
مراسم دھمين سال�گ�رد درگ�ذش�ت زن�ده ي�اد اح�م�د ش�ام�ل�و در 
ھ�اى  امامزاده طاھر کرج، با حضور تعدادى از آشنايان و چھره

 برگزار 1389 مرداد ماه 2ادبى و ھنرى، بعدازظھر روز شنبه 
 .فراخوان اين مراسم را کانون نويسندگان ايران داده بود. شد

بنا به گزارش ايلنا، اين مراسم در شرايطى برگ�زار ش�د ك�ه از 
ھم�ان س�اع�ات اب�ت�داي�ی؛ م�ام�وران ان�ت�ظ�ام�ى قص�د ك�ن�ت�رل و 
جلوگيرى از تجمع عFقمندان به اين شاعر را داشته و آنان را 

 .كردند دعوت به ترك محل می
، طى گفتگوى كوتاھ�ى )ياد احمد شاملو ھمسر زنده (آيدا شاملو

من و تعدادى از دوس�ت�ان «: باره به خبرنگار ايلنا، گفتدر اين
ھاى گذشته بر مزار شاملو حاضر شديم  چون سالو آشنايان ھم

ب�ه ... «:  وى اف�زود».اما از ما خواستند تا محل را ترك ك�ن�ي�م
  ».ھمين دليل من در ھمان دقايق نخست محل را ترك كردم

پ�رس�ت�ان پ�رس�ت�ان و خ�راف�هپوشان، ش�بدر اين يک دھه، سياه
اي�ن اق�دام . ان�دحکومتی، بارھا سنگ قبر ش�ام�ل�و را ش�ک�س�ت�ه

دھنده اي�ن واق�ع�ي�ت اس�ت ک�ه غيرانسانی، قبل از ھر چيز نشان
زيرا ھرگونه . حکومتيان، حتی از مزار شاملو نيز وحشت دارد

گ�زاری ب�ه اف�ک�ار تجمع بر سر مزار او، اقدامی در ج�ھ�ت ارج
دوستانه ش�ام�ل�و و زن�ده ن�گ�اه داش�ت�ن خواھانه و انسانآزادی

جويانه او با سانسور و اخ�ت�ن�اق و ن�اع�دال�ت�ی در افکار ستيزه
رشد و گسترش چنين افکاری در ج�ام�ع�ه اي�ران، . جامعه است

 .آيدبار به حساب میبرای حکومت اسFمی خطرناک و مرگ
در دو حکومت سلطنتی و جمھوری اسFمی که شاملو ت�ج�رب�ه 

ای در مقابل سانسورچ�ي�ان العادهکرد با شھامت و جسارت فوق
ک�رد و از  ھايی که شاملو منتشر می شمار بسيار نشريه. ايستاد

دھد که او مطلقا  اند، نشان میھا توقيف شدهسوی اين حکومت
 .در برابر سانسور ايستاده بود

آزادی و ح�رم�ت «در تجليل از احمد شاملو و تFش او در راه 
ھ��ای داي��م��ی او ب��رای ب��راب��ری و ع��دال��ت  و ت��Fش»انس��ان

اجتماعی، جوايزی در اي�ران و خ�ارج از کش�ور ب�ه او اھ�داء 
 »ب��ي��ان آزاد«، ج��اي��زه »ف��روغ ف��رخ��زاد«ج��اي��زه . ش��ده اس��ت

اس�ت�ي�گ «بان حقوق بشر در نيويورک و ج�اي�زه سازمان ديده
ش�ام�ل�و در ع�ي�ن  .ھاست در سوئد از جمله اين جايزه»داگرمن

ت�ري�ن حالی که شايسته جايزه نوبل ادبي�ات ب�ود ام�ا او، ب�زرگ
زي�را پ�س از . جايزه خود را از مردم آزاده ايران گ�رف�ت�ه اس�ت
ھا نفر از مردم گذشت ده سال از خاموشی او، ھنوز ھم ميليون

ھ�ايش�ان کنند و ع�م�ي�ق�ا در دلآزاده ايران، آثار او را دنبال می
ب�ھ�اي�ش بناب�راي�ن، ش�ام�ل�و ب�ا آث�ار ارزن�ده و گ�ران. جای دارد

 .ھميشه زنده است و به آينده نيز تعلق دارد
داشت سالگرد مرگ شاملو و ارج نھادن به جايگاه و در گرامی

 .ايمآثارش، اين شماره نشريه بانگ را به او اختصاص داده
 

 ١٣٨٩ام تي�ر م�اه  ای که سی کانون نويسندگان ايران در بيانيه
به مناسبت دھمين سال درگذشت احمد شاملو م�ن�ت�ش�ر ک�رد ب�ه 

شاعری ک�ه «: کند درستی چکيده افکار او را چنين توصيف می
گ�ر عش�ق ب�ه عشق مضم�ون آث�ار اوس�ت، س�راي�ن�ده س�ت�اي�ش

شاعری ک�ه ھ�م�واره س�ت�ي�ز . انسان، آزادی و عدالت اجتماعی
 ک�Fم اوس�ت،   اختناق و سرکوب جوھره ُکشی، امان با آزادی بی

و ساليان خود ھمه به پاسداری از حرمت ق�ل�م و ب�ي�ان س�پ�ری 
 ».کرد
 

) در تبعيد(و انجمن قلم ايران) در تبعيد(کانون نويسندگان ايران
راستا و ھمراه با کانون نويسندگان ايران، ياد احم�د ش�ام�ل�و ھم

 .دارندرا گرامی می

  كانون نويسندگان ايران  بيانيه
 به مناسبت دھمين سالگرد درگذشت احمد شاملو 

 
 ام  ھرگز از مرگ نھراسيده

 . تر بود اش از ابتذال شكننده اگرچه دستان
 ست  -ھمه از مردن در سرزمينی -بارى -ھراس من 

 كه مزد گوركن 
 از بھاى آزادی آدمى 

 ...افزون باشد 
 

ھاى شاعر سترگ ما، بامداد شعر معاصر  يك دھه از سكوت سرشار از ناگفته
دم آزادى و  چنان ھمه در انتظار چيدن سپيده  گذرد؛ و ما ھنوز ھم ايران، می

ھاى ناتمام،  ھا، سرودھا، غزل ھا، شبانه -ى عاشقانه عشق و انسان از -به
ِھا و ديگر نجواھاى او روزان و شبان را يكى پس از ديگرى در نبود  ھجرانی

 . او تجربتى مكرر داريم
گر عشق به   ستايش شاعرى كه عشق مضمون اصلى آثار اوست، سراينده

امان با  شاعرى كه ھمواره ستيز بی. انسان، آزادى و عدالت اجتماعى
 كKم اوست، و ساليان خود ھمه به   اختناق و سركوب جوھره ُكشی، آزادی

 .پاسدارى از حرمت قلم و بيان سپرى كرد
عشق، آزادی،  -دريغ او ھاى بی حتى عنوان آثار و اشعار شاملو از دغدغه

ھا و احساس      آھن: حكايت دارد -ھاى انسانى انسان، بھروزى مردم و ارزش
 فرماندارى نظامى وقت ضبط و  كه در لھيب آتش برافروخته) 29-1326(

كه بارھا به تيغ سانسور گرفتار آمد و، ) 1330(ھاى خاك سوزانده شد؛ مرثيه
، )1326-35( نو ھواى تازه ھاى آن در سبك شرحه از دل خاك، جوانه شرحه

آورد و او را  سر برمی) 1339-40(ھا و ھميشه و لحظه) 1336-39(باغ آينه
سنجى  گى و سخن ُسفته  سخن در مقام شاعرى بزرگ براى ھميشه در پھنه

 . سازد جاودانه می
  ، آيدا،)1341-43(گاه عشق و انسان و آزادى بار ديگر در پيكر آيدا در آينه آن

، )1344-45(، ققنوس در باران)1345-48(درخت و خنجر و خاطره
، ابراھيم در )1348-49(، شكفتن در مه)1345-48(ھاى خاك مرثيه

 يادداشت سردبير

 

 2010آکوست  -سال اول  - 7شماره 

 ٨صفحه نامه و آثار احمد شاملو                        زندگی

  ٢صفحه احمد شاملو مبارز راه آزادی    :  بھرام رحمانی

 داشت دھمين سالگرد درگذشت احمد شاملودر گرامی

 5صفحه 



  
 ام، ھرگز از مرگ نھراسيده

 .تر بود اگر چه دستانش از ابتذال شكننده
 ھراس من بارى ھمه از مردن در سرزمينى است

  كه مزد گور كن،
 از آزادى آدمى
 .افزون باشد

 )احمد شاملو، آيدا در آينه(                 
 
 

مبارز راه آزادى و شاعر مردمى ايران، پس از يك دوره بيمارى ) بامداد.  ا( احمد شاملو
در .  سالگى چشم از جھان فرو بست75 در سن 1379 مرداد 3طو-نى، صبح روز دوشنبه 

 .مراسم تشيع پيكر شاملو، ده ھا ھزار نفر شركت كردند و ياد او را گرامى داشتند
طلب، چپ بود كه زندگى خود را وقف مسائل ھنرى و  شاملو، انسانى معترض، مساوات

