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 که بماند رویمیتو 

 برگ ما ترانه بخواند؟که بر نهالک بی 

 شفیعی کدکنی 
 

های نوشتاری و تصویری و مجازی پر شد از  پس از درگذشت سایه فضای رسانه

انگیز. من نه قادرم رتیهای حدر حد عاشقانه تا مذمت   یو صدها مطلب. از اظهاراتها  ده

آن میهمه به  نیازی  نه  و  بررسی کنم  را  مطالب  این  و   اندستبه قلمبینم.  ی  دوست 

تر از من در صدها و بلکه هزاران نفر شایسته.  انددشمن حدی و حریمی باقی نگذاشته

رداختن من را به این مقوالت  پی ادبی و شناخت شعر و موسیقی وجود دارند که حوزه

نگاهی به کل    شده  ی که نگاشتهمایل هستم از فراسوی مطالب  رو منکند. ازاینزائد می 

 ای در آن باشد. جریان بیندازم شاید نکته 

ی چپ سامدترین جدل دور مسئلهبپررداختن به شعر سایه،  پدر این مطالب جز  

نظام حمایت او از استقرار    به تبع آنچرخد و  ای بودن ابتهاج می ویژه تودههبودن و ب

وی سخن من البته با  جمهوری اسالمی. من به برخی از این نکات اشاره خواهم کرد. ر

ب که  شاهنشاهیه کسانی  نظام  طرفدار  هیستریک  سوسیالیسم   طور  علیه  نیز او  و  ند 

دهم طور هیستریک ضد حزب توده هستند نیست. من به خود اجازه میه کسانی که باز ب

ی من در مبارزه با رژیم گذشته و نیز در مخالفت با حزب چون سابقه   ، که چنین بگویم

نیز   و  توان زدنمی من ه دانم که از این لحاظ برچسبی بست و بنابراین می توده پنهان نی

رهبری  با  مخالفت  که  است  در  معلوم  آن  57انقالب    روحانیون  عوارض  جان و  به  را 

،  شمارولو انگشتهایی است که، با آزادیخواهان و چپ ام. روی سخن من عمدتاًخریده

نظر من قابل ه اند که بای پیش گرفته رویه ، مطلب  به حل تناقضات و فهم جای کمکهب

 دهم. نیست. توضیح می  دفاع

داشتند.    تشرک  57لیون نفر یا بیشتر در انقالب  یم  3شود که حدود  می  برآورد

ی اصلی حرکت  هاانگیزهزندگی  شرایط    رژیم شاهنشاهی و امید به بهبودِ  خفقانِ  نفرت از

نیستند و الزم نیست    در انقالب زندهگان  کنند شرکت ی زیادی از  روز عده مآنان بود. ا
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 اندپشیمان  ی کار خودای از گذشته اند. عده به کسی توضیح بدهند که چرا شرکت کرده 

گرا. گرچه ترکیب این طیف از مالای هنوز پایبند به آن. از چپ و لیبرال تا اسو عده

رنگارنگ بوده است.  ولی همواره    ،ها تغییر کرده استآغاز تا کنون از لحاظ شدت رنگ

به جست عدالتخواس جوی  وهرکس  آزادی،  خود.  از    ت  استقالل  هردو،  یا  اجتماعی 

بیگانه سلطه میی  خود  که  طریقی  به  اسالمی  نظام  استقرار  نیز  و  یا گان،  دیدند 

 خواستند. می 

چپ، در عین خورسندی    نیروهای   کسانی بودم که با اعتقاد به اتحاد  ی من ازجمله

ب جزو  بودم.  منتقد  آن  کلی  روند  به  نسبت  بود  پیش  در  که  انقالبی  اصطالح  ه از 

یاهای ؤرشناختند و  ها بودم و با شگفتی به هیجان مردمی که سر از پا نمیدرصدی نیم 

می  می عجیب  رفتن  دیدند  من  برای  ازنگریستم.  مهمی  پرچم   بخش  زیر  چپ 

پذیرش  اسالم قابل  سازمانگرایان  و  توده  پرچمداری حزب  میان  این  از  و  های نبود. 

