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 جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال

 »شاملو« از »سیمین«جداسازی حکمت 
) به اصطالح(حکومتیان، با ايجاد قطعهء ھنرمندان بھشت زھرا، کوشیده اند که دوغ و دوشاب را با ھم قاطی کنند و 

، بدون نقشهء آنھا،  شاملو کار با نقشه بوده است اما خانهءاين. ھنرمندان خودی را الی ھنرمندان بي زار از آنھا جا بزنند
در اين صورت حکومتیان چگونه می توانند به خانوادهء سیمین بھبھانی اجازه . مدفن بزرگان سکوالر دموکرات ايران شده است

را به ھمانجائی ببرند که امامزاده ای گمنام زير سايهء غولی به نام احمد شاملو » انکار حکومت اسالمی«دھند که پیکر اين 
 ی ھراسیده رفته است؟ به خواب

com.esmail@nooriala   

نمی توان شک کرد «:  با اين کلمات پايان گرفتنم سال پیش، يکی از جمعه گردی ھای ھشت 

 ما ،وز امر،با اين ھمه. انده  بزرگان ما را روزگاری در اطراف شخصیتی يا بنائی مذھبی دفن کردءکه ھمه

خود ايستاده و از ھر پای  بر گآرامگاه سعدی را داريم و مدفن حافظ و بوعلی را، ھر يک چون سروی ستر

مگاھان ااين اتفاق چگونه افتاده است؟ چرا ما با تشريفات مذھبی پا به آر. ھای و ھوی مذھبی وارسته

 ه زنیم و فاتحه بخوانیم؟شان بر سنگ ھا تق سعدی و حافظ نمی گذاريم ـ حتی اگر برای آمرزش روح

اينجاست که فکر می کنم، بقول نیما، آنکه از پس قافله می آيد و سرند در دست دارد خوب می داند که 

و با اين عینک که نگاه می کنم روزی دور را می بینم که کسی در کرج از رھگذری می . چه بايد بکند

بله، می «:  می شنود که و پاسخ»  وجود دارد؟اين طرف ھا امامزاده ای به نام امامزاده طاھر«: پرسد

 )1(». احمد شاملو، گور امامزاده ای بنام طاھر ھم ھستءگويند ته آن خیابان، کنار مقبره

و اکنون، يک دھه به پايان نرسیده، می بینم که امامزاده طاھر چگونه دارد نام عوض می کند و، از  

ين چگونگی را مرگ سیمین بھبھانی و وصیت بی فرجام ا. شناخته می شود »خانهء شاملو«نظر من، به 

 تأمل پرسشلمحه ای در اين . بیش از ھمیشه آشکار می کند» خانهء شاملو«او برای دفن شدن در 

 ؟نی در امامزاده طاھر دفن شودحکومت اسالمی اجازه نداد که پیکر سیمین بھبھاچرا : کنیم

*** 

، چه مرگ تن به مرگ دادن است ن علیه ستمگران مبارزا راه خالصی ترينراحتکه روشن است 

با مرگ، درد و رنج به پايان می رسد و ستمگر ديگر نمی تواند آدم مبارز را به . طبیعی و چه مرگ اختیاری

مرگ . نتواند به ستمگر ضربه ای بزندمرگ ما ھم  اگر اما چه بیھوده است مردن. زندان و شکنجه بکشاند

 اگر اين کار ممکن نیست اما. در زندگی تبديل به پیکاری علطه ستمگر شودمی تواند ھمچون مبارزه ای

 و، شدهزيسته باشند که حلقوم مردم ستمديده و درد کشیده ن به ھنگام زندگی چنان »خالص شدگان«

 و ماندگاری باشد ديگر، نامی از خود در میان مردم بجای نھاده باشند که از خودشان بزرگ تر یبه عبارت

 معترض،  بیش از زندگان،ينگونه است که ستمگران، اغلب، از مردگانی اينگونهو بد. را تضمین کنديادشان 

اين .  می ترسند،شانکه می شود گرفت شان و شکنجه شان کرد و جلوی دوربین تلويزيون نشاند

