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در گذشت شاعر ،نویسنده و مترجم آزاده کامران جمالی عضو کانون نویسندگان ایران
با کمال تاسف ،کامران جمالی ،شاعر ،نويسنده و مترجم ادبيات آلمان روز  ۲۳فروردين  ۱۱( ۹۹آوريل  )۲۰۲۰در
سن  ۶۷سالگی ،بدليل بيماری ريوی در شهر گوتينگن آلمان درگذشت.
كامران جمالي متولد  ۱۳۳۱تهران بود .او نويسنده و پژوهشگری آزاد انديش بود که عالوه بر حوزه ادبيات ايران ،در
عرصه ترجمه ادبيات آلمان نيز آثار بياد ماندنی از خود بجای گذاشته است.
اما ارزشمندترين هنر اين نويسنده آزاده ،ايستادگی در مقابل فشارهای رژيم ضدهنر آخوندی است که هرگز حاضر
به سرخم کردن در مقابل آنها نشد .وی عليرغم تهديداتی که به آن واقف بود ،در هر تجمعی حمايت و پشتيبانی
بيدريغ خود را از آرمانهای سازمان مجاهدين خلق و شورای ملی مقاومت ايران ابراز مینمود و بهنصايح ديگران در
مورد تهديدجانی ،توجهی نداشت .اين شاعر آزاده در بسياری از تظاهرات ،جلسات و کنفرانس های مقاومت ايران
بويژه جلساتی که برای نجات جان اشرفيان صورت میگرفت شرکت داشت .او در آخرين همياری با سيمای آزادی
که روزهای ۲۳،۲۲و ۲۴اذر  ۹۸برگزار گرديد شرکت کرده و برای استمرار برنامه های سيمای آزادی کمک نمود.
برخی از آثار بجا مانده از کامران جمالی ،مجموعه اشعار «واحهاي سرخ در صحاري زرد»« ،مرغ نيما»« ،در انجمادِ
پس از زمهرير» و «كالغي و بياني و برف» ،همچنين در زمينه پژوهشی ،کتابهای «فردوسي و هومر ،تحقيقي در
حوزه ادبيات تطبيقي» و «جادوي شعر در كالم نهفته است» می باشد.
از آثار ترجمه شده توسط جمالی میتوان «تا زماني كه…»« ،زنان برابر چشمانداز رودخانه« ،قرن من» و «ترجمهي
 ۵۰رباعي از خيام به آلماني» را نام برد ،او همچنين با ترجمه آثاری از نويسندگان مطرح دنيا مانند گونترگراس،
هاينريش بل ،برتولت برشت ،تئودورفونتانه و فون شيراخ ،تالش کرد ادبيات مطرح جهان را به عالقمندان فرهنگ و
هنر فارسی زبان معرفی کند.
درگذشت اين نويسنده متعهد را به خانواده و ياران او ،هنرمندان متعهد ميهنمان و جامعه ايرانيان در آلمان تسليت
میگوييم .در مراسم تشييع جنازه که روز  ۲۳آوريل ( ۴ارديبهشت) بدليل تهديدات بيماری کرونا با تعداد محدودی
برگزار گرديد ياران او در جامعه ايرانيان گوتينگن ،شرکت کرده و با گذاشتن دسته گلی بر مزارش يادش را گرامی
داشتند .روحش شاد و يادش گرامی و جاودان باد.
اتحاديه جوامع ايرانی در آلمان
 ۶ارديبهشت  ۲۵( ۹۹آوريل )۲۰۲۰

اتحاديه جوامع ايراني در آلمان در برگيرنده بيش از هفتاد انجمن ايراني ـ آلماني در سراسر آلمان است كه براي آزادي و حقوق بشر ايران فعاليت مي كنند

