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سالم بر کتاب پیام آزادى

حسین شهسوارانى 

نویسنده و پژوهشگر

در نخستین ایام دل گشاى اردیبهشت ماه جاللى، پیکى از در درآمد و گرامى کتاب اعطایى و 

مرحمتى، پیام آزادى، دستاورد طبع گهربار و پیام آور اندیشۀ تابناك استاد را زیارت کردم. ُدرى 

درخشان و درى بود از دولت و رحمت و دریچه اى بود از بخت و سعادت که به رویم گشوده شد. 

چون تاج عزت آن را بوسیدم و بر سر نهادم. 

گرچه خود را الیق و درخور چنین لطف و مرحمتى نمى دانستم و نمى دانستم و نمى دانم که 

به دریافت چنین خلعت نوروزى مباهى و مفتخر گردم ولى درك چنین سعادتى را در آستانۀ سال 

نو به فال نیک مى گیرم و به آن مى بالم.

به محض وصول و زیارت این گنجینۀ نفیس، در روزهاى بهار خرم و دلنواز و روح پرور و در 

هواى طرب انگیز و عطرآمیز و باران ریز مازندران بهشتى (که جاى آن حضرت خالى است) کتاب 

«پیام آزادى» را بى تاب و پرشتاب صفحه به صفحه و سطر به سطر حریصانه خواندم. چون گیاه 

تشنه اى که از ابر آب زندگى و از چشمه اى مایۀ حیات بنوشد، جان تازه یافتم و هرچه از این 

چشمۀ زالل بیشتر مى نوشیدم، عطشم افزون مى شد.



     کتاب «پیام آزادى» آرزوى خفته و نهفتۀ انسان و نیز قرن حاضر است که گاهى از دست 

یافتن به آزادى شاد و مسرور گاهى از دست رفتن آزادى افسرده و ملول و غمگین مى شود.

     این کتاب مستطاب، آیینۀ تمام نماى زیبایى ها و زشتى هاى سرگذشت نیم قرن دوم قرن 

بیستم تاریخ است با شرح حوادث تلخ و شیرینى که در این برهۀ تاریخ به مردم این دوران و 

گذشته مى گذرد. 

     این دفتر گرامى، کارنامۀ تالش و فداکارى گروه بزرگى از جامعۀ بشرى است، در آسیا و 

آفریقا و آمریکاى جنوبى و مرکزى که در عشق و آرزوى آزادى و دفع ستم استعمار، فداکارى ها 

کرده اند و مردان آزاده اى در این بخش گسترده گیتى و صاعقه زدة ظلم و ستم استعمار، جان هاى 

پاك خود را براى تحقق این آرزوى بزرگ از دست داده اند.

     این قرن (قرن بیستم) و در دهۀ دوم آن که استاد ادیب، خاطرة تلخ و شیرین آن را با دقت 

و وسعت نظر و موشکافى به نظم کشیده اند قرن قیام ها و قرن پرورش نوظهور بزرگ مردانى 

چون گاندى لعل نهرو و دکتر مصدق و عبدالناصر، لومومبا و سوکارنو و آلنده و قرن رستاخیز 

ملت هایى است که براى به دست آوردن حقوق از دست رفته و پایمال شدة خود با چنگ و دندان 

به جنگ جهان خواران خون آشام برخاسته اند. 

     نقاب مکر و نیرنگ چهرة زشت و کریه غول ستمگر غرب را دریده اند و اگر نتوانسته اند از 

قید رقیّت پنهان و آشکار و خدعه آلود آنان آزاد شوند دست کم در پیشگاه تاریخ و وجدان بیدار و 

آگاه جامعۀ بشرى این سوداگران غارتگر حیله کار زر و زور را رسوا کرده اند. 

     این خاطرات تلخ و شیرین که بیان حال و فریاد و غوغاى احساس و اندیشۀ استاد است 

چنان درهم آمیخته که در جایى برق امید و شادى از درون دفتر مى درخشد و در جاى دیگر 

اشک خون آلود از هربرگ و سطر دفتر فرو مى چکد. 

