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از همین  است. نظیرکمی اخیر جایگاه احمد شاملو در روشنفکری ایران در سدهاشاره: 

چه ایم. آنمقالاتی را به وی اختصاص داده« های یک قرندرس»ی رو، در مجموعه

ی احمد شاملو است. امید است های خسرو پارسا دربارهخوانید بخشی از یادداشتمی

من بامدادم »ی دوجلدی های آتی مجموعهطور کامل در ویرایشها بهاین یادداشت

 سعید پورعظیمی امکان انتشار یابد.  به کوشش آقای «سرانجام

ر دهای سیاسی احمد شاملو ی گرایشها و اظهارات غیردقیق دربارهای سوءتفاهمپاره

 طور خاصها را که بهآن بخش از یادداشتصرفاً که  داشتبر آن ما را های اخیر سال

خسرو پارسا  از آقای طور مستقل منتشر کنیم.سازد بهاین بُعد از زندگی وی را روشن می

  یاسینقد اقتصاد سها سپاسگزاریم. ی نشر این یادداشتبرای در اختیار دادن و اجازه

  

 کوه است این

 شکوه پادرجائی

 کشیفراز و فرود و گردن

 

آقای سعید پورعزیزی با من تماس گرفت و خواست « من بامدادم سرانجام»ی کتاب در جریان تهیه

بنویسم و ضمناً چند نفر را برای مصاحبه به ایشان معرفی کنم. بخش دوم  شاملوی بارهمطالبی در

ین پیش از ا را هم گفتم.ل آنیی ایشان را انجام دادم ولی در مورد بخش اول اکراه داشتم و دلاخواسته

 نیز با دوستان دیگر همین مطالب را گفته بودم.

شمول دانستم. شاملو جهاننفع شاملو نمیخاص را به  یک دلیل این بود که مطرح شدن روابط سیاسیِ

هایی که من با او محشور بودم سال تمامِ همین دلیل در طولِهب. نبودصلاح بود و محدود کردن او به

ای به آن نکرده بودم. حتی عکسی با او نگرفته بودم و سؤالات دیگران را ترین اشارهجا کوچکهیچ

پر از  ودو جلد کتاب خوب ... وددوست دیگر ب چندمن و و به او  محدوده بودم. مسئله تبلاجواب گذاش

ع از مجمو« چراغیبام بلند هم»ها با افراد دیگر و نیز از مجموع مصاحبه« سرانجاممن بامدادم »اطلاعات 
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دارند.  مه هستند ولی اشتباهاتیو مفید هر دو بسیار خوب  به کوشش آقای پورعزیزیها با آیدا مصاحبه

اشتباهات اشاره کردم )که در چاپ جدید کتاب تا حدی برخی از آن ای به خانم آیدا به هوشتمن در ن

ی را ااشاره کردم. شاید ایشان پاره هم های شاملوه به برخی از فعالیتنوشتشده است(. در آن  لحاظ

 کرد تا باعث نگرانی نشود.، چون شاملو مسائل سیاسی خاص را با او مطرح نمیدانستندنمی

ها و نیز فضای مجازی مطرح شده است که . مطالبی در رسانهای فرق کرده استاکنون وضع تا اندازه

صِی گویم که این مسائل قضاوتِ شخکند ولی پیشاپیش میتوضیح مطالبی را از جانب من ضروری می

مندان برای کل تصویر زندگیِ شاملو باید به منابع دیگر و ازجمله هعلاق. ی خاصی استمن و از زاویه

 های آقای پورعظیمی مراجعه کنند. کتاب

شود! از موارد معدودی باشد که به شاملو جدای از اشعارش اشاره می هایادداشتکنم این فکر می

اند شتهرد شاملوی شاعر نودهم که صدها نفر در موشود! ولی به خود تسلی میذوقی از این بیشتر نمیبی

از شخصیت اوست  ایتوجهی نیست بلکه نیاز و ضرورتِ تکیه بر جنبهاند ننوشتن من نشانه از بیو گفته

 خاطر شرایط موجود.ههم باش سخن رفته، آنتر در بارهکه کم

 

 عضویتدانا هست در مورد ای هم با آقای فریبرز رئیسمصاحبه« سرانجاممن بامدادم »در کتاب 

ی مستندی از او در بی.بی.س ایشان درگذشتِ ی رهائی. اخیراً هم پس از ی مجلهشاملو در هیئت تحریریه

 خواند.می «سازمان وحدت کمونیستی»منتشر شد که شاملو را عضو 

ی ن سازمان بود و چند مقالهآ دانا هوادارفریبرز رئیسیاد زندهاین اظهارات نیاز به تصحیح دارد. 

