ﻣﺮدی ﮐﻪ از ﻣﺮگ ﻧﻤﯽﻫﺮاﺳﯿﺪ
آرﻣﺎن ﺷﻤﺎل :اﻣﺮوز ﺷﺎﻣﻠﻮ  ۹۲ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ ۲۱ .آذر  ۱۳۰۴در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ آﻣﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎره  ۱۳۴ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﻔﯽ
ﻋﻠﯿﺸﺎه .ﮔﺮﭼﻪ ۱۷ﺳﺎل درﮔﺬﺷﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد در روز ﺗﻮﻟﺪش  ۹۲ﺷﻤﻊ را
ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﻧﺪاد و آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﻧﮑﺮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﺣﻤﺪ
ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻫﻤﻪ آن ﺷﻤﻊ ﻫﺎ را ﻓﻮت ﮐﻨﺪ .از »اﻟﻒ .ﺻﺒﺢ ﺗﺎ اﻟﻒ.
ﺑﺎﻣﺪاد« ﻫﻤﻪ ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﺷﻨﯽ وﺻﺒﺢ
اﺳﺖ .ﺷﺎﻋﺮی ﺗﻤﺎم اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺴﺐ ﭘﺪری ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ و ﻧﺴﺐ ﻣﺎدری
ﺑﻪ ﻋﺮاق ،ﭼﻨﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮان ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ روح اﯾﺮاﻧﯽ
در ﺳﻄﺮ ﺳﻄﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎی او ﻣﻮج ﻣﯽ زﻧﺪ.
در ﻓﻀﺎی ﺟﻨﮓ و ﺟﺪال و ﺟﺪل دﻫﻪ  ۲۰و اﺧﺘﻨﺎق و ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪﻫﺎ و ﺳﺮ
ﺑﺮآوردن ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ راﻫﯽ را
ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ﭘﯿﺶ ﭘﺎی ﻫﻢ ﻧﺴﻼن او ﻗﺮار داد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ
در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻧﻮر ﻓﺮﯾﺎد ﺑﮑﺸﺪ و در ۲۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﭘﺎی ﺑﻪ
وادی ﺷﻌﺮ ﺑﮕﺬارد و ﻣﻬﺮ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﺎ »آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه« ﺑﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت اﯾﺮان ﺣﮏ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ دﻓﺘﺮﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ
را ﺳﺮ ﺷﻮق ﻣﯽ آورد و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد ﻓﻘﻂ ﺣﺮف ﻫﺎی او را ﻣﯽ

ﻓﻬﻤﯿﺪ و آن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻮد و ﺣﺘﯽ ﺷﻌﺮﻫﺎی او را ﺑﺎ ﻋﺸﻖ و ﺷﻮق ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﺎ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻠﻮ
ﻧﻮﺷﺖ» :ﺗﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺳﺮخ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻫﻦ« ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻣﻮز واﻗﻒ
ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﻗﻄﻌﻪی »ﺗﺎ ﺷﮑﻮﻓﻪی ﺳﺮخ ﯾﮏ ﭘﯿﺮﻫﻦ« از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪی
ﺷﻤﺎ در ﻇﺮف اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺪرت ﺣﻤﺎﺳﯽ را در ﻫﺮﺟﺎ ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺑﺮدهاﯾﺪ ،ﻗﺪرت ﻧﻔﻮذ ﺷﻌﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻼ ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﯾﺪ .اﺣﺴﺎﺳﺎت
را در ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﺑﺮآورد ﮐﺮد .زﯾﺮا
زﻧﺪﮔﯽﺳﺖ و ﺷﻌﺮ ﺧﻮب ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﮐﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻌﺮ ﺧﻮﺑﺘﺮ آنﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ را ﺑﺎ ﺟﺎن ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺼﺪ را
دارﯾﻢ .در ﻗﻄﻌﻪی »ﺳﺮود ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﮐﺸﺘﻪ اﺳﺖ« ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد و ﻣﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ارزش
داده اﯾﺪ«.
ﺳﺮ ﭘﺮ ﺷﻮر ،ذﻫﻦ ﭘﻮﯾﺎ و ﮔﺴﺘﺮه واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻮﺷﺶ و ﺗﻼش
ﺑﯽ ﻣﺜﺎﻟﺶ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ دﻓﺘﺮ ﺣﺘﻤﺎ آﻫﻨﮓ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی
را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻧﻪ زﻧﺪان رﻓﺘﻦ ﻫﺎ و ﻧﻪ ﻣﻼﻣﺖ ﻫﺎ و
ﻃﻌﻨﻪ زدن ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ را از راﻫﯽ ﮐﻪ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎز
ﻧﺪاﺷﺖ .او در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻗﻠﻢ زد .ﻓﻘﻂ در ﮔﻮﺷﻪ ای ﻧﻨﺸﺴﺖ و
ﺷﻌﺮ ﻧﺴﺮود .روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ،ﻗﺼﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ و ﺗﺼﺤﯿﺢ دﯾﻮان
اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﭼﻮن ﺣﺎﻓﻆ و ﺑﺎﺑﺎﻃﺎﻫﺮ ،ﻓﯿﻠﻤﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺘﯽ ﺑﺎزﯾﮕﺮی
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺑﻮد .ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﺪﯾﻠﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺷﺎﻣﻠﻮ
ﺷﺎﻣﻠﻮ ﺑﻮد /.روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ -ﻋﺎدل ﺟﻬﺎن آرای
**
ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺮگ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪهام
اﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﺎﻧﺶ از اﺑﺘﺬال ﺷﮑﻨﻨﺪهﺗﺮ ﺑﻮد.
ﻫﺮاسِ ﻣﻦ ــ ﺑﺎری ــ ﻫﻤﻪ از ﻣﺮدن در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺰد ِ ﮔﻮرﮐﻦ
از ﺑﻬﺎی آزادی ِ آدﻣﯽ
اﻓﺰون ﺑﺎﺷﺪ.
ﺟ ُﺴﺘﻦ
ﯾﺎﻓﺘﻦ
و آﻧﮕﺎه
ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪن
و از ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ِ ﺧﻮﯾﺶ
ﺑﺎروﯾﯽ ﭘﯽاﻓﮑﻨﺪن ــ
اﮔﺮ ﻣﺮگ را از اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ارزﺷﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺣﺎﺷﺎ ،ﺣﺎﺷﺎ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ از ﻣﺮگ ﻫﺮاﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻢ.