     قصاید غّراى استاد در شرح و بیان آزادى و استقالل هندوستان، رهبرى دکتر محمد مصّدق 

در نهضت ملى شدن نفت ایران، ملى شدن ترعۀ سوئز، آزادى ویتنام، قیام لومومبا، استقالل 

الجزایر، خاطرة حماسۀ بزرگ قرن حاضر است که از طبع لطیف و روح حّساس از دل آرزومند و 

از کلک سّحار استاد بر اوراق دفتر ریخته و نقش بسته است. قصاید اندوه بار استاد در سوگ قتل 

گاندى، وفات نهرو، قتل فجیع لومومبا، کشته شدن آلنده رهبر شیلى و غم مرگ اشک آلود شاعر 

بزرگ شیلى «پابلوا نرودا» برندة جایزة نوبل، دربه درى و وفات قوام نکرومه و سقوط غم انگیز 

دکتر مصدق و اندوه بزرگ، و دردناك غریب مردن این بزرگ مرد نهضت ایران که سرنوشت 
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و مرگش یادآور قتل امیرکبیر است. همۀ این قصاید اشک آلود، رنج نامۀ بزرگ ملت هاى بزرگى 

است که در نیمۀ دوم قرن بیستم، سرنوشت بدفرجام آنان به تلخى و ناکامى انجامید و در هر 

قصیده، چنان از سوزدل خاطرة این حوادث بازگو شده که نشان مى دهد که پلک چشم و کلک 

استاد در حال سرودن این قصاید و رنج نامه هاى اشک آلود بوده است.

غم و اندوه فاجعۀ قتل لومومبا در واقع اشک خون آلود جامعۀ بشرى است که از دل و جان 

حّساس سرایندة قصیده بر صفحۀ دفتر و به حقیقت بر صفحۀ تاریخ چکیده است.

و آنجا که در پایان قصیده فرموده اید:

یک دسته گل تعزیت از شعر تر افکنداین طبع ادیب است که بر گور لومومبا

عصر خون آلود، نه دسته گل که خرمن گل را به تربت پاك آن بزرگ مرد تاریخ و پیامبر آزادگى 

هدیه فرموده اید.

در مرگ ننگین «موسى چومیه» قاتل لومومبا، لعن و نفرینى که در صفحات بعدى دفتر 

و نُه سال بعد از قتل لومومبا درج است، آنچه از طبع جوشان و خامۀ تواناى شما جارى شده، 

همان است که مردم جهان هم سخن و هم زبان شما، هم لعن و نفرت و نفرین در دل و بر زبان 

داشته و دارند.

اى کاش در این نفرین نامۀ جاودانى و همیشه ماندنى، اشاره مى فرمودید که خاطرة قتل 

دولت هاى  حتى  کشورى  هیچ  که  بود  سهمگین  ابدچنان  و  ازل  لعین  این  دست  به  لومومبا 

چومبه پرور از شرم تاریخ و از ترس ملت هاى خود اجازه نمى دادند که جسد کثیف چومبه در خاك 

کشور آنان دفن شود و چند روزى الشۀ این لعین تاریخ از جایى به جایى و از کشورى به کشورى 

سرگردان و دربه در بود و خاطرة این سرگردانى جسد موسى چومبه ضرب المثل خاص و عام 

شده و همه جا در افواه افتاده است. در چکامۀ مرگ «چومبه» حوادث تلخ و شوم و ناکامى هاى 

بشرى عصر حاضر چنان استادانه بازگو شده که این بخش دفتر ارجمند پیام آزادى را مورخان 

آیندة دفتر و سند مرثیه و سوگوارى قرن بیستم نام گذارى مى کنند.

قرنى که به گفتۀ سخن سراى لطیف طبع معاصر «فریدون مشیرى» قرن موسى چومبه ها 

و  زشتى ها  تصویرگر  آزادى  دفتر  این  و  مى پرورد  خود  دامان  در  خون خوار  استعمار  که  است 

پلیدى هاى قرن موسى چومبه، قرن آوارگى مردم فلسطین و افغانستان و لبنان است.
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در مرگ ننگین «موسى چومبه» قاتل لومومبا، لعن و نفرینى که در صفحات بعدى دفتر 



قرنى که اگر خاطرة سفر آدمى به کرة ماه و دست یابى سیارات آسمان را ثبت کرده، ننگ 

فاجعۀ هیروشیما و ننگ آدم گدازى ویرانگرى بمباران اتمى و هزاران فاجعۀ دیگر را به پیشانى 

دارد.

در هر قصیده و اثر «پیام آزادى» زمینۀ سیاسى و تاریخى هر یک از حوادث، ریشه یابى شده 

و مورد بررسى و تحلیل و تتبع قرار گرفته در حوادث «ویتنام»، «رسوایى واترگیت»، «جدایى 

بنگالدش از پاکستان»، انگیزه و زمینۀ این جدایى و حوادث دیگر عالمانه بیان شده است.