بگویم که چنین نبوده است و شاملو  اقتصادی هم در رهائی نوشت، ولی در مورد عضویت شاملو باید

رده و مطالبی تهیه ک با برخی از افراد همکاری نزدیک داشته اگرچههرگز عضو هیچ سازمانی نبوده، 

 است.

 من خواهد ما را ببیندیاد علیرضا اسپهبد به ما پیام داد که میشاملو ابتدا از طریق زنده 85در سال .

عرا و به دیدن او رفتیم. چندین نفر از نویسندگان و ش بهروز معظمیبیگی و یاد فریدون ایلاتفاق زندهبه

 دانستند. درسبک میرا صاحبکردند و آنتحسین می را ی رهائیجمع شده بودند. مجلههم اهل قلم 

قابلاً به ما داد و ما مت (قبل از انقلاب)ی ایرانشهر ی خود را از روزنامهشاملو متن استعفانامه ،بعدی دیدارِ

. شباهت مواضع و طرز برخورد با مسائل و تحلیل حوادث به او دادیم را ()قبل از انقلاب 2ی رهائی شماره
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و  دوستی عمیقی شکل گرفتجا دهنده بود. از آنتکانگیری در مقابل رهبری روحانیون و موضعایران 

 . منجر به همکاری شد

را شاملو نوشت. برخی از سبکِوحدت کمونیستی سازمان  یچند اعلامیه 85و  85 هایدر سال 

روابط او با بهروز معظمی در این  شدیم.ها حدس زده بودند که قلم شاملوست ولی ما منکر مینوشته

 نزدیک بود. چند اعلامیه و نوشته از این طریق منتشر شد. دوران، تا زمانی که او از ایران رفت بسیار

 جوانی سرکش بود. دولت ایران نوجوانی و دانند. او از ها میشاملو را خیلی دورِ  های سیاسیِذشتهگ

ی زیادی را دستگیر کرد. شاملو را هم که عده آنهابه دستور  1321در سال هنگام ورود متفقین به ایران 

زدند که البته نوجوانی بود دستگیر کردند. متفقین به هرکسی که با آنها نبود انگ همدستی با آلمان می

 .سیدرنوعی سوسیالیسم به  شاملوی طلبانهخواهانه و آزادیهای عدالتچنین نبود. بعد از جنگ گرایش

ان بد نویسندگ یوضع همه»ی هوشنگ ابتهاج گذراند. به گفتهمعیشت میاو دوران سختی را از لحاظ 

در یک دوران طولانی شاملو برای امرار معاش « تر بود.بود ولی وضع شاملو از همه بدتر وغیرقابل تحمل

« یسیپ زورِ»هایی که بقول خودش از رانی، رانندگی و سناریونویسیآورد، کمباینبه هرکاری روی می

  ..بود.

 یست روشنفکران، چپ، کمون اکثریت قریب به اتفاقِ ،در جهان و نیز در ایران ل قرن بیستم،یاز اوا

تا سال  ی ویل دورانتبود که به گفته گستردهو سوسیالیست بودند. این وضع در سطح جهانی چنان 

ر سراسر ندگان و هنرمندان دسی نویهمه ،که او تاریخ تمدن چند جلدی عظیم خود را نوشت 1571

گرچه  .دتوانست باشیا سوسیالیست بودند. جز این هم نمی و کمونیستیا  (اموجز سامرست مه)ب جهان 

. حتی شد آدم بود وچپ نبودنمیولی باید گفت در آن دوران  نمایدانگیز میظاهر چنین بیانی حیرتهب

و سزان  و گوگن گوگونسایر هنرمندان و نقاشان آن دوران وقبل از آن، کسانی مانند پیکاسو و دالی و 

یست ها همه خود را کمونها و سوررئالیستها و فوتوریستامپرسیونیستها و پست... امپرسیونیست

 بودند. رسماً عضو محافل کمونیستیبسیاری خواندند و می

تا ) خواهانه و کمونیستییعنی رشد و پیدایش حرکات آزادی در ایران نیز همین وضعپس از جنگ اول 

را سرکوب کرد. پس از جنگ جهانی دوم که ولی استبداد رضاشاهی آنتر( وجود داشت حدی کم

ا حزب مؤثر هتن ها شدت گرفت و به این دلیل کهو فعالیت هاتدرهم ریخت حرک بساط استبداد موقتاً