جا که توانست  تا آن  در گذشته   ای کهسو با آن قابل محکوم کردن بود. حزب تودههم

گرایان به زیر رهبری اسالم  علیه مصدق مبارزه و کارشکنی کرد اکنون پرچمدار رفتن

بود  بازی   !شده  از عجایب  تنها  نه  را  این  فرنتیجه  هبلکهای سیاسی  و  و می  انبرداری 

 دیدم.ئولوژی بر خردمندی می حاکمیت ایده

دید و تا  را در حزب توده می سم  یسوسیال تجسم    از جوانی  ای بود. اوابتهاج توده

خاطر تعلق  این  ماند.  چنین  ب  ایدارپ  آخر  بلکه  آرمانی  مبنای  بر  صرفاً  من  ه نه  نظر 

قوچانی او در عین حال  محمد  نگار  نامهاش با روزدر آخرین مصاحبه  نوستالژیک هم بود.

داند ولی این  کند و انتقاداتی را هم به حزب توده وارد میکه از سوسیالیسم دفاع می 

 کند. تعلق خاطر را کتمان نمی

به مسئله بیشتر  تفصیل  با  پرداختهمن در جای دیگر  نوستالژی  نوستالژِیی   ام. 

بلکه حتی درمورد افراد و رفقای قدیمی سایه نه تنها در مورد حزب توده و باورهایش  

بسیاری   هم   شای حزبهم مانند  او  نجف راز  تروشنفکران    از  بود.  و  شاملو  مانند  اول 

ی مرتضی کلمه شیفته   معنای واقعِهب   دیگرانو  ی  یکسرا،  دریابندری و شاهرخ مسکوب

نداشت. شاهرخ  از آن کم  نباشد ولی چیزی  بود. شاید پرستش لغت مناسبی  کیوان 

نفی کرد خود نتوانست   کلیه برا  مبارزه  حتی  که مارکسیسم و  مسکوب حتی پس از آن
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هر بار  نوشت. ابتهاج تا همین اواخر «مرتضی کیوانکتاب »آرام بگیرد و کتابی به اسم 

 خواند: می ،شدکیوان می سخنی از مرتضی 

 تو سروستان شد  گورِ ساحتِ

 تو کدامین سروی  ، ای عزیز دل من

ها را تسطیح ای آخر گورستان محل دفن تودهریخت.  به پهنای صورت اشک می و  

عجیب  ی  یشیداهمه  ایم اینبرای ما که مرتضی کیوان را ندیدهکرده و سرو کاشته بودند.  

قول کسرائی  ه قول سایه ستاره بوده است. به ب  ،استثنائی بوده  یانسان  کیوان  است. قطعاً

توان  های مختلف چگونه می همه شیفتگی را در انسانولی بسیار خوب اینیک اتفاق بود.  

او بیشترین سهم را در جلب روشنفکران و هنرمندان به حزب توده داشته   توضیح داد.

فعالیت   ،است سایر  جوّگرچه  نیز  و  حزب  آمال  جهان  های  که  فاشیسم  شکست  و  ی 

 ای در این گرایش داشته است. داد نقش عمده ی جهان اعتال می همهدر  سوسیالیستی را  

حتی   به این درجه نوستالژیک نباشیم.یعنی  ما ممکن است خود چنین نباشیم.  

  جای خود. ولی در داوریه توانم بگویم به این درجه لطیف نباشیم. هرچه هستیم بمی 

د ــ که هریک از خردمندترین افراد هم بودند ــ بایستی با تفاهم و مدارا و این افرا  از

قضاوت خود را نه بر مبنای   بایستی  ما   .د کوچکی نیستند اافر  اناینمهربانی روبرو شویم.  