بدين ترتيب، وى، محبوب توده مردم . سياسى و اجتماعى كرد-نويسندگى و مبارزه فرھنگى
ھا و درد و رنج و عشق و عKئق مردم را به  به ويژه آن بخش از اشعار او كه آرزو. گرديد
ھا جاى گرفته كه سانسور و  چنان در اعماق وجود انسان دارد آن ترين وجھى بيان مى زيبا

 »دست توده مردم ھم«او، با تمام وجودش . ھا شود اى شدن آن اختناق نيز نتوانست مانع توده
 .كنند ھايشان را به زور سرنيزه به مردم تحميل مى و بر عليه حاكمانى بود كه نظام و سياست

احمد شاملو، در رديف شاعران سرشناسى مانند ماياكوفسكى، ناظم حكمت، لوركا، پابلو 
ديده را بدون در كش و ستمدرد و غم مردم زحمت: انسانى جھانى بود... نرودا، آراگون و

كرد، سرسختانه از حرمت انسان دفاع  نظر گرفتن مليت، جنسيت و رنگ پوست، تصوير مى
شاملو، محصول . كشيد نمود و كھنه پرستى و خرافات مذھبى و ناسيوناليستى را به نقد مى مى

ھاى فراوان و وجود اختناق و سانسور  رغم سختىتاريخ خويش است و در اين تاريخ علی
خواھى، در مقياس اجتماعى به مطلق، آثار او، به دليل محتواى مدرن و مترقى و آرمان

ھاى مردم راه يافت و موفقيت ھاى شايانى را نيز نصيب جامعه ادبى و ھنرى ايران  خانه
 .كرد

در آثار او، از يك طرف . او نمونه برجسته و موثر در ميان كارگزاران فرھنگى است
اى دارد و از طرف ديگر خرافات ملى و  انسانيت، عشق و مبارزة اجتماعى جايگاه ويژه

 .شود مذھبى و بى تفاوتى نسبت به مسائل اجتماعى نيز به نقد كشيده مى
ھاى عميقا انسانى خود، ھمواره ستم طبقاتى، نابرابرى اجتماعى،  شاملو، در راستاى آرمان

تKش . داد كرد و عشق و اميد را نويد مى جھالت و افكار عقب مانده و ارتجاعى را افشا مى
، در طول چندين دھه »ھا فرھنگ مردم كوچه«ھنرى و فرھنگى، سياسى و اجتماعى او، در 

كوش  جو و سخت ناپذير، حقيقت در ميدان عمل واقعى نشان داد كه او انسانى پيگير، خستگى
 .است

ھا و اشكا-تى  مسلما، نبايد از شاملو بت ساخت، او ھم، مانند ھر انسان متفكر ديگرى خطا
كند و به طور مدام در مسائل گوناگون فرھنگى،  قطعا، انسانى كه حركت مى. داشت

به ويژه زمانى . كند نمايد مخالف و موافق خود را پيدا مى اجتماعى و سياسى اظھار نظر مى
ھا نبايد  اى در بيان واقعيت ترين ھدف كار منتقد بيان حقايق است و ھيچ مKحظه كه ابتدايى

ست  نقد آثار شاملو، كارى. شاملو، واقعا چنين كاراكترى داشت. در كارش وجود داشته باشد
ھاى فرھنگى و  كه يكى از راه ھاى رشد جامعه بشرى و خKقيت به دليل اين. مھم و ضرورى

اجتماعى در نقد آثار نويسندگان بزرگ و اجتماعى است در يك فضاى سالم و آرام و به دور 
اش ھست  آثار شاملو را ھم آن طور كه شايسته. گونه جار و جنجال و خود بزرگ بينى از ھر

بايد ديد و از موضع واقع بينانه و متواضعانه در مورد عملكردھاى او و آثارش به قضاوت 
 .نشست

-ھاى فرھنگى پردازد كه بيشتر به فعاليت مطلب حاضر به آن بخش از چھره شاملو، مى
 .شود سياسى و اعتراضى شاملو، مربوط مى

ھاى گوناگون فرھنگى و ھنرى و اجتماعى، از جمله در او، انسانى بود كه در عرصه
نگارى و ادبيات كودكان كار ھا، روزنامه سازى، فرھنگ توده-عرصه شعر، ترجمه، فيلم

او، در تشريح . كرد و در عمل نشان داد كه توانايى و ظرفيت اين ھمه كار با ارزش را دارد
العاده داشت، شور و ھيجان درونى را با تحليل رفتار و مسائل جزئى و كلى توانائى فوق

نشين آثارش زيبا و دل. قدرت تجسم حسى او، واقعا بى نظير بود. ساخت مناسبات مجسم مى
او، انسانى خود ساخته بود كه با حاصل دسترنج خود، زندگى كرد و به اوج شكوفائى . است

توان آن را به ديگرى   است و نمى»تجربه من، تجربه من«: و نوآورى رسيد

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   

Kanoon_dt@yahoo.com www.iwae.org 
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 بھرام رحمانی               !احمد شاملو مبارز راه آزادى

 شودآخر ھر ماه منتشر می بانگ
 

 بھرام رحمانی: سردبير
 : آدرس ايميل

bahram-rahmani@ownit.nu  
 :آدرس سايت کانون

www.iwae.org  
 

 :چند توضيح
کند که تنھا بانگ، مطالبی را درج می -

 .اندبرای اين نشريه ارسال شده
 تايپ »ورد فارسی«مطالب بانگ، با  -

 . نباشند4تر از دو صفه آشوند و بيش
مسئوليت مطالبی که در بانگ درج  -

 .ھاستشوند با نويسندگان آنمی

 منشور 
 )در تبعيد(کانون نويسندگان ايران

 
دفاع از آزادی انديشه و عقيده برای ھمه  -١

ھای عقيدتی و قومی بدون ھيچ گروه  افراد و
 .حصر و استثناء

تواند افکار و عقايدی که خود ھرکس می -٢
پسندد، داشته باشد و ھيچ فرد و يا گروه و يا می

مرجعی مجاز نيست افکار و عقايد خود را بر 
ديگران تحميل و يا از ابراز عقيده و برخورد 

 .آزادانه افکار و عقايد جلوگيری کند
دفاع از آزادی بيان و نشر، و اشاعه افکار  -٣

ھنری، فرھنگی، فلسفی (و عقايد و آثار فکری
 .با استفاده از کليه وسايل ممکن...) و
مبارزه با ھرگونه تبعيض و استثمار  -۴

 .فرھنگی
ھا، احزاب -در استقFل کانون از ھمه جمعيت -۵

ھای سياسی اعم از مستقل يا وابسته و سازمان
به ھرنوع نظام حکومتی، کانون ضمن آن که 

ھايی موظف به دفاع از کليه حقوق و آزادی
است که با آزادی انديشه و بيان و نشر و رشد 

تواند فکری و فرھنگی جامعه ارتباط دارند، نمی
بايد به ھيچ شکلی تبديل به ابزار يا و نمی

محملی برای فعاليت ھيچ جمعيت، حزب يا 
 .سازمان سياسی خاصی شود

ھای ھا و انجمنھمکاری با کليه کانون -۶
مشابھی که بدون داشتن وابستگی به گروه، 
جمعيت، سازمان يا حزب سياسی خاص، از 

ھای فرھنگی و اجتماعی ھای عام آزادیآرمان
 ...کننددفاع می



زبان چيزى است كه ھر شاعر . انتقال داد
. ھايش را تجربه كند بايد شخصا ظرفيت

شاعران جوان ما غالبا متاسفانه 
شان به دست  چشم. كنند گيرى مى آسان

. كنند ديگران است و از يكديگر تقليد مى
فروغ از يك ترانه فرانسوى جمله 

 را »كارم ھايم را در گلدانى مى دست«
گرفت و از آن شعرى شورانگيز و بسيار 

تر شاعران درنگ بيش زيبا ساخت، بى
زنى باغچه پرداختند و ھر  روزگار به بيل

كدام ھر چيزى را كه دم دستش رسيد در 
طور، گوته،  ھمان) 1.(باغچه كاشت

شاعر بزرگ آلمانى، در بيش از يك قرن 
من از ميان «: و نيم پيش گفته است

گذشتگان و معاصران، ھنر خود را 
من جز فكر و ذوق . كس نيستممديون ھيچ

 ».ام خود استادى نداشته
ھاى خود را به  شاملو، نه عقايد و باور

داد  كرد و نه اجازه مى كسى، تحميل مى
نه خدائى را . كه كسى به او زور بگويد

بنده بود و نه به قلدرى حاكمان و سانسور 
او، . گذاشت و اختناق آنان گردن مى

شاعرى بود سرشار از نشاط و توانائى 
ھاى ديكتاتورى شاه  كه دوره اختناق رژيم

و اسKمى، نتوانست او را به زانو در 
احساس انسانى و عKقه آتشينى كه . آورد

وى به زندگى داشت با باورھاى اجتماعى 
و سياسى او، عجين شد و در نتيجه 

اى را در عرصه ھنرى  فضاى تازه
تحليل خصوصيات . ايران، به وجود آورد

شمار مردم، از  ھاى بى زندگى و درد
ھاى دايمى او بود و راه حل مشغله

مشكKت جامعه را در تKش و مبارزه 
به ھمين . ديد اجتماعى پيگير و مداوم مى

 »اھداف«دليل، آثار او، در خدمت 
 را »ھدف«او، ھرگز . اجتماعى در آمد

ھدف او، از ھنر، .  قرار نداد»وسيله«
تKشى در راستاى تغيير بنيادى جھان بود 

چرا كه او، ھدف . نه صرفا تفسير آن
 :ديد شعر را چنين مى

 شعر
 رھائى است

 )2( .نجات است و آزادى
پذيرى شاملو، آگاھانه راه زندگى مسئوليت

سياسى و   - و دخالت گرى فرھنگى
اجتماعى را انتخاب كرد در حالى كه 

شعر به قيمت زندگى و خون «: دانست مى
خودش، شعرش، . شود شاعر تمام مى

ھا،  شان، دژخيم ديگران و اشعار مرده
ھا، مرگى كه در دل  ھا، اعدامنوازش

شاعر نشسته، مرگى كه ديگران وارد 
كنند، بشرى كه دارند سرش را  ھا مىدل

 )3(».كنند، ھمه يكى است زير آب مى
خواھانه و بينى آزادی شاملو، با جھان

طلبانه، وظيفه انسانى و اجتماعى مساوات
دانست كه بر عليه  روشنفكر مى
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ديكتاتورى و استبداد و سانسور و اختناق و 
ھرگونه نابرابرى به مبارزه برخيزد و خود 