 اعثب خودی نوبههباین گرایش به سمت حزب توده بوجود آمد )که  آن دوران حزب توده بود ضرورتاً 
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ستقبال در این ا نیزویژه مرتضی کیوان ههای حزب توده وبحزب توده شد(. گرچه کوششبرای اعتبار 

 بود. سوسیالیسمگیرِ و عالم جهانی تر از آن موجِتر و اساسیمؤثر بود ولی مهم

تند نیز زمانی نوعی حشرونشر با حزب توده داش ها نفر دیگردهمانند نیما و هدایت و  ایبرجسته افرادحتی 

گرچه بعدها شدیداً و علناً آن را نفی وحتی تقبیح کردند. روشنفکران دیگری هم که مبارز بودند ولی 

که آن هم خود را سوسیالیست  حزب توده نبودند عضو حزب دیگری شدند عضویت درحاضر به 

 های بعد بخشی از ملت ایران.و در سال خواند. حزب ایران و سپس مردم ایران ...می

  ی های شخصهرحال شاملو در دورانی هوادار )و نه عضو( حزب توده بود. بعدها مسائل و نابسامانیبه

مرتضی  بود. در این دورانو گرفتارش کرده حدی شد که روی شخصیت اجتماعی او تأثیر گذاشته هاو ب

وشنفکران دیگری از رزیاد ی شاملو و عده شفیقِ و رفیقِ  تودهی حزب کیوان که از روشنفکران برجسته

گفت حزب توده عضویت تو را بخاطر مسائل شخصی نخواهد پذیرفت. اعدام آن  دوران بود به او می

های سال عشق شاملو به او برای همیشه باقی ماند. او سالمرتضی کیوان آخرین حلقه را پاره کرد ولی 

ی فته. به گهشهمواره در هوای سرودن شعری بود که عظمت کیوان و عشق شاملو به او را بنمایاند. نمی

 آمد.ست نمیبایآن شعری که می ،شاملو خودِ

آدم  ــ دو نفر آمدندافراد مختلفی به ملاقات او می ی خود شاملو یک روز عصر ــ کهو باز به گفته

م. دانستم چکار کنتوانستم تحمل کنم و نمیگفت آنها را نمیبه دیدن او آمده بودند. می« عوضی»

بالاخره بهانه آوردم که برای انجام کاری ضروری باید به داخل خانه بروم. رفتم. اول سر و صورتم را 

د! شعرای ش به من وارد «از عموهایت»رفتم. ملتهب بودم. و ناگهان شعر کیوان  اق مجاورتشستم و بعد به ا

ند شاملو خود در چ اند.سخن گفته برای خود ی دیگری هم در جهان از چنین وضع نامحتملیبرجسته

 است. مورد از چنین حالتی گفته

   بود. برای زندانیان  مرداد شاملو مدتی زندانی شد. در زندان کلاس گذاشته 25پس از کودتای

 هایی هم برداشته بود.فارسی بود و یادداشت دستور زبانخواند و در پی نوشتن فردوسی می

بود.  العاده حساسماند. نسبت به خرافات مذهبی فوقسوسیالیست باقی همچنان چپِ  هرحال شاملوبه

اص در زندگی طولانی خود اشخمن  به هیچ چیز جز انسان و حرمت انسانی پایبند نبود.اومانیست بود و 

 «سکوت خود یک نوع خشونت است.» بار در موردی به او گفتم ام. یکنادری را به این حد متعهد دیده

 مرا در آغوش فشرد.
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  ورزید. ها عشق میباخت. به آنهای چریکی دلبه جنبش بعدهاتر شد و رادیکالبه بعد  41یدهه ازاو

مبارزان. حزب توده که خود هیچ  هم متأثر از مبارزات آن دوران بود و هم مشوقِ ،او شعرهای حماسیِ

در  ،وتعدادی از فعالین آن منفعل شده و یا سر از همکاری با رژیم شاه درآورده بودند کردنمی یکار

ی ی ضمیمهروزنامهداد، ی داخلی میداد، نشریهنامه میآمد. شبمسلحانه کوتاه نمی هایجنبش نفیِ

را سرلوحه قرار داده بود. در این  ــ ها ــ و نه دولت ایرانرادیو پیک ایران مبارزه با چریکداد، مردم می

