به ياد احمد شاملوی عزيز
شاعر انسان دوست و آزادی خواه  ،احمد شاملو در ميان ما و در کنار دوستدارا نش ،
در دوازدھمين * سال نبو ِد حضور مادی
ِ
.يادش را با شکوه تر از ھميشه گرامی ميداريم .دوازده سال از عدم حضوری مادی اش و نه عدم حضور فکری  ،ادبی و
شعری او ميگذرد " .دوازده سال پيش استاد و رفيق ُدردانهی ما احمد شاملو ،ھيچ کارهی مُلک وجود خود شد" )(١
با قدر دانی و ارزش گذاری بيکران از کارھای بزرگ اين شاعر فنا ناپذير و تاثير گذاردوران خود و دورانھای آينده  ،که با
حضور و نقش عظيم و بال منا زع ادبی خويش وصالبت کالمی وعاطفی و احساسی  ،و تاثير شعر انسانی  -سو سياليستی و
آزاديخواھا نه اش بر اذھان ھزاران
انسان شيفته آزادی  ،انسانيت  ،عشق  ،برادری  ،برابری وسو سياليسم وفرياد گر ،به
ِ
ھمبستگی و ھمراھی بين انسانھای تحت ستم در سراسر جھان ابعادی با شکو ه تر داده است  ،آنرا غنی تر کرده و به ھمبستگی
عميق انسانھا دامنه و عمق بيشتری بخشيده است  .احمد شاملو  ،شاعری که بيشک شانه به شانه گوته ) ،(٢ھاينه ) (٣و حافظ
می سايد و در رديف اين بزرگان شعر و ادبيات جھان قرار دارد
درگذشت او  ،بی صدايی و سکوت شاملو نبوده و نيست  ،زيرا که بی صدايی و سکوت زمانی است که ديگر يادی و نامی از
از اين شاعر آزاديخواه و پر شورو مردمی نباشد .شعری از او خوانده نشود .قلبی از خواندن اشعارش به لرزه نيفتد .چشمی از
شنيدن شعرھايش پر از اشک نشود .عشقی پرشور درجوار اشعارش شروع به جوانه زدن نکند .که انسان  ،برادر و يار انسانی
ديگر نشود .که "درد مشترکی" ) (٤نباشد  .که مبارزه و تالش در جھت رسيدن به عدالت اجتماعی و سو سياليسم ديگر وجود ندا
شته باشد.که عشق نباشد  .که مرز نباشد.اما تا زمانيکه تمامی اين احساسھا وعواطف و نيازھای بشری ھست و واقعيت ھای
سخت و ستم و نا برابری و درد و تنھايی وبی پناھی و از خود بيگانگی و ديگر گريزی و صد ھا نا بسامانی ديگرکه مو جود
است وجود داشته باشد  ،تا آنزمان نيز  ،شاملو با شعرھايش حضوری محکم و روشن و قوی و بال منازع دارد .بعد از آنھم  ،بی
شک شعر او بخاطر عشق و انسانيت و آرزو ھا و رويا ھای ی بزرگِ مشترکِ بين انسانھا و عشق که ھرگز به دست فراموشی
سپرده نخواھد شد و ھميشه وجود خواھد داشت  ،تا آنزمان او باقی خواھد ماند وبعد از آن نيز .شاملو برای ھميشه بر فرازبلند
ترين و سترگترين قلعه شعر و ادبيات فارسی و جھان قرار دارد.شعر او ميراث جاودانی عاطفه واحساس و درک عميق انسان
انسان ناب و نوين ميباشد .در واقع شاملو به جامعه بشری تعلق
سخن و تفکر
از خويشتن و بيزاری او از خود بيگانگی ونمونۀ
ِ
ِ
دوستداران عشق و آزادی و انسانيت بر جا خواھد ماند
ان
دارد  .يادش گرامی و نامش برای ھميشه در اذھ
ِ

انديشه ھای بی مرز تو
ی انبو ِه به خون خفتگان بود
شعرت بيدار ِ
جھان در ھم کوفته  ،فرو رفته در خلسۀ ناب بود
فريا ِد
ِ
آغاز سرود رھايی در ِرخوت جانھای بی تاب بود
شعرت
ِ
سر مستی و شور بيکران بود
روشن گريز ِ ،ز خواب بود
انگيزۀ
ِ
بيان درد و َھم  ،رھايی ِ ز درد بود
ِ
مشترک وھمزمان و بی مرز بود
نغمۀ عشق و رھايی ازحصار مرز و وطن بود
بامداد بود و باران و طلوع خورشي ِد بی دريغ
آغاز بود و پايان
فرياد بود و صدا-
در بی صدايی ،

