار دیکتاتورهای ترسویی است 
شگفت انگیزترین  روشِن  بر   طلوع  را  درهایش  یکی  تار تا  برخواند  جادویی  وردی  همچون  را 
که  آنجا  پرتاب می کند،  به سوی عاشقش  را  که دختری شکوفه ای  آنجا  یاهامان بگشاید،  رؤ
بر   پنجرۀ  که  آنجا  بازگردند،  عزیزانشان  سوی  به  تا  می دهد  فرصت  پنهان شده  مردان  به  مه 
گل های بهار   می شکوفند و   اسبی در   ابرهای تخیِل شاعر   یورتمه می رود، آنجا  اعدام شدگان 



شاملوی من یافته
یداهلل مفتون امینی

 
یابی جایگاه و  گروه بندی می کنند و به ارز محققان و اهل فن از منظر های مختلفی شاعران را 

گروه جای داد:  گمانم از یک چشم انداز می توان شاعران را در سه  هنر آنان می پردازند. به 
1. شاعر   مهم

2. شاعر   خوب
3. شاعر   بزرگ

که نقطۀ عطفی رقم زده و   جریان ساز   شده است، مثل نیما  شاعر   مهم در   نگاه من آن است 
کرد. از   این منظر، شاعر   مهم ما  کار   نیما را انکار   کند؛ او   بدعت گزاری  یوشیج.  کسی نمی تواند 

در   قرن بیستم نیماست. 
مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و   سهراب سپهری که سرآمداِن شعر   معاصر   به شمار   می روند 

که مقامی فروتر   از   شاعر   بزرگ است. در   این طبقه بندی در   زمرۀ شاعران خوب قرار   می گیرند 
و   شاعر   مهم  شاعر   خوب  شاعر   بزرگ،  و   لزومًا  است  شاعر   بزرگ  میانه  شاملو   در   این 
دارد،  شعر   کالسیک  دارد،  شعر   نیمایی  است،  الگویی«  »چند  شاملو   شاعری  هست.  هم 
که من نه آن را سپید بلکه »شاملویی« می نامم. مضمون های شعری  شعر   سپید دارد و   شعری 
کندگی ندارد و   تقریبًا در   بیان همۀ این ساحات موفق بوده است.  او   متعددند؛ ولی شعر   او   پرا
گهان تسخیر   می کند. تأثیری  شعرش بر   چهارگوشۀ دل آدمی چنگ می افکند و   وجود آدمی را نا
گذاشت به هیچ وجه با دیگر   شاعران قابل قیاس نیست.  که او   بر   جریان شعر   معاصر   فارسی 
کسانی او   را بزرگ ترین شاعر   ایران بعد از   عصر   حافظ شمرده اند؛ و   در   مقابل، کسانی دیگر   این 



جان و   جهان و   زندگی اش وقف شعر   بود
نعمت میرزازاده ) م.آزرم(
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نخستین دیدار

گفت:  برداشتم.  زد.  زنگ  در   مشهد  ما  تلفن خانۀ  امرداد سال 1347  از   روزهای  عصر   یکی 
چون  است؛  صالحی  فریدون  کردم  گمان  کردم.  تردید  ابتدا  شاملو   هستم.«  احمد  »من 
گفتم:  می کند.  شوخی  فکر   کردم  تقلید  کند  را  صداها  می توانست  و   خوب  تئاتر   کار   می کرد 
ید تا من تلفن بزنم خدمتتان؟«  کجا تشریف دار »صدای شما از   تلفن خوب به من نمی رسد، 
گفت: »من مشهد منزل آقای جلوه هستم.« پس خود شاملو   بود. نشانی را گرفتم و   رفتم سراغش 
که  بود  با شاملو   نداشتم. زمانی  یخ هیچ آشنایی حضوری  تار از   این  و   آوردمش خانه. پیش 
شاملو   خوشه را منتشر   می کرد. من هم آن  وقت سردبیر   ماهنامۀ ادبی هیرمند در   خراسان بودم. 
گذشت آیدا هم آمد. در   مجموع نزدیک بیست روز نزد ما در   مشهد ماندند.  که  یک هفته 
ی پروژۀ آداب و   رسوم سنتی  شاملو   تابستان سال های 1348 و   1349 باز   هم به خاطر   کار   رو
باز.  و   فرصِت  و   راننده  با یک ماشین جیپ  آمد  به مشهد  ایران  تلویزیون ملی  برای  خراسان 
قطور   دربارۀ  کتاب  یک  اندازۀ  به  محّصل  راشد  محمدرضا  دانشورم  دوست  هست  یادم 
فولکلور   بیرجند مطلب و   یادداشت فراهم آورده بود و   با بزرگواری به من سپرد و   گفت: »اینها را 
به آقای شاملو   بدهید.« وقتی آن همه یادداشت را به شاملو   دادم باورش نمی شد و   خیلی دلش 

می خواست راشد محصل را ببیند. 



شاعر   قریحه و   ابتکار
احسان یارشاطر

گرامی ام آقای سعید پورعظیمی )که مقالۀ   کوتاه را به خواست همشهری عزیِز   این یادداشت 
مفّصل احمد شاملو   در   دانشنامۀ ایرانیکا به قلم توانمند ایشان است( می نویسم:

که پس  که در   دورۀ درخشانی از   شعر   فارسی  احمد شاملو   یکی از   شاعران برجسته ای بود 
از   نیما یوشیج پیش آمد و   از   جمله فریدون مشیری، نادر   نادرپور، مهدی اخوان ثالث، فروغ 
کرد  ایفا  و   چند شاعر   دیگر   در   آن حضور داشتند نقش برجسته ای  فرخزاد، سهراب سپهری 
گر   شعر، صاحِب آهنگ باشد وزن و   قافیه، به معنی مرسوم، در   آن ضروری  که ا و   نشان داد 
آن ها  بدیع.  و   فرم های  مضمون  تصویر،  تخیل،  و   دارای  است  او   آهنگین  شعرهای  نیست. 
زیِر   هم می نویسند متوجه جنبه های دیگر   شعر   او   نیستند  را پلکانی  از   او   متنی  که به تقلید 
کتسابی نیست  که ا و   عمر   خود را تلف می کنند. در   شعِر   اصیل و   ناب یک عمق هنری هست 
و   به قوِل حافظ »خداداد« است. این عنصر   در   شعر   شاملو   هست و   همین قریحه او   را یکی 