 شاملو از حزب توده به انزجار تبدیل شد. دوران بود که دوریِ 

 

 ع آن( با حکومت همکاری بَهای فدایی به تَچریک تعدادی از بعد از انقلاب که حزب توده )و

 یگر، شرطِ ای دی کانون نویسندگان، او همراه با عدهشاملو بسیار برآشفته شده بود. در جلسهکردند می

چند آذین و گذاشتند و به این ترتیب به و سانسور شرکت در کانون نویسندگان را عدم همکاری با رژیم

 .در عضویت کانون باقی بماننددیگر نتوانستند  نفر

وتاه ک ،او خصوصیِ حتی در مورد مسائلِ ،پراکنی علیه شاملوحزب توده نیز در دشمنی و حتی لجن

ت ی حاکمیتغییر رویه هوشیاری سیاسی آنها و نیزعدم آمد. زوال حزب توده ــ که عمدتاً در اثرنمی

که ا ایننکاست. ت نسبت به شاملو آن افرادِ  برخی از بود ــ از دشمنیِ  ای از آنهاو اعدام عده نسبت به آنها

 محبوبیت شاملو آنقدر افزایش یافت که آنها به محاق رفتند.

 

  ای که افراد و احزاب سیاسی آزاد نباشند مردم ناچار برای تحلیل مسائل و یا حتی بررسی در جامعه

ا دیگران این نکته ر کنند.ها را وجدان آگاه جامعه تلقی میآن برند.اوضاع به نویسندگان وشعرا پناه می

نظری ر اظهاره و بیفتد آنهای اضافی روی شانه شود که ناخواسته بارِاند. و همین امر باعث مینیز گفته

نظر در دی به همین علت آگاهانه از اظهارکند. معدوکنند مهم جلوه که حتی مثل یک آدم عادی می

ی هدر حیط کنند که الزاماًند ولی اکثریت آنها مسائلی را مطرح میورزمسائل پراکنده خودداری می

 تخصص آنها نیست.
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  تی او نوشته بودم. دوس ناپذیری شاملو حتی در دوران فقرِ باورنکردنیِدر مورد منزه بودن، و سازش

ر ی یک نفی آن از عهدهقدری وسیع شده بود که مطلقاً ادامههکرد که حجم کتاب کوچه بیادآوری 

توجهی المعارف ایرانیکا پیشنهاد شد که آنها مبلغ قابلرهیآمد. شاملو درمانده شده بود. از طریق دابرنمی

آورند. شاید هرکسی دیگر جز شاملو آن را وجود میهای برای تنظیم و نشر آن بپردازند و مؤسسهمی

پذیرفت. ولی شاملو ترجیح داد در فقر و بلاتکلیفی بماند ولی وابستگی پیدا نکند. همین مشتاقانه می

 المعارف نوشت.رهیاحسان یارشاطر سرپرست دا تصمیم را کتباً به

... 

   ِو اجتماعی و های سیاسی، بحثشاملومن از اظهارنظر در مسائل ادبی با  برخلاف اکراه و امتناع 

ی سفهفلکرد. داد و شرکت میکردیم و شاملو هم مشتاقانه گوش میبا هم می کفیم فلسفینیمه

 ی او در مواردِ نظرهممدرنیستی برای او جالب بود. های پستبافیهای قرن نوزدهم و نیز فلسفهکلاسیک

 بینی بود.حاکی از یک بستر مشترک در جهان مختلف مسائلِ

 

   پرستی. اومانیست و خواهان کرامت انسان بود و مخالف هر نوع خرافهشاملو 

صبح سوپروایزر بیمارستان به من زنگ زد.  3-2شبانه در بیمارستان بستری شد. ساعت  ،دلیلیبه ،زمانی

تعصب م اللهیِ شاملو یک حزب مجاورِ  . اینطور نبود. در تختِ است فکر کردم وضع شاملو بدتر شده

ا ابتد . شاملوییگویا نمی خوانیگفت چرا ذکر نمیخواند و به شاملو میخوابیده بود که مدام دعا می

خواهد به کمیته زنگ بزند. سوپروایزر و خدمه شود. بیمار میکند ولی بالاخره منفجر میسکوت می

ی آماده اق دیگرتقضا اخواهد. ازاق دیگری میتنشیند و اکنند. شاملو در راهرو بیمارستان میمداخله می

، ولی صدا خوابیده بودسرو کنند. وقتی من رسیدماقی فراهم میتزنند و بالاخره انبود. به من زنگ می

