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فرستنده :گزارشگر پورتال  -ايران
 ٢٧جوالی ٢٠١۶

عدوئی که سبب خير شد !
امروز مطابق ھمۀ سال ھائی که از مرگ شاعر بزرگ آزادی ،احمد شاملو ،می گذرد ،قرار بود به دعوت "کانون
نويسندگان ايران " ساعت پنج عصر روز دوم مرداد]اسد[ بر مزار او حاضر شويم و به او شعر واال وفخيمش ادای
احترام کنيم  .ماشين ما در بين راه پنچر شد  .اين شد که پس از پنچر گيری به راھمان ادامه داديم  .نيمه ھای راه تيلفونی
با مجری برنامه تماس گرفتيم تا بگوئيم که ما سه نفر احيانا ً يک ربع ساعت دير تر می رسيم .
در طی گفت و گو معلوم شد که مأموران پوليس امنيت ،پوليس و لباس شخصی ھا از ساعت چھار نيم ھردودر بزرگ
گورستان امامزاده طاھر را بسته اند و نمی گذارند احدی وارد گورستان شود  .فقط حدود صد نفری که پيش از ساعت
چھار و نيم خودشان را به خاک شاملو رسانده بودند در انتظار ورود بقيه به سرمی برند .امسال ديگر کاری کرده بودند
کارستان  .بستن درھای گورستان عمومی ؟
از عجايب روزگار است  .ساعت پنج و بيست و پنج دقيقه بود که سرانجام به گورستان رسيديم  .پشت درھای بسته
مملو از جمعيت مشتاقی بود که در ھوای ديوانه کنندۀ چھل درجه می خواستند به شاملو برسند اما و خودرا باسد آھنين
درھای بستۀ گورستان و باتوم ھای آختۀ پوليس و فرياد ھای "متفرق شويد !متفرق شويد !"مأموران معذور سرکوب
روبه رو می ديدند .خبر شديم در ھمان ساعت اوليه پوليس فريبرز رئيس دانا را خود برده است  .به کجا ؟خبر ھا
متناقض بود .مردم کارخودرا می کردند  .خانمی که ديده بود پوليس دالور "حافظ امنيت مردم" اقدام به عمل شجاعانۀ
قاپ زدن و ربودن مجموعۀ شعر ھای احمد شاملو از دست مردم کرده است از گوشی تيلفون ھمراه خود بنای خواندن
شعر ھای شاملو را گذاشت و ملت ھم با او دم گرفتند  .شعر ھا را از بر بودند  .بخشی از ھيأت دبيران که بيرون
ازمحوطۀ گورستان بود به صرافت طبع دريافت که آری" :رودس ھمين جاست ،ھمين جا بپر !" مزار شاعر بزرگ
آزادی در خيابان است نه در محوطۀ گورستان .
اين بود که ھيأت دبيران تصميم گرفت طبق برنامۀ از پيش مقرر از يکی از اعضای ھيأت دبيران بخواھد که "بيانيه
"کانون را در ھمان خيابان بخواند  .از جمعيت خواسته شد که فراھم تر شوند و حتی در صورت امکان برکف خيابان
بنشينند  .که فراھم آمدند و نشستند  .ھنگامی که بيانيه باصدائی غرا و پر طنين خوانده می شد ،جمعيت بخش ھائی از
بيانيه را که در آن پارھائی از شعر شاعر آمده بود با صدای بلند دم گرفتند  .تا ھمين ساعت به سبب تراکم جمعيت
ترافيک شديدی ايجاد شده بود و راننده ھای خودرو ھای گذری سر ھا رااز پنجرۀ خودرو ھا بيرون آورده بودند و می
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پرسيدند" :چه شده ؟ شما اين جا چه می کنيد ؟ چرا در ھای قبرستان را بسته اند؟" و مردم چنان که بايد و شايد مطلب
را تفھيم می کردند ":آمده ايم بر سر مزار شاعر بزرگ مان اما درھا را به روی ما بسته اند ،از مردۀ او ھراس دارند".
جمعيت ھمچنان به خواندن شعر ادامه داد تا اين که نيروی پوليس زور آور شد و به اصطالح کوشيدند مردم را پراکنده
کنند  .خبر رسيد که رئيس دانا را ھم رھا کرده اند و اورا از ھمانجا راھی تھران کرده اند .در ھمين حين بچه ھائی ھم
که در محوطه گرفتار شده بودند سرانجام به مراسم خيابان پيوستند  .فشار پوليس ،مردم به غليان آمده را خشمگين
ترکرد واين شد که باچھرھای برافروخته يک صدا بنای خواندن سرود "سر اومد زمستون ،شکفته بارون " را گذاشتند .
حاال خيابان دوم ھم بند آمده بود  .مردم سرودخوانان ازگورستان دور می شدند .می شد صدای قھقھۀ غرش آسا و
معروف شاملو را به گوش جان شنيد :
"اين شد مراسم واقعی ،حاال ديگر ھر رانندۀ کاميون ،تريلر ،وانت ،تاکسی ،ھر رھگذر خسته از کار و زحمت و گرما
می دانست که مردم برای شاعر خود ،برای اين ھمدست توده ،در خيابان مراسم بزرگداشت برگزار کرده اند  ،چه بھتر
از اين ؟ از اين بھتر می خواستيد ؟ اين بھتر بود يادر گوشه ای از گورستان بيتوته کردن و شعر خواندن ،سخنرانی
کردن ؟ "
روزگاری مارسل پروست دربارۀ جان راسکين ،نويسنده و منتقد بزرگ انگليسی ،گفته بود" :او حتی در مرگ خود نيز
به پاره ای سيارات ُمرده و خاموش می ماند که پرتوتابناک نورشان ھنوز برما می تابد"
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