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 درآمد

تر مجاا  نرار و و کمگی اجتماعی شاملو، نگارنده بسیار نوشته ی وجوه مختلف شعر و زندهدرباره

طلباا  ، هنگام فرمانفرماایی االا  2831من در سا  "نازلی سخن نگفت "کتاب . انترار یافته است

پیش از آ  کتاب . پس از انترار جمع آوری و خمیر شدلمرو وزارت فرهنگ و ارشاد اس می، بر ق

کسوت نرر پوشیده بود و پاس ( مهر انترارات آزاد: 2832) "چنین گفت بامداد خسته"ساده و سطحی 

از ایان قلام پااد شاده ( ی انترارات نگااهموسسه: 2831) "گان دردهمسایه"از آ  کتاب تحلیلی 

بارای کسام مجاوز  "اممنن درد متنتر "سا  پیش کتااب  دهنزدیک به . در نقد شعر اجتماعی. است

ی انترااراتی موسساه)اما تاکنو  هیچ پاسخی باه ناشار  ،گردید هتحویل بخش ممیزی وزارت مربوط

کتااب . ارائه نرده است و تکلیف پاد این کتاب مبسوط به درستی دانسته نیساتجانم و این( نگاه

-تارین وقاایعمهامو تحلیال  ی نقاد و تجزیاهدر سه بخش مفصل در برگیرناده "امتتر من درد م"

. ی سیاسی احمد شاملوساتی شعر و اندیرهاز دریچه( 2831تا  2831)ی تاریخ معاالر ایرا  یهقاتفا

نمودهایی که با فعالیات گی تقی ارانی آمیخته و رخاز بررسی حوادثی که به طور مستقیم با زنده

فل م سرهنگ مح یوا  و  ضا ک ساالخانیا  رت تا   توده)سیامک و وار تا دورا  ( حزب  شده،  تاریخی 

ا نبردهای پریکای آمیختاه و بکه  و متعاقم آ ،، (اال حات ارضی)ی ایرا  ظهور بورژوازی نوکیسه

های مبارزانی همچو  امیر پرویز پویاا ، بیا   جزنای، فرانیو جا های گروه سیاهکل با قهرمانی

  را سااخته اسات اهای زرین تاریخ معاالار ایارن اد و خسرو گلسرخی برگزیبرم، گروه حنیفاحمد 

سخت بر این باورم و در مقاله یی که  .در این کتاب به دقت مورد بحث قرار گرفته است... و

اش منترر کرد، " معیار"سا  ها پیش به زنده یاد ابراهیم زا  زاده سپردم و او در مجله ی 

باور ر ین  کها مانی  سی و ز ستبداد سیا که در دورا  ا کرده ام  له  مزد  ا فرمو به  لم  خا  ق مور

و به عبارت دیگر در عصر عسرت تاریخ وقایع اتفاقیه را منطبق بر منطق حاکما  رقم زده اند 

این . شعر و ادبیات متعهد اجتماعی وارد گود می شود و به گواهی روز واقعه می پردازد ،نگاری

له را در مق گرمقو یی دی له  خانی در  ا لیچ  جا  ق یز  باز "آرش"که پرو ست  سپرده ا پاد  به  اش 

فرارده یای سات از کتااب در محااس سانساور ی این توضیح مجمل آمده، په در ادامهآ  .ام نموده

ناه "یاا  "هیوالیی با هزار سار"دی تحت عنوا  مدرآ "!تاریخ تلخ به روایت احمد شاملو"مانده ی 

 . که به طر  برخی خصوالیات فردی و اجتماعی شاملو پرداخته است "...مگر احمد شاملو بود

سانسور " تدبیر و امید"ذکر این تذکر باهوده است که با وجود الف گزاف متصدیا  فرهنگی دولت 

با این تفاوت که دولت کوشیده تا گناه مسوولیت . کتاب بر هما  سبک و سیاس سابق مانده است

 ....به گرد  ناشرا  بیندازدوخیم و بدخیم سانسور را 

 

انگیاز از تباار غولی زیبا یا جانوری حیارت. ناکی استی شگفتپدیده احمد شاملو

هایی است که در هر یکی دو سده، از آ  آدم احمد شاملو. دایناسورهای منقرض شده

شا  پیدا شاده ی خاکیسروکله -گیر کننده هم به ندرت و سخت غافلآ  -یکی دوبار 

یای خود در مقدمه شاملو. شا  را ملخ خورده استو بعد گویی برای همیره تخم است

راز عجیبای  حافظ»: گفته بود حافظهای جنجا  برانگیز بر روایتی دیگرسا  از غز 
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 .«...است