 وجودی آسیب وادی عدم ظاھری، در ، ھماز تیررس ستمگران جسته اند وھم  ، در مرگ خويش،رفتگان

  تازه، بی ھراس و روئین تن،جسم شان روی زمین مانده اما نام و يادشان. ناپذير به دست آورده اند

 .زندگی اصلی خود را آغاز کرده است
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د نیروئی نچون در کنار ھم قرار گیر» مردگان ھمیشه زنده«نام ھای اينگونه بديھی ست که و  

 ستن اش را ندارد حکومتی يارای شکیچد که ھنخارق العاده را می آفرين

*** 

 که زير سقف گنبد کاشی  بنگريد»طاھر«ی به نام امامزادهء دست سومحیاط به مردگان خفته در 

 محمد ، علیزاده، محمد مختاريءھوشنگ گلشیري، غزاله: کاري و درون ضريح نقره کاری اش لمیده است

سینعلی مالح، حسن گلنراقی، ، احمد عبادی، حبیب اهللا بديعی، تقی ظھوری، حآزاد. ، مجعفر پوينده

علی اصغر بھاری، شاپور نیاکان، عبدالعلی وزيری، مھین اسکوئی، پوران شاپوری، غالمحسین بنان، 

شاعری  ؛ و باالخره احمد شاملوجالل ذوالفنون ،عزت روح بخش، )باقرپورعصمت (مرتضی حنانه، دلکش 

 تبديل کرده است؛ خانه ای »خانهء شاملو«ا به  ر اشکه از ھم اکنون امامزاده طاھر را بی رنگ و گورستان

 )2(. و علیه حکومت ستمگران از مردم بريده اردوگاه مبارزان راه آزادی و عدالتساکنان الھام بخش

بی ھیچ نقشه و برنامهء قبلی، مدفن نويسندگان سکوالر ، »خانهء شاملو«اين روشن است که 

 ،اين مطلب را حکومتی ھا بھتر از ما فھمیده اند.  است و بخاطر وجود آنان شرف يافتهدموکرات ما شده

 را ديده اند که کتاب در دست و آرام بر  ایمرگ شاملو، جوانان نورستهھر سال، در سالگرد بخصوص که 

عدوی تو نیستم، انکار ! ابلھا مردا«: را تکرار می کنند کهاز او سخنی  و زمزمه وار گرد می آيندسر مزار او 

 »!تو ام

وغ و دوشاب را با ھم قاطی  کوشیده اند که د،، با ايجاد قطعهء ھنرمندان بھشت زھراتیانحکوم

اين کار با نقشه .  جا بزنندحکومت اسالمیزار از  را الی ھنرمندان بیی ھنرمندان خود)به اصطالح( کنند و

در اين . شده است  ايرانسکوالر دموکراتبزرگان  مدفن ،نا بدون نقشهء آن،»خانهء شاملو«بوده است اما 

  يکی ديگر از که پیکر اينھندن بھبھانی اجازه د به خانوادهء سیمیند چگونه می توانصورت حکومتیان

 ببرند که امامزاده ای گمنام زير سايهء غولی به نام احمد ئی به ھمانجا را» حکومت اسالمیمنکران«

ن دو شاعری بودند که جان خود را در ؟ مگر نه اينکه شاملو و سیمی رفته استھراسیده یبه خوابشاملو 

کمان خطر نشاندند و به اعماق نیامدهء تاريخ فرھنگ ما رھا کردند تا آيندگان بدانند که انسان سکوالر و 

 ؟دموکراسی خواه عصر حکومت آخوندھا چگونه بر چھرهء اين نا انسان ھا تف انداخته است

*** 

تا ابد و برای  را ستمگراننام می توانند ند که ز يافت می شوری آدمیانی نیدر زمانهء ھر ستمگ

.  در نفرين خود مخلد کننداند معنی کرده و خود آنھا را  ھمانگونه که زشت ،بسا نسل ھا که خواھند آمد

 امیر  نامخونريز و اسالم پناھی بهعبوس و مرد کشی جز اھل تاريخ،  ،يادمان باشد که اگر حافظ نبود