کرده است. از   بزرگان شعر   معاصر   فارسی 
که به فارسی برگردانده نخوانده ام؛ اما تعدادی از   ترجمه هایش  داستان ها و   رمان هایی را 
که منتشر   می کرد در   دهه های چهل و   پنجاه خواندم و   لذت  تی  از   شاعران جهان را در   مجال

که فارسی را بسیار   خوب می داند. بردم؛ از   عهده برآمده بود و   مشخص بود 
میراِث  حفظ  به  اول،  در   درجۀ  که  است  عظمتی  کار   با  بگویم  باید  کوچه  کتاب  دربارۀ 
زبانی و   فرهنگ عامیانۀ فارسی در   قالب اصطالحات و   حکایات و   ضرب المثل ها و   باورها 



کار   زمانۀ ما کیمیا
   اوجی منصور

دهه های  چهل و   پنجاه را از   ُپربارترین ادوار سرنوشت ساز   هنر   این مملکت در   همۀ زمینه ها 
به  بود.  به حق، احمد شاملو  این دوران،  افراد  و   تأثیر گذارترین  از   اصیل ترین  دانسته اند. یکی 
او   در   چشم ما جوان ترها  که دست می زد به طال تبدیلش می کرد. هر   کار   و   حرکت  هر   کاری 
در   اینجا  و   آن عزیز   خاطره ها  دارم.  از   این دوران  تا بخواهید  و   من  بود  و   شگفت  بدیع  تازه، 
و   در   رابطه با او   پنج خاطره را از   دهۀ چهل می آورم و   یک خاطره از   دهۀ پنجاه و   بقیۀ خاطرات 

گر   عمری بود. را می گذارم برای بعد و   بعدها، ا
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در جست وجوی شاعر   آینده

را  شعرهایم  بود.  شده  خوشه  در   مجلۀ  هنری  شاملو   سردبیر   صفحات   1346 در   سال 
می فرستادم و   چاپ می شد. در   زمستان این سال به تهران رفتم و   به خدمت ایشان رسیدم. 
کرده بودم  ی ترجمه  که از   یک شاعر   چینی به نام وانگ وو خوشه شعرهایی را  در   دفتر   مجلۀ 
کرده بودم. آن ها را  کرد. شعرها را از   انگلیسی ترجمه  برایش خواندم؛ شاملو   ترجمه ها را تأیید 
از   من گرفت و   در   شمارۀ بعد مجله با صفحه آرایی زیبایی به چاپ رساند و   مرا به ادامۀ ترجمه 
لی بو   و   دوفو،  چین،  دو   شاعر   بزرگ  در   ترجمه هایم  خوشه  بعد  در   شماره های  کرد.  تشویق 
فراموش  ترجمه ها  و   ادامۀ  پیگیری  برای  شاملو   را  گرم  تشویق های  هیچ وقت  کردم.  معرفی  را 



شاملو   در   ایرانشهر
حسین باقرزاده

 
آقای پورعظیمی عزیز!

روایت  شاملو   در   آن  و   نقش  ایرانشهر   لندن  هفته نامۀ  دربارۀ  که  خواسته اید  از   من 
گنجانده شود. من البته بارها  ید  که در   دست دار خودم را بنویسم تا در   مجموعه ای 
کار   بوده ام، ولی به دالیلی به انجام آن موفق نشدم. یکی از   این دالیل  در   اندیشۀ این 
نگاهی  که  ادبی  جامعۀ  و   به خصوص  روشنفکری  جامعۀ  که  بود  من  احساس  این 
از   روایات  را در   هاله ای  آنان  بزرگان شعر   و   ادب دارد ترجیح می دهد  تقدس آمیز   به 
یک طرفه و   مطلوب در   ذهن خود نگه دارد و   نیازی به روایات دیگر   احساس نکند؛ 
شناخت  آن  و   به  شناخت  یه  زاو از   یک  نگاه  با  فقط  می توان  را  پدیده  کدام  وگرنه 

کرد؟  اعتماد 
دوران ایرانشهر   شاملو   یکی از   برجسته ترین دوره های زندگی فرهنگی و   سیاسی 
که چرا خاطره نگاران و   تذکره نویسان شاملو   )به شمول  او   بود. حال پرسیدنی است 
کرده اند  یاد  دو   جمله  یکی  با  و   مثاًل  کوتاهی  صورت  به  فقط  دوران  از   این  او(  خود 
از   آن  گذشته  سال  و   هفت  سی  در   طول  و   راستی  می گذرند؟  و   از   آن  و   می کنند 
که ده ها مقاله و   کتاب دربارۀ شاملو   و   زندگی او   نوشته شده و   در   آن ها  کنون  زمان تا
کوتاهی( یاد شده است، چرا هیچ یک از   نویسندگان آن ها  از   دوران ایرانشهر   نیز   )به 
به صرافت آن نیفتاده است که عالوه بر   روایت شاملو   روایت دیگری را که چشم اندازی 

متفاوت را عرضه می کند بجوید و   حقیقت را فدای تقدس گرایی خود نکند؟
و  برجسته  انسان های  همۀ  و   مانند  بود  بزرگی  و   ادیب  برجسته  شاملو   انسان 



شِب بی روزِن هرگز
مسعود بهنود

 
که قصه های  با منوچهر   شفیانی، جوان خوش صورِت خوش باطن بسیار   با ذوق  آشنایی من 
که ما می خواندیم )و   متأسفانه بعدًا هم من ندیدم چاپ شود( به  کوتاه خیلی خوبی می نوشت 

سال های مجلۀ خوشه برمی گردد. باید برگردم به سال های خوشه. 
دیدن  روشنفکر   به  دفتر   مجلۀ  بود  اسالمیه،   آمده  اشرف الملوک  شاملو،  اول  همسر  روزی 
که چرا جایی شرح حالی  اعتراض  به  کرد  کرد شروع  مرا معرفی  فریدون  و   تا  فریدون مشیری 
کرده  که تازه با شاملو   ازدواج  از   شاملو   نوشته ای و   فقط از   طوسی حائری نام برده ای و   البته آیدا 
ی خانقاه و   کنار   چاپخانۀ  که رفتم به دفتر   خوشه، در   همان روبه  رو بود. همین ماجرا سبب شد 
بلند  صدای  بودند.  هم  و   منوچهر   آتشی  ساعدی  و   غالمحسین  یابندری  در نجف  خوشه. 
همان  که  گوالم،  حسین  شاملو   با  و   شوخی های  می رسید  گوش  به  عمو   نجف  قهقهه های 
دکتر   ساعدی باشد، این آمدن بود و   دیگر   ماندم تا آخرین روزهای خوشه. برایم حادثه ای بود 