 و نويسندگى »ھنرى«را تنھا به فعاليت 
شاملو، روشنفكر را چنين . محدود نكند
كلمه روشنفكر را به «: كرد تعريف مى

برند و من  عنوان معادل انتلكتوئل به كار مى
پذيرم به چند دليل، و يكى از آن  آن را نمى

يعنى (د-يل اين كه معادل فرنگى روشنفكر
 »سياسى و معترض«آن بار ) كلمه انتلكتوئل

را كه كلمه روشنفكر در كشورھاى 
زده و گرفتار اختناق به خود گرفته  استعمار

گوييم  در ايران وقتى كه مى. است ندارد
روشنفكر يعنى كسى كه معترض است، با 
جزيى يا بخشى يا با كل نظام ناسازگار است 

- اجتماعى«و مخالفتش در نھايت امر 
اما كلمه انتلكتوئل در غرب .  است»سياسى 

 .چنين بارى ندارد
من معتقدم روشنفكر كسى است كه اشتباھات 

ھاى نظامات حاكم را به سود  يا كجروى
ھاى مردم كه طبعا خود نيز فرزند آن  توده

بنابراين، فعاليت او به . كند است افشا مى
ھاى  تمامى در راه بھروزى انسان و توده

 )4(»...مردم است
شاملو، شاعرانى را كه به مسائل اجتماعى و 

دادند به شكل  سياسى جامعه، اھميت نمى
او، . داد اى مورد انتقاد قرار مى متواضعانه

... «: گفت در رابطه با سھراب سپھرى، مى
سپھرى ھم از لحاظ وزن مثل فروغ است، 
. گيرم حرف سپھرى حرف ديگرى است

آيد كه در آن  انگار صدايش از دنيايى مى
 »آپارتايد« و »ماركوس« و »پل پوت«

ھا فقط در حول و  وجود ندارد و گرفتارى
حوش اين دغدغه است كه برگ درخت سبز 

من دست كم حا- ديگر فرمان ! ھست يا نه
خندد ھنوز  آن كه مى«كنم كه  صادر نمى

 چون به »خبر ھولناك را نشينده است
ام كه تنھا انسان است كه  واقعيت واقف شده

تواند بخندد و ديگر به آن خشكى معتقد  مى
در روزگار ما سخن از درختان «نيستم كه 

 چون به اين »به ميان آوردن جنايت است
-كاران و خون-ام كه جنايت اعتقاد رسيده

آيند  خواران تنھا از ميان كسانى بيرون مى
اند و با ياسھا به  بھره كه از نعمت خنديدن بى

ھاى عبوس آقا  قيافه! گويند داس سخن مى
محمدخان قجر و ريخت منحوس نادر شاه 
افشار را جلو نظرت مجسم كن تا به عرضم 

شناسد  آن كه خنده و ياس را مى. برسى
چطور ممكن است به سخافت فرمان بركندن 

ھاى اھالى شھرى پى نبرد يا از برپا  چشم
ھا بر سر راھى كه از  كردن منارى از كله
اين شعر را يك دختر ! آن گذشته شرم نكند

اين گل رنگ «:  كودكستانى سروده بچه
قانونى / شكفته تا جھان را بيارايد/ است

ورنه / كند ھست كه چيدن آن را منع مى
و / ديگر جھان سحرانگيز نخواھد بود

 من يقين ».دوباره سپيد و سياه خواھد شد
ھاى اين كودك در ھيچ شرايطى  دارم دست

به خون آغشته نخواھد شد، چون حرمت و 
من شعر . فضيلت زيبايى را درك كرده است

كنم و شعر  اين دخترك پنج ساله را درك مى
 )5(».سپھرى را نه

شاملوى جوان ھر چند كه فعاليت سياسى 
خود را با يك سازمان فاشيستى طرفدار 
آلمان ھيتلرى آغاز كرد اما خيلى زود و 

 180 شجاعانه از خود، انتقاد نمود و درست
درجه تغيير سياست داد و به فعاليت 

خواھانه روى آوردسوسياليستى و آزادی
بعد حتا حزب را ھم ترک کرد و به قولش (

ھا شايد كسى  آن روز). دانی کثيفی بودآشغال
كرد كه او بعدھا سرشناسترين  تصور نمى

چھره مدافع حقوق انسانى، مبارز آزادى 
بيان و قلم، اجتماعات، عرصه فرھنگى و 

اولين بارى كه شاملو . ھنرى تبديل شود
وى در تھران . زندانى شد بسيار جوان بود

دستگير شد و به زندان متفقين در رشت 
شاملو پيرامون فعاليت سياسى . منتقل گرديد

... «: گويد و تشكيKتى و زندانى شدنش مى
اى را در نظر بگيريد كه پانزده  پسر بچه

يى نظامى،  سال اول عمرش را در خانواده
در خفقان سياسى و سكون تربيتى و ركود 
فكرى دوره رضاخانى طى كرده و آن وقت 

ھيچ درك و  ناگھان در نھايت گيجى، بى
ھاى اجتماعى و سياسى  شناختى، در بحران

 در ميان دريايى از عKمت 20ھاى  سال
ور  سئوال از خواب پريده و با شورى شعله

و بينشى در حد صفر مطلق با تفنگ حسن 
موسايى كه نه گلوله دارد نه ماشه، يا-نچى 

تر از خود شده است كه  پھلوان گروھى ابله
 »دشمن دشمن ما دوست ماست«با شعار 

كوشند مثK  ناآگاھانه گرچه از سر صدق مى
با ايجاد اشكال در امور پشت جبھه متفقين 
آب به آسياب دار و دسته اوباش ھيتلر 

البته آن گرفتارى از اين لحاظ كه ! بريزند
يى   فريب بخورم و ھر ياوه»تر-كم«ھا  بعد

را شعار رھايى بخش به حساب نياورم براى 
 )6(».اى بود من درس آموزنده

 در »كتاب جمعه«شاملو، در اولين شماره 
موقعيتى صداى اعتراض خود را عليه 

ھاى كشتار و سركوب و  سياست
انديشى رژيم ، بلند كرد كه بسيارى از  تاريك

ھا در آن  ھا و احزاب و شخصيت سازمان
شتافتند و  دوره به ديدار سردمداران رژيم مى

ھاى  روز«: كردند، نوشت توھم پراكنى مى
اين چنين دورانى به ... سياھى در پيش است

ناگزير پايدار نخواھد ماند، و جبر تاريخ، 
بدون ترديد آن را زير غلتك سنگين خويش 

اما نسل ما و نسل آينده، . درھم خواھد كوفت
بار، زيانى كه متحمل در اين كشاكش اندوه

گمان سخت كمرشكن خواھد  خواھد شد بى
زده ھر انديشه  چرا كه قشريون مطلق. بود

دارند و كامگارى خود  آزادى را دشمن مى
را جز به شرط امحا مطلق فكر و انديشه 

پس نخستين ھدف . شمارند غيرممكن مى
ھاى قدرت  كوشد پايه نظامى كه ھم اكنون مى

خود را به ضرب چماق و دشنه استحكام 
ھاى خود را با به آتش  بخشد و نخستين گام

ھا و ھجوم علنى به  كشيدن كتابخانه
ھاى فعال ھنرى و  ھسته

 بھرام رحمانی...  احمد شاملو مبارز 

4 صفحه    



تجاوز آشكار به مراكز فرھنگى كشور 
كشتار ھمه متفكران و برداشته، 

اكنون ما در . آزادانديشان جامعه است
ھا  باد نما. ايم آستانه توفانى روبنده ايستاده