 و لبخند را ممنوع خاک شیراز را به توبره کشیددر زمانھئ اين شاعر  که ،را محمد آل مظفرمبارزالدين 

  در، با عبید زاکانی و روشنفکران شھر، کهدوران اين ستمگر در برابر ، اما حافظ.ساخت، نمی شناخت

ه  سکه زدمبارزالدين امیربرای  و هبیرون کشیدرا » محتسب« و از آن صفت ه دست برد خودخزانهء کالم

به بانگ چنگ مخور می، که / اگرچه باده فرحبخش و باد گلبیز است «:  ھمراه شد و سرود که،دبودن

 را کور و زندانی کرد و آزادی را به شھر پدر، شاه شجاع،  ھمین محتسبپسرو چون » !محتسب تیز است

شاه  که دور /د مژده بگوش سحر ز ھاتف غیبم رسی« :دمانه سرودحافظ بود که شا ھمین برگرداند،
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به روی يار بنوشیم و بانگ / شراب خانگیِ  ترس محتسب خورده /.../ شجاع است، می دلیر بنوش 

وز می جھان پر است و بت می گسار / ای دل بشارتی دھم ات، محتسب نماند « : و نوشت» !نوشانوش

 »!ھم

ن زمانه سب اياو، گواه ناپايداری ظلم محتھم، به کاروان ساالری » خانهء شاملو«خفته گان بیدار 

و محتسب چون اين می داند نمی تواند اجازه دھد که بانوی شیردل ادبیات ما نیز بر تارک اين کاروان . اند

  .محتشم بنشیند

*** 

از ن بانو در امامزاده طاھر خود تی برای جلوگیری از دفن پیکر سیمیتالش دست اندرکاران حکوم

ديدم . دارد حکايت گورستان به مرکز دفن مخالفان محتسبممانعت از تبديل اين دامن برای  کوششی دراز

 : که خبرگزاری دولتی فارس گزارش داده است که

 در تاریخ ، استان البرزء مدیر کل اوقاف و امور خیریه، محمد صالحی،والمسلمین االسالم  حجت«

متبرکه و امامزادگان،   در دیدار با تعدادی از معتمدان محلی، ھیئت امنای اماکن،اردیبھشت سال جاری 22

در تالش ھستیم که دیگر ھیچ میتی در "  گفته بود که،ھای استان البرز اعضای شوراھا و دھیاری

االسالم  اسفند ماه سال گذشته نیز حجت ھمچنین در تاریخ چھارم ".نشودھای استان دفن  امامزاده

یکی از " : به خبرگزاری فارس گفته بود، شھرستان کرجءامور خیریه  اوقاف وء مدیر وقت اداره،محمد رایمند

ھای این شھرستان  امامزاده ھایی که از ابتدای حضورم در کرج دنبال کردم، این بود که برنامه ترین مھم

شھرداری و سازمان  ءداری وظیفه قبرستان": رایمند گفت ."..تبدیل به مکانی برای دفن اموات نشوند

ھا برای جذب جوانان و کارھای فرھنگی و  امامزاده ھا است و باید از فضای معنوی و ارزشی آرامستان

  .»"معنوی استفاده شود

يکی از اقوام مان را ھمین که ما «: است نوشته آنزير در   اين گزارشو ديدم که يکی از خوانندگان

 »!ميک ماه پیش در امامزاده طاھر دفن کردي

قطعًا با انتقال پیکر شاملو به امامزاده طاھر آغاز » نیدفتفیلتر گذاری در امر «می خواھم بگويم که 

در آن جمعه من .  اشکال تراشی آغاز شدآزاد شاعر،. ؛ چرا که اندکی بعد، با درگذشت مه استشد

 گزارش داد که نا، خبرگزاری ايل1384 صبح يکشنبه دوم بھمن«:  گزارش دادم که پیش،گردی ھشت سال

به عنوان اينکه آزاد شاعر است و  ،الن امامزادهؤاست و مس مانده بر زمین ھنوز بالتكلیف آزاد.م ءجنازه