و   بخش مهمی از   زندگی ام. همان جا با همۀ اهل ادب و   هنر   آشنا شدم.
روز   که  یک  روشنفکر   کار   می کردم.  و   در   مجلۀ  بودم  دانش آموز   دبیرستان  موقع  آن  من 
که جوانی  از   چاپخانۀ خوشه بیرون می  آمدم یکی از   کارکنان حسابداری خوشه آمد پیش من 
کرد. تقریبًا  هم همراهش بود و   از   همان اول چشمان روشن و   چهرۀ مهربانش توجهم را جلب 
هم سن و   سال بودیم. او   مرا می شناخت. با هم از   در   چاپخانه تا شاهرضا یک ساعتی رفتیم 
که در   فردوسی می نویسد و   قباًل  و   گپ زدیم و   مأنوس شدیم. شفیانی در   میان سخن شرح داد 



کم نداشت یگانه بود و هیچ 
ضیاءالدین جاوید

 
در   دوران دانشجویی ام دانشکدۀ معماری مسابقه ای برگزار   کرده بود و   همۀ دانشجویان کارهای 
ارائه می کردند. محمدامین  تزئینی و...  و   دکور   و   هنرهای  از   نقاشی و   مجسمه سازی  را  خود 
یا« را برای طراحی به  که از   دوستان شاملو   بود شعرهای »پریا« و   »دخترای ننه در میرفندرسکی 
کتاب منتشر   شوند. من از   همان زمان عالقۀ  گذاشت و   قرار   شد آثار   برتر   در   یک جلد  مسابقه 
مفرطی به جهان شعر   و   ادبیات داشتم. بسیاری از   شعرهای نیما یوشیج و   شاملو   و   مهدی 
تا  با ولع در   خیابان می خواندم. در   فاصلۀ صبح  کور   را  بوف  از   حفظ داشتم.  را  اخوان ثالث 
کردم؛ اما جزو   ده نفر   نخست برگزیده  کسب  کردم و   نمرۀ مورد نظر   را  ظهر   کار   طراحی را تمام 
گاهی شاملو   کتاب را منتشر   کنند، میرفندرسکی  نشدم. با توجه به اینکه اجازه نداشتند بدون آ

گفته بود: »از   خود شاملو   می خواهیم بیاید و   خودش ده طرح برتر   از   شعرش را برگزیند.« 
چند روز   بعد شاملو   به دانشکدۀ معماری رفته بود و   در   پاسخ میرفندرسکی برای انتخاب 
برترین آثار   گفته بود: »اینا هیچ ربطی به شعر   من نداره و   به درد سالن پذیرایی می خوره.« بعد 
کرده اند؛  کشیده شده؟« می گویند: »صد و   پنجاه نفر   شرکت  پرسیده بود: »همین تعداد طرح 
اما فقط این آثار   برجسته و   قابل عرضه است.« شاملو   درخواست می کند همۀ آثار   را از   نزدیک 
که  کسی  و   می گوید: »تنها  ی طرح های من می گذارد  آثار، دست رو ببیند. در   حین تماشای 
کرده.«  که با خطوط ساده همه چیز   را بیان  کارهاست  کرده نقاش این  شعر   مرا فهمیده و   حس 
گرفته  شماره تماس مرا از   میرفندرسکی می گیرد و   طرح ها را با خود می برد. با منزل ما تماس 



جانی سراسر دریغ 
عباس جوانمرد

که با طوسی حائری زندگی  خاطرات من از   شاملوی عزیز   بیشتر   مربوط به سال هایی می شود 
می کرد و   در   تهران پارس، نزدیک منزل ما اقامت داشتند. احمد شب ها از   دفتر   مجله یا همراه 
که با هم  کار   ما تمام شود  طوسی و   یا تنها به محل تمرین ما می آمد و   مدتی منتظر   می ماند تا 

یم و   به خانه بازگردیم.  یم شام بخور برو
کار   بهرام  به یاد دارم در   آن ایام مشغول تمرین و   آماده سازی یک نمایش عروسکی بودیم که 
کش حرکت  کار   مشکلی بود؛ چون عروسک ها را با نخ و   یا  بیضایی بود. نمایش های عروسکی 
می دادیم و   احمد بارها به من توصیه می کرد و   می گفت: »تو   خیلی خودتو   اذیت می کنی، داری 
کن!« و   من می گفتم:  پدر   خودتو   درمی آری. بیا یکی از   کارای ساعدی رو   بردار   و   خودتو   راحت 
کار   صبر   کنی.« سرانجام روزی  کار   است و   تو   باید برای دیدن نتیجۀ نهایِی  »این هنوز   اوایل 
کار   نمایش عروسکی آماده شد احمد را خبر   کردم و   پس از   اجرا راضی شد و   خوشش آمد. که 

که دور   هم جمع بودیم احمد از   من می خواست خاطرۀ »مّمد آقای بوستانی«  شب هایی 
که خیلی خوب تعریف می کرد  کنم تا بعد خودش داستاِن معلم حسابش را  را برایش تعریف 
که  طوری  می رفت؛  یسه  ر هربار   از   خنده  ماجرا  این  از   صدبار   شنیدن  او   پس  بازگو   کند. 
و   در   این  می کرد  تعریف  یاضی اش  ر از   معلم  را  خاطره اش  بعد  می شد.  کبود  خنده  از   فرط 
که نام بچه ها  یاضی  مان دفترچۀ چرک و   کثیفی داشت  کار   فوق العاده بود. می گفت: »معلم ر
کبر   پسِر   حسن.  ا یعنی  کبِر   حسن  ا مثاًل  می کرد؛  صدا  پدرشان  نام  با  بلکه  فامیل،  نام  با  نه  را 



دردانۀ قرن ما
ابراهیم حقیقی

و   اخوان ثالث  نیما  با  شعر   معاصر،  کتاب های  با  که  وقتی  در   دبیرستان  تحصیل  در   دوران 
خواندن  اشتیاق  هفته  کتاب  با  شدم.  ستایشگر   ایشان  شدم،  و   شاملو   آشنا  فرخزاد  و   فروغ 

نوشته های شاملو   و   دیدن تصویرسازی های مرتضٰی ممیز   انتظار   هر   هفته را شیرین می کرد. 
گرافیک  کار   طراحی  کودکان و   نوجوانان به  که در   کانون پرورش فکری  روزگاِر   دانشجویی 
گرم شاعر   همه را با حافظ و   موالنا آشتی داد و   فهمیدیم  که صدای  مشغول شدم، هنگامی بود 
و   شور   و   حضور   ُپررنگ  شعر   انستیتو   گوته  شب های  خواند.  باید  چگونه  او   را  شعِر   خود  که 