، و باا حافظَاش به گی قامت بلند شعر و اندیرهرا با تمام مانسته شاملواما من 

مانندَاش، نه رازی عجیام گی عمیق شعر بیسم و پیچیدهی رازناکی و سمبلیوجود همه

گاهاا  باه شاتاب که پنداری بی انسا  هایی سا از آ . دانمیی غریم میکه نرانه

هر پند به زبا  و بیا  و فکر معاالر ما بود و .مهما  قهوه خانه ی ما شده بود

تماام اعضاای  تار ازبالیم که معاالر او بودیم و پیشبیش از همه، ما به خود می

آوند ما بود، اما انگار حضور قااطع ترین خویشی ما، نزدیکااللی و بدلی خانواده

یی کاه در بادیه. ی ما سخت نامنتظر بودی دوم کرهوارش در هزارهو خ اله و معجزه

 ...  کسی را یارای انتظار او نبود، پاتاوه نهاده بود

آنارشیستی بود که  سابقا "فاشیست" وشاملکنم و استدال  می. و متناقض گفتم شگفت

-ها، کرگاد ها رخنه کرده بود و با نیهیلیستها در الف سوسیالیستدستیِ تودههم اب

زده بود و در همه حا  باه دفااا از انساا  بلنادترین  وار نرد سرکری و طغیا 

 ...ی شعرَاش برافراشته بودپرپم آزادی و برابری را بر ذروه

-َاش برمایَاش نیز با احتارام تماام پایش پاایالفا  و معاندا که مختر آ و شگفت

حااف  "ی انحصااری که به جرم ترنیِع ک سیسیسام و تخریام عرالاهخاستند و با این

شکنی و تعرض باه خرافاه پرساتی و هجاو و سنت فردوسیپ وهی و نقد تابوی " نامه

هاا باه و جز این ی تاریخیهای سیاه هنری و ترکیک در سابقه و حافظهانواا حرفه

گااه و باه بردندش اما با تمام این اوالاف گااه و بایهای خود خوانده میدادگاه

شادند  َاش آویزا  مایو فرهنگ کوپه  ترین شکل ممکن از شعر و اندیرهفرالت طلبانه

نمونه  .خود ک هی بدوزند نمد فرهنگ پ وهی شاملو برای فقر فرهنگیتا مگر از 

ظم"را ستاد مع راهی و بهاا" ا را "لدین خرم ظیم ال ستاد ع هاجرانی و " ا طاهللا م ع

   ....ایضا

ایان کهان باوم و بار  و قواد راستی شما در طو  و عرض تاریخ قوا  و قطورو به

َاش نیاز در و معاندا  و دشامنا  خاونییی را سراغ دارید که هتاکا  زادهآدمی  

 ! ه باشند؟َاش گرودانگیز زبا  به ستایشپنین حیرت عین وهن او

جا سخن تاوا  گفات و ماا اند و بسی بهجا سخن گفتهبسیار بی شاملوهای از شگفتی

افزاییم ی آ  ک م سیاهه مییی بر همهنظم و انتظام، پند کلمهجا و بیجا یا بیبه

گیریم تا گفته که قصد استفهام یا پرسری در کار باشد از ادبیات او وام میو بی

 :  باشیم

ترین که بیش فردوسیآمیز و بزم بیز زبا  رزم تواما  گرکیست این ستایش راستیبه

ی فکر کهن و و حافظا  کهنه "آریامهری"ی زدهپرستا  خدایگا میهن ناسزا را از 

-آباادی و یافاتآباادی و مفاتحلبی "تمد  بزرگ"ی ی پیازینهی پوستهدالال  پوسیده

سا  پ شک تم ست و ا یده ا جا  خر به  بادی  ست آ تاریخ د سطوره و  بت ا سدارا  ثا ا
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کند در قفای خود انباری از ی ملتی را جاری ساخته است که تا پرم کار مینخورده

 را انبا  کرده است؟استبداد سیاسی 

خاواهی َاش باه کایناند و دشامنا آبادی خواندهپی و سلطنتَاش او را سلطنتمنکرا 

 ... اندَاش بستهو دشنام به دشنه دمحمرضاشاهو  انوشیروانو  داریوش

و  بیهقنیو  غز  های سالیما که با زبا  تورات و  حافظراستی کیست این راوی به

به کرف بیا  شعر سپید دست در کمر دریای فرهنگ فارسی  ابوالفتوح رازیو  میبدی

ادبای را های ادبی و بایحلقه کرده است، و در عین حا  خرم پاسبانا  اندرزنامه

شناس را در آورده و های نسخ اقدم و االلح متنالدای اعتراض ژاندارمبرانگیخته و 

 های قرو  ماضیه را بیدارباش داده است؟ پیچ عطاریشناس و نسخهدربانا  نسخه

از هو  حلیم سیاست  در ابتدای جوشش جوانی راستی کیست این جانور ستیزنده کهبه

ی افتاده است که بعدها برای لرهیتشا  فاشیسم خروگیِ اعتراضی پنا  در دیگ پیره

مرگ کسم و کار "ی دست به هر کاری زده است؟ از ترجمه "حماقت تاریخی"جبرا  آ  

و تاروی   ریتسنو  ینانی هاای ضاد فاشیساتی و برگردا  ترانه روبرمرل" من است

ی ضاد فاشیسام لوریناتارین ترجماا  شاعرهای تاا شااعرانه تئنودورایی موسیقی 

 ...فرانکو

ی یک دیکتاتور بازرگ پاله آبله که از سقوط در دام  یست این مبارز پایراستی کبه

پپ ( هیتلر) پاه  ستی به  ست فاشی عد، از را ته و اندک زمانی ب درس عبرت نیاموخ

-هاای گارا ی آموزهسقوط کرده است؟ تا به پرتوانه( استالین)تری دیکتاتور بزرگ

 : د کهی گرفتاری در دو زندا  دیکتاتوری ندا سر دهمایه

گیرناد و یی جاای آناا  را مایشوند و سورخورا  تازهسورخورا  قدیمی سرنگو  می»

-َاش یکی است عمالَاش یکی است، شکلشود، که قالمفاشیسمی جانرین فاشیسم دیگری می

َاش فارس هاایفقط بهاناه. َاش هما  استَاش و زندا پماس و تپانچه. کردَاش یکی است

-هاست، حاال تو اسراییل مایدار یهودیکرتند که طرفی میتلرهیتو آلما  ... کندمی

هاسات، کراند کاه جاساوس الهیونیساتهاا مایعارب. هاساتدار فلسطینیکرند که طرف

کراند کاه کمونیسات اسات، هاا مایکرند که فاشیست اسات، فاشیساتها میالهیونیست

-از پاین طارف کرند که پدرسوختهها میروس. ها می کرند که آنارشیست استکمونیست

  .«...زندزاده سنگ روسیه را به سینه میکرند که حرامها میکند، پینیداری می

که اگرپه باه مفهاوم خااا مارکسیسات  منفرد تکرو راستی کیست این سوسیالیستبه

ی دیالکتیک های پپ و نظریهواره از عدالت اجتماعی مطروحه در آموزهنبود اما هم

و در متن ستایش از لنین حوادث سیاه تاریخ تلخ دهه  ؟ردکدفاا می ماری تاریخی 

کیست این سوسیالیست  .ی سی به بعد شوروی را به حساب انق ب اکتبر نمی نوشت

-کریده است کاه نواولیبرا  گند پاله دهانا  ی گاوِ آزاده که پنا  تسمه از گرده

هاا و دمااغ ننیکسنوی خود به تاوا  تازش او به همه" انجمن اخوت"های وطنی در 
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هاای بهننودو  یزدی هایخا ابراهام و  نراقی ویارشاطر  های احسانها و سینجریی

