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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  کانون نويسندگان ايران

  ٢٠١١ جوالی ٢۴

  

  راني اسندگانيکانون نويۀ انيب

   سالگرد درگذشت احمد شاملونيدوازدھم
   بودباينه عادالنه نه ز 

  جھان

  .ميئما به صحنه برآکه    از آنشيپ

  ميديشي اند افتهينا  عدِل دست به

  یئباي زو

  . وجود آمددر

  

 او را حس ۀ حضور زندگري از ھر زمان دشي است که اکنون بی سالگرد درگذشت شاعر بزرگ]اسد[ مردادماهدوم

 خالق و لِ يّ  تخیروي کرد که به نی سترگۀ کار شاعرانۀقي خود را وثیِ  شعری ھستۀ که ھمی شاعر بزرگم؛يکن یم

 و یگرُکشي از نفرت و دی در آن نشانکه دي آفری جھان،ی و خواسِت آزادی قدرِت معنویِ  عاطفیِ خوردگ گره

 عمر نه ۀ بزرگ که در ھمی انسان است؛ شاعرني آزادترۀستي و رعنا که شازيانگ  چنان دلی جھانست،ي نینابرابر

  . گردن نھادتي واقعیِ  بندگوغي و نه به ختي گرتي واقعیِ  و گزندگیاز تلخ

سخر مانسان ت" سرنوشت"فراز و مغرور، بر   گردند،يھا پرکش اش بال گسترد و به اوج  شاعرانهلي که تخیھنگام

که " بايغول ز" آن ئتيزاده شد، سرگذشت خود را خود رقم زد؛ به ھ"  مائتِ يھ"زد، چرا که انساِن شعر او که به 

 ". . . خواست ی که نمیئباي او برخاسته بود؛ غول زینير انساِن آزاد به بازآفلِ ي به تبار جلگمان یشاعر با باوِر ب

 نيقي و ديچه ام  که بر شک و ھر آنیانسان. بنگرد. . ." حصار شرارت  / یِ چشم  تنگۀتنھا از رخن/ منظر جھان را 

 پا از ی و تباھیاھي سیوھاري در برابر ندي که شایئبايغول ز. ديشور ی مد،يد یناک نم  وھمی را جز سرابیئبه رھا

 است جز با دهي که در رگ و پوسِت او دویناِک خشم و خروش  آتشۀاليّ  سیئ و گوشناسد ی اما ھرگز شکست نمديدرآ

  .رديگ ی و عدل آرام نمقتي و عشق و حقیئبايز

  ! ی سرودخواِن آزادنيما، ا" بامدادِ " بود نيچن
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 را ادشي مرداد بر سر مزار او ٢ش در عصِر روز  و دوستدارانناراي سالگرد درگذشت احمد شاملو، ني دوازدھمدر

  .دارند ی میگرام

  

  راني اسندگاني نوکانون

 ١٣٩٠ ]سرطان[رماهيت ٣٠