شعر   در   جامعه و   سروده های نو   به نو، می رفت تا قله های شعر   معاصر   فارسی را بلندتر   کند. 
و   هنگامی  امیرکبیر   در   کنار   رضا جعفری  انتشارات  در   مؤسسۀ  از   خدمت سربازی  بعد 
بارون  کار   تصویرسازی پرداختم، دو   کتاب  الفبا به  که با غالمحسین ساعدی در   کتاب های 

کردم و   اولین آشنایی ام از   نزدیک با شاملوی بزرگ اتفاق افتاد. و   قصۀ دروازۀ بخت را نقاشی 
که  شنیدم  سفر   کردم،  انگلیس  به  گرافیک  تحصیل  برای  که   13۵7 سال  در   نیمه های 
کن  سا من  اما  هستند؛  ایرانشهر   مشغول  کار   نشر   هفته نامۀ  به  در   لندن  شاملو   و   ساعدی 
گاهی در   صفحۀ  که  اسکاتلند بودم و   راه دور؛ پس، تصویرسازی هایی را برایشان می فرستادم 
که  اوایل سال 13۵8  از   ایران،  و   بی خبری  انقالب  اتفاق  به دلیل  آخر   مجله چاپ می شد. 
ی میز   دکۀ روزنامه فروشی ها  که هر   هفته رو کار   نشر   کتاب جمعه بود  بازگشتم، شاملو   دست به 
را  آن  و   صفحه آرایی  طراحی  اسپهبد،  علیرضا  عزیز   از   دست رفته،  هنرمند  و   دوست  بود 
که در آنجا مشغول  انجام می داد؛ تا اینکه روزی عسکری پاشایی به آتلیه ای در   خیابان صبا 



 یادآورد دیدارهایی با شاعر1
گوتین دومانچیچ درا

تهران  به  نو   از   ایتالیا  از   ظهر   سال  بعد  و   واتیکان،  نو   در   ُرم  سال  تعطیالت  از   گذراندن  پس 
نو   به تهران آمدم. دفتر   سازمان ملل  و   با آغاز   سال  گذرانده  بودم  را در   رم  کریسمس  رسیدم. 
متخصصان  بود.  رزرو   کرده  برایم  نو«  »پاسارگاد  نام  و   مجلل   به  کوچک  هتل  در   یک  اتاقی 
که می توانستی آن ها  کنان هتل بودند؛ جماعتی  سازمان ملل و   افسران ارتش امریکا دیگر   سا

را در   جای جای تهران ببینی.
کرد.  گرفت و  رشته کوه  البرز   و دماوند زیبا را سپیدپوش  یدن  بعد از   ظهر   سال نو   برف بار
را  خودم  می شد.  پنهان  برف  در   بازوان  که  دماوند  دل انگیز   از   قلۀ  منظره ای  بود:  تماشایی 
در   کشوری شگفت با مردمانی خون گرم و مهربان می دیدم. مرتب با خودم تکرار   می کردم اینجا 

کروات های اولیه. که اجدادم از   اینجا آمده اند:  آسیاست، جایی 
پس از   یک روز   اقامت در   تهران، به محل پروژۀ تحقیقاتی FAO  در   پل سفید مازندران رفتم. 
کوچک سنگده در   دامنه های  که با حمایِت بانک جهانی و   سازمان ملل در   روستای  پروژه ای 
رشته کوه البرز   به منظور   احیا و   بهره برداری از   جنگل های آن منطقه اجرا می شد. من مجرِی 
در  بین المللی  و   دو   متخصص  و   بیست  داشتم  فرانسوی  همکاری  بودم،  طرح  متخصص 

زمینه های مختلف همراهی مان می کردند. 
شاعران  با  بودم  بسیار   عالقه مند  از   آغاز   پروژه  پس  و   به خصوص  ایران  به  از   آغاز   سفرم 

1. ترجمۀ سعید پورعظیمی.



زیرآبی غیبش زد
مجید روشنگر

   1      
شب استثنائی

داشتیم  شاملو   در   برکلی  دیگر   با  و   دوستان  فّیاد  حسن  اتفاق  به  که  دیداری  در   آخرین 
کند،  گانه ای چاپ  که به جای پخش نیروها و   اینکه هرکس دفتر   و   مجلۀ جدا کرد  نصیحتمان 
که در   حد مقدور   و   ممکن این  که تالش ها در   یک جا متمرکز   شود؛ و   از   ما شنید  بهتر   است 

گرفت. گوش خواهیم  نصیحت را به 
که  بود  واقعه ای   )UCLA( در   لس آنجلس  کالیفرنیا  شعر   شاملو   در   دانشگاه  شب 
واقعه ای  عنوان  به  کالیفرنیا  مقیم  ایرانیان  و   فرهنگی  و   ادبی  هنری  فعالیت های  یخ  در   تار
نخستین بار   در   شب  برای  در   لس آنجلس  کالیفرنیا  دانشگاه  شد.  خواهد  بی نظیر   ثبت 
یس« را در   اختیار   ایرانیان گذاشته بود. گنجایش این تاالر   در   حدود  شعرخوانی شاملو   تاالر   »رو
گر   من خود در   آن شب حضور   نداشتم و   کسی حضور   این جمعیت انبوه  سه  هزار   نفر   است. ا
یاد  شب  از   این  اغراق  با  که  می کردم  گمان  می کرد،  شاملو   تعریف  شعرهای  شنیدن  برای  را 

می کند.
و   بزرگداشت  شعرخوانی  شب های  گذشته،  سال  ده  در   طول  هر   ماه،  دانشگاه  در   این 
به حق،  نیز،  آن ها  از   همۀ  که  و   می شود  برگزار   شده  بسیاری  و   هنری  ادبی  کنگره های  و 
که از   شب شعر   شاملو   به عمل آمد بی نظیر   و   یگانه بود.  استقبال شده است؛ اما استقبالی 