ترسید. این خصوصیت را در بسیاری از موارد پروا بود و از هیچ چیز نمیشاملو همچنان ملتهب بود. بی

شنیدن  ولی ،فهمیدقدر مردمی بود که دیگران را میکرد. آناز او دیده بودم. هرگز به کسی توهین نمی

 ود.از توان او خارج ب ییوگمکرر برای ذکر درخواستِ

  کند.  کاریاصطلاح مخفیدانست چه مواقعی باید بههای شاملو عمدتاً علنی بود ولی خود میتماس

 فرستاد که از تلفن استفاده نکرده باشد.هایی میگاه یادداشت



 «شکوه پادرجائی»/  7

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

ریختند. شاملو را چند ماه مخفی کردیم. های مخالفین میای اوباش به خانهعده 61 ماهحوادث تیردر 

کاری کند ولی درست بلد نبود و چند نفر از محلش مطلع شدند و حتی یک نفر از کرد مخفیسعی می

 ست.دانآیدا می بهتر است از او نام نبرم. دیگر وجود نداردبا وجود آنکه این فرد  .خواهی کرداو باج

 

  ام گفتنی است.های شاملو که من در جریان بودهی بعضی از تماسچند کلمه در باره 

بیگی که شاعر و مترجم بود در دوران جوانی با شاملو و آیدا بسیار نزدیک ی آیدا فریدون ایلبه گفته

ان ی نگهبفرشته»او را ها های مشترک کرده بودند. آیدا در این مصاحبهبود و با هم کارها و ترجمه

ها به پاریس بیگی از همان سالایل اما در واقع .کنداظهار تأسف می از ناپدید شدن اود و خوانَمی« شاملو

شنا شدیم دوستی عمیق و ممتدی میان ما بوجود آآمده بود. نوعی معتکف شده بود. بعدها که ما با او 

شد که توسط گروه اتحاد کمونیستی منتشر می عصر عملی ل او در مجلههای مفصّآمد. مقالات و ترجمه

ر کتابی ن دو. فریداز قبل ترجمه کرده و انباشته بوداز این متون را  برخیآموزنده و چشمگیر بود. او 

که با همکاری برخی از دوستان نگاشته بود سخت به « قانون اساسی یا شمشیر چوبین مبارزه»نام هب

ه نام خواست ببه نام مستعار چاپ شد چون اگر می در آن زمان تاخته بود. )این کتاب« مبارز»روحانیون 

را بخوانند وتأیید کنند جا آنی اعضا در همهشد همهگروه لازم می معمولِ گروه چاپ شود مطابق رسمِ

 روز میسر نبود.(که در شرایط آن

حدت و ی رهائی )ارگان سازمانتنظیم مقالات مجله و در نوشتن وا .پس از انقلاب به ایران آمد فریدون

 طر مسائل امنیتیخاهو موافقت خودش ب تصمیم سازمان بنا برکه ( بسیار فعال بود و پس از آنکمونیستی

مدت چند سال با همکاری هی رهائی را بی اندیشهبه خارج از کشور رفت مجلهمجدداً  1362در سال 

 منتشر کرد. ی دیگررفقا

ی شاملو و ما رخ داد این بود که این دو دوست قدیمی )یعنی شاملو و ت اولیهقاحال آنچه در ملاهربه

ینِ دوستی های پیششناسند! در سالبه روی خود نیاوردند که یکدیگر را می اساساً کدامبیگی( هیچایل

تی به ح . شاملواندمدانیم. تماس شاملو با من و یکی دو دوست دیگر برقرار آنها چه گذشته بود، نمی

 هم او را که ریش مفصل سفیدی داشت و با نام مستعارِ  یدشا !آیدا نگفته بود که فریدون را دیده است

چرا در  و .دانیمجا نیاورده بود. ولی فریدون چرا به شاملو چیزی نگفت. نمیهبهرام معرفی شده بود ب

ای هفریدون که روحی .دانمنمیباز یدا نیامد. معیت ما هم دیگر به دیدن شاملو و آ درهای بعد حتی سال
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 تعدادِ  گیریِ دست های بعد،، در سالافسرده شده بودپس از بازگشتِ مجدد به فرانسه بسیار حساس داشت 

دیگر متأسفانه او را در سال شخصیِ ایران و مشکلات  اجتماعی وضع ،سازمان زیادی از رفقا، تلاشیِ

 به خودکشی واداشت. 1375

... 