" تاایم"َاش را باه رسام ی"شهروند"ی نامههای دیگر، جرنپیپی و سایر یاال سیبیبی

 اند؟پاپیده

ند ! شاملوشگفتا  ید و مان ندا  غلت به ز سم  هواداری از فاشی به  یاکه  و  لور

به دست عما  فاشیسم تیربارا  گردید و پو  برخاست و به گما   یتسرپولو  دسنو 

بیرو  جهیاد " البح نا به جای"ی رویزیونیسم خزید از حیرت توهم رهایی به دروازه

َاش به بامداد روشن آزادی رساید و ناام" پراغی به دست و پراغی در برابر"و با 

 !  را همچو  سپیده دمی بر پیرانی آسما  کرورَاش دمید

رهاا ِِ  باه سار هام"َاش راستی کیست این پاووشی مست که باا سامند دولات شاعربه

-ی بیداری کریده است و به یمن حضور پرشور و زیباا و غاو را به عراله" تازیانه

گای زدههوشای و جان  گای هرایاری را باا جناو  بایَاش، بستر آمیزش فرزانهآسای

 درآمیخته و در این خانه پهن کرده است؟

 ریکلهها به یی که با وجود بعضی شباهتنیما نظامیِ بلخیِ حافظِ راستی کیست این به

-، فقط باه شاعر خاودش ماینزخیمهو  ورپرهو لوریا  وآراگون  و حکمتو  دسنو و 

وار از هیزمی که خود بر جا  درخرا  زبا  خویرتن خویش درافکنده مانست و ققنوس

یعننی ینه هنر / مانستذات خود به یار خدا می"در  -شاعر  خوییِ و به قو   -برخاسته 

 ؟ "زیستمی/ دانستو هر چرا می/ دانستبایست میچرا یه می

موسایقی شاناسِ قرباانیِ  شوپنِ  وردیِ  بتهوونِ موتزارتِ ویوالدیِِِ راستی کیست این به

َاش سارباز پرساتیِ کاودکی 3ی حرما  موسایقیی فرو خوردهموسیقی که شعرَاش از عقده

خوا  سنتی کرورَاش پارآوازه کارد و را با الدای آواز خیاماگرپه رباعیات  کرد و

سحرانگیز"بر تارک شعری به ستایش از  برخاست  ک خوانساریلادیب المما "الدای 

و جا ِ بلند  موسیقی غربکهکرا  ِسمفونی درخرا   شیدایی و شناخت نسبی اش ازاما 

فریاد درد که  تازیانه زدموسیقیِ سنتی  یحصاِر بسته به َاش پنا سا باز  پرواِز شاه

گا  تار و های نوازندهلطفیبه ظاهر لطیف و لطف پرور و لطافت اثر کم  از تن آ 

  ِ.بیرو  زد و به پلمیکی بی فرجام انجامیدی وطنی کمانچه

پیما  با شیطا  که باا وجاود انکاار راستی کیست این کافر آشنا با خدا و همبه

کوبه همچو  مومنا  و عارفا  به زبا  یی در آ  سوِی دِر بینبندهموجودِی هرگونه ج

گای مللاک وجاود ساخن کاره ی نیستی و هیچمتن مقدس از حمل بار امانت در آستانه

 رانده است؟ 

مانست؟ به موج َاش به کوچ عرایر میگیراستی کیست این رهگذر نامنتظری که زندهبه

به . به درخت و خنجر و خاطره. پرستا ستا  و بتبه نماز م. ی دریاهای مت طمهمه

رفات می. زوا سیا  و بی. شکستسکوتی که در انفجار هیروشیما و جنگ کلره درهم می

 ... شدکرید و در شعرَاش خ اله میجهید و عربده میدرخرید و میمی. آمدو می
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ر پناد باه نگار و فرهنگ پا وه کاه هاراستی کیست این شاعر، مترجم، روزنامهبه

و هازارا  " آموز الد مدرسمساله"ی شعرَاش اما به غمزه" مدرسه نرفت و خط ننوشت"

َاش رشاک هاایهای خارجه مسلط نبود ولای ترجماهاستاد شد و اگرپه پندا  به زبا 

را  ابراهیم گلستانی حسادت امثا  ولوپهیی کرور را برانگیخت و لممترجما  حرفه

گای باود، اماا کتااب عظایم َاش شعر و زندههای االلیدغهکه دغدر آویخت و با این

بدیل را پلر کارد و سره و به تنهایی جای خالی فرهنگستانی بیَاش یک"فرهنگ کوپه"

های این زمین پر ماین بار مادعیا  ایان َاش در تمام میدا نگاریکاروند روزنامه

یای از ی تازهط گونهریز از جیم و سین پنا  شاخ و شانه کرید که نه فقی لمحرفه

ی خاموشای را از که با پرخش قلمای مجلاهژورنالیسم مدر  را فراروی ما نهاد بل

ی شلوغی را به تااس حیااط محاس فراموشی بیرو  کرید و به نیش قلمی حیات جریده

 خلوت تاریکی و توقیف فرو کوبید؟

آوای قصاه و  هاایی که همچو  کودکی برای بچاهراستی کیست این پیرمرد افسانهبه

َاش رعره بر پیکر موسایقی زباا  ی داوودی الدای سحرآسایترانه سرداده و با نغمه

 درافکنده است؟ 

گای باه یااری باری از درد و خساتهسا  منجیا  با کولهمرد که بهکیست این جوا 

و تحسین شیر کو بایکس  گا  کلرِد مغلوب گاز خرد  و مجروحا  زلزله برخاستهآواره

 است؟  نگیختهرا بر ا

-خود را باه ناام او مای آدونی ها که عرب کیست این عربِ عجِم بلوِچ لِر ترکِ فارس  

باه فرستند تا می به بیروت باروت زده و شیلی شم گرفته نزارقبانیخوانند و با 

 و ربااعی نیراابورسازش  را با ردیاف  نرودا نغمه یی از راههم آلنده سوگواری

 د و پو  خنیاگرا  میهن تلخ خواب اقاقیاها را بمیرد وکوک کن عطار غز  و خیام

 گرا  و دشمنا  اللح شلیک کند؟ ها را به سوی اشغا نفس سنگین اطلسی

قرار گرفتار مانست که بیَاش به پرواز پرستوی تنهایی میگیکه زنده! شاملوشگفتا 

 !  شادی غم غربت انسا  بود

 . فکری بودستیز روشن که حضورَاش، ضیافتِ فرهنگِ ! شاملوشگفتا 

 .تنگی استَاش حضور قاطع د که غیاب! شاملوو دریغا 

 . َاش، احتضار ابتذا  و زوا  وهن انسا  بودکه حضور حضرت! شاملوشگفتا 

" بخاتی   خاوشازدحاام کوپاه"و  َاش غیبت پراغ و دریچهکه غیاب! شاملوو دریغا 

 .  است

 ...که بود و هست! شاملوو شادا 

 ...که بود و شد! شاملو و بادا

 یی نه زان گونه یه غنچه» 

 گلی                                   

 یی یا ریته     
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 یییه جوانه             

 یا یکی دانه 

 یه جنگلی ن                

 راست بدان گونه 

 یه عامی مردی 

 شهیدی                  

 .(813، ص 2831شاملو،  احمد) «تا آسمان بر او نماز َبَرد

 