کوچه در   پیچ و خم های کتاب 
محمود امیدساالر

 
که در   علم فولکلور   یا به قول امروزی ها »فرهنگ عامه« تخصص  آثار   محققینی  با  در   قیاس 
دارند، از   قبیل دکتر   علی بلوکباشی، محمد جعفری قنواتی، احمد وکیلیان و   حتٰی تألیفات 
از   پیش کسوتان  که  و   انجوی شیرازی  و   صادق هدایت  مانند محمدعلی جمال زاده  کسانی 
شاملو  از   شهرت  کوچۀ  کتاب  شمار   می روند،  به  عوام  فرهنگ  در   مورد  تحقیق  یا  جمع آوری 
که شاملو   را  کسانی  گوش همۀ  بیشتری برخوردار   است؛ به عبارت دیگر، عنوان کتاب کوچه به 
که وکیلیان و   انجوی شیرازی  که مجموعه های متعددی  می شناسند خورده است؛ در   حالی 
از   فولکلور   ایران فراهم آوردند، یا تحقیقات ارزندۀ بلوکباشی و   جعفری قنواتی و   دیگران برای 
کثر   ایرانیان ناآشناست و   فقط اهل فن با آن ها آشنایی دارند. علت معروفیت کتاب کوچه البته  ا
که از   اهم شعرای نوپرداز   زبان فارسی به شمار   می رود. در   این مقاله  اهمیت نویسندۀ آن است 
کتاب را در   حیطۀ  که ارزش این  یم و   می خواهیم  ما صرفًا با بررسی این اثر   شاملو   سر   و   کار   دار
شاملو   از   قبیل  دیگر   کارهای  جنبه های  به  از   ورود  بنابراین  کنیم؛  یابی  فولکلور   ارز محدود 
که  در   مواردی  و   فقط  می کنیم  خودداری  و   جز   آن  و   روزنامه نگاری  متن  شعر   و   تصحیح 
تواند  فایده ای  خودمان  بحث  مورد  مطلب  تفهیم  یا  دیگر   او   در   توضیح  ذکر   فعالیت های 
گزیریم؛  از   بیان مقدماتی نا از   ورود به   اصل مطلب  کرد. پیش  داشت به آن ها اشاره خواهیم 
کلی از   فولکلور   یا فرهنگ عامه به دست دهیم و   دوم  که یک تعریف  اولین این ها این است 
یم تا  یخچۀ بسیار   کوتاهی از   جمع آوری فرهنگ مردم در   ایران آشنا ساز اینکه خواننده را با تار



کوچه« تا کتاب کوچه از »کتاب 
علی بلوکباشی
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نگاهی به فرایند شکل گیری دانشنامۀ فرهنگ عامۀ ایران

کلمات  کار   بردن  و   به  و   زبان  و   تحقیق در   فرهنگ  کنکاش در   زندگی تودۀ مردم  دو   نگرش 
کاری حقیر   و   بی ارزش می شمردند و   پرداختن به آن را دون  و اصطالحات عوام را قدمای ما 
که  کمتر   نوشته ای را می یابیم  گذشتگان  ی، در   آثار   مکتوب  شأن خود می انگاشتند؛ از   این رو
برتابندۀ احواالت طبقات پایین جوامع ایران و   ویژگی های زندگی اجتماعی و   فرهنگی و   زبان 

کوچه و   بازار   و   مردم روستا و   عشیره باشد.  و   باورها و   آداب و   رسوم مردم عادی 
مردم  عامۀ  از   فرهنگ  و   بخشی  شده  تألیف  طور   اتفاقی  به  که  قدیمی  اثر   ارزندۀ  یگانه 
جمال  آقا  نوشتۀ  ننه،  کلثوم  یا  عقایدالنساء  رسالۀ  بازگو   می کند،  را  ایران  سنتی  جامعۀ 
دورۀ  ایرانی  زنان  و   اقوال  و   آداب  از   رفتار   و   عقاید  پاره هایی  رساله  این  است.  خوانساری 
آقا  بازمی نماید.  حضور   نداشتند  ایران  گذشتۀ  و   نویسندگان  در   آثار   ادیبان  که  را  صفوی 
که به شوخ طبعی  کن در   اصفهان بود  جمال خوانساری از   فقها و   علمای بزرگ دورۀ صفوی سا
اعمال  دادن  جلوه  و   خفیف  مزاح  قصد  به  را  رساله  او   این  داشت.  شهرت  و   بذله گویی 
شرعی  و   قوانین  اصول  خالف  که  آنان  و   عمل  عقیده  دادن  و   نشان  اصفهانی  زنان  و   اقوال 
سبک  و   سخره آمیز   و   به  طنزگونه  زبانی  با  بود،  علما  و   فتوای  رأی  با  و   در   تقابل  می نمود، 
و   سیاق توضیح المسائل بیان می دارد. هم زمانان آقا جمال برای این نوشته ارزش و   اعتباری 



روایت شاملو   از   افسانه های ایرانی
محمد جعفری قنواتی

 
گاه ارتباط چندانی  که  کوچه و   به مناسبت هایی  احمد شاملو   ذیل برخی مدخل های کتاب 
و   ناشر   کتاب  کرده  نقل  ایرانی  افسانه های  از   برخی  روایت هایی  ندارد،  مربوطه  نیز   به مدخل 
است.  منتشر   کرده  کوچه  کتاب  قصه های  عنوان  تحت  را  روایت ها  این  مجموعۀ  کوچه، 
یۀ  از   زاو و   دوم  فولکلورشناسی  یۀ  از   زاو یکی  کرد:  بررسی  می توان  یه  از   دو   زاو را  روایت ها  این 
سابقۀ  دربارۀ  کلی  توضیحی  زمینه ها،  در   این  دقیق  داوری  برای  ادبی.  متن  زیبایی شناسی 

بازنویسی و   نیز   روش های آن ضروری به نظر   می رسد.
از   بحثی  برای پیشگیری  به قدمت اختراع خط دارد.  بازنویسی متون داستانی سابقه ای 
می کنیم.  بسنده  ایران  یخ  در   تار موضوع  از   این  مثال  چند  به  فقط  زمینه  در   این  درازدامن 
بارها  که  هستند  کتاب هایی  از   جمله  و   بختیارنامه  سندبادنامه  و   دمنه،  کلیله  خدای نامه، 
و   بارها بازنویسی شده اند. حمزه اصفهانی در   موضعی از   کتابش از   هشت خداینامۀ متفاوت 
که  که خود در   دست داشته یاد می کند1 و   در   موضعی دیگر   از   قول یکی از   موبدان می نویسد 
و   دمنه  کلیله  است.2  بوده  کرده  جمع آوری  را  کتاب  از   این  متفاوت  نسخۀ  بیست  موبد  این 
نیز   پس از   آنکه از   سانسکریت به پهلوی درآمد، در   دورۀ اسالمی ابتدا به عربی ترجمه شد و   پس 
از   آن بارها به شکل نثر   و   نظم به فارسی برگردانده شد.3 از   سندبادنامه نیز   جدا از   روایت های 
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از   ترجمه تا ابداع
محمد بهارلو