اند و غبارى  كنان به حركت در آمده ناله
توان  مى. طاعونى از آفاق برخاسته است

ھاى سكوت پناه برد، زبان در  به دخمه
كام و سر در گريبان كشيد تا توفان 

اما رسالت تاريخى . امان بگذرد بى
روشنفكران، پناه امن جستن را تجويز 

ھر فريادى آگاه كننده است، پس . كند نمى
ھاى خونين خويش فرياد  از حنجره

خواھيم كشيد و حدوث توفان را اعKم 
 ) 7(».خواھيم كرد

او كه سردبير كتاب جمعه بود اولين 
اى كه بعد از يادداشت با-، چاپ  مقاله

 از »!فاشيسم«اى به نام  كرد، ترجمه مقاله
در واقع شاملو، با . برتولت برشت، بود

يادداشت خود و مقاله برشت، به جامعه 
داد كه اگر حاكمان جديد  ھشدار مى

ھاى نظام ارتجاعى رژيم خود را  پايه
محكم نمايند، ھمان بKى شوم تاريخى را 
به سر مردم خواھند آورد كه نظام 
فاشيستى آلمان بر سر مردم آن كشور و يا 

! آورد؟ كرد، مى ھايى كه اشغال مى كشور
: شاملو، درست ارزيابى كرده بود كه

اما نسل ما و نسل آينده، در اين كشاكش «
بار، زيانى متحمل خواھد شد اندوه
 ».گمان سخت كمرشكن خواھد بود بى

در اين «نگرى در شعر  شاملو، با آينده
 : ھشدار داد»بستبن

 بويند دھانت را مى
 دارم مبادا كه گفته باشى دوستت مى

 بويند دلت را مى
 ست نازنين و روزگار غريبى

  و عشق را
 كنار تيرك راھبند

  زنند تازيانه مى
 .عشق را در پستوى خانه نھان بايد كرد

 »عشق« و »اميد«ھاى شاملو،  در شعر
 :جايگاه خاصى دارد

ھايمان را پيدا  روزى ما دوباره كبوتر
 خواھيم كرد

 .ئى را خواھد گرفت و مھربانى دست زيبا
*** 

 ترين سرودروزى كه كم
 بوسه است
 و ھر انسان

 براى ھر انسان
 .ست برادرى

شان را  ھاى خانه روزى كه ديگر در
 بندند نمى
 قفل

 ست ئى افسانه
 و قلب

 .براى زندگى بس است
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 )افق روشن(
دانيد؟ ديشب از آيدا  مى -: آھسته گفتم«

اگر دوباره متولد بشوى حاضرى «: پرسيدم
و  - »تجربه زندگى با شاملو را تكرار كنى؟

حتا اگر امكان داشت كه ھزار «آيدا گفت؟ 
و چه نكته ... »!بار ديگر از نو متولد شد

ھفت سال پيش از آن كه اين  -عجيبى، 
بيمارى سمج گريبانم را بگيرد خودم در 

درست دقت كن چه  -شعرى از قول او 
 :از قول آيدا نوشته بودم: گويم مى
 ...ھاست اينك درياى ابر -

 اگر عشق نيست
 گز ھيچ آدميزاد را ھر

 چنين تاب سفرى اين
 !نيست

 چنين گفتى
 با لبانى كه مدام

 پندارى
 نام گلى را
 )8.(كنند تكرار مى

 »ققنوس در باران«، از مجموعه »سفر«
شاملو، ھمواره مسائل اساسى فرھنگى و 

اى  ھاى تازه كرد و ديدگاه اجتماعى را نقد مى
اى از اوقات  در پاره. ساخت را مطرح مى

ھاى جنجال برانگيز ھاى او، با واكنش بحث
شد كه  و خشم و تعصب كسانى روبرو مى

ھاى سنتى و كھن ھستند و در  مدافع باور
ھا و تغييرات بنيادى جامعه  مقابل نوآورى

براى مثال، شاملو . دھند مقاومت به خرج مى
رانى خود در در سفرى به آمريكا، در سخن

ھشتمين كنفرانس سيرا، كه در دانشگاه 
، برگزار شده بود، عقايدش )كاليفرنيا(بركلى

را در باره تاريخ نويسى و باورھاى كھن 
كشور ما به «: او، گفت. مطرح ساخت

راستى كشور عجيبى است و در نتيجه، 
متاسفانه چيزى كه ما امروز به نام تاريخ در 
اختيار داريم جز مشتى دروغ و ياوه نيست 

ھاى  كه چاپلوسان و متملقان دربارى دوره
و اين تحريف حقايق . اند مختلف به ھم بسته

و سفيد را سياه و سياه را سفيد جلوه دادن به 
ترين  تواند با حسن نيت مى حدى است كه 

 وى در ».اشخاص را ھم به اشتباه اندازد
انسان «: رانى خود افزودپايان سخن

خردگراى صاحب فرھنگ چرا بايد نسبت 
به افكار و باورھاى خود تعصب بورزد؟ 

تعقل فاقد  تعصب ورزيدن كار آدم جاھل بى
تواند در  چيزى كه نمى: فرھنگ است

اش به طور منطقى فكر كند به صورت  باره
پذيرد و در  يك اعتقاد دربست پيش ساخته مى
تبليغات . دھد موردش ھم تعصب نشان مى

ھا ھم درست از ھمين خاصيت  رژيم
بردارى  ھا است كه بھرهورزى تودهتعصب

رانى او، در اين سخن) 9(».كنند مى
ھاى شاھنامه فردوسى را نقد كرد،  اسطوره

ھاى ھيستريكى مواجه شد و با واكنش
ھا   ناسيوناليست»غرور« و »احساسات«

برخى از قلم به . ساخت»  دارجريحه«را، 
دستان مذھبى و ناسيوناليستى در داخل و 
خارج ايران، فرصت را غنيمت شمردند و 

، يكى »على عبدى«. عليه شاملو، شوريدند
از كسانى است كه مطلبى از وى، تحت 

 در »شاملو و پاسخى به سخنان او«عنوان 
وى . مجله دنياى سخن چاپ شده بود

كردم  مدتى بود كه سعى مى«: نويسد مى
ھاى جنجالى اين شاعر در آمريكا  صحبت

ھا و مقدسات كه ضمن آن ھمه ارزش  را
فرھنگى ما را در قاموس خود سكه يك پول 

ھاى زھر آلود  كرد، از ياد ببرم و ميخ
كلماتى را كه نثار فردوسى و موسيقى ملى 
ما كرده است، كابوسى تلقى نمايم و از مغز 

رفت كه  تاكنون انتظار مى... خود بيرون كنم
دار ساختن غرور و شاملو، پس از جريحه

احساسات ملت ايران و در يافتن واكنشى كه 
با آن روبرو گرديد، به خود آيد و با صداقت 

اما . و شجاعت، به نحوى عذرخواھى كند
 در اوج  ...دريغ كه اين انتظار عبث بود

انگيز اين تناقض شخصيتى و فكرى به  تاسف
ھر چه ارزش فرھنگى و ملى ايران اعKم 

تواند قافله سا-ر و يا  جنگ داده است، مى
حتى مشاور مناسبى براى كسانى باشد كه 

خواھند در عمق تمدن رو به انحطاط  مى
غرب، از اضمحKل ھويت فرھنگى و ملى 

 ) 10(»خود جلوگيرى نمايند؟
جواب شاملو، به كسانى كه به مخالفت با 
: عقايد او بر خاسته بودند، چنين بود

به ! فردوسى آقا؟ فردوسى؟ اى واى«
فرھنگ عزيز و مقدس ملى، به شناسنامه 
ملتى چنين و چنان از طرف شخص 

الحالى كه دشمن ھر چيز ايرانى است  معلوم
فردى كه واپسگرا نيست و تنھا !... حمله شد

نگرد و تمامى ھم و غمش عروج  به آينده مى
انسان است، نه فقط به صورت يك وظيفه 
محول بل به طور كامK طبيعى در برابر 
جزء جزء عناصر ميراث گذشته واكنش 

  ميراث فرھنگ ملى« شاملو، ».دھد نشان مى
كند و  بوستان، مثنوى، شاھنامه را نقد مى

به طور مثال، در . كشد ھا را به نقد مى آن
 به »ھر دو ناپاك«شاھنامه كه زن و اژدھا 

روند و -يق فرو رفتن در خاك  قلم مى
شوند و ھر سگى به صد زن  شمرده مى

خبر بلكه  راس و آن ھم نه ھر زن از خدا بى
 ترجيح »پارسا«به طور دقيق به صد زن 

اللغوى درباره زن به  حكم فقه. شود داده مى
يابد كه اگر كتك زدن او  اين شرح صدور مى

مر او را : الواقع كارى مكروه بود، فى
آيا به راستى !... »زن« نام بودى نه »مزن«

فرھنگ ملى «چنين اعتقاداتى شايستگى نام 
 را دارد يا من از مرحله پرتم؟ واقعا »ما

 است؟ »فرھنگ ملى«ھا عناصرى از  اين
 جواز به »استاد سخن«كن  پرآيا لقب دھن

 )11(»آورى است؟ميان افكندن ھر ياوه شرم
، »رضا لطفى محمد«شاملو، در جواب مقاله 

وگويى با مجله آدينه در نقد موسيقى در گفت
قدر دلم  چه... «: گويد سنتى ايرانى، مى

خواست فرصتى باشد تا بتوانم روى كلمه  مى
شادى تكيه كنم و با ھمه وجود به مدح آن 

افسوس كه اين موسيقى موذى از ! بپردازم
گر پايين  درون جونده، مويه

 بھرام رحمانی...  احمد شاملو مبارز 
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         ، دشنه در ديس)1349-52 (آتش