 »!دھند  نمي اجازه دفن آن را گیرد، دفن شاعر بايد با دستور فرماندار کرج صورت

*** 

 سکوالريسم و ھی،آزادی خوا حکومت اسالمی از ھمهء مردگانی که به نوعی باآشکار است که 

 از جمع سازد، ھمانگونه که اجتماعات جوانان را متفرق می ،انسان مداری ارتباط داشته اند می ترسد و

 ممانعت از دفن پیکر سیمین بھبھانی نیز در .جلوگیری می کند نیز شیفتهء آزادی و عدالتآمدن مردگانی 

 برای قبیله ای و شھری بس غ دل ديدگانھر یک از دا از این که غافل جز اين نیست؛» خانهء شاملو«

خانهء «به  را  می تواند بھشت زھرا ھمه است، و سیمینشاملو امامزاده طاھر را به نام خود کرد. است

 ؟می خوانند» مادر ايران«ن را و مگر نه اينکه ھم اکنون خیلی از مردم سیمی.  کندمبدل »سیمین
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*** 

خیال می کنید چرا در ھمان اول . مراه بوده استترس از مردگان ھمیشه با حکومت اسالمی ھ

 مردی که دادگستری و ء ھنوز ھم آنھا از سايه؟کار سراغ آرمگاه رضاشاه رفتند و ويران اش ساختند

 عطا کرد می و امکان تحصیل پوشش زادیشان بیرون کشید و به زنان آ را از دست  و ثبت اسنادآموزش

از ھراسناک تر   و تربلند قامت» مرده«اين ومت اسالمی می گذرد ترسند و می بینند که ھرچه از عمر حک

می کوشند مقبرهء کورش بزرگ را به آب ببندند؟ نه اينکه او آنھا چرا . در برابر شان ايستاده استھمیشه 

از اعماق تاريخ، برای انسان امروز، حديث آزادی مذھب و حکومت سکوالر را تکرار می کند؟ چرا قبر 

 ويران )نده بود و صاحب سنگ شديافته باز شدن آرشیو ساواک  اولکه در ھمان روزھای(ا کشتگان چپ ر

و را چندين بار شکسته اند؟ چرا اگر دست ھا شخم زده اند؟ چرا سنگ قبر شاملکردند؟ چرا خاوران را بار

 شان برسد قبر صادق ھدايت و نادرپور را در ھمین خارج کشور ويران می سازند؟ 

 که در يک تصادف دلشکن تاريخی به قدرت رسیده اند و تلقین خوانان،  واران و قارياناين مقبره د

، که چون ھر درخت تنومند سکوالر دموکراتیفرو افتادن فاعدتًا نبايد از مرده و کفن و قبر بترسند، در برابر 

، ستھ  نیز»اانکار آنھ«مذھب از حکومت می خواھد  سکوالر است و دموکراسی را در متن جدائی دين و

 می  ھم زنی و بی جاناز پیکر کوچک و در ھم  است کهاينگونه به لرزه می افتند و می ھراسند و

اگرچه با ، دوباره می سازمت وطن«: ه است نوشتسادهی بر کاغذ  در گوشهء خانه اشھراسند که

به ل، م از تو گدوباره می بوی/  اگرچه با استخوان خويش، ستون به سقف تو می زنم / خشت جان خويش

 ،دوباره، يک روز روشنا/  به سیل اشک روان خويش، دوباره می شويم از تو خون/  میل نسل جوان تو

شعری که در ھمان  ؛»...ز آبی آسمان خويش/  به شعر خود رنگ مي زنم  / دسیاھی از خانه مي رو

و کیھانیان و  مالیان و ستو ای  62 تا 60اشعار سال ھای  که حاوی ، کتابیآمده »دشت ارژن«کتاب 

  !در زمان حکومت قبلی سروده شدهند که این شعر می کوشند شایع کن طرفداران حکومت

*** 

و ممانعت حکومت ھراسیدهء ، »خانهء شاملو«اما حديث وصیت سیمین برای دفن شدن در 

 چرا ؛ست نیز ھايران خود پیروزی ديگری برای سیمین و ھمهء سکوالر دموکرات ھای ،اسالمی از اين امر