 
است.  برانگیخته  مختلفی  بحث های  شولوخوف  میخائیل  آرام  شاملو   از   دن  احمد  ترجمۀ 
ترجمه  و   این  است  داشته  سیاسی«  »انگیزۀ  آرام  دن  از   ترجمۀ  شاملو   احیانًا  معتقدند  برخی 
دربارۀ  بتوان  کمابیش  را  ادعا  این  شاید  است.  به آذین  شاملو   با  سیاسی«  »تصفیه حساب 
با صراحت  به آذین چه بسا  یعنی  کتاب،  پیشین  مترجم  از   جمله  از   مترجمان،  کار   بسیاری 
گر   کسی کتابی مانند دن آرام  بیشتر   صادق دانست؛ اما چنین ادعایی چیزی را ثابت نمی کند. ا
کتاب هم اختالف  کرده است، ولو   با مترجم پیشین  که بالغ بر   دو هزار   صفحه است ترجمه  را 
او   را صرفًا »تصفیه حساب سیاسی«  ترجمۀ  اسم  بشود  نمی کنم  باشد، خیال  سیاسی داشته 
مجدد  گر   ترجمۀ  ا حتٰی  باشد؛  ادبی  می بایست  قاعدتًا  در   این باره  نظر   ما  وجهۀ  گذاشت. 
دن آرام را نوعی معارضه با ترجمۀ پیشین بدانیم. رسم معمول و   جاری برای »تصفیه حساب 
سیاسی« توسل به تمهیدات سیاسی، مثاًل نوشتن یک مقالۀ انتقادی در   شرح مواضع فکری 
زمان  سال  چند  به  که  ادبی  مبسوط  رمان  یک  کردن  ترجمه   نه  است،  حریف  و   اجتماعی 
»تصفیه حساب«  مقولۀ  پیش کشیدن  اصرار   به  چنانچه  این همه  با  نیاز   دارد.  یاد  ز و   زحمت 

کرد نه سیاسی.  باشد، آن را می توان نوعی معارضۀ ادبی محسوب 
نوشته،  کتاب  این  ترجمۀ  در   مقدمۀ  خودش  چنان که  آرام  دن  شاملو   از   ترجمۀ  مقصود 
که اساِس آن  زبانی  بوده است؛  نویسندگان فارسی زبان«1  به  روایی  زبان  نوعی »پیشنهاد  ارائۀ 

یار، 1382، ص 7 )یادداشت مترجم(.  1. میخائیل شولوخوف، دن آرام، ترجمۀ احمد شاملو، تهران، ماز



بلندقامِت ترجمۀ شعر
احمد پوری

 
گام  تجربۀ  او   با  است.  ایران  ادبیات  یخ  تار شعر   در  رفیع  از   قله های  شاملو   یکی  احمد 
نوشته های  شعر   رسید.  از   مقولۀ  ژرف  شناختی  به  داشت  که  شگرفی  و   استعداد  گام  به 
از   نظریه های  راه گشاتر   از   بسیاری  گهگاه  آن،  شعر   و   زباِن  دربارۀ  و   اظهارنظرهایش  کنده  پرا
کادمیک است. شاملو   در   ترجمۀ شعر   دقیقًا می دانست با چه رو  به روست  شناخته شده و   آ
و   فرهنگ های  از   زبان ها  آن  برگردان  دشواری های  به  گاه  آ خود،  تجربه های  به  تکیه  و   با 

دیگر   به زبان فارسی بود.
قابل  شعرهای  تنها  آن  درون  که  است  مرزی  او   ترسیم  شعرِی  برگردان  ویژگی  مهم ترین 
کلیشۀ  که  ترجمه قرار   می گیرند. شاملو   از   همان نخستین ترجمه هایش به درستی پی برده بود 
غیرمسئوالنه و   خنک »شعر   غیرقابل ترجمه است« که گاه حتٰی از   سوی برخی از   بزرگان ادب هم 
ارائه شده جامع نیست و   نمی توان صرفًا با این شعار   از   برگردان هزاران شعر   زیبای فرهنگ های 
که برخی از   شعرها غیرقابل  یافته بود  رنگارنگ جهان به همدیگر   چشم پوشید. او   به تجربه در
شعر   را  که  ویژگی هایی  او   دقیقًا  می دهند.  ترجمه  به  تن  دیگر   به راحتی  و   برخی  ترجمه اند 
از   آن  بارها  و   یادداشت هایش  در   مصاحبه ها  و   حتٰی  می شناخت  می کند  ترجمه  غیرقابل 
یختن آن  کالمی« تجلی می یابد ر که شعر   و   پیام آن در   »بافت  گفته بود. از   نظر   او   زمانی  سخن 
در   قالب زبان دیگر   که رفتاری متفاوت با زبان مبدأ دارد بسیار   دشوار   و   گاه غیرممکن خواهد 

که: بود. یکی از   مثال های او   دربارۀ برگردان شعر   خودش بود 



که به هم زبان بودن با او   افتخار   می کنم گوینده ای 
سروش حبیبی

شاملو،  زنده یاد  دربارۀ  که  داده اند  فرصت   من  و   به  سزاوار   دانسته  مرا  که  خوشحالم  خیلی 
که از   من بهتْردانندگان  گویندۀ بزرگ و   فرهنگ مرد روزگارمان اظهارنظری بکنم. دربارۀ شعرش 
باقی  بحثی  و   جای  شکافته  و   موی ها  بسیار   و   بهتر   سخن  گفته   یک تْرسنجندگان  و   بار
ک خود از   آن ها بهره    نگذاشته اند. من سروده های شاملو   را با عالقۀ بسیار   خوانده و   به قدر   ادرا
از   گویندگان  او   به راستی شاعر   امروز   ماست. در   شعرش تقلید  که  برده ام و   احساس  می کنم 
گذشته کمتر   دیده  می شود. آنچه می گوید برجوشیده از   عواطف و   از   اعماق دل اوست و   گمان 
که هرگز   به »قصِد« شعر   گفتن، سروده  باشد. او   به درستی فرزند زمان خویش است.   نمی کنم 
پیوسته در   متن جامعه در   زد و   خورد می بوده و   در   تنداب زمانه پیش  می رفته و   از   تالطم آن 
که تلخ  اثر   می پذیرفته و   الجرم بر   آن اثر   می گذاشته  است. شاملو   روحی لطیف و   حساس دارد 
و   شیرین زندگی و   زمانه را می چشد و   از   ورای منشور   بلورین و   رنگین ضمیر   خود بازمی تاباند. 
او   ذاتًا سرکش و   سنت شکن است. در   راه نیما، پیر   یوش، سالک می شود؛ زیرا در   سرکشی 
گذشته ذوق خود را منعکس می بیند؛ اما بعد، از   این  این بزرگ، علیه مانداب شعر   دو   قرن 
سرچشمۀ سالخورده نیز   سیراب نمی شود و   راه خود را در   »شعر   سپید« می یابد و   در   فراخنای 
آن پیش می رود و   آن را پیش می برد. زالل الماس گون سخنش را در   تنگنای قافیه کدر   نمی کند 
را  و   طوفان ضمیرش  برنمی تابد  و   احساسش  بر   سیر   سیل وار   اندیشه  را  و   حکم جبر   عروض 