کنیم. باور استوار  عمومی  رواداری  مبنای  بر  بلکه  خود  او   های  بود.  رفاقت  اهل  سایه 

س ایرج افشار و شفیعی کدکنی بود. شرح پ ی شهریار و سهای سال معاشر هرروزهسال 

 آمده است.  «اندیشرنیانپیر پ»ها در کتاب این رفاقت

سنت  که  کسانی  مقابل  در  درست  سایه  بودن  جهت  نوستالژیک  در  هستند  گرا 

 د.یش و امید بود. امید محرک اصلی او بوپ حرکت به 

 نیرنگ ای فردا ای امید بی 

 ویمپی تو می پدیریست که من  

 ... 

 دم روزی که بازوان بلورین صبح 

 ی تاریک شب شکافت ردهپبرداشت تیغ و 

 ... 
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 من نیز باز خواهم گردید

 هاسوی ترانه و غزل و بوسه 

ای تن از کسانی که در گذشته و حال توده  چندینکسان بسیار از جمله  من با  

علیبوده  آاند،  امیرحسین  منزوی،  و هوشنگ  ،  ورپنایرنقی  شهریاری  پرویز  ابتهاج، 

دانستند و هم من باورهای ها گرایش سیاسی من را می ام. هم آن دیگران محشور بوده

گرانبها بوده است. در  م که برایماهی آنها چیزهایی آموختمههمه من از هآنها را. با این

داد ولی این مسئله باعث  آمد کسی به کسی امتیاز نمی می   هایی که الجرم پیشبحث 

های این مانع تجلیل از فعالیت .  نهمن  زانو  شد که مانند شاگردی در مقابل منزوی نمی

خصوص در ه های سوسیالیستی بطور شاخص مبلغ ایده ه ور در رژیم گذشته که بپناآری

نمی بود  رژیم سخشد. درحالیمیان جوانان  را تحمل میکه  اسالمی  این نگویان  کرد 

 دست داشت.  هرچم را بپور بود که تا تبعیدگاه مازن پناآری

رفتم. در زیرزمین یک ساختمان. شعر  شد پیش سایه می وقتی دلم تنگ میگاه  

فنون مختلف، از   ها و حتیرشته  اش بهگفت. از عالقهخواند. از دنیا و ادب ایران میی م

  که چطور موسیقی را تا این درجه بدون معلم و صرفاً با شنیدن آموخته است. من این

از خود ناراضی نیستم که وقتی شعرهای او ــ و   بردم واز چندساحتی بودن او لذت می

، و برایم مهم نیست که رومخوانم به عالم دیگری می دیگری ــ را میخوب  یا هر شعر  

.خیال  گرایش سیاسی آفریده است  کدامی موسیقی را چه کسی و با  قطعه  این شعر یا

 . باشندکنم اکثر افراد هم چنین می 

اشعار شعرای بزرگ تاریخ خود   شما  زدگی است. وقتیسیاسی بودن غیر از سیاست 

چه حکمرانی بوده   کنید که این شاعر مداحِفکر نمی  خوانید به احتمال زیاد به اینرا می

  .... نوشته است  و  آن لحظه شعر است، موسیقی است، نقاشی است، فیلم استاست. در  

خواهم، و . نمی خواهد بودانگیز  گوید. اگر جز این باشد برای من شگفتی که سخن می 

خورم که چرا  اید. صرفاً تأسف می را درک نکرده  هنر  که   ، درست هم نیست که بگویم

ما    گیرد.این مجال را از ما می   و عدم باور به خود  بازی زدگی، بگویم سیاست سیاست 

هرکه با ما نیست برماست. از هفت میلیارد جمعیت جهان چند نفر مانند ما  یم  یگونمی

...  ،کنند. بین انتخاب برای فعالیت سیاسی، برای ازدواج و برای تعالی فرهنگ فکر می 
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ماند. این ن معطل ما نمی ها توجه نکنیم جهاهای فاحش است. اگر بدین تفاوتتفاوت