 !نه مگر احمد شاملو بود

های روزگار پار ادباار و سره از جنس شگفتییی یکزادهبه راستی آدمی شاملو احمد

اماا باه تماامی از ! ناه. تارا  باودکه از ما بهنه این. تار و بیمار ما بود

. خودش باود ترین اغراس فقط مثلکمهایی که بیاز آ  یکه آدم. یی دیگر بودقواره

یعنای کاه . گاه در سکو  و سکوت نباودی ما زیگزاک کم نداشت ولی هیچمانند همه

رفت واره یک طرفه میکرید و پو  همگیرم به سمت پپ جاده می. همیره در حرکت بود

زد پاس واره ساز مخاالف مایپس همیره در حا  برخورد و زد و خورد بود و پو  هم

هر کجاا . َاش را با اغتراش بریده بودندانگار ناف. همیره مرغو  شلوغ کرد  بود

عراق . زدنرست مثل آب خورد  همه پیز را به هم میرفت و در هر جمعی که میکه می

خا ف ".ریخته اسات "گا خوابگه مورپه"آب در  -نیمابه تعبیر  -که کرد از اینمی

حتاا در . گفات دیگاری مایی خدا حرف پس همیره !ترجما  واقعی نام اوست" جریا 

یت  گو"روا به !" پوپا  دروغ سته ی گرگا  نا بانی دسیسه ی سرد به زعم او قر که 

بود شده  بود  .کار  کار ن که در  تی  ها نی نه تن ین میا ندار  -و در ا برخ ف پ

 .  بود" خودنمایی" - اخوانزنده یاد  نادرست

 !   بود دیگر احمد شاملو

ها که وقتی در کنار هم رینی از نقیضویت. هایی از تناقضمجموعه. جمع اضداد بود

 . دادندنرستند زیباترین سمفونی هستی را ندا سر میمی

 !بود دیگر احمد شاملو

. شادَاش تعریف مایَاش با ایرا  دوستیی جها  وطنیَانترناسیونالیست بود و اندیره

 مانندا نلسون کرد و بایی جنگ میکره چویشندوش همو  مایایوفسکیهمپای  سواز یک

َاش را از سویی دیگر ایارا  وطان. آزمودمقاومت در برابر آپارتاید ن ادی را می

َاش در ایان پراغ. این جایی بود» . از هر زمین یا سرزمین دیگری. داشتتر میدوست

و  «...َاش در این سافره باودخورد و نا َاش در این کوزه ایاز میآب. سوختخانه می

ِ شاا  َاش در آمریکاا و اروپاا باا زباا  ماادریهاجرا  وطنکه نسل دوم ماز این

اند، نگرا  گرفته -انگلیسی + فارسی  -" فارگلیسی"اند و لکنت بیا  بیگانه شده

 .  نگرا ِ از دست رفتن فرزندا  ایرا . نگرا ِ بحرا  هویت. بود
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 !بود دیگر احمد شاملو

ت ندارد و نسبت باه کوبیاد  یی به مباحث روز دنیای سیاسگفت ع قهاز یک طرف می

-توجه است و از طرف دیگر هر جا که دسات مایمدارا  بیدرهای مداِرسیاست و سیاست

آ  هام از . کردداد پیرامو  ابعاد مختلف سیاست روز ایرا  و جها  اظهارنظر می

ی طلوا برنامه"فرستاد که پرا به لغو اخطاریه می مهدی بازرگانبرای . نوا ش قی

نکوهیاد زیارا کاه میاا  او و را می ابراهیم یزدییاری رسانده است و " خورشید

یای زیار کاساه یزدیی آمریکایی آمریکاییا  سر و سری دیده بود و در قفای لهجه

در خانه ی  بابک زهراییدر کنار یزدی روایت او از نخستین م قات با  .نیم کاسه

کرد نامه الادر می بخش" سومجها  "برای روشن فکرا   !یادتا  هست که آرتور میلر

چو   بادا هم قام  ماریزکه م می در م یدار آد باچف "به د یم " گار ند و فر برو

فکارا  ایرانای را کاه روشانپنا . اال حات گ سنوستی و پروسترویکایی را بخورند

باا ایان هماه . کردمدارا  اعم از پپ و راست منع میراهی با سیاستهمیره از هم

 . کردی سیاسی بودیَاش مجا  به جا 

 !  بود دیگر احمد شاملو

های هنری و هنار سانتی گرپه منتقد سرسخت سنت، میراث سنتی فرهنگ و تاریخ، سنت

گی از نقاشی و معماری دورا  قجاری َاش بود، اما در عین حا  پنا  با شیفتهمیهن

رداری بارا به خاطر سفر آموزشی نقاشی به فرنگ و گرتاهالملک یمالگفت و سخن می

ی موسایقی خاوره. کرد که باورش هام دشاوار باوداز پند تابلوی نقاشی نکوهش می

گوش و هوش موسیقایی عجیبی داشت که . بود باخ و بتهوونِسمفونیک غرب و به وی ه 

دشامن موسایقی . َاش تجلای کارده باوددرونی وز  اما سرشار از موسیقیدر شعر بی

شناسام تر کسی را مایکم. تار و سنتور بود زار از ابزاری همچو مونوفونیک و بی

سنتی !که همچنو به عداوت علیه موسیقی سنتی و ردیفی ایرانی قیام کرده باشد

ترین شاعر مدر  ایرا  سخت دشمن سنت بود و انگار که با موسیقی سنتی خصومتی 

پنا  که در عین همزبانی با خوانساری و همراهی با . در حد پدر کرته گی داشت

دانسته بود که در "عرعر خری"ما  دیگری موسیقی سنتی را ا  و شهبازیا  زشجری

 -افزاری سازهای ایرانی مرکل سخت. و به ما رسیده است" های تاریخ پیچیدهجاده"

َاش تبدیل به معضالی شاده برای –خورد شا  با حرارت بد  نوازنده به هم میکه کوک

پنداری دادستا   .پلی فونیک نیستند کهزد بود و هی به تار و سه تار سیخونک می

داد کاه ساواد گیار مایهای کم سواد و بیبه آدم. ارکستر سمفونیک سالزبورگ بود

هاای شاور یاا مااهور َاش را در یکای از دساتگاهمبادا بردارند یکی از شاعرهای

 موتزارتگا  سنتی را به جرم نفهمید  رفت که نوازندهجا پیش میبخوانند و تا آ 

انگاار از جنجاا  و ....! َاش خواهد نوشت په و په کرد که باالی شعرهایید میتهد

 . آمدَاش میقرقرس خوش
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 !بود دیگر احمد شاملو