ودرسکوت انسان ُ
ش-
ک◌َ ِ
تيرۀ شامگاھان
نقبی به روشنايی
طنين رھايی و سرودی نو بود
ساده بود و سخت
زالل و ھستی بخش و روشن
تسلی درد بود ونجات دھنده
ِ
درد بود و درمان
مرز بود و بی مرزی
مرز ،تنھا عشق بود و ھمدردی
بھررھايی-
تکيه گاه ِز
ِ
انسان بی پناه دربرھوت بيکَسی
ِ
آه اکنون بی تو -
"من "
"درد در رگانم "
"حسرت در استخوانم"
"چيزی نظير آتش در جانم پيچيد" )(٥
بی تو اکنون دستانم را به " درد مشترکمان" ) (٤پيوند ميزنم
بنفشه کمالی  ٢٢جوالی ٢٠١٢
* به جاست که با شرکت ھر چه وسيع تر خود در مراسم ياد بود احمد شاملوی عزيز که در تاريخ  ٢مردادبر گزار می گردد ،
اين مراسم را ھر چه با شکوه تر و بزرگ تر و عظيم تراز سالھای پيش بر گزار نموده و شاعر عزيزمان را ارج نھاده و اين
روز را به روزبه بيان و نمايش " درد مشترکمان " تبديل نماييم
 (١چپ راديکال ،معشوقه و احمد شاملويک مايه دردو مقام  * ".محمد قراگوزلو "
* :الزم به ياد آوری است که آقای محمد قراگوزلو در نوشته ھای متعدد خويش در شناساندن و معرفی درست  ،واقعی و
عميق ھر چه بيشتر شاملو خصوصا به نسل جوان نقش و تاثير بسيار زيادی در چند سال اخيرداشته اند .خصوصا با استفاده
ِ
ھر چه بيشتر جوانان از اينترنت و فيس بوک  ُ◌ ،برد و تاثير نوشته ھای ايشان  ،بارز تر و چشمگير تراز ھميشه ميباشد.
ايشان در شناساندن احمد شاملو شاعر بزرگ آزادی و انسانيت  ،حتی برای افرادی که قبال با احمد شاملو آشنايی داشتند ،با
راديويی خويش در معرفی اين شاعر بزرگ  ،به تنھايی نقش و وظيفه  ،کارو تعھد يک انستيتو
نوشته ھا و سخنرانی ھای
ِ
،کانون و انجمن ادبی را انجام داده اند .دستشان درد نکند..شخصا به وضوع تاثير نوشته ھای ايشان را در مورد شناسايی
عميق اين شاعر بزرگ را ،خصوصا در فيس بوک بر روی بخش عظيمی از خوانندگان و مراجعه کنندگان به فيس بوک و
اينترنت مشاھده ميکينم  .برای مشاھدۀ مطالب نوشته شده تو سط ايشان ن در ھمين رابطه به سايت آزادی بيان ،لينک ھای
زير و سايت * اکتبر مراجعه نماييد
* http://www.newoctober.com

www.azad b..com/arshiw/?p=34559 (١
 (٢يو ھان ولفگانک فون گوته )زاد ٔه  ٢٨اوت  ١٧۴٩در فرانکفورت – درگذشت ٔه  ٢٢مارس  ١٨٣٢در وايمار( شاعر ،اديب،
نويسنده ،نقاش ،محقق ،انسانشناس ،فيلسوف و سياستمدار آلمانی بود .او يکی از کليدھای اصلی ادبيات آلمانی و جنبش وايمار
کالسيک و ھمچنين رمانتيسيسم به شمار میرود .وی يکی از مردان بزرگ فرھنگی قرون  ١٨و  ١٩اروپا و يکی از افراد
برجست ٔه ادبيات جھان محسوب میشود .گوته در آلمان ،شکسپير در انگلستان ،ويکتور ھوگو در فرانسه و دانته در ايتاليا را چھار
رکن ادبيات اروپا میدانند " دانشنامه آزاد ويکی پد يا "
 "(٣ھاينريش ھاينه« شاعر يھودی – آلمانی در تاريخ  ١٣دسامبر  ١٧٩٧در دوسلدورف – آلمان بدنيا آمد و  ١٧فوريه ١٨٥٦
در پاريس فوت کرد  .وی يکی ازبسيار شاعران معروف آلمانی محسوب ميشود.شاعری پر شور که به بی عدالتيھايی اجتماعی
و سياسی جامعه خود آگاه بود و به مخالفت با اين بی عدالتيھا بر خاست و به ھمين دليل رنج تبعيد را از کشور خويش و
مھاجرت به کشور فرانسه را تا آخر عمرخويش و عليرغم ميل خود پذيرا شد .ھاينه نه تنھا شاعری رمانتيک بلکه شاعری
آزاديخواه و معترض نيز بود و به جزء شعر ھای عاشقانه  ،شعرھای اجتماعی و سياسی نيز ميسروده است .شعر بافندگان
سيلزی يکی از معروفترين شعر ھای سياسی اين شاعر بزرگ مردمی ميباشد .
بافندگان سيلزی "
حتی قطره اشکی در چشما نشان
حلقه نبسته است
نشسته اند پای دستگاه
در پس دستگاه بافندگی ،با دندان فشرده
آلمان ،ما کفن ترا میبافيم-
و ھمراه آن نيز سه بار لعنت
میبافيم ،میبافيم
يک لعنت به خداوند ،که به در گاھش نماز برديم
در سرمای زمستان و در نياز گرسنگی،
بيھوده اميد ورزيديم ،بيھوده پا فشرديم
– او ما را مسخره گفت ،خوار داشت و زبون ساخت
میبافيم ،میبافيم
يک لعنت به شاه ،شاه ثروتمندان،
که نتوانست مصيبت ما را درمان بخشد؛
بلکه واپسين پشيز را نيز از ما ستاند-
و فرمان داد چون سگان بسوی ما شليک کنند
میبافيم ،میبافيم
يک لعنت به ميھن دروغين
آنجا که تنھا ننگ وعار شکفته میشود

آنجا که ھر گلی در بھاران میپژمرد،
آنجا که فساد و تباھی پرورشگاه کرمھا ست
میبافيم ،میبافيم
ماکو در جنبش ،دستگاه در ولوله،
پرکار ،شب و روز گرم بافتنيم،
آلمان پير! اين کفن توست که میبافيمش
و بھمراه آن نيز سه بار لعنت
میبافيم ،میبافيم
 "(۴من درد مشترکم مرا فرياد کن"  :شعر »عشق عمومي« يكي از شعرھاي مجموعه »ھواي تازه« است كه شامل شعرھايي
است كه شاملو در سالھاي ١٣٢۶تا  ١٣٣۵سروده .از" وبالگ ادبيات "
 "(۵درد در رگانم حسرت در استخوانم"  ":احمد شاملو"