 دهیم. که جهان را از دست می یم یما

های مشترک یک از احساس. هنری که به هیچباور ندارم  «هنر برای هنر»من به تز  

نپردازد برایم جذاب نیست. هنری که محتوای قابل    ماانسانی ما و دردهای مشترک  

 کند. دفاع نداشته باشد کششی برایم ایجاد نمی

غزل از  لذتما  حافظ  چه   بریممی  های  در  و  زمانی  چه  در  که  نداریم  کاری  و 

ی ی این ادوار عرصهرا سروده است. بررسی پژوهشگرانه خود آن  ای از تطور فکری مرحله

سایه   و هر نکته مقامی دارد.ی  یجاتر نیست ولی هر سخن  دیگری است که کم اهمیت 

های طوالنی عمر خود را صرف آن کرد. ویژه در مورد حافظ. سال هژوهشگر بود بپخود  

 ژوهش است. پحاصل این  «حافظ به سعی سایه»

نظیر است. همدردی دهد کم دست می ه وصفی که سایه از زندان انفرادی و تبعید ب

 : گویداو با فرودستان هنگامی که می 

 امالِ رقص توست پاین فرش هفت رنگ که 

 نسان گرفته رنگاز خون و زندگانی ا

های او حدی بود که شعرها و ترانهبههای مردم  ها و شادی و این همدردی او با غم 

 کنند. خوانند و نقل می را مردم ــ مردم کوچه و بازار ــ و نه صرفاً روشنفکران، می

پرستان،  ها و آزادیخواهان هستند. من از شاهنشاه روی سخن من در این نوشته چپ 

 ،ها متنفرند انتظار توجه با این مسائل را ندارمطور کلی از سوسیالیست ه از کسانی که ب

آورد،   ی موسیقیعرصهها را به  گویند سایه فقط کمونیستنه از آنها که به دروغ می   و

من از   ندارم.  او مبتذل هستند هیچ انتظار عافیت  که معتقدند حتی اشعارِی  یآنها  از  نه

س از تعریف پنامد ولی  طاهری که خود را شعردوست می  امیررادعایی مانند  پرست  پشاه 

شاعرانه ایناز  برای  سایه،  او  گی  به  سخیف  دشنام  یک  نیفتند  اشتباه  به  دیگران  که 

خواند هم انتظاری ندارم. بیچاره  باز و کلک می خاطر افکارش نیرنگهدهد و او را بمی 

زند. و باالخره من از کلک می کند هرکه سوسیالیست است البد  یرمرد خیال می پاین  

س و پ ی تاق و جفت کردن شعرا و  پدارها در  ای که مانند مکتب شعرشناس خودگمارده
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های خود ساخته و شاگرد اول و دومی کردن آنها است نیز بندی یش کردن و درجهپ

 ابداً انتظاری ندارم.  

هر چپی که    ی در جهان بوده،پچ  گویند هرچهمی  لویحاًتهم که    هاییپچمن از  

االصول انتظاری م است نیز علیالدّمهدور  ،ی افکار دموکراتیک زیسته استقبل از اشاعه

های خود و دیگران با نظر ها و نوشته به گفته   خواهمنباید داشته باشم، ولی رفیقانه می 

کنند.روادارانه توجه  نیافریده   تری  را  دنیا  نقطه ما  تطور ایم،  سیر  از  هستیم  ای 

شدنی  هرچه قبل از ما بوده است از فرنگی و ایرانی محکوم  خواهی.عدالت  وخواهی  آزادی 

و   تا اواخر قرن بیستم هرچه هنرمند ــ نویسنده و شاعرام که  قبالً هم گفته نیست.  

گفته  -...  ،نقاش به  بوده  جهان  چپیدر  دورانت  ویل  و   ی  سوسیالیست  است،  بوده 

یک از آنها تاب رّای داوری کنونی ما هیچترسم زیر تیغ بُکمونیست بوده است ولی می 

 نیاورند. 