اسیر   بند آن نمی کند. شاملو   بر   تندیس پایۀ شعر   امروز   مقامی واال و   تابنده دارد. 



نیم نگاهی به ترجمه های شاملو
مسعود خیام

 
   را با مصلحت بینی چه کار رند عالم سوز
   ُملک است آن که تدبیر   و   تأمل بایدش1 کار

متفکر   را  جای  و   مترجم  می شود  تلقی  مهم  ترجمه  نمی شود  فکر   تولید  که  در   جامعه ای 
ی جلد  می گیرد. در   غرب معمواًل اسمی از   مترجمین به میان نمی آید؛ حتٰی بعضی مواقع رو
کتاب ترجمه شده اسم مترجم دیده نمی شود. مشهورترین مورد قدیمی آن، چاپ اول ترجمۀ 
نیست.  فیتز   جرالد  از   ادوارد  نامی  کتاب  داخل  و   نه  جلد  ی  رو نه  که  است  رباعیات خیام 
در   جوامع غربی به علت نزدیکی مرزهای جغرافیایی، دو   یا سه زبانه بودن امری طبیعی است 
هم  اینجا  می دانند.  به خوبی  دیگر   را  دو   زبان  یکی  خود  مادری  زبان  سوای  افراد  و   بسیاری 
همین طور   است و   بیش از   نصف افراد این سرزمین دو   زبانه هستند. بسیاری از   هم وطنان ما 
و   خوانندگان همین متن، غیر   از   آنکه فارسی را به عنوان زبان اصلی خود تکلم می کنند، زبان 
یاد  کردی یا ارمنی یا عربی یا بلوچی حرف می زنند. امروزه ز مادری خود را دارند و   به ترکی یا 
که در   محیط های دیگر   پرورش یافته اند و   به انگلیسی یا فرانسه یا... به روانی  هستند جوانان ما 

زبان مادری سخن می گویند.
نمونه  به عنوان  را نشان می دهد.  ترجمه  راز   اصلی  گفتار   دو   زبانه ها  دقت در   شیوه های 
گفتن به طور   اتوماتیک  هر   دو   گنجینۀ زبان ترکی و   فارسی در   مغز   ذخیره است و   موقع سخن 

ینی و قاسم غنی، تهران، زّوار، 1320، ص 187. 1. دیوان حافظ، به اهتمام محمد قزو



آن سوی دن آرام
هنگامه شهریاری

کابلی  که برای اولین بار   به خانۀ شاملو   رفتم و   از   نزدیک با او   آشنا شدم. ایرج  پاییز 1366 بود 
یخ به سفارش یکی از   ناشران، ترجمۀ دن آرام را از   متن روسی شروع  از   چند سال قبل از   این تار
کند، شرایطی فراهم  که شاملو   هم قصد دارد دن آرام را ترجمه  کرده بود. وقتی آن ناشر   مطلع شد 
کرد تا این دو   نفر   با هم آشنا شوند و   از   من خواست در   اولین جلسۀ آشنایی، همراِه ایشان پیش 
کابلی هم حضور   داشت. قرار   شد شاملو   و   کابلی ترجمه ها را  شاملو   بروم. در   جلسۀ بعدی، 
کند. بعد از   پایان موشک باراِن  کار   دیگری مطرح  کنند و   هر یک نظر   خود را در   مورد  رد و   بدل 
و  شد  شروع  آرام  دن  ی  رو و   کار   مشترک  در   پی  پی  قرار   مالقات های   1367 در   سال  تهران 
با  ما  ارتباط  و   شاملو   شد.  ما  میان  رابطه ها  و   محکم ترین  از   انسانی ترین  سرآغاز   یکی  این 

شاملو   به سرعت تبدیل به ارتباطی بسیار   نزدیک و   خانوادگی شد.
از  بخشی  تایِپ  کار،  در   این  من  نقش  نداشتم.  دخالتی  هیچ  رمان  این  در   ترجمۀ  من 
ی مجموعه آثار   چخوف  کار   مشترک این دو   نفر   رو کردن متن بود. در   هنگام  مطالب و   آماده 
گر   در   مواردی  کابلی متن روسی را می خواند و   ترجمه می کرد و   شاملو   ا هم من همراهشان بودم. 
هم زمان  دو   نفر   می گفتند  این  را  آنچه  می بایست  و   من  می داد  در   آن  تغییراتی  می دید  الزم 

و   به سرعت تایپ می کردم.
کثر   اوقات به آتلیۀ علیرضا اسپهبد می رفت.  شاملو   در   هفته یکی دو بار   به تهران می آمد و   ا
کوچکی سری می زد و   معمواًل از   آنجاها با من تماس می گرفت  گاهی هم به مطب دکتر   مجید 
گاهی وقت ها میل داشت با دوستانی مالقاتی داشته باشد. هرجا  که با ماشین بروم دنبالش. 