شناخت اما در قضاوت کاروند و رفتاار آناا  ناه فقاط َاش را خوب میهای اطرفآدم

باه االاط   گرفات کاه را می اسماعیل خوییحا  . که سخت حق به جانم بودعجو  بل

یای ا خراساانی اسات و نیمنادر قالم و سبک  مهدی اخوان ثالثی دو درجه" ورژ "

و برای خاطره و باه خااطر او  احمدجالل آلشعری را که شک ندارم به مناسبت مرگ 

 !!زدگرفت و زیرَاش میئولوژیک پس میسروده بود به دالیل ایده

در رژیم شاه آشنا بود و  بهنود ودمسعنگاری در حد که به موقعیت روزنامهبا این

کاه از او ماجرای کمپ دیوید را گزارش کرده است و باا ایان دانست که همخوب می

و ایضًا دستگاه پهلوی نیک  احسان نراقیبا امثا   رضا میبدیعلیارتباط تنگاتنگ 

نرست و زما  دیگاری کاه ها به گپ و گفتی المیمی با اینا  میآگاه بود اما ساعت

خواند و دیگری را دزد تنها بیوگرافی می" بهبود پهلوی... "گرفت یکی راش میویر

 احمندشد که بگوید آخر کرد و کسی هم در این میا  پیدا نمیَاش معرفی مینویسدست

گاپ بزنای و  "مفیاد"و " تهرا  مصور"ها با په کسی ترا مجبور کرد که ساعت! جا 

 به دست ف نی بدهی؟ پروا َات را بینامهی زیستتک نسخه

 !بود دیگر احمد شاملو

کرد خود را المذهم نرا  دهد و در ایان راه پنادا  پایش با لجاجت عجیبی سعی می

را نیز کنار دست خود بنراند حافظکوشید رفت که میمی
2

تار و با سماجت هرپه بایش 

نکار ساتیز، ماز شاعری که بارها به کتاب مقدس سوگند خورده است روشن فکری دین

-ایان. ی آلمانی بتراشدی فلسفههای قر  گذشتهرستاخیز و آدمی معاد  ماتریالیست

دید، بر را نمی حافظِ  ساطع در غز  گونه با آ  همه هوش ذاتی االهیات قاطعکه په

را  مسیحاما همین آدم تا توانسته است کاتولیک تراز پاد پای . من دانسته نیست

او " آقای ناالری"گاه که شاعر یا منتقدی به این به شعرَاش باز کرده است و هر

ی گرانه درآمده است، که منظورَاش از اسطورهیی گرفته است، به سرعت و پرخاشخرده

َاش ساخت از تاورات و زبا . هر عیسای دیگری است که قربانی خرونت شده است مسیح

 رازیالجنا   ، رو میبدی؛ کرف االسرار ابوبکر عتیق نیتابوری قصص)تفاسیر قرا  

که گاه و  -تاثیر پذیرفته بود اما در همین زبا  باستانی و اساطیری ...( و 

-واژه -عوضی گرفته شده باود  ریساناعوض شده و هویت  قابیلو  هابیلگاه جای بی

                                                 
 حنافظ بعاد از شناملواند ، به ابرام گفتهضیاء موحدو  دمحم حقوقیخیلی از منتقدا  و شاعرا  از جمله . 2

تارین فارد در نزدیاک»: خواناده حنافظرا تاالی  شاملوحتا  دمحم قائد. ترین واقعه در شعر فارسی استمهم

حرفی است نه . این نباید خوف و الیحه و حیرت برانگیزد. است حافظ شیراز، احمد شاملوادبیات ایرا  به 

 روزگار ما، زنده در میا  ما که یکو نه برای باال برد  مردی از  حافظآور برای پایین آورد  ارزش رعم

شنویم و او را در حاا  َاش را میَاش و سخنبینیمشود و پو  مینامیده می احمد شاملوسر و دو گوش دارد و 

شود فهمیاد نمی. شود قابل تفسیر و ترریح نیستپه از او ناشی میآ ! ایم نباید پیزکی باشدضعف هم دیده

طور در وجاودش باه خورده، په شده که او پنین شده، این مایه کی، کجا و پهاز کی این داغ بر وجود او 

یی است برای نگریستن و همچو  شعر خودش پدیده شاملوطور شده که او شاعر درآمده؟ ودیعه نهاده شده، په

 ( شاملویی بر کتاب سوییسی موخره: معروفی عبا به نقل از )« مبهوت ماند 
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 . های مدر  کم نبودها و تمثیل