  .که  او در دورانی با امیرحسین آریانپور بسیار صمیمی بودم و احترام زیادی برای او قائل بودم

داشت و ی اسلام به طرق مختلف نمنظور جلوگیری از نفوذ کمونیسم، مخالفتی با اشاعههحکومت شاه ب

دانشجویان  بود و برایی امکانات را داشتند، علناً به دفاع از مواضع چپ و مارکسیسم پرداخته مبلغین همه

که از لحاظ نظری هنوز وابسته به حزب توده بود و تفاوت نظر داشتیم معاشرت با آن یک قطب شده بود.

الاخره نظر من حیف بود. بهدانستم نقاری بین او و شاملو بوده است. بمیاز قبل او برای من مغتنم بود. 

. صحنه دیدنی به دهکده رفتیمیدن شاملو که بستری بود آریانپور و چند تن از دوستان به د به اتفاق روزی

 یادماندنی بود. دو انسان برجسته  و هر یک در حد خود بزرگ یکدیگر را در آغوش گرفتند.هو ب

... 

  او معاصر بود. در این تردیدی نیست و محبوب برجسته شاملو شاعری نوبل و شاملو. ی جایزهمسئله .

ا در مبارزه بدر ترجمه، نگاری، در نوشتن کتاب کوچه، جز شعر، در ادبیات کودکان، در روزنامههب

ها را مردم ای بود به جذابیت شعر او. اینپدیدهخود صدای او جادوی نظیر بود. ... کمسرکوب و استبداد

 مردم یک فضیلت محسوبنهادند. هواداری از شاملو نه تنها در میان روشنفکران و دانستند و ارج میمی

جا گسترده شده بود که حتی فرح پهلوی هم خود را دوستدار شعر او ی آن تا آنشد بلکه دامنهمی

 یک پدیده شده بود. . شاملوخواندمی

ه برای هردو ک شفیعی کدکنیابتهاج و هوشنگ  مانند یانبزرگ ندیدن عظمتاین سخنان البته به معنای 

 ، هم از نظر ادبی و همدر آسمانِ ما هستند ی درخشانیهاستارهرم نیست. آنها احترام و دوستی فراوان دا

 کنیم.ها زندگی میرساند که در میان غول، و این خوشبختی ما را میو انسانی شخصی

از  ی نوبل به یکیی اعطای جایزهدر محافل خارجی و داخلی مسئلهپیش ها مسئله این بود که از مدت

رای قول یکی از شعهتر مطرح بود. بفارسی مطرح شده بود و نام شاملو از همه بیشبرجستگان ادب 

 پر کند.از جمعیت  راتوانست با شعرخوانی در یک استادیوم فوتبال آنخارجی شاملو می
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های ادبی خارجی و کسانی که از مسائل روز خبر داشتند خبر رسید که نام شاملو بالاخره از طرف انجمن

 خاطرهی نوبل مطرح شده است. این خبر باعث خوشحالی ما شد، از دو جهت. هم بی جایزهبرای اعطا

این نداشت و بنابر به او مساعدیدر حالی که حاکمیت در ایران نظر  ،به شاملو و بزرگداشت او علاقه

گر دی از طرف هم او باشد، و اجتماعیِ ادبی و هم شخصیتِ  منزلتِ یدِ یتوانست هم تأاعطای جایزه می

 گرچه نیازی هم نبود. المللی قرار گیرد.بالاخره زبان فارسی هم مورد تجلیل بین

و اهدای آن به اشخاص نه چندان  کاریو سیاسی ی نوبلکمیته یگاه مغرضانه دوستان نگاهِ یهمه

ند آن از طرف کسانی مان گرفتناصل جایزه دادن و مورد سؤال قرار  هو نیز ب ،دانستیمبرجسته را می

 کردیم.ولی در مجموع اهدای آن را به شاملو مثبت تلقی می ،سارتر واقف بودیم

ر مورد بایست دنظرم در مورد سخنانی که میهحتی ب نمود.تفاوت بود یا میخود در این مورد بی شاملو

 گفت فکرهایی کرده بود. ایران می

دانند از اهدای جایزه خودداری شد. آنها می سنخاننوبل و همی هررو با دلایلی که اعضای کمیتهبه

 افغانستان تا و و زبانی را که از تاجیکستان شودمطرح در آنجا توانست مسائل ایران فرصتی بود که می

 هند وترکیه ... گسترش دارد مطرح کند.

