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 )در تبعيد (كانون نويسندگان ايراناطالعيه 

  

  شاملو ھنوز زنده است

  يادبود دوازدھمين سالگشت درگذشت احمد شاملو
  

کاران در حکومت تبھ که از شاعر سخن می گويند را نيز ئی ھاھای شاملو؛ بلکه حتی کتابوقتی نه تنھا شعر

پنجاه سال «نام دارد و به بازخوانی » من درد مشترکم«جمھوری اسالمی سانسور می کنند و آخرين اثری را که 

ی دارند؛ طبيعی ست که  سانسور نگه مۀ ادارۀ سال در تاريکخان٥پرداخته، » تاريخ معاصر از پنجره شعر شاملو

 ۀترسند؛ بلکه او نيز، ھم چون گذشته، به وظيفشاملو نه تنھا زنده است و پاسداران تباھی و نابکاری از او می 

  .  ادامه می دھد، ايران جريان داردۀدشوار پيکار با آدم کشی و خفقان و بيدادی که بيش از سی سال در جامع

شعر شاملو .  از ھرگونه ستم فردی و اجتماعی تپيده استئین و دوستی و رھاجان شاملو، ھمواره برای آزادی انسا

جريان گرم خون زندگی ست و ھمين است که  وجود شاملو ھنوز و ھم چنان بر گرايشی که می خواست و می 

  .خواھد از در سازش با پاسداران جھل و خرافات برآيد غلبه دارد و آن را از کجروی نجات می بخشد

  ای برای شاعر بزرگ می نويسد؛ انون نويسندگان در ايران، در يادنامهک

 سالگرد درگذشت شاعر بزرگى است كه اكنون بيش از ھر زمان ديگر ]اسد[دوم مردادماه«

 ۀ كار شاعرانۀ خود را وثيقی ھستى شعر كنيم؛ شاعر بزرگى كه ھمه ی حضور زنده او را حس م

، ی قدرت معنوى و خواست آزادی عاطفیخوردگ  ق و گرهسترگى كرد كه به نيروى تخيّل خال

انگيز و   جھانى آفريد كه در آن نشانى از نفرت و ديگركشى و نابرابرى نيست، جھانى چنان دل
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 ی آزادترين انسان است؛ شاعرى بزرگ كه در ھمه عمر نه از تلخى و گزندگۀرعنا كه شايست

  ». نھادنواقعيت گردی واقعيت گريخت و نه به يوغ بندگ

  . ست که ھم چنان بر تارک افق چشم دوخته و سرود آزادی سر داده استاای شاملو انسان آزاده

  .يادش گرامی باد
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