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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 راني و جوانان چپ ااني دانشجویشورا

  ٢٠١١ جوالی ٢۵

  

   مشترکفراخوانِ 

  وي آلترناتيۀ نشرريتحر تأي و ھراني و جوانان چپ ااني دانشجویشورا

  

   مردمیِ ئرمان رھا باآماني سِر پبر
   سالگرددرگذشت احمد شاملوني دوازدھمرامونيپ

  

 مردم و روح یِ گ با زندقي و عمی ناگسستیوندي پشان ی ھنرتيھو  کهی گانسندي نادرند ھنرمندان و نواريبس 

  احمدراني معاصر ااتي ادبخي درتاریگانسندي نونيسرآمِد چن شان دارد و بدون شکۀ  و شورش زمانیگر انيعص

  .شاملو است

 و جز بازتاب ی آزادی جز تالش برااش ی و فکری شاعراتيح که سراسر رانيا اتيادبۀ جاودانۀ  چھرني شاملو ا

 ی واالمي مفاھبا گانهي ی را در شکلی و ظرافت ادبیئباي انسان نبود؛ ھمو که روح زیکارھاي و پدھايرنجھا وام

انساِن شعر .  او سخن گفتۀستي شای وجھانی آدمیئ از رھاشي و در سطر سطِر شعرھا و دفترھاختي درآمیانسان

 و ريخ" نداشت و ھرگز تجسم یاسالم یراني و عرفاِن ای سنتاتيادب "هللاۀ فيخل"و " انسان کامل" ازی نشانملوشا

 یھا بود، از جنس بچه انساِن شعر شاملو خوِد درد.  نظم حاکم بر جھان معاصر نبودنِ ي و دروغسهيگژد "یِ ئبايز

 ني شاعر بود و در عیھا  قصهتي نبود شاه بش که اگر غم نانینيزم  صد در صدیعماق و دختران دشت، انسانا

  .فهي وظیدشوار  بود بهیحال انسان

 لماني عاشق از دیببرھا  و غرشتگري خون در چیھا طبل"رپه رپ"که  و برآمد دي بالیا  شعر بامداد اما در زمانه

 قتيحق"رسمگون بود وشاملو و شعرش به مناھ  کودکانِ دنيئ و طوفان انقالب دست به کار زاديرس یبه گوش م

 عشق و ۀندي شد که شعر بامداِد ستانيش جدا باشند و ا افکناناي دل به درو لبخند ی مردم بني از اتوانستند ینم" اتيادب

 نور ی جنگل به سویِ اھي که در سیا ز گفت و شاخه نوپرواۀ از پرندنه،يئ آدر داي در آتش گفت و از آمِ ينبرد از ابراھ

 ھزار جنگِل شاداب نيراِه چندشد و ھم  روز انتقامی برایئسالِح آباۀ  دھندقلي صلو شعر شامیآر. ديکش ی ماديفر

اش  و کتاب کوچه  نبود در کتاب جمعهداي عشق پیآبۀ  که چھریبيشاعر اما در روزگار غر. ديئ رونيناگھان اززم
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 نشد تا شعرش چو شدھاناناله و گاوگندچروزمستي پسِ يخوِر ابل دمیا  گفت و لحظهشان یداريمردم و از پاباز از 

  . و جاودانه شوددي مردم به پرواز درآخي باران بر فراز تاردر یققنوس

 اباني خیھا فرش سنگدبري که ھنوز خوِن خورشیگرِد درگذشت بامداِد شاعر و در روزگار سالني دوازدھمدر

 با حضور بر مزارش با او اند، طاقت ی بلهيھا کنار فت ھا گره کرده و چخماق   و خشم کوچه در مشتاست دهينخشک

  .ميبند ی مردم میئرھا  ماندن بر آرمانِ مانِ يو شعرش پ

  .ی بر مزار احمد شاملو،شاعر آزاد]اسد[ ما دوم مرداد ماهۀوعد

  

  راني جوانان چپ او اني دانشجویشورا

  وي آلترناتۀينشر ري تحرتأيھ

 ١٣٩٠]اسد[ مردادماهاول
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