 زودی همه مسئله را فراموش کردیم.هب

 های فراوانی به شاملو کردند. علیرضا اسپهبد که در حد هوادار باید از چند نفر اسم ببرم که کمک

ش ود و در استحکام روابط ما نقبوچرای شاملو چونکشید، عاشق بیهایی برای ما مینزدیک بود و طرح

گذاشت. میه نمایشگاه نگارفت و بنابراین هیچهایش از طرف ارشاد نمیداشت. او زیر بار بازبینی نقاشی

ود که در استعداد بفکر و بسیار بارکوهی منتقدی خوشدانست. فرج ساو هر نوع کوتاه آمدن را جرم می

گذاشت هم ثرترین شخص بود. ایرج کابلی در دوستی با شاملو چیزی کم نمیؤی نظرات شاملو ماشاعه

و جواد مجابی و بسیاری دیگر صمیمانه از آبادی ع. پاشائی، محمود دولتعی. از نظر ادبی و هم اجتما

ایگان احمد ش کردند. اسامی بسیاری دیگر از معاشرین شاملو را آیدا نوشته است.هیچ کاری دریغ نمی

آمد. شاملو در غیابش او را یک جواهر هائی که زندان )یا شهرستان( نبود به دیدن شاملو میدر دوران

 نامید.می

  هست. و آیدا ذوب در شاملو بود 
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زاده طاهر سخنرانی کوتاهی کردم و در آن گفتم که اگر آیدا سپاری شاملو در اماممن در مراسم خاک

افه گفتم. ولی باید اضاو درست می عنوان طبیبِ هنبود ما شاملو را ده سال پیش از دست داده بودیم. ب

مراسم  ی زیادی مرهون آیداست.شاملو ــ تا اندازه شاملو ــ غول شدنِ حیاتِ کنم که در واقع تجدیدِ 

نفر  ها هزارسپاری شاملو همان شکوه شاملو را داشت. در دورانی که تجمع ممنوع بود دهتشییع و خاک

ای هم کردند. عدهخواندند و تابوت او را همراهی مییکسره اشعار شاملو را می -اگر نگویم بیشتر  -

از قبل و هم بعد از مراسم مورد انتظار بود. دوستان کانون نویسندگان و گریستند. تهدیدها هم می

 کارکنان بیمارستان مسئولیت نظم را به عهده گرفته بودند.

این حد از نظر جسمی و روحی به یکدیگر هام که بوجی را دیدهزتر من در زندگی طولانی خود کم

 کرد کهدل میدردمن  اطور خصوصی بهروز شاملو بیک  وابسته باشند. واقعاً عاشق هم بودند و ماندند.

 توانم کار کنم.وم و نمیشکنم که آیدا قدری گرفته است منقلب میوقتی حتی حس می

ی عمومی دلگرم کننده بود ولی موجب شده بود که گویم آیدا ذوب در شاملو بود از جنبهکه میاین

ر مورد اش با آقای پورعظیمی دخود در ارتباط با شاملو ببیند. در مصاحبه نظرِآیدا دنیا را صرفا از نقطه

کند که همه در پی جذب شاملو می القانوعی ههای مختلف ادبی و اهل ادبیات با شاملو، بتماس جریان

 صرفاً  هکی زیادی اهل ادب بودند . البته چنین نبوده است. عدهبه خود و یا چسباندن خود به شاملو بودند

ن بود. ی جهاهمه . برای آیدا شاملوای بودندبردند و خود آنها افراد برجستهلذت میمعاشرت با شاملو از 

دنیای  و چنین نبود. برای آنها او یک شاعر و انسان بزرگ بودشعردوستان  یبرای همهکه طبیعی است 

ای که های برجستهانسان وسعت خود را داشت. من حتی شاهد بودم که ،شاملو یا هرکس دیگر جزآنها 

دم این که دی هنگامی. ولی شدندرنجیده میداشتند  ادبیهای مشتاقانه قصد کمک به شاملو در زمینه

ه دوستانی کآمده است به دفاع از ادب« چراغیبام بلند هم»های آیدا در کتاب نگاه حتی در مصاحبه

نماید و آیدا درست می م. ذوب شدن از نظر خودِدرستی رنجیده شده بودند، مسئله را برای آیدا نوشتهب

تر از ربهتر و فای نباید ذوب شد. دنیا فراخکس و هیچ ایدهنظر من در هیچهنشان وارستگی است ولی ب

