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سال از مرگ احمد شاملو شاید برخی از  گذشت ده

صلِت خ: باشد بھترین انتظارھا را درباره او تحقق بخشيده

او  فراعقلى ِ شعر، چه قدمایى و چه جدید، پيش از آنکه

ن، در ھای او ھمچنا پيوسته بود، اما سروده بميرد به تاریخ

احساس  شود و به خلوت و پشت ميکرفن، خوانده می

.بخشد آدمھا رنگ و بو و جال می

ا انسان فکرش ر مفھوم زمان از جمله اختراعاتی است که

ن که گفت ھمين اآل خيام می. کند با آن بسيار مشغول می

 دراز کسانی خواھی بود که ھزار سال پيش بروی، در صف

ليفی گفت تک و ھزار سال بعدی چه خواھد شد؟ خيام می اما تکليف این ھزار سال. اند، یا رفتند رفته

.ندارد؛ کارت را بکن و حظ ّ ببر  تو ربطی وجود ندارد، اگر ھم داشته باشد به

در معرض توجه و برخوردار از . برد و از زندگی عميقاً لذت می کرد شاملو با شور فراوان کارش را می

يرویی ، ن متنھا برای ھر تجدید چاپی  کردن و بازنویسی مدام نوشتن و چاپ .ستایش خوانندگانش بود

.جوشيد به طرزی غریب ھمچنان در او می طلبيد که می

در . آمد افزود در چشم برخی ناظران قدری زیاد می آن جوشش می سروصدایی که بهچاشنی اما 

رش کنند گرچه ممکن است از پذی زندگی را کالً آنچنان که ھست قبول می سالھایی از عمر، آدمھایی

با  زندگی رواقی در نگاه به بينی ِ  او ميل نداشت پذیرش وضع موجود جامعه، و جھان. بزنند وضع موجود تن

ا در وجه نمود ام می نتيجه، اعتراضھایی بود که شاید در وجھی اجتماعی روشنفکرانه. ھم اشتباه شوند

. رسيد شخصی ناالزم به نظر می

اينترنتی لينک ھای مرتبط
محمد قائد -ھم اصل و بدل دارد  خاطرات

محمد قائد -سوی آستانه  آن

بود شاعر باشد شاملو محکوم

مقاله به عنوان ژانر ادبی

تمحتوای سایت ھای دیگر نيس بی بی سی مسئول

مطالب پرخواننده کنونی

 1389مرداد  02 - 2010ژوئيه  24شنبه  -گرينويچ  10:45  :به روز شده

به  از شاعران و نویسندگان ایرانی در دھمين سالمرگ احمد شاملو، تعدادی: سی بی توضيح بی

 این یادداشت ھا و. اند جایگاه او پرداخته سی به بررسی نگاه، قلم، شعر و بی درخواست بی

.سی منتشر خواھد شد بی فارسی بی وگوھا از امروز به تدریج در سایت گفت
 برند ھا می که حاکمان ایران از تحریم سودھایی

ی شدید مارشال فھيم از مخالفان سياس انتقاد
 دولت افغانستان

 در زندان ھتک حرمت شده ام: تاجيک عبدالرضا
 نفر در فستيوال رژه عشق آلمان کشته ھفده
 شدند

تخلف از قانون 'دولت را متھم به  الریجانی
 کرد' اساسی
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این سایت ھا دربارهارسال به شبکه ھای اجتماعی

Delicious Donbaleh Balatarin Facebook 

ای را پانتقاد بسياری آدمھا ھم احساس و طرزفکر است، ھم انگيزه وھم ھدف،  که حسد در  ای در جامعه

 منتقدان ما عمالً : "ناليد  داد و از جفای حاسدان می حساسيت شدید نشان می  گذاشت، می رقابت

ا وقتى بينند ت مى ھا که ھمه خالیق را مشتى دزد و قالتاق العموم دشمن خونى معاصرانند، عين مّدعى

وباره ُدن کاری مانند ترجمه د." شود نمى که خالفش ثابت بشود، اما انگار براى این دوستان ھرگز ثابت