 ھاى كوچك غربت   ، ترانه)56-1350(
، )1369تا  (صله ، مدايح بی)59-1356(

  ماھانقراری بی، )1364-76 (در آستانه
كند و به اوج كمال  جلوه می) 78-1351(

 .رسد و شكوفايى می
اما شاملو، در كنار اين ھمه، از طريق 
پل ارتباطی زبان به مرزھا و 

ھاى  ھاى ادبى و زبانی فرھنگ عرصه
پويد و بر مخاطبان و  ديگر نيز ره می

ھاى  غزل غزل: نمايد مندان راه می عKقه
كند، ھايكوھاى  سليمان را بازسرايى می
آورد، از زبان  ژاپنى را به ارمغان می

لنگستون ھيوز اعماق سياه آفريقا را 
ھاى تاريخى  نوردد و دردھا و رنج درمی

. زند آن را با صدايى رسا فرياد می
ھاى ميھن تلخ را از زبان يانيس  ترانه

ريتسوس و ديگر گرفتارآمدگان حكومت 
دارد؛ و از زبان  سرھنگان يونان بيان می
ھاى شرقى افشاى  گارسيا لوركا در ترانه

ھا و  دوش به بندان و پاگون  قداره چھره
در تمامى اين . سرايد مرتجعان را باز می

ورزانه در كار  آثار گويى تمھيدى انديشه
است تا اين شرايط را با اوضاع زادبوم 

ھا  خوان بيابد و به بازسرايى آن خويش ھم
ھا را از دل سكوت طو-نی  بنشيند، ناگفته

مارگوت بيكل بيرون بكشد و به چيدن 
 .دمان عشق و آزادى برخيزد سپيده

سرود،  شاملو شعر را براى مردم می
گان و زورمداران  باره مردمى كه ستم

  ھماره در درازناى تاريخ تسمه از گرده
اند و ردى طو-نى و عميق از  آنان كشيده

ھا و پشت آنان  ھاى شKق بر گونه زخم
اند؛ پس به افشاى ستم و سياھى  نھاده

شاعرى كه ھرگزش . دست برآورد
ھراس از مردن به اقليم او راه نبود مگر 

مردن در سرزمينى كه مزد گوركن از «
؛ شاعرى »بھاى آزادى آدمى افزون باشد

 پايان ھر گونه   درستى نقطه كه فقر را به
دريغا كه فقر «: دانست شرف و عزت می

، اما »آسانى احتضار فضيلت است چه به 
 ناگزير را گردن خم  نواله«ھرگز 

 ».نكرد
، چون يارانه، «باران نان را در سال بی«
زدگى  ِحرمت دل يى به رنگ بی پاره ُجل«

و به طعم دشنامى دشخوار و آغشته به 
رو ترجيح   از اين ديد؛ ھم  می»بوى تقلب

نانى را ھرگز نبويد «داد چنين نام و  می
و نپويد و نچشد، و گرسنه به بالين 

 »سرنھادن را گواراتر از فرو دادن آن
گى را نيز  ستم و خودكامه. دانست می

احتضار و مرگ آزادى و انسانيت 
 نكبت و  خواند؛ و اين ھمه را مايه می

زيرا انسان نزد او ! حقارت و وھن انسان
 صراحت  چنان جايگاھى داشت كه به

 :سرود
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 در غياب انسان

 ! جھان را ھويتى نيست
 

ھاى  سپرده به قناری  سKخان دل پس گريه
 و كباب قنارى  شان، كوچك و به مسلخ بردن

  بر آتش سوسن و ياس در معركه
فرازی پس  كوبى و گردن افشانى و پای دست

از پيروزى را دگرگونه سرودى ساخت 
زيب افشاى سيماى كريه و صداى انكر 

گرچه با خشم و . انديشان كاران و سياه ستم
 را صفاتى ابتر »انكر« و »كريه«درد حتى 

تنھايى گوياى  دانست زيرا به  می
تشنگی آنان نيست، گويى براى  خون

ھاى پلشت   واژه توصيف دقيق آنان بايد ھمه
 ! را به خدمت گرفت

در تعريض به نابكاران تاريخ كه خود را 
خوار مردم  دار و مھرورز و غم دوست

 را »دوست داشتن«كنند،  معرفى می
دانست و معيار   می»ترين كKم بسوده«

چه دوست  آن«ھا را  سنجش انسان
  »:دارند می
 

 رذل 
 آزار ناتوان را 

 دارد دوست می
 لئيم 

 پشيز را و 
 بزدل 

 قدرت و پيروزى را 
 

 را حكايت »بسته دھان «پس بيھده نيست كه 
دست «كار از لو رفتن، و وحشت فريب

 را بازداشتن آدمى از اعجازش »بسته
 ريخته را حرمتى به   ديد، اما خون می

ازاى سيرخواری  افكنده و مابه مزبله
 . مدار گان قدرت گان و رجاله باره شكم
و از نگاه او، در ھجوم درد و اندوه، ... 

 كسانى بود كه  خند تنھا بھرهشادی لب
ترين جا را به خود اختصاص  بزرگ

دھند و جاى كافى براى ديگران دارند،  نمی
شان جارى   عفو بر زبان و كKم و كلمه

 . است
داشت ياد احمد شاملو، شاعر  براى گرامی

بزرگ آزادی، در دھمين سالگرد درگذشت 
 4 ساعت 1389 مرداد 2او، روز 

 .كنيم  او را گلباران می بعدازظھر آرامگاه
 

 كانون نويسندگان ايران 
 1389 تيرماه 30

 بيانيه کانون نويسندگان ايران 

 
  ھاى اجتماعى براى ديگران، جز اين آزادى

اى داده شده باشد ھيچ  كه به كانون رشوه
توانست داشته  معنا و مفھوم ديگرى نمى

 )16(».باشد
شاملو، متفكرى كه در طول پنج دھه با 

ھاى حضور خKق خويش در عرصه
فرھنگى و ھنرى و اجتماعى، آثار گران 
بھايى، به يادگار گذاشت كه ھنوز بخشى از 

 »فرھنگ كوچه«ھا از جمله كار عظيم  آن
. امكان انتشار پيدا نكرده است از ميان رفت

بدون شك، انتشار آثار چاپ شاملو، فرھنگ 
خواھانه را پربارتر خواھد انسانى و آزادی

ھر چند كه ما، با جسم او، وداع . كرد
ھاى به غايت  ايم اما آثارش و باور كرده

اش، جاودان خواھد بود و سرانجام،  انسانى
من «روزى فرا خواھد رسيد كه از جمله 

 تبديل به شعار »درد مشتركم، مرا فرياد كن
ھا انسان، براى تغيير نظام موجود،  ميليون

 .در كوچه ھا خواھد شد
 

 :ھاپانويس
ھنر و (ھاى تازهناصر حريرى، ديدگاه -1

شنودى با احمد و، گفت)ادبيات امروز
 45شاملو، ص 

ھاى خاك، شكفتن در مرثيه«از مقدمه  -2
 .، احمد شاملو»مه
 .، احمد شاملو20قطعنامه، ص  -3
 18، ص 31کتاب جمعه، شماره  -4
يک ھفته با شاملو، مھدى اخوان  -5

 95  و94، ص 1373لنگرودى، چاپ دوم 
گو با شاملو، ومحمد محمدعلى، گفت -6

 18 و 17، ص 1372چاپ اول 
 1358 مرداد 4كتاب جمعه، شماره يك،  -7
يک ھفته با شاملو، مھدى اخوان  -8

 167 و 166لنگرودى، ص 
 1369، تير ماه 47آدينه، شماره  -9

، شھريور 1مجله دنياى سخن، شماره  -10
 1370ماه 
 1371، مرداد 72آدينه، شماره  -11
 1369، آذر 52آدينه، شماره  -12
 ارديبھشت 25روزنامه كيھان، دوشنبه  -13

1368 
  32قطعنامه، ص  -14
شنود ناصر حريرى با و، گفت»گپ« -15

، ويژه احمد »دفتر ھنر«احمد شاملو، 
 8شاملو، سال چھارم، شماره 

 129ص ... ناصر حريرى -16
 
 
   