که حکومت محتسب و اين داستان را بازگو می کند که اين سند عینی برای ھمیشه در تاريخ ما می ماند 

ه  و به سیمین اجازهء قرار گرفتن در کنارشان را ندادهترسید» خانهء شاملو«مردگان اجتماع عصر ما از 

ست از مقابل خانه اش تشییع شود و اين حديث برای ھمیشه در تاريخ ما می ماند که سیمین خوا. است

کشاند تا از يکسو نشان دھد که رابطهء ھنرمند و حکومت » تاالر وحدت« پیکر او را به جلوی محتسب

 مراسم را چنان کنترل کند که کامًال فاقد مھر و نشان نھادی ساده و ، از سوی ديگر،استثنا بردار نیست و

 »خشت جان خويش«که سیمین با کانونی  بر خود داشته باشد؛ را قديمی به نام کانون نويسندگان ايران

آزادی بی حد و «خواستار بنیادگران اش  کنش؛ کانونی که ھم از نخستین » ساخته استدوباره«آن را 

 . بود و باشد که چنین بماند»حصر انديشه و بیان

*** 
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 و بم ھای سیاست داستان عبرت آموز دفن سیمین بھبھانی، بصورتی نمادين، ھمهء زيرباری، 

، و نقش ھنرمندان مردمفريبی که ھم از »دولت تدبیر«فرھنگی اين حکومت، بازی جديد وزارت ارشاد 

ش، در مرگ ء اسیمین، با وصیت ھوشمندانه.  بخوبی افشا کرده است، راتوبره می خورند و ھم از آخور

 و از مرگ خود سندی ه وارد کردومت نابھنگام و آدمی کشخويش نیز ضربه ای تاريخی بر ساختار اين حک

 . بازگو می کندنسل ھای آينده  که رسوائی ترس زدهء اين حکومت را برای ھمهءه استساخت

 رانشاعر ملی ايمردم در مراسم تشییع پیکر گستردهء  از حضور ندتند که نمی توانآنھا می دانس

 ،ن ابلھاننه يک مبارز منکر وجود اي و ،مراسم به بدرقهء يک شاعرآن  تاجلوگیری کنند و، پس، کوشیدند 

 »خانهء شاملو« و آرمیدن شاعر در مقبره ای گم و ناشناس راه را به تقويت معنای سیاسی ل شودتبدي

 .ببندد

*** 

ھیئت دبیران کانون کنونی  دانا، عضو در ھمینجا يادی نکنم از نامهء فريبرز رئیسکه و دريغ است 

که، در انتظار دفن شدن، پوزخند زنان به تالش ھراسیدهء ھرچه  خطاب به سیمینی ،سندگان ايرانينو

 :در اين نامه آمده است. ولی فقیه و نوکران اش، در تابوت خويش خفته بود

و به  مراسم بدرقه و بدرود با تو از جلوی منزلت لغو شد.  وصیت تو فراموش شد!عزیزم سیمین«

 ندارید و سخنرانان نمراسم مادر ما  حرف زدن ھم درءزه و به جز آن به ما نیز گفتند اجا،تاالر وحدت آمد

 نامی تاریک خواھند برد به نام مقبره خانوادگی که بر سر در آن اصًال  و ترا به اتاقی تنگ و،اند تعیین شده

دوستان کانون به انتخاب  ء ھمه من و تقریبًا!..سیمین جان. تو و فرزندانت بر آن حک نیست از فامیل

 که خاتون غزل آزادی و از سرداران کانون ،احترام نام بلندت گوییم و به  از ھمین جا بدرود میخودشان با تو

  در مراسم فردا و ھیچ یک از مراسم تحمیلی ریاکارانه از این دست شرکت،بودی نویسندگان ایران

 ای شرکت تیتشریفات دول بایست در شاید از نظر دیگران می. از نظر ما این خواست توست. نخواھیم کرد

مامزاده طاھر جای نویسنده و شاعر و ا: ش گفته بود ادادند که ھمین دیشب یکی از متولیان ت میا

 .»نیست... مطرب و
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