توان ام در هر موقعیت و صورت درست نیست. می دانم که آنچه نوشته خوب می

ی . ولارائه داداستثنائاتی    و  نشان داد  ام که نوشته   ای راخالف هر نکته   جستجو کرد و

کنم. شاید مانع بودن ندارم. تنها و تنها انتقال تجربه می   من ادعای جامع و  ؟چه حاصل

 ثر افتد. ؤدر مواردی م

و معلمی   شناسنظر من انسانی فرهیخته، شاعری بسیار توانا و موسیقی ه ابتهاج ب

ایمان قدر به حزب توده  که آناز اینسنج و باهوش بود  که بسیار نکته با آنبود.    برجسته

او حتی هشدار همرزم خود کسرائی را در مورد   ،داشت و وفادار بود خوشحال نیستم

ترین ویژگی شخصیت او هم مهم   این یک را  ولیمشاهداتش از شوروی نادیده گرفت،  

گویم که من برای سکوت نسبی او در مقابل مسائل  صراحت می تر بهآن مهم   زدانم. انمی

توانست از نظر شخصی  ی ندارم. کسی که می هو توجی  توضیح  اخیرهای  سال   اجتماعی

کسی زیست،  های آخر در یک زیرزمین می لی در سالوبهترین موقعیت را داشته باشد  

آذین و  از کانون نویسندگان به اتفاق به   .د به زندان افتا  . دنبال منافع شخصی نبوده بکه  

توان فهمید.  چگونه می   را  شسکوت  .و شاهد قتل همرزمانش بودکسرائی ... اخراج شد  

در   ی هنرمندان و روشنفکرانشود. قاطبه صرفاً شامل سایه نمی امر  دانم، ولی این  نمی

ایران بوده  داخل  وضعیت  همین  جز  در  ازخودگذشتههب  ای عده اند  قابل   راستی  که 

در تأیید برخی از   ی اخیر . سایه گرچه از خالل شعرهایش و یکی دو نوشته اندتکریم
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حکومتمخالفینِ  آشک    را  خود  میاموضع  کهر  موضعی  آنپ  کند،  از  برای    همیش 

ثر افتد  ؤتوانست بسیار مولی برای کسی که می   ،محشورین او کوچکترین ابهامی نداشت

زیست  می  چرا؟ در چند سال اخیر که او در خارج از کشور  نظر من نوعی کوتاهی بود.هب

شده بود ولی از انسانی   او کامال سالخوردهکه  هم وجود نداشت با آن   خاصیو مالحظات  

اشتباه شاید به کرد بلکه  او نه تنها سکوت می   رفت.انتظار می بیش از این  به قامت سایه  

زد. من  بنا به خصلت مردمی بودن خود به برخی از باورهای غیر علمی مردم دامن می

عنوان مردمی بودن ه ب تساهل را با مهربانی و که آن این ایراد بزرگ را به او دارم و از این

امیدوارم   ماند. هایی بر سایه می کنم اطمینان ندارم. این ایرادات همچون سایهتفسیر می 

ابهام را کسانی که خیلی نزدیک از کم و کیف حاالت رواین  بودند و  او  به  او حتر  ی 

ضیحی درخور داده خواهد شد. انسان و باخبرتر بودند، زمانی روشن کنند. باالخره روزی ت

 های خود را دارد. پیچیدگی 

از همیطلبانه ی فرصت دانم که کوشش حاکمیت در مصادرهمن می  ابتهاج   ن ی 

ای شده است. اما  حق باعث رنجش عده ه گیرد و همین موضوع نیز، بت میأایراد او نش

ما نباید مواضع خود را بر مبنای مواضع طرف مقابل تعیین کنیم. خرد ما و بینش و 

 ی مصادره است. ی آنهاست. طرد روِی دیگرِ سکهبینانه بصیرتِ ما بیش از نظر کوته 

های یکی از قله  شاعر ارغوان  یاد  ،و هر زمان  شود،  چیز روشنکه همه  تا آن زمان

که   و هر زمان تا هرجا های پنجشیرهای جنگ درهاین خطه را، از میدان رفیع فرهنگ

 .داریمگرامی می ی در زیر آفتاب دارد یجازبان و ادب فارسی 

 