اگر در قصیدة «سخنى با انورسادات» از جانشین جمال عبدالناصر به خاطر بیرون راندن 

بودن  آمریکایى  نقاب  به سادات»  دیگر  «پیامى  قصیدة  در  ستایش شده،  شوروى  کارشناسان 

سادات در قرارداد ننگین «کمپ دیوید» از چهره اش فروافتاده و این جنایت نشان مى دهد بیرون 

راندن کارشناسان روسى در باغ سبزى بود که سادات به فرمان قدرت هاى دیگر نشان داد و چراغ 

سبزى بوده براى استیال و سیطرة مجدد فرمانروایان آمریکایى نه براى خدمت به مردم مصر و به 

شهادت تاریخ شوروى ها در کار ملى شدن «ترعۀ سوئز» (که استاد هم در جایى اشاره فرموده اند) 

و ساختن سّد «آسوان» بر رودخانۀ نیل (بزرگ ترین سد جهان) دولت ملى جمال عبدالناصر زعیم 

مصر و مردم مصر را یارى دادند و آن سّد عظیم را به یادگار گذاردند و بیرون رانده شدند!

این جملۀ معترضۀ دیگر را هم با اجازة حضرت استاد عرض کنم که در سیر و سفر به دیار 

بزرگ از عبدالناصر و انور سادات در میدان  مصر کمى بعد از سال هاى وفات ناصر دو تمثال 

بزرگ قاهره طورى نصب شده بود که ناصر و سادات به جاى این که روبه روى یکدیگر قرار 

گیرند پشت به یکدیگر داشتند. در آن دیدار و تماشا با همراهان به رمز و طنز این گفت وگو 

را داشتم که: «ناصر از سادات روى برگردانده یا سادات به ناصر پشت کرده است؟» که البته 

حوادث سال هاى بعد و قرارداد کمپ دیوید حقیقت را گویاتر آشکار کرد و نشان داد!

در قصیدة دالویز «راز حادثه در بنگال» تبهکارى یحیى خان رئیس جمهور پاکستان ستمى 

که به مردم پاکستان شرقى در بنگالدش کرده و به تجزیۀ پاکستان انجامید و مستدل و منطقى 

این قصیده و دو قصیدة «وحدت اسالمى» و  با تلفیق مطالب  قرار گرفته  استاد  مورد بررسى 

«پیکار پاکستان و هند» و مرور حوادثى که در قارة هند از عصر گاندى و نهرو تا این زمان و 

سپس تفکیک بنگالدش رخ داده این فکر به ذهن مى گذرد که: شاید تجزیۀ هند و تشکیل دولت 

پاکستان و جدایى بنگال از همان نقشه ها و نیرنگ ها و شعبده بازى طراحان استعمارى بوده و 

این جدایى و تجزیه را همان عّیاران کهنه کار، با طّرارى و زبردستى به سود خود و به زیان ملت 
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بزرگ هند و مردم مسلمان آن سرزمین پى ریزى کرده باشند و به دیدة عبرت و حیرت دیده 

شد که آرزومندى عالمه اقبال الهورى در ایجاد وحدت اسالمى خواب و خیالى بیش نبود و 

کشورهاى اسالمى به همان راهى کشانده شده اند و مى شوند که هرگز به وحدت واقعى نیانجامد 

و زبان حال هر دولت مرد کشورهاى اسالمى و فرمان بر بیگانگان خطاب به اربابان استعمارگر 

این است که:

نروم جز به همان ره که توام راه نمایى! 

     و مى بینیم که هر روز همان فتنه انگیزان و آتش افروزان براى گرم کردن بازار فروش سالح 

جنگى، جنگ فرقه اى و ستیز و دسته بندى هاى عقیدتى در هند و پاکستان و کشورهاى اسالمى 

را با استفاده از تعصبات و نادانى ها که ساخته و پرداختۀ همان عّیاران است، دامن مى زنند. 

     سرانجام در قصیدة بلند و غّراى «آروزهاى شاعر» حضرت استاد ادیب برومند، شاعر شیرین 

سخن و بلند آوازة ایران سخن گوى دل و زبان همۀ مردم جهان است که صلح و صفا و برابرى 

و برادرى خاندان بشرى را آرزو مى کند و این همان آرزویى است که همۀ آزادگان گیتى آن را 

خواهان اند و مى طلبند و دفتر ارزشمند «پیام آزادى» و آثار نغز و شورانگیزى که در آن درج است، 

شاخسار سایه گستر این امید و آروز است و از جان و دل و از زبان همۀ آرزومندان و عاشقان و 

مشتاقان رفاه و خوش دلى و آزادى و صلح و ایمنى با ستایش از احساسات عالى انسانى استاد 

دست به دعا و استغاثه به درگاه الهى داریم که:

درخــت همایــون  آن  بــاد  کــه در ســایه اش مى تــوان بــرد رختبرومنــد 

    درك و فهم قاصر این کمترین ارادتمند، در آن حّد و اندازه نیست که از عهدة ستایش و 

شکرانۀ پایگاه بلند سخن و کالم استاد برآید به همین جهت از اینکه به عرض و تقدیم این 

مطالب آشفته و پراکنده جسارت ورزیده و مصّدع شدم پوزش مى طلبم. 
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