ھن و آبگوشت و شوربا و گذاشتن لھجه پامناری در د کردن به تفاوت آش و سوپ و بـُرش آرام و پيله

ش کسانی در غياب. گرفت شاید به مراتب بيشتر آماج انتقاد قرار می بود دھقانان روس اگر خود او زنده می

کمتر کسی . تسویه حساب با مترجم قبلی حرف داشتند ناگفته گذاشتند و گذشتند که درباره این طرز

. باقی بود اش ھمچنان  رسوبات روحی چه گذشت که کتاب ھفتهدر  ۴١و ۴٠سالھای  جو شد پی

ته ھم ، بل در این نک ھای قدیمی اصحاب قلم و دوات حساب خرده گذاشتن شفقت را نه تنھا در مسکوت

، حتی دشمنان یکی از فرزندانش بر سر ادعای ارثيه تا حد توقيف اثاثيه پيش رفت  دید که وقتی توان  می

.کردند  او ساکت ماندند و انگار یکی از ھزارھا دعوای مشابه در دادسرا تلقی فراوان

ز کنار زد و ا توان راحت قروچه کرده بودند چرا وقتی ھمه چيز و ھمه کس را می مخالفان سالھا دندان آن

. کرده است بندان ایجاد راه صالحيت الشعرای صاحب کار انداخت، این شخص در مسير تعيين یک فقره ملک

.ته بودصله ایجاد شد اما دوره این حرفھا گذش ھمزمان با عزیمت او، محافلی برای تھيه و توزیع مدیحه و

موفقيت  شدن یک شعر و شاخص ھا را بتوان نشانه وسيعاً خوانده تضمين اگر شمار استقبال و اقتفا و

نقدر گفتم به شيخ راه ضالل ای"اکبر دھخدا، و  سروده علی" آر ز شمع مرده یاد آر یاد"شاعرش گرفت، 

يش پ نخست قرن  ھای از محمدتقی بھار در ایران ِ دھه" کاین شوخ منصرف نشود از خيال خویش /مپوی

ته معادل امروزی داش اگر  انگيزی حال ھيجان پسند و درعين در عصر ما چنان قطعات خواص. سرآمد بودند

.ھای شاملوست باشند سروده

 ھا و اعتراضھا ھا و شعرخوانی ھای او را در نوشته ھمچنان سروده شاملو بزرگ شدشعر نسلی که با 

ھراس من "وقتی  ۶٠سال . عنوان کتاب و مقاله گویاست  عبارات شعرھایش برای بسياری. کند تکرار می

 پيش از" و" افزون باشد/ از آزادِى آدمى/ که مزد گورکن/ در سرزمينى است/ ــــ ھمه از مردن ــــ بارى

کار  این و(بوس نقش بست  روی شيشه عقب پيکان و مينی" آنکه در اشک غرقه شوم چيزی بگو

توانند به  الً میبـُرد متقاب می که واژگانشان را با اشتياق به کار داد خالیقی  نشان می) فوریت قدغن شد به

ع کلمه جم). بار در اینترنت نقل شده است ۴٣٠٠٠ و دومی ۶٠٠٠٠کم  اولی دست(کنند  زبان شعر او فکر 

عنوان کلمه مفرد و اسم خاص در  پرشور روی نوار خواند که به را چنان شيوا به کار برد و" پریا"

اش کمی پاد. مضامين بدیع و سبک سرایش او در زمان حياتش کالسيک شد .ھا جای گرفت شناسنامه

 .نيست

پادکستاز طریق ایميل دریافت روزانه اخبار

ویجتموبایلاس آر اس

خدمات

  

ماش نوبتدانش و فنانیاقتصاد و بازرگورزشجھانانافغانستايرانیصفحه اصل

 1234567 گزيده ھا

که حاکمان  سودھایی
ندبر ھا می ایران از تحریم

يير تغ پس از مبارک؛ بوی
رسد به مشام می

ھا،  دھه شاملو؛ دھه و
یادداشت محمد قائد

 یونفرکانس جدید تلویز
فارسی بی بی سی

ھنر فرھنگ و
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شناسی رفتار  آسيب

غرب با ایران
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