چنين گويد بامداد «: برگرفته از کتاب* 

نامه بامداد به ياد احمد شاملو؛  ويژه»شاعر
بھرام رحمانی؛ : سردبير روزنامه بامداد

 .2000آرش استکھلم، پاييز : انتشارت

 بھرام رحمانی...  احمد شاملو مبارز 



ھاى محروم و به انحراف كشاننده  تنه
مفاھيم عميق و انسانى عشق و شادى و 

» موسيقى«افسوس كه اين ! زندگى است
!...  تباھى جان استجرثومه فساد و

اى ھست در  ديوان حافظ تو ھر طاقچه
دسترس ھر مشدى قربانعلى و ھر خاله 

خواھم بدانم شما  حا- من مى. اى خديجه
 تان را فوت آبيد ھيچ »موسيقى سنتى«كه 

ايد كه برويد از دريچه  به صراحت افتاده
تان نگاھى ھم به موسيقى  تنگ اتاق

ديگران بيندازيد؟ يا شما ھم مثل آن 
خواننده ميليونى فقط به اين اعتقاد سخيف 

 اھل دا-ھو ھستم و باخ »من شخصا«كه 
و بتھون تحت تاثير موسيقى ايرانى باخ و 

ايد و چون از  اند اكتفا كرده بتھون شده
كنيد ديگر به  سرچشمه آب ميل مى

مطالعه دستاوردھاى موسيقيايى كفار 
  )12(»ايد؟ احساس نياز نفرموده

در ادامه اين جريان، روزنامه كيھان، 
كشان  گران و آدم اين ارگان رسمى شكنجه

انديشى و و مدافعان سرسخت تاريك
ديكتاتورى مطلق رژيم، به سردبيرى 

بازجوى زندان (حسين شريعتمدارى
ھايى  گويى، نيز با چاپ ياوه)اوين

على يوسف« فتواگونه و تھديدآميز 
... «: ، عليه شاملو نوشت»ميرشكاك

ھايش را در  اگر حرف -آدمى مثل شما 
نيازى ندارد دم  -سوئد ياد نگرفته باشد 

به ساعت گرد و خاك راه بيندازد و حتا 
توى سر موسيقى نجيب اين مملكت بزند، 

ترين در يافتى از موسيقى آن ھم بدون كم
شما ھمان سونات مھتاب (.شرق

 »).تان را استماع بفرمائيد محبوب
نويسنده كيھان با درست كردن 

اى سراپا دروغ عليه شاملو با  تاريخچه
اما شعر خود «: افزايد بغض و تھديد مى

قبله ھميشگى -را و خود را به غرب 
فروختيد و از فرط عدم - طايفه روشنفكر

اعتماد به نفس و متكى نبودن به مردم اين 
سرزمين خود را ھميشه در آينه كدر 

جا كه  ساكنان غروب حقيقت ديديد تا آن
ھاى  ايد قضاوت سر پيرى مجبور شده

تان قضاقورتكى به خورد خود و ياران
 )13(».بدھيد
پرستان و كھنه طور خرافه بينيم كه چه مى

ھاى  پرستان در مقابل عقايد و باور
پيشرو و مدرن و انسانى مقاومت 

انسان «: به قول شاملو. كنند مى
خردگراى صاحب فرھنگ چرا بايد 
نسبت به افكار و باورھاى خود تعصب 

  »بورزد؟
عدالتى و  شاملو، بر عليه نابرابرى و بى

فقر و فKكتى كه زندگى كارگران و 
سازد،  ھاى محروم را تباه مى انسان

او، به عنوان يك روشنفكر . شوريد مى
آگاه، مخالف استثمار انسان توسط انسان 
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شعر، ھمان دانستن «: زد او، فرياد مى. بود
ھاى بھاى يك تكه نان است موقعى كه بچه

اند و حساب  معدنچى دور آن نشسته
روزھائى را كه بايد باز ھم در اعتصاب بود 

شعر، آن نفسى است كه از حلق . كنند مى
رسد و  ھا مى ساز به شيشه كارگر شيشه

شعر، آن . سازد بلورھاى به سان قلب را مى
اى است كه  ھاى دختر بچه تابى عصب بى

 )14(»...نماياند اشكال قالى را تشنه مى
او، در حمايت از اعتراض و اعتصاب 

 :سرود كارگران مى
 اكنون اين منم

 - بيماران كار -و شما 
 كه زھر سرخ اعتصاب را

 .كنيد به ناچار جانشين داروى مزد خود مى
 اكنون اين منم

 -!ياران آغاجارى -و شما 
 زند عرق فقر به پيشانى تان كه جوانه مى

 .كارى در فروكش تب سنگين بى
 »سرود مردى كه خود را كشته است«

 محدود »ملى«شاملو، خود را در مرزھاى 
او خود را شھروندى از جامعه . كرد نمى

اى  بنابراين، در ھر گوشه. دانست جھانى مى
ديد  از جھان ظلم و استثمار و نابرابرى مى

ترين تاملى بر عليه آن به پا  بدون كوچك
سرود «براى مثال، شعر . خاست مى

ھاى   را به مناسبت حمله نيرو»بزرگ
اكنون (.آمريكا به خاك كره شمالى سرود

 سال، امكان ديدار 50مردم دو كره، بعد از 
اين شعر به روشنى ) اند ھمديگر را پيدا كرده

افكار انترناسيوناليستى شاملو، را نشان 
، »بلزن و داخاو«در بطن شعر، به . دھد مى

ھائى كه  دو كشتارگاه از مجموعه كشتارگاه
ھيتلر در سراسر اروپاى تحت اشغال 

مون واله «. ھاى خود برپا داشته بود نيرو
، محلى در پاريس، كه سه تن از »ين رى

ژاك -استادان دانشكده كارگرى اين شھر 
در - دوكور، ژرژ پوليستر و ژاك سولومون

ھا با گيوتين اعدام شدند  جا توسط آلمانى آن
سرود بزرگ، به «بخشى از . كند اشاره مى

 چنين »ئى چو، رفيق ناشناس كره -شن 
 :است
 چو -شن 

 !بخوان
 !بخوان

 آواز آن بزرگ دليران را
 آواز كارھاى گران را

آواز كارھاى مربوط با بشر، مخصوص با 
 بشر

 آواز صلح را
 شدهآواز دوستان فراوان گم

 آوازھاى فاجعه بلزن و داخاو
 يون آوازھاى فاجعه وى

 ين آوازھاى فاجعه مون واله رى
 آواز مغزھا كه آدولف ھيتلر
 نھاد، بر مارھاى شانه فاشيسم مى
 آواز نيروى بشر پاسدار صلح

 كز مغزھاى سركش داونينگ استريت
 حلواى مرگ برده فروشان قرن ما را

 كنند، آماده مى
 آواز حرف آخر را

 ناديده دوستم
 چو -شن 

 بخوان
 !برادرك زرد پوستم

چو،  -قطعنامه، سرود بزرگ، به سن «
 »اى رفيق ناشناس كره
گويى با شاملو، از او وحريرى در گفت

با مساله ھويت چگونه كنار «: كند سئوال مى
آئيد؟ منظورم مليت و قوميت و اين  مى

: گويد  شاملو در جواب مى».مسائل است
من خويشاوند نزديك ھر انسانى ھستم كه «

نه ابرو به . كند خنجرى در آستين پنھان نمى
خندش ترفند تجاوز به حق كشد، نه لب ھم مى

نه ايرانى را . و نان و سايبان ديگران است
دھم و نه انيرانى را به  به انيرانى ترجيح مى

من يك بلوچ كرد فارسم، يك فارسى . ايرانى
زبان ترك، يك آفريقايى اروپايى استراليايى 

يك سياه پوست زرد . ام آمريكايى آسيايى
پوست سرخ پوستم كه نه تنھا با خودم و 

ترين مشكلى ندارم بلكه بدون  ديگران كم
حضور ديگران وحشت مرگ را زير 

من انسانى ھستم در . كنم ام احساس مى پوست
 مقدس زمين،  ھاى ديگر بر سياره جمع انسان

) 15(».كه بدون ديگران معنايى ندارم
بينيم كه شاملو با چه بيان شيوا و زيبايى  مى

كند و به  انترناسيوناليسم را تشريح مى
 .نھد ھمبستگى انسانى ارج مى

احمد شاملو، مبارز سرسخت آزادى بيان و 
ھا را براى ھمگان  قلم و انديشه بود و اين

در . خواست  مى»ھيچ حصر و استثنا بى«
ھيچ قيد و  واقع، ھنرمند بايد آزاد باشد تا بى

شرطى بتواند ارتقاى فرھنگى پيدا كند و اثر 
نويسنده و . خود را به جامعه ارائه دھد

ھنرمند آزادانديش چه در رژيم سركوب و 
اختناق و چه در جامعه نسبتا آزادتر، نبايد 
براى آفريدن آثار خود، به قيد و بند رژيم 

در واقع، نويسنده آگاه و . گردن گذارد
گاه زير بار سانسور و زور  مردمى، ھيچ

سياسى  - ھاى صنفى در تشكل. رود نمى
. شود اش عضو نمى ساز رژيم و عوامل دست

چرا كه ضامن حفظ حرمت و ھنر و ادب، 
آزاد و مستقل بودن نويسنده از حكومت 

قطعا، ھر گونه مانع قانونى در اين . است
عرصه به سركوب و سانسور انديشه منتھى 

 .شود مى
احمد شاملو، در رابطه با فعاليت مجدد 

فرض «: گفت  مى»كانون نويسندگان ايران«
را بر اين بگذاريم كه كانون به عنوان 
اعتراض به تعطيل آزادى و دمكراسى و 

ھاى سياسى احزاب و غيره، به نوعى  فعاليت
 .اعتصاب، يعنى به سكوت دست زده است
ھاى  منظورم اين است اگر ھم جلوى فعاليت

كانون گرفته نشده بود، قطعا در مواجھه با 
وضعيت حاضر داوطلبانه در ھمين موقعيتى 

دليلش . گرفتيم كه ا-ن قرار داريم قرار مى
آزاد بودن فعاليت كانون : ھم واضح است

نويسندگان در شرايط فقدان 
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 .داشت
، توسط انجمن قلم و ١٣۵۵شاملو، در 