 !نه مگر احمد شاملو بود

هودی بر جا  و جهاا  شاعرَاش باا ی حالتِِ  شگی و غلبههر پند بر حاکمیت ندانسته

اما در میا  کلمات فونتیک شعر او حروف بسیاری را  می لجاجت تواما  تاکید کرد

. گی باه ماتن شاعر راه یافتاه اساتتوا  سراغ گرفت که در اوج اعت ی دانستهمی

یه به رختِِِ رخوت خنواب / جهان را بنگر سراسر"": هجرانی"در شعر " خ"نمونه را حرف 

منادهای و البتاه از ایان دسات هاوش ( 328ص "... )از خویش بیگانه است/ ودخراب خ

 !  شاعرانه در شعر او کم زیاد نیست

 !  بود دیگر احمد شاملو

گیاری از در ماجرای یک تحلیل طبقاتی به عمق تاریخ اجتماعی ایرا  زد و ضمن مچ

حالی به  گرفت و پنا  ضد داریوشو  بردیاو  یمبوجیهمورخا  پنا  گریبانی از 

ی ژانرهای مختلاف ولوپه ی طبقاتی زد، که آب از لمو فّرشاهنرهی و فاالله فریدون

راه  - سوئیزیو  بتلهایمهای تا بروبچه دزرژینسکیو  تروتسکیگا  از نواده -پپ 

 ...افتاد

دار را در جریا  تمثیلای جاا  یاوه( زیبرم احمد)ی شهید سو به یاد مبارزاز یک

، سنیرو ، سنیاوش)َاش را داد و حتا نام فرزندا سیاسی خود راه میبه اعماس شعر 

گزیاد و از ساوی دیگار باه نامه بر مایاز اساطیر ایرانی منقو  در شاه( سامان

خواند و ضمن تمجید از انق ب ضاد طبقااتی را لومپن می یاوهناک یی سخت هو شیوه

و ماتهم  ام جعال اساطورهگاه اتهارا در جای خان فردوسیمیرزا ابوالقاسم، ضحا 

اناداخت کاه دور تاا دورَاش را نراند و خود را در َهچَلای مایردیف او  تاریخ می

اشغا  کارده بودناد و  فردوسیی مدعیا  ریز و درشت و متعصبا  دست از جا  شسته

 !رضایت بده هم نبودند و نیستند نیز

 !بود دیگر احمد شاملو

م و بیش همه حتا اخوا  و گلریری علیه پس از بازگرت از برکلی و زمانی که ک

فهم و برداشت او از فردوسی و اسطوره ی ضحاک شوریدند، مقاله ی مفصلی نوشتم 

که  بود  ته  صوری گرف لی ح یه اش را از ع که پا حث او  یه ی ب فاا از جانما در د

که جواد مجابی آ   –حسابی گل از گل اش شکفت و در گفت و گویی مبسوط با آدینه 

شن کرده، ا را در  رر  باز ن مه  نه ش  137: اخت نا قل از آدی مرداد  11: به ن

سه اثر  -2812 سه ماه بعد که دو  یف و تمجید از آ  پرداخت و درست دو  به تعر

برای اش بردم جوش " انق ب ضحاک"ک سیک درباره ی روایت اساطیری و تاریخی از 

 :آورد که

از اسطوره و تاریخ به هم می حالم . این مزخرفات را بنداز جلوی سگ! قربونت"

 !"خوره دیگه



 01 

تمام وقت و رسمی " استاد"حق داشت که ک فه باشد در میا  آ  فضای مسمومی که 

دانرگاه تهرا  فراخوا  داده بود که در پاسخ به نقد فردوسی الزم است با گوجه 

   !آ  هم کجا؟ در فرودگاه. و تخم مرغ گندیده به شاعر حمله شود

دانست و هنر توده فهم را تا یی فراتر از فهم توده مینر را مولفهی خدا ههمیره

کراید و پاایین مای" سینمای گن  قارو "و " ِرنگ باباکرم"و " برکن شغرغانه"حد 

َاش باه شادت زبا  محاوره. کردها معرفی میهمین توده" دستهم"همیره نیز خود را 

لت و پار کمی پاشنی ادبیات  با. منطبق بر زبا  مردم کوپه و بازار تهرا  بود

و البته سرشار از امثا  و حکم عجیم و غریمِ مردِم اعماس که مثل مسلسل  الت ها

ترین آدمی بود کاه ی غنی، حاضر جوابو با استفاده از همین گنجینه. کردشلیک می

َاش از متلک یا تمثیال خاالی دست و زبا  -حتا هنگام جا  کند   -در هر شرایطی 

ی پت و پهنی آوری و تدوین گسترهَاش را روی میز جمعگییی از زندهخش عمدهب. نبود

دانست نیمی از که میدر و پیکر فرهنگ عامه نهاده بود و با این گی بیبه گسترده

ی او دست نخواهد داد، باز هام آورد مدو  پنین ت شی هرگز به رویت ه   دیدهدست

ه به موازات پنا  کوشش فرساینده و مهلکی و باه کتر آ و عجیم. بردار نبود دست

منظور یافتن ظرف مناسبی برای ریختن مظروف نامحدودی؛ سراغ بازبرگردا  رما  

ها را کم کند ییخواست روی تودهشاید می. دانمنمی. رفته بود شولوخوف" د  آرام"

اخاراج از به ت فای . کند آذینبهو به دنبا  تسویه حسابی قدیمی لگدی هم نثار 

آذینبهسردبیری کتاب هفته و حاضر خوری 
1

یی کاه برکات نرار و روناق بر سر سفره 

در راه ایان . دانستنگاریِِ  خود میمانند روزنامهتیراژَاش را مدیو  شّم و هوش بی

-و شوس و اساتعداد و خ قیات روزناماه ذوس و سلیقه. رفتراه هم نمیداوری پر بی

به جاز  -گرفته تا پینش طیف مطالم و نگارش مباحث مختلف بندی َاش از الفحهنگاری

یای غیار یی ایارا  تاا آینادهدر تاریخ ژورنالیسم حرفه – و شطرن  مقوالت ورزشی

 . مانند خواهد ماندبینی کماکا  یکه تاز و بیقابل پیش

 !بود دیگر احمد شاملو

اتوری به هار پاه های دیکتداری و دست انداختن رژیمبرای تهاجم به نظام سرمایه

َاش کاه از نظر از شعرهای توالیفی یا تجاویزیالرف. شدرسید آویزا  میَاش میدم دست

گرای انق بی سروده است، این اماِر کام واره حق به جانم پپهای همموضع تووریسین

                                                 
یکی هم از این بود که  -که به خلق و خوی او تبدیل شده بود  -ورزی شاملو سیاستهای گیاز دیگر وی ه. 1

او حتاا ده . کاردمعطلی لگدی جانانه نثار حزب توده و اعضای مختلاف آ  مایداد بیهر جا فرالتی دست می

-با پرم"شعر یی بر به همین سبم در حاشیه. ها نبودییکن تودههم و  2831پانزده سا  پس از انق ب بهمن 

 : نویسددارد و     میگیری دست بر نمیباز از مچ -شعری که فقط در وهن حزب توده شکل بسته بود  -" ها

باه  "انق ب سفید شااه" ی کارگر که پس از اع م شعری است در مقابله با کسانی از حزبِ تراز نوین طبقه»

مواد اع م : دسته در دفتر کتاب هفته به من گفت دار آ  دار ویکی از مترجما  نام. تایید آ  برخاستند

 «خواستیم؟میست مگر ما که بیست سا  تمام مبارزه کردیم په شده بسیار مترقی

  (2318-2311ا) 

را  "کتااب هفتاه" هایی دسِّ دلیرا درید و همه( آذینبه) محمود اعتمادزادهی شود یقهاز این تابلوتر نمی

 !!کن معامله نبودکرد دیگر و به پیزی پیله می شاملوگویم اگر مین است که میبرای ه. سر او خالی کرد
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داد می ی متاثر از رآلیسم سوسیالیستی زمانی جای خود را به فاجعهخجسته یا بیش  

ی خواِه ما در مقام وکیل مدافع ملل فقیر استثمارزده و تحت سالطهادیکه شاعر آز

گار های غاارتایستاد و برای دولتی اینترلیت دوم میامپریالیسم پرت کرسی خطابه

هاا را نیاز باه بساا بلراویککاه ایپندا . کریدآمریکا و انگلیس خط و نرا  می

وش شنوایی ندارد و در هار الاورت دانستم گکه میبا این. نهاداشارتی فرا پرت می

رود اما یکی دوبار با کمی احتیاط به او گفته بودم کاه دسات از راه خود را می

باردارد و یحتمال یکای دو نفار دیگار او را از " َاممن درد مرترک"ی متن ارایه

داد شرم حضور به من اجازه نمی. ربطی برحذر داشته بودندرانی بیایراد پنا  سخن

بیا و به خاطر خدا از طر  مباحث غارت معاد  مس مردم بولیوی "ویم به او بگ

مدار سراسار سیاسای کوتااه رانی پپی یک سخنخواهی از اندازهبگذر و اگر هم نمی

و دو سه  -دانستممی" تهیه کن آلبر یاموی نوبل بیایی حداکثر نطقی مانند خطابه

  -یی کرده بودهودهباره مرورت بی نفر دیگر نیز که احتماالً با آنا  نیز در همین

 ینامواغاراس از ی مورد نظر بیَاش در زمینهدانستند که قدرت فکر و قوت نوشتنمی

حتاا زماانی کاه یاک . مثل همیره راه خودش را رفت. تر بودتر و فربهشسته رلفته

 رفت و البته بازهم مثل همیره جلاوترَاش هم افتاده بود باز راه خودش را میپای

ی رسید  به شک ندارم که در راه طوالنی و پر حادثه. رواز دیگرا  و الد البته تک

ی بار هم در پهرهیک( شهر ارالنگن آلما  غربی 2811شهریور )جلسات اینترلیت دوم 

و به . ی تردید ایجاد نرده بودَاش در خصوا طر  آ  مقوالت مندرس رخنهحق به جانم

 یرانی مقالاهدر نقد آ  سخنهای وطنی مارکسیست  ز که یکی ا همین سبم نیز وقتی

َاش را نوشت و حساابی پنباه" شاملو احمدگی و ی وابستهجها  سوم، نظریه" جاندار

-گیرم کاه مای". َاش گذاشتندَاش را کف دستپه جانانه حق"را زد با خود فکر کردم 

تارین گفته نیز کمی پیشدانستم نقدی الدها هزار بار پدر و مادر دارتر از مقاله

نرا  به این نرانه کاه . های او نخواهد داشتگدار به آب زد تاثیری در اال ِ  بی

هاای حارف" درساتی"رانی برکلی تلویحاًا و رنداناه از در تایید مکرر مواضع سخن

 :   اینترلیت نیز سخن گفته بود

تارم جهاا  ی این درست است که بنده بروم در اینترلیت دربااره! قربونتو  برم» 

سات  ضوعات جل پارپوب مو که در  ما  را  بزرگ خود رکل  ین م لی ا بزنم و حرف  سوم 

ی من این مرکل بزرگ یعنی بناا شاد  به عقیده. برکلی انتخاب شده بود، رها کنم

. های مرکوک و تاریخ جعلی قابل گذشت نیستیک ناسیونالیسمی براساس مرتی اسطوره

 .«رمجا حق ندااین. جا حق داشتمپرا آ 

دانم اما می" حق داشته[ اینترلیت دوم]جا آ " دانم په کسی به او گفته بود نمی

به همین دلیال . َاش نداشتترین اعتباری برایبه او کم" حقی"داد  و نداد  پنین 

و  ضنحا ی َاش پیرامو  اسطورهنیز وقتی که پس از جنجا  برکلی به دفاا از مواضع



 02 

َاش آماده باود، از طار  ایان وط نوشتم که حسابی خوشیی مبسمقاله بردیاماجرای 

حث دورا   طر  مبا حق  یت  را نداشته است، پریما   باخ فوئرنکته که در اینترل

تو هم اساطوره "دانستم که یا متلکی بارم خواهم کرد و یا مانند عبارت می. شدم

-کلای مایرانای برساخن -و نه منتقدا   -گرا  که معموالً در جواب پرسش" و تاریخ

 .یی ناجور الادر خواهد فرمودپراند، در نهایت حواله

 !بود دیگر احمد شاملو

. باود" اساتاد ماا"تابید در هر الاورت را بر نمی" استاد"و هرپند اسم یا الفت 

گوناه کاه نه زا " . بود و شد. و سرانجام بامداد شد. البح بود. بود احمد شاملو

می مردی شهیدی، تاا آساما  بار او نمااز گونه که عایی راست بدا گلی یا جوانه

 "!برد

ساز کارده باود و جنگی که با خویرتن خویش. بود "خسته از جنگ"بود،  احمد شاملو

ی عظیم کرکسی گروده با  را دیده بود کاه بار که باره برانگیزد سایهپیش از آ 

-و گدازی خا"سراسر میدا  نبرد گذشته بود، و بر آ  بود که تقدیر از انسا  او 

 . و مرگ بود. ی نبرد ناگزیر، گریز به شکست بودنتیجه. است "آلود در خاک کرده

شهروندی با اندام و هوشی متوسط که . "البح بود و بامداد شد. بود احمد شاملو

 ....پیوستگا  کابل میَاش با یک حلقه به آوارهنسم

َاش را ناام کوپاک. رسایَاش فاکلنیات. َاش ترکییینام قبیله. َاش عربی بودنام کوپک

داد، این نام زیبااترین کا م آوازش می[ معروس]تنها هنگامی که . داشتدوست نمی

  ."ترین آواز استمدادناکجها  بود، و آ  الدا غم

 (311-318پیرین، الص، )

 

 !بود احمد شاملو نه مگر 

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

دانم که نوبر هیچ بهاری نیسات یک پیزهایی می. یی ادعاذرهرم بیآقا من یک شاع» 

درست مثل باقی . برای خودم خللقیاتی دارم. دانمو در عوض بسیار پیزهاست که نمی

. رومها نمایمثل بسیاری دیگر زیربار زور و باید و نباید و این جور حرف. مردم

زنم و از تنهاا پیازی کاه نمی یی زانوجلو تنابنده. بوسمدست احدالناسی را نمی

که مباادا َام بنریند و بدین جهت از اینوحرت دارم این است که روزی از خودم علق

ها الفات شخصی خاوبی اسات کاه طبعًا این. لرزدَام میآزارم به کسی برسد دست و د 

ترین ربطی باه درساتی و نادرساتی اساتنتاجات و ها هست ولی کوپکالبته در خیلی

خام، . انادکسانی مرا به عنوا  یک شاعر جدی متعهد پذیرفته. خصی نداردعقاید ش

 .«دهند، که قطعًا علتی داردام ترجیح میی مرا به زندهکسانی هم مرده! ممنو 

 1قراگوزلنو، دمحمی گوناگو  باا نامهوگوی هفتهدر گفت شاملو احمدسومین سا  مرگ )
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 (  11، ش 2831مرداد 

 !  بود احمد شاملو نه مگر

 . ی آفتاب شد آخرو طلیعه! البح بود و بامداد بود و شرف کیها  بود

 

 

ی دلیال بررسای شاعر و اندیراه" گاا  دردهمسایه"ی مبسوط کتاب در پایا  مقدمه

یای از تااریخ را باازنمود گوشاه شاملوو  نیماو  فرخیو  حافظو  سعدیاجتماعی 

ن اعتباار کاه شاعر ساالم و باه ایا. دانسته بودم "کهن بوم و بر"اجتماعی این 

 . گواه آگاه رنجی بوده که بر مردم ما رفته است وارهادبیات الادس فارسی هم

 :ی شعرَاش گفته بودخود درباره شاملو

-من به این حقیقت معتقدم که شاعر برداشات. ستآثار من خود اتوبیوگرافی کاملی» 

 «.ستگی سره خود زندهکه یکگی نیست، بلهایی از زنده

نه فقط اتوبیوگرافی کاملی از هستی تلخ  شاملو احمدی به گما  من شعر و اندیره

 شاملودر واقع شعر . ی روزگار او نیز هستاتفاقیه که شر  جامعی از وقایعاو بل

هاای مساتقیم او باا های زیبایی شناختی هنری؛ حاالل درگیریبه جز فراگیری ارزش

گی و قالام حاوادث مراخص ی شگفت پارپوب روزمرییی است که به شیوهمسایل روزمره

ته  ره را به خود گرف حا  انسا  همی سم  شکل ح یده و  سی اجتماعی را در نورد سیا

 .  است

و ضمن ایراد ساخن باه  –" هنرمند و زما  او"یی تحت عنوا  در مقاله آلبر یامو

 :  گفته بود –هنگام دریافت نوبل 

ماا  ته باشد که در اماور جااری زماناهما شاید به عنوا  هنرمند ضرورتی نداش»

َام تاا هاایاز زما  نوشتن نخستین مقاله. دخالت کنیم، اما به عنوا  انسا  پرا

هار کاه  -اناد داری از آنا  که تحقیر و لگدما  شادهَام من به طرفواپسین کتاب

-علت این بوده است که مان نمای. شاید هم بیش از حد. امبسیار نوشته –اند بوده

 .(13، ا 2811، آلبر یامو) «جدا کنم انم خودم را از مسایل روزمرهتو

 : گفته بود - 2731سا  به -رانی در جای دیگری از هما  سخن یامو

وارد گود بود  به نظر . هنرمند دیگر په بخواهد په نخواهد وارد گود شده است»

مای ارادی مطار  لتزاا در واقع برای هنرمناد  . است" التزام"ی تر از کلمهمن به

هار هنرمنادی . ی اجبااری در  کاار اساتکه باید گفت نوعی خدمت وظیفهنیست، بل

حتا . باید این را بپذیرد. امروز وارد گود کرتی پاروزنی دورا  خود شده است

ی مراقبا  تازیانه به دست حقیقتًا دهد یا شمارهاگر ببیند که کرتی بوی ماهی می

در میاا  . رود کاه نبایاد بارودراتی باه ساویی مایزیاد است و ع وه بر این ک

 –اگر بتواناد  –. که بمیردآ بی. هنرمند پو  دیگرا  باید پارو بزند. دریاییم
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  .(11، ا 2811، آلبر یامو) «گی کرد  و خلق کرد  ادامه دهدیعنی باید به زنده

-و بای ، مصداس قااطع، برجساتهشاملو احمددر متن تاریخ قوا  شعر و ادب فارسی 

از یاک عمار نوشاتن باه  ینامو. ی هنرمند استی وظیفهدرباره یاموتخفیف داوری 

در هما   شاملو احمدگاِ  لگدما  گردیده سخن گفته بود و داری از تحقیر شدهجانم

 : َاش گفته استهای شاعرانهنخستین تجربه

 گان من برای روسبیان و برهنه »

 نویسم می                                      

 برای مسلولین و 

 خایسترنتینان 

 ها یه بر خا  سرد برای آن

 امیدوارند                                  

 و برای آنان یه دیگر به آسمان

 .(183، ص 2831احمد شاملو، ) «امید ندارند                                   

وبیش در ابتادای گی و کمت و هفت سالههنگام بیس 2882به سا   شاملواین شعر را 

ی و پیش از آزمو  دشاوار تجرباه"( هوای تازه"دفتر )ی خود فعالیت جدی شاعرانه

زد  با کمونیسِم بورژوایی حزب توده سروده است و از کلماه  زندا  شاه و سروکله

او نیاز باه که در تمام شاعرهای  -ی حاکم بر جریا  شعر ی رو  و روحیهبه کلمه

ی کراتی ماردم و جلاوتر از پیداست که در میا  غلغله -یی مرابه جاری است شیوه

 . پروای تعداد و تعدد افراد تازیانه به دستبی. ی پاروزنا  نرسته استهمه

هنرمنداناه " تعهاد"و " التزام"گی خود نه فقط از مرزهای در شعر و زنده شاملو

" وارد گاود شاد "را آ  یامویی که که پند گام آ  سوتر از وظیفهفراتر رفته بل

 :  خوانده، نهاده است

 ها را پر یند بگذار خونِ من بریزد و خالء میان انسان» 

 بگذار خون ما بریزد 

 های خواب آلوده و آفتاب را به انسان

 .(پیتین) «....پیوند دهد                                     

 

 :  آرزو کرده بود صمد بهرنگیزنده یاد " تعهد اجتماعی"در توالیف  شاملو مداح

  .(13، ا 1381نا بی) «داشتای کاش این هیوال هزار سر می» 

پندا  در میا  ما نماند تا پنا  رشد کند که  بهرنگیاغراس معتقدم اگر و من بی

ی التزام و تجسد خود به تنهایی تجسم عین شاملوالاحم هزار سر شود، په باک که 

ناکی کاه از آ  دست موجودات شگفت. دایناسوری با هزار سر. هیوالیی از تعهد بود

 . شا  منقرض شده استنسل

 .اهواز. 2831تیر ماه  82پنج شنبه . دمحم قراگوزلو

 


