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 زبان ماست که بر

 ایم؟کجا آموخته

 احمد شاملو

 

ی مخالفت با اهدای جایزه شعری به نام این شاعر بزرگ، چندی است که سایت رسمی احمد شاملو به بهانه
خصوص و اعضای آن و بهبامداد . الف مسئوالنه و غیرمدنی، مرتکب هتاکی در مورد مٔوسسه در رفتاری غیر

 آیدا سرکیسیان و آقای ع. پاشائی شده است. ت محترم آثار آقای شاملو یعنی سرکار خانمدو سرپرس

از سوی ع.  با امضای قراردادی 1377طرفه آن که گردانندگان این سایت جایگاه و اعتبار خود را در سال 
 اند.پاشائی به وکالت از طرف احمد شاملو به دست آورده

ی این جایزه برگزار شد هر کنندهی آن به همت نهاد برگزاریجایزه شعر احمد شاملو که امسال ششمین دوره
اندازی شده و در این مدت کوتاه با راه الف . بامدادساله به پیشنهاد و تصویب اکثریت اعضای مٔوسسه 

 خصوص شعرای جوان کشورمان مواجه شده است.ی ناشران و بهگسترده استقبال

تواند با این جایزه یا دیگر جوایز مستقلی که در کشورمان در حوزه هنر و هر شخص حقیقی یا حقوقی می
مٔوسسه، نهاد این موافق یا مخالف باشد ولی تهمت زدن و هتاکی به  شودادبیات به منتخبان آن اهدا می

 قابل دفاع.و غیر جایزه، داوران محترم آن و ناشران امری است غریب، ناپسندی ندهبرگزارکن

های  این سایت را دارا سرپرستان آثار احمد شاملو براساس قرارداد منعقده حق نظارت بر فعالیت هرچند
توجهی به به دلیل بی در جلسات مٔوسسه آیدا شاملو از این سایت خانمهستند. مدت مدیدی است که 

 مندبودند.گله تذکرات ایشان

متأسفانه  نداود را به این مٔوسسه تفویض کردهبا وجود این که خانم آیدا و ع. پاشائی حق سرپرستی خ
های کلی مٔوسسه در گردانندگان این سایت در رفتاری عجیب و غیرمعمول به جای همسوئی با سیاست



ناظر عملکرد خود را برافراشته و بر طبل جنگ و دعوا  قیقت ــ درح وله، پرچم مخالفت باپیشبرد امور مح
 کوبند.می

ضمن دعوت ناشران و گردانندگان سایت رسمی آقای شاملو به  الف . بامدادی مدیره مٔوسسههیئت
ایشان  در چهارچوب این اهداف، به تنها ،العین قرار دادن موضوع قرارداد منعقده و هدایت عملکرد آننصب

های خود را بر فعالیت هامایندگان آننظارت سرپرستان و نقرارداد،  9ی که براساس ماده کندتوصیه می
ی ذاتی خود تبدیل به پذیرفته و مانع از آن شوند که سایت رسمی احمد شاملو به جای پرداختن به وظیفه

 وناگون ـ شود.های دیگر ـ ضمن احترام به نظرات گتریبونی جهت فعالیت در حوزه

شاعر بزرگ ما احمد  و شناساندن هرچه بیشتر موضوع قرارداد خودانتظار ما از این دوستان تالش در راستای 
ها امتحان خود سال ا است. این مهم با غوغاساالری و هتک حرمت کسانی کهم به نسل جوان کشور شاملو

 خوانی ندارد.ترین همند کوچکادادهی فرهنگی و اجتماعی کشورمان پسهارا در صحنه

 الف . بامدادمدیره مٔوسسه هیئت        
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