رانی و دانشگاه پرينستون برای سخن
شعرخوانی دعوت گرديد و عازم ايا-ت 

رانی -در اين سفر او به سخن. شد متحده 
و شعرخوانی در بوستون و برکلی 

اما او، پيشنھاد دانشگاه کلمبيای . پرداخت 
نيويورک برای تدوين کتاب کوچه را 

 . نپذيرفت
احمد شاملو، با شاعران و نويسندگان 
مشھور جھان چون ياشار کمال، آدونيس، 
البياتی و وزنيسينسکی از نزديک ديدار 

اين سفر او، سه ماه به طول کشيد و . کرد 
 .سپس به ايران باز گشت

ھنوز چند ماه نگذشته بود که او دوباره به 
ھای حکومت  عنوان اعتراض به سياست

کرد و به  وقت ايران، کشور را ترک 
-او، حدود يک سال در آن. آمريکا رفت
کرد و در اين مدت، در  جا زندگی 

رانی ھای مختلف آمريکا به سخن دانشگاه
 از ١٣۵٧شاملو، در سال . پرداخت

جا مدتی آمريکا به انگلستان رفت و در آن
 در لندن »ايرانشھر«نامه  سردبيری ھفته

 .را به عھده گرفت
با سقوط حکومت پھلوی، شاملو تنھا چند 
ھفته پس از پيروزی انقKب به ايران باز 

در ھمين سال، انتشارات مازيار . گشت
اولين جلد کتاب کوچه را در قطع وزيری 

شاملو، به عضويت ھيات . کرد منتشر 
دبيران کانون نويسندگان ايران انتخاب شد 

ھای  و به کار در مجKت و روزنامه
، ١٣۵٨او در . پرداخت مختلف 

نامه کتاب جمعه را به  سردبيری ھفته
نامه، پس از انتشار  اين ھفته. عھده گرفت

تر از چھل شماره توسط حکومت کم
 .شد اسKمی توقيف 

ھا مجموعه اشعار  شاملو، در اين سال
اجتماعی خود را با صدای خود -سياسی

ديکلمه کرد و به صورت مجموعه کتاب 
و نوار صوتی کاشفان فروتن شوکران 

 . کرد منتشر 
ھای ، پس از سرکوب١٣۶٢از سال 

 60ھای اوايل انقKب و سال خونين سال
، اختناق شديدی در کشور حاکم شد 62تا 

اما . و چاپ آثار شاملو نيز متوقف گرديد
چون گذشته به کار خود در شاملو، ھم

زمينه ترجمه و تاليف و سرودن شعر 
ويژه روی  ھا، به  در اين سال. ادامه داد

-کاری ھمسرش و ھم کتاب کوچه با ھم
فکرش آيدا، پيگيرانه کار کرد و ترجمه 

تا آن که . رمان دن آرام را نيز دنبال کرد
، مجددا ١٣٧٢ده سال بعد، يعنی در سال 

 . آثار شاملو، اجازه انتشار گرفت
کرد  به آلمان سفر  ١٣۶٧شاملو، در سال 

تا به عنوان ميھمان در دومين کنگره 
 تحت ٢اينترليت «المللی ادبيات  بين

 در ار-نگن »جھان ما: عنوان جھان سوم

صدای کانون نويسندگان ايران در تبعيد -بانگ   
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آلمان و شھرھای مجاور در اين کنگره 
در اين کنگره، نويسندگانی از . شرکت کند

از جمله . کشورھای مختلف حضور داشتند
عزيز نسين، درک والکوت، لورنا 

 . گوديسون، ژوکوندا بلی و پدرو شيموزه
من «رانی شاملو در اين کنگره عنوان سخن

. ، نام داشت»!درد مشترکم، مرا فرياد کن
 (Pen) در ادامه اين سفر دعوت انجمن قلم

او، . و دانشگاه گوتنبرگ به سوئد دعوت شد
رانی کرد که در فولکت ھوس استکھلم سخن

نظير ايرانيان روبرو شد که با استقبال بی
ھتر، روزنامه پرتيراژ سراسری داگنز نی

سوئد در اين مورد نوشت که استکھلم، 
پايتخت سوند، تاکنون ھرگز شاھد اين ھمه 

 . استقبال از يک شاعر نبوده است
برای شرکت در  ١٣۶٩شاملو، در سال 

برکلی، به  UC  توسط دانشگاه٩٠سيرا 
عنوان ميھمان دعوت شد و عازم آمريکا 

 »ھای من نگرانی«رانی وی به نام سخن. شد
 ».مفاھيم رند و رندی در غزل حافظ«و 

ای را در مطبوعات ھای گستردهواکنش
 .فارسی زبان داخل و خارج کشور داشت

رانی شاملو مقا-ت زيادی در نقد سخن
نوشته شد که عمدتا از سوی گرايشات 
. راست و ناسيوناليست و مذھبی ايرانی بود

او، چندين شب شعر برگزار کرد و به 
 عنوان استاد ميھمان يک ترم در دانشگاه

UC جويان ايرانی در مورد برکلی دانش
زبان، شعر و ادبيات معاصر فارسی نيز 

 .تدريس کرد
ھای آخر عمر خود، نه  شاملو، در سال

تمايلی به زندگی در خارج کشور داشت و 
-نه در داخل کشور اجازه فعاليت به او و ھم

باره گفته خود او، در اين. فکرانش داده شد
تر از توان  راستش بار غربت سنگين«: است

چراغم در اين خانه ... و تحمل من است
خورد و  سوزد، آبم در اين کوزه اياز می می

  ». است نانم در اين سفره
ھا در  اکثر آثار او، از جمله کتاب کوچه سال

بيماری او نيز روزبروز . توقيف مانده بودند
شدت يافت و با شدت گرفتن بيماری مرض 

 ارديبھشت ٢۶قندش، و پس از آن که در 
 مھر پای  ، در بيمارستان ايران١٣٧۶

راست او را از زانو قطع کردند روزھا و 
ھای دردناک و سختی را پشت سر  شب

ھا به کار  البته او، در تمام اين سال. گذاشت
 خصوص تدوين کتاب کوچه  ترجمه و به

ای  ادامه داد و گاھی نيز از او شعر يا مقاله
 .در يکی از مجKت ادبی منتشر گرديد

شاملو، در دھه ھفتاد با شرکت در شورای 
بازنگری در شيوه نگارش و خط فارسی در 
جھت اصKح شيوه نگارش خط فارسی 
فعاليت کرد و تمام آثار جديد يا تجديد چاپ 

 .اش را با اين شيوه منتشر کرد شده
باين ترتيب، احمد شاملو در بيش از نيم قرن 
-کوشش وتKش فرھنگی، به موازات فعاليت

- »کتاب کوچه«ھای ديگرش، به گردآوری 
-جامع لغات، اصطKحات، تعبيرات، ضرب

ھای فارسی را نيز پيگيرانه دنبال کرد المثل

و در اين راه از ياری ھمسر و ھمراه و 
 در »آيدا سرکيسيان«رفيق زندگيش خانم 

از اين . مند بودمقياسی گسترده بھره
مجموعه عظيم، بيش از ده جلد منتشر شده و 

.  رسيده است»ج«در جلد يازدھم به حرف 
اند که اندرکاران انتشار آثار شاملو گفتهدست

کل مجموعه در حدود چھل جلد را در بر 
 . خواھد گرفت

ھژده دفتر شعر، بيش از بيست ترجمه از 
آثار شعر و نثر نويسندگان و شاعرانی از 
سراسر جھان، ده قصه برای کودکان و 
سردبيری سيزده نشريه ادبی و فرھنگی و 
چند فيلم مستند کارنامه نيم قرن حضور 
مداوم و فعال احمد شاملو در صحنه ھنری، 

 .ادبی، فرھنگی و اجتماعی ايران است
ھای مختلف از بخشی از اشعار او به زبان

جمله انگليسی، فرانسه، آلمانی، سوئدی، 
اسپانيولی، ارمنی، ترکی و کردی ترجمه 

-افزون برا ين تا به امروز دست. شده است
کم بيست کتاب در نقد و بررسی شعر او در 

 .ايران به چاپ رسيده است
ھايی که شاملو برای ترجمه انتخاب ترجمه

کرده بود جايگاه مھمی در ادبيات جھان و 
خواھانه طلبانه و آزادیمبارزه برابری

توان به ھای او میدر ميان ترجمه. دارند
 از روبر »مرگ کسب و کار من است«

 از »ھاپابرھنه«مرل، نويسنده فرانسوی، 
دن «زاھاريا استانکو، نويسنده رومانيائی، و 

 از ميخائيل شولوخوف نويسنده روسی »آرام
پاشائی . چنين به ترجمه مشترک او با عو ھم

، خاطره »!بگذار سخن بگويم«به نام 
دوميتيK از رھبران کارگران معادن 

 »ھای سليمانغزل غزل«. بوليوی،  ياد کرد
ای از گزيده«- »انتھاای بیچون کوچهھم«و 

ھای تKش از نمونه -»شعر شاعران جھان
او در عرصه معرفی شعر جھان به فارسی 

 .زبانان است
ای داشت و به العادهاو، اعتماد به نفس فوق

ھای زمان در عرصهطور موازی و ھم
مختلف فرھنگی، سياسی و اجتماعی کار 

 »کتاب ھفته«کرد و در عرض يک ھفته می
 را منتشر »خوشه« و يا »کتاب جمعه«يا 
 .ساخت می