 تر از آسمان. هاست. فراخاشخاص و ایده

  رفاً یک نمود ص« بودنغیرسیاسی »ام که البته من همواره اعتقاد داشته نمود.آیدا غیرسیاسی بود یا می

ی هدفش حفظ شاملو بود از گزند روزگار. است و خود نوعی سیاسی بودن است. علاوه بر این آیدا همه

همین دلیل هاش انسان و انسانیت بود و ببود. مسئله خالصکلمه  معنای درستِهشاملو در سیاسی بودن ب

 ،های متعالی خوددر لحظه ،شدندود خارج میخ محدودِ  مناسباتِ های سیاسی وقتی از قیدِی گرایشهمه
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ای هیکی از اوج کشته شدای که زیبرم کارگر سادهاحمد یاد نهادند. شعر او برای زندهاو را ارج می

 هنری اوست.

یند. اوتاه بیبیشتر ک یاتر اند که در جاهایی کمی زمان در ایران مجبور شدهابسیاری از هنرمندان به مقتض

. کرددر مورد آنان قضاوت نمیشد و ی صدر با آنها مواجه میبا سعه آمد ولیتاه نمیخود کو شاملو

 اع نبود.نوشت که قابل دفهایی میی خودش در غم نان فیلمنامهگفتههیاد داشت که بهاو بفروتن بود. 

  ِاو و آیدا من و همسرم را در آغوش شناخت. شاملو سر از پا نمی ،من و رفقا از زندان بعد از آزادی

دانست که ه میکهرگز از وضع زندان نپرسید. بلاموضوع بود. او دوستان را بازیافته بود و با آنگرفتند. 

اشت همواره شان دخواست معاشرت کند. او از کسانی که دوستاحتمالاً تحت تعقیب هستیم بیشتر می

همسرم شهین در دوران زندانش  نهاد.. شاعری پاکهای شاعرانهکرد همراه با اغراقتعریف می

 بند. شاملو مجذوب آن شده بود.ای از خمیر نان ساخته بود. زنی با چشممجسمه

  ان. شی اوجشناسیم. از نقطههر انسانی لحظات اوج و حضیض دارد. بزرگان علم و ادب را از دور می

. به همین دلیل است که وقتی با آنها از نزدیک شانی زندگیتعمیم دهیم به همه عادت داریم آن را

جا شویم ممکن است افسرده و مأیوس شویم. این تقصیر آنها نیست. ایراد ماست. ولی در اینمعاشر می

باید صادقانه بگویم که از دورانی که من شاملو را شناختم حضیضی در او ندیدم. ممکن است بعضی 

یقه یا توانست تفاوت سلولی این می باشم و یا کاملاً مخالف باشم،ه کارها یا رفتارهای او را نپسندید

 ..نیافتم. یک انسان با شکوه بود.« کوچک»عقیده باشد. من او را هرگز 

 «خت.شنادکتر پارسا شاملو را خیلی خوب می»گوید می «چراغیهمبر بام بلند » آیدا در همان کتاب

 افتم.یبزرگش میهمین دلیل هبشناختم و او را خوب میبلی، 

  نهازندگی آ ام و تماشاگرام، دوست بودهمن با تعداد کثیری از بزرگان علم و ادب محشور بوده 

 های معدودی بود که نمای دور ونزدیک او یکی بود. یکپارچه بود.جمله انسانام. شاملو ازبوده

  آیدا خبر داد که شاملو رفته است. من و گلبن و جهانگیر کازرونی و  1375شب دوم مرداد نیمه

سرعت خود را به دهکده رساندیم. هنوز جسد شاملو گرم بود. آیدا آبادی و ایرج کابلی بهمحمود دولت

یب وم بود. ترتهایش را کرده بود و مات شده بود. وضع ما هم معلزده کنار آن نشسته بود. گریهماتم

داشتن او در سردخانه را دادیم و خود با یک ماشین به راه افتادیم. ماشین انتقال جسد به ایرانمهر و نگاه
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ماشا تر. مردم تدادیم یکی از دیگری نحیفها زور میدر راه خراب شد. پنج پیرمرد ماشین را در خیابان

 هستیم. ی چه کسی دانستند دنبال جنازهکردند. آنها نمیمی

... 

 شوند. شعر ی او جمع میشکسته داران شعر شاملو هرساله بر مزارِ گاههاست که دوستسال

 ماند، و پیام تعهد او به انسانیت.شدنی نیستند. یاد او زنده میخوانند. شعرهای او هم گممی
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