احمد شاملو   و   روایت های داستانی
حسن میرعابدینی

 
داده  او   شکل  شاعرانۀ  شخصیت  در   قالب  شاملو   را  تصویر   احمد  معاصر،  ادبیات  یخ  تار
که در   عرصۀ ادبیات ایران درخشید و   فکر   و   زبان خوانندگان بسیاری  است. »شعر   او   برقی بود 
کالسیک  از   متون منثور  برآمده  زبانی  ـــ  زبان شعری خاص خود  را شعله ور   کرد.«1 شاملو   به 
رسیده است. توجه  ـــ  کوچه و   بازار، و   زبان سادۀ روزانه  ادبیات فارسی، شیوۀ محاورۀ مردم 
برای  او   را  و   دست  گشوده  را به شعر   و   نثرش  راِه زبان محاوره  دیرین شاعر   به فرهنگ مردم، 
است.  باز   گذاشته  یا«  در ننه  و   »دخترای  »پریا«  چون  در   اشعاری  شعر   عامیانه  اوزان  کاربرد 
شاعر   با  است.  او   در   روزنامه نگاری  دیرپای  فعالیت  نیز   حاصل  ساده  زبان  تبحر   در   کاربرد 
تی چون کتاب هفته و   خوشه بر   ذهنیت روشنفکران زمانه اثر   نهاد  شعر   خود و   با انتشار   مجال
کوشید با الهام از   پل  و   به قول سپانلو: »در   فضای مختنق و   یأس آلود سال های پس از   کودتا 

الوار   از   طریق ستایش عشق شخصی به عشقی اومانیستی برسد.«2
هویت شاملو   در   شاعری اوست که بزرگ ترین و درخشان ترین دستاوردش به شمار   می آید؛  
پِر   پرواز   می گشاید و   گسترۀ  با این همه، عالقه های ادبی  او در   حیطۀ شعر   محدود نمی ماند، 
کوچه، پژوهشگر   ُپرکاِر   فرهنگ عامه هم هست، در  به اعتبار   کتاب  او،  فرامی گیرد:  را  فراخی 
نیز   طبع  داستان  و   ترجمۀ  تألیف  در   زمینۀ  دارد،  توجهی  قابل  دستاورد  ادبی  روزنامه نگاری 

1. محمد قائد، دفترچۀ خاطرات و   فراموشی، تهران، طرح نو، 1380، ص 282.
کاروان، 1381، ص 33۵. گردآورِی پرهام شهرجردی، تهران،  2. محمدعلی سپانلو، در: ادیسۀ بامداد، 



گامی در   گسترش بن مایه های یک سخنرانی شاملو
سیاوش جمادی

 
   1      

   زیست جهاِن ستیزه ناشنیده ماند که در پیامی 

در   سده های  فارسی  ادبیات  یخ  در   تار تعیین کننده  هر   دو   از   پویه های  و   فردوسی  حافظ 
عصر   انحطاط  به  حافظ  هجری.  هشتم  در   سدۀ  و   دیگری  چهارم  در   سدۀ  یکی  میانه اند؛ 
است.  نگراییده  تیرگی  به  آینده  هنوز   افق  که  روزگاری  به  و   فردوسی  دارد  تعلق  نومیدی  و 
شاملو   همان قدر   که حافظ را ستایش می کند، فردوسی را نکوهش می کند. خواهم گفت که شیوۀ 
شاملو   از   این نگر، برکندن متِن مکتوب از   متن بزرگ فرهنگ و   گفتمان   زمانه است. به چشم 
و   بی نیاز   از   توضیح  بدیهی  امری است خودپیدا،  و   حافظ  فردوسی  بزرگِی  در   کل،  ایرانیان، 
و   تعلیل؛ با این همه، قلم بطالن کشیدن بر   بزرگی نامداران بی پیشینه نیست؛ هرچند جسارتی 
هنر   چیست؟  از   این دست بس نادر   و   مستثناء بوده است. تولستوی در   پیرانه سر   در   کتاب 
یادی از   نامدارترین هنرمندان را مشتی میان مایۀ خودستا و   فرمایشی و   بی هنر   می خواند  شمار   ز

که از   طریق نقدنویسانی بی مایه تر   نامدار   و   ستودنی شده اند.1
که  بود  آن  سوَزش  و   تر  خشک  شبیخون  این  در   توضیح  تولستوی  از   دلیل های  یکی 
کارگر   افتد.  هنر   باید برای همه فهم پذیر   باشد و   بدون دخالت مفسران و   منتقدان در   همگان 

کاوه دهگان، تهران، امیرکبیر، 1364، ص 111 و صص   133 - 13۵. 1. لئو تولستوى، هنر   چیست؟، ترجمۀ 



که به ارج خویش آسیب رساند! شاعر بی همتایی 
جلیل دوستخواه

از   احمد شاملو، شاعر   سرآمد و   بی همتای روزگارمان، سخن بسیار   گفته شده؛ اما هنوز   حق 
این بزرگ مرد و   بامداِد بی غروب شعر   فارسی به درستی ادا نشده است. این شاعِر   آفرینشگر   و 
گسترۀ  سخنور   ممتاز   روزگار ما بی آنکه آموزش دانشگاهی دیده باشد با پویایی و   جویایی در 
شعر  و ادب فارسی به پایگاهی واال و   بی همتا رسید و   دفترهای شعر   او   جایی ممتاز  در   گنجینۀ 
یخ ادب این عصر   جای ممتازی بدین ارج او   داده خواهد  زبان فارسی یافت و   بی گمان در   تار
گواهان راستین این داوری اند و   دربارۀ  شد. دفترهای شعر   او   از   هوای تازه تا واپسیِن آن ها همه 
یکایک سروده های او   سخن ها گفته شده است و   گفته خواهد شد. به سخِن سعدی: »می گویم 

گویند به دوران ها«.1 و   بعد از   من 
اما شاملو   در   گسترۀ دیگر   ُکنش های اجتماعی و   فرهنگی اش مردی ُپرمشغله بود و   همین 
که با پایگاه واالی ادبی و   هنری  گاه او   را به ناسره گویی و   ناروانویسی می کشاند  کارها  انبوهِی 
روزگارش  »غوغاییان«  دامگاه  به  امر   او   را  و   همین  آشکار   داشت  او   ناهمخوانی  و   شعری 
که برخی از   آنان، به زعم خود، از   او   یک »مرشد« و   »ُمراد« ساخته و   به منزلۀ  کشاند تا جایی 
ی  که به هیچ رو گفتن و   نوشتن سخنانی برانگیختند  کرده بودند و   او   را به  »حواریون« دوره اش 

یغ دوستداران راستین او   شد. سزاوار   پایگاه واالی ادبی و   هنری او   نبود و   مایۀ حیرت و   در
ُمغ  گئومات  از   چهرۀ  نادرست  برداشتی  او   و   دادن  اغوای  با  »غوغاییان«  از   همین  یکی 

1.  کلّیات سعدی، به تصحیح محمدعلی فروغی، تهران، هرمس، 138۵، ص ۵37.
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