 شب دوم مرداد ٩سرانجام در ساعت 
چند ساعت بعد از آن که دکتر ، يعنی ١٣٧٩

شان در معالجش او و آيدا را در خانه
شھرک دھکده فرديس کرج تنھا گذاشت، 

 !يادش گرامی باد. درگذشت

 زندگی و آثار احمد شاملو 



 
 در تھران 1304احمد شاملو در سال 

تحصيKت کKسيک نامرتبی . متولد شد
داشت؛ زيرا پدرش که افسر ارتش بود 
-اغلب از اين شھر به آن شھر اعزام می

شد و خانواده ھرگز نتوانست برای مدتی 
 . طو-نی جايی ماندگار شود

دوران دبستان را در شھرھای خاش او، 
و زاھدان و مشھد گذراند و از ھمان 
دوران اقدام به گردآوری مواد فرھنگ 

دوره دبيرستان را در بيرجند . عامه کرد
و مشھد و تھران گذراند و سال سوم 
دبيرستان را در دبيرستان ايرانشھر 
تھران خواند و به شوق آموختن دستور 
زبان آلمانی در سال اول دبيرستان 

 ٢٠در اوايل دھه . نام کرد صنعتی ثبت 
خورشيدی پدرش برای سر و سامان دادن 
به تشکيKت از ھم پاشيده ژاندرمری به 

او . صحرا فرستاده شد گرگان و ترکمن 
اش به گرگان رفت و در ھمراه با خانواده

. کKس سوم دبيرستان ادامه تحصيل داد
ھای سياسی شمال  در آن ھنگام در فعاليت

کشور شرکت کرد و بعدھا در تھران 
دستگير شد و به زندان شوروی در رشت 

پس از آزادی از زندان با . منتقل گرديد
رفت و ) اروميه(خانواده به رضائيه

تحصيل در کKس چھارم دبيرستان را 
وری  با به قدرت رسيدن پيشه. آغاز کرد

و جبھه دموکرات آذربايجان به ھمراه 
پدرش دستگير شد و دو ساعت جلوی 
جوخه آتش قرار گرفت تا از مقامات با- 

سرانجام آزاد گرديد و . کسب تکليف کنند
به تھران بازگشت و برای ھميشه ترک 

 .تحصيل کرد
، دومين بار 1325نخستين بار در سال  

 برای 1343، و در سال 1336در سال 
. سومين بار با آيدا سرکيسيان ازدواج کرد

از ازدواج اول خود چھار فرزند دارد، 
 . سه پسر و يک دختر

 :آثار شاملو
اولين اثری که از شاملو منتشر شد، 
مجموعه کوچکی از شعر و مقاله بود که در 

پس از آن آثار .  به چاپ رسيد1326سال 
بسياری از اين شاعر، نويسنده، مترجم و 

 . محقق به چاپ رسيده است
و  »٢٣«او شعر بلند  ١٣٣٠در سال 

 را به چاپ »قطع نامه«مجموعه اشعار 
 حدود دو سال ١٣٣١در سال . رساند

مشاورت فرھنگی سفارت مجارستان را به 
 .عھده دارد
 مرداد با ٢٨ پس از کودتای ١٣٣٢در سال 

بسته شدن فضای سياسی ايران مجموعه 
ھا و احساس، توسط پليس در  اشعار آھن

چاپخانه سوزانده شد و با يورش ماموران به 
خانه او ترجمه طK در لجن اثر ژيگموند 
موريس و بخش عمده کتاب پسران مردی 
که قلبش از سنگ بود اثر موريوکايی با 
تعدادی داستان کوتاه نوشته خودش و تمام 

ھای کتاب کوچه از ميان رفت و با  يادداشت
-ھای يگانه دستگيری مرتضی کيوان نسخه

ھايش از جمله مرگ زنجره و  ای از نوشته
آفتاب توسط پليس ضبط  سه مرد از بندر بی

او موفق . گرديد و برای ھميشه از بين رفت
به فرار شد اما پس از چند روز فرار از 
دست ماموران در چاپخانه روزنامه 
اطKعات دستگير شد و به عنوان زندانی 
سياسی در زندان موقت شھربانی و زندان 

در زندان عKوه بر . قصر محبوس گرديد
شعر به نوشتن دستور زبان فارسی پرداخت 
و قصه بلندی به سياق امير ارسKن و ملک 
بھمن نوشت که در انتقال از زندان شھربانی 

 پس ١٣٣۴در . به زندان قصر از بين رفت
 .از يک سال و چند ماه از زندان آزاد گرديد

 با انتشار مجموعه اشعار 1340در سال 
ھوای تازه خود را به عنوان شاعری 

اين مجموعه حاوی . برجسته تثبيت کرد
ترين  سبک نويی است و بعضی از معروف

اشعار شاملو چون پريا و دخترای ننه دريا 
در ھمين . است در اين مجموعه منتشر شده 

سال بر روی اشعار حافظ، خيام و بابا طاھر 
پدرش نيز در ھمين سال فوت . نيز کار کرد

 . کرد
 شاملو، به اقدام جديدی به  ١٣٣٨در سال 

نام قصه خروس زری پيرھن پری برای 
در ھمين سال، فيلم مستند . زد کودکان دست 

سيستان و بلوچستان برای شرکت ايتال 
اين آغاز فعاليت . کونسولت را نيز تھيه کرد
او، به خصوص . سينمايی احمد شاملو بود

نويسی نيز فعال  نامه و ديالوگدر نوشتن فيلم
 ويژه با  ھای پس از آن و به در سال. بود

مطرح شدنش به عنوان شاعری معروف، 
-منتقدان مختلف حضور سينمايی او را کم

باره گفته خود او، در اين. اند رنگ دانسته

شان را فيلم  شما را به خدا اسم«: است
 و بعضی شعر معروف او دريغا که ».نگذاريد

 احتضار فضيلت است را  /چه به آسانی/ فقر
ھای سينمايی  دانند که فعاليت به اين تعبير می

. است او صرفا برای امرار معاش بوده 
کارنامه سينمايی من يک «: گويد شاملو، می

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

 با آيدا ١٣۴١ فروردين ١۴شاملو در 
اين آشنايی، نقطه عطفی . سرکيسيان آشنا شد
ھا شاملو، در  در اين سال. در زندگی او بود

آفرينش آثار ھنری در اوج موفقيت بود و بعد 
ھای  از اين آشنايی دوره جديدی از فعاليت

آيدا و شاملو در فروردين . ادبی او آغاز گرديد
 ازدواج کردند و در ده شيرگاه١٣۴٣

گزيدند و تا آخر عمر در  اقامت ) مازندران(
شاملو، در ھمين سال . کنار ھم زندگی کردند

ھای آيدا در آينه و  دو مجموعه شعر به نام
ھا و ھميشه را منتشر کرد و سال بعد  لحظه

ای به نام آيدا، درخت و خنجر و  نيز مجموعه
زمان برای بار را منتشر ساخت و ھم! خاطره

سوم کار تحقيق و گردآوری کتاب کوچه آغاز 
 .کرد

 شاملو سردبيری قسمت ادبی و ١٣۴۶در سال 
. نامه خوشه را به عھده گرفت فرھنگی ھفته

 که ١٣۴٨ھمکاری او با نشريه خوشه تا 
نشريه به دستور ساواک تعطيل شد، ادامه 

در اين سال او به عضويت کانون . داشت
، ١٣۴٧در سال . نويسندگان ايران نيز در آمد

او کار روی غزليات حافظ و تاريخ دوره 
نتيجه اين مطالعات و . حافظ را آغاز کرد

تحقيقات بعدھا به انتشار ديوان جنجالی حافظ 
، ١٣۵٠در اسفند . به روايت او منجر شد

در ھمين . شاملو مادر خود را نيز از دست داد
سال به فرھنگستان زبان ايران برای تحقيق و 
تدوين کتاب کوچه، دعوت شد و به مدت سه 

 .سال در فرھنگستان باقی ماند
ھای   نيز به فعاليت١٣۵٠شاملو، در دھه 

از (نگاریگسترده شعر، نويسندگی، روزنامه
، )جمله ھمکاری با کيھان فرھنگی و آيندگان

از جمله تھيه گفتار برای چند (ترجمه، سينمايی
) فيلم مستند به دعوت وزارت فرھنگ و ھنر

از جمله در انجمن (و شعرخوانی خود
ادامه ) فرھنگی گوته و انجمن ايران و آمريکا

 . داد
شاملو، سه ترم به تدريس مطالعه آزمايشگاھی 
زبان فارسی در دانشگاه صنعتی مشغول 

 .  گرديد
 دانشگاه رم از او دعوت کرد تا در ١٣۵۴در 

او، به . کنگره نظامی گنجوی شرکت کند
در ھمين سال . شد ھمين دليل عازم ايتاليا 

دعوت دانشگاه بوعلی برای سرپرستی 
پذيرفت و به مدت  پژوھشکده آن دانشگاه را 

دو سال به اين کار اشتغال 
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