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 يک دريچه آزادی

 بازکن به زندانم

  نامدار، عضو کانون نويسندگان ايران، از بنيادگذاران کانون درۀشاعر و نويسند) ١٣٩٣-١٣٠۶(سيمين بھبھانی 

سيمين را به . زنان درگذشت بيران کانون در سه نوبت از اين دوره و فعال اجتماعِی حقوقت دأسوم، عضو ھيۀ دور

ناميد، راه بلدی بزرگ در ظلماتی که بيم لغزش در تاريکِی  راستی می توان شاعِر شاعران و مادر کرامت و کلمه

با اين ھمه، . گذارند اھی گردنجان ھای پاکی بوده وھست که نمی خواھند بر يوغ ظلمت و تبۀ ھمۀ پيچ پيچ آن دغدغ

 .رفت دريغا که سيمين ما را چشم به راه سپيده دم گذاشت و

ی بود که رخ به رخ ئاندر، سيمين عزيز پرستار زخمی ترين پروانه ھا اين سال ھای ستمۀ راستی را که در ھم

بلند قامتاِن فانوس  ه ازشاعر بزرگ ما نه تنھا پرچم دار آزادی، ک. کدورت و مرگ ايستاده بودند س وگعصر کر
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در بزرگ منشی و دريادلی . ھای شريف و انسانی داشت افزون بر اينھا، سيمين خصلت. باِن شعر تعھد و آزادی بود

اذيت و  که حتی سرکوبگران ھتاکی را که رذيالنه و يکريز به پرونده سازی و توھين و اين زن بزرگوار ھمين بس

 .خود ناميد» تنۀ پار«آزارش کمر بسته بودند 

وليت ھای گرانی بر دوش ؤتا به ياد آريم که در اين عصِر آلوده چه مس فقدان اين زن بزرگ، ما را بر آن می دارد

جايگاه بلندی در شعر  سيميِن ستم ستيز ما، زن تاريخ ساِز جھاِن غزل و کلمه و فرھنگ و زندگی، چنان  .ماست

از دست داده ايم جای خالی اش را، ھم در کانون  که او رافارسی و دفاع از حق آزادی بيان داشت که حال 

 .وجود احساس می کنيمۀ  کنونی، با ھمۀموقعيت دشوار جامع نويسندگان ايران و ھم در

 آزادی خواھی و تعھد را مصمم و بی ترديدۀ کانون نويسندگان ايران، سلسل با اين ھمه، ھمراھان و ھمگامان او در

باشد . ھمگان از پای نخواھند نشست  برایءگاه در طلِب آزادی بيان بی ھيچ حصر و استثناادامه خواھند داد و ھيچ 

پايداری خود را به ُرخ جھل و تاريک انديشی تاريخی می کشد، نام و  تا ھنگامی که فرھنگ پويای اين مردم سربلند

 .و جاودانه بماند نداز باشدبھبھانی در وجوِد واژه ھای سