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شاملو محکوم بود شاعر باشد

نوﯾسنده و روزنامهنگار

مقاله به عنوان ژانر ادبی
بی بی سی مسئول محتوای ساﯾت ھای دﯾگر نيست

توضيح بیبیسی :در دھمين سالمرگ احمد شاملو ،تعدادی از شاعران و نوﯾسندگان اﯾرانی به
درخواست بیبیسی به بررسی نگاه ،قلم ،شعر و جاﯾگاه او پرداختهاند .اﯾن ﯾادداشت ھا و

مطالب پرخواننده کنونی

گفتوگوھا از امروز به تدرﯾج در ساﯾت فارسی بیبیسی منتشر خواھد شد.
سودھاﯾی که حاکمان اﯾران از تحرﯾمھا میبرند
انتقاد شدﯾد مارشال فھيم از مخالفان سياسی
دولت افغانستان
عبدالرضا تاجيک :در زندان ھتک حرمت شده ام
ھفده نفر در فستيوال رژه عشق آلمان کشته
شدند
الرﯾجانی دولت را متھم به 'تخلف از قانون
اساسی' کرد

گذشت ده سال از مرگ احمد شاملو شاﯾد برخی از
ت
بھترﯾن انتظارھا را درباره او تحقق بخشيده باشد :خصل ِ
فراعقلى ِ شعر ،چه قدماﯾى و چه جدﯾد ،پيش از آنکه او
بميرد به تارﯾخ پيوسته بود ،اما سرودهھای او ھمچنان ،در
خلوت و پشت ميکرفن ،خوانده میشود و به احساس
آدمھا رنگ و بو و جال میبخشد.
مفھوم زمان از جمله اختراعاتی است که انسان فکرش را
با آن بسيار مشغول میکند .خيام میگفت ھمين اآلن که

محمد قائد

بروی ،در صف دراز کسانی خواھی بود که ھزار سال پيش
رفتهاند ،ﯾا رفتند .اما تکليف اﯾن ھزار سال و ھزار سال بعدی چه خواھد شد؟ خيام میگفت تکليفی
وجود ندارد ،اگر ھم داشته باشد به تو ربطی ندارد؛ کارت را بکن و حظ ّ ببر.
شاملو با شور فراوان کارش را میکرد و از زندگی عميقاً لذت میبرد .در معرض توجه و برخوردار از
ستاﯾش خوانندگانش بود .مدام نوشتن و چاپکردن و بازنوﯾسی متنھا برای ھر تجدﯾد چاپی ،نيروﯾی
میطلبيد که به طرزی غرﯾب ھمچنان در او میجوشيد.
اما چاشنی سروصداﯾی که به آن جوشش میافزود در چشم برخی ناظران قدری زﯾاد میآمد .در
سالھاﯾی از عمر ،آدمھاﯾی زندگی را کال ً آنچنان که ھست قبول میکنند گرچه ممکن است از پذﯾرش
وضع موجود تن بزنند .او ميل نداشت پذﯾرش وضع موجود جامعه ،و جھانبينی ِ رواقی در نگاه به زندگی با
ھم اشتباه شوند .نتيجه ،اعتراضھاﯾی بود که شاﯾد در وجھی اجتماعی روشنفکرانه مینمود اما در وجه
شخصی ناالزم به نظر میرسيد.
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در جامعهای که حسد در بسياری آدمھا ھم احساس و طرزفکر است ،ھم انگيزه وھم ھدف ،انتقاد را پای
رقابت میگذاشت ،حساسيت شدﯾد نشان میداد و از جفای حاسدان میناليد" :منتقدان ما عمال ً
دعىالعمومھا که ھمه خالﯾق را مشتى دزد و قالتاق مىبينند تا وقتى
دشمن خونى معاصرانند ،عين م ّ

خدمات
درﯾافت روزانه اخبار از طرﯾق اﯾميل

پادکست

که خالفش ثابت بشود ،اما انگار براى اﯾن دوستان ھرگز ثابت نمىشود ".کاری مانند ترجمه دوباره ُدن
آرام و پيلهکردن به تفاوت آش و سوپ و بـُرش و آبگوشت و شوربا و گذاشتن لھجه پامناری در دھن

موباﯾل

آر اس اس

وﯾجت

دھقانان روس اگر خود او زنده میبود شاﯾد به مراتب بيشتر آماج انتقاد قرار میگرفت .در غيابش کسانی
که درباره اﯾن طرز تسوﯾه حساب با مترجم قبلی حرف داشتند ناگفته گذاشتند و گذشتند .کمتر کسی
پیجو شد سالھای  ۴٠و ۴١در کتاب ھفته چه گذشت که رسوبات روحیاش ھمچنان باقی بود.
شفقت را نه تنھا در مسکوتگذاشتن خردهحسابھای قدﯾمی اصحاب قلم و دوات ،بل در اﯾن نکته ھم
میتوان دﯾد که وقتی ﯾکی از فرزندانش بر سر ادعای ارثيه تا حد توقيف اثاثيه پيش رفت ،حتی دشمنان
فراوان او ساکت ماندند و انگار ﯾکی از ھزارھا دعوای مشابه در دادسرا تلقی کردند.
آن مخالفان سالھا دندانقروچه کرده بودند چرا وقتی ھمه چيز و ھمه کس را میتوان راحت کنار زد و از
کار انداخت ،اﯾن شخص در مسير تعيين ﯾک فقره ملکالشعرای صاحبصالحيت راهبندان اﯾجاد کرده است.
ھمزمان با عزﯾمت او ،محافلی برای تھيه و توزﯾع مدﯾحه و صله اﯾجاد شد اما دوره اﯾن حرفھا گذشته بود.
اگر شمار استقبال و اقتفا و تضمينھا را بتوان نشانه وسيعاً خواندهشدن ﯾک شعر و شاخص موفقيت
شاعرش گرفت" ،ﯾاد آر ز شمع مرده ﯾاد آر" سروده علیاکبر دھخدا ،و "گفتم به شيخ راه ضالل اﯾنقدر
مپوی /کاﯾن شوخ منصرف نشود از خيال خوﯾش" از محمدتقی بھار در اﯾران ِ دھهھای نخست قرن پيش
سرآمد بودند .در عصر ما چنان قطعات خواصپسند و درعينحال ھيجانانگيزی اگر معادل امروزی داشته
باشند سرودهھای شاملوست.
نسلی که با شعر شاملو بزرگ شد ھمچنان سرودهھای او را در نوشتهھا و شعرخوانیھا و اعتراضھا
تکرار میکند .بسياری عبارات شعرھاﯾش برای عنوان کتاب و مقاله گوﯾاست .سال  ۶٠وقتی "ھراس من
ى آدمى /افزون باشد" و "پيش از
ــــ بارى ــــ ھمه از مردن /در سرزمينى است /که مزد گورکن /از آزاد ِ
آنکه در اشک غرقه شوم چيزی بگو" روی شيشه عقب پيکان و مينیبوس نقش بست )و اﯾن کار
بهفورﯾت قدغن شد( نشان میداد خالﯾقی که واژگانشان را با اشتياق به کار میبـُرد متقابال ً میتوانند به
زبان شعر او فکر کنند )اولی دستکم  ۶٠٠٠٠و دومی  ۴٣٠٠٠بار در اﯾنترنت نقل شده است( .کلمه جمع
"پرﯾا" را چنان شيوا به کار برد و پرشور روی نوار خواند که بهعنوان کلمه مفرد و اسم خاص در
شناسنامهھا جای گرفت .مضامين بدﯾع و سبک سراﯾش او در زمان حياتش کالسيک شد .پاداش کمی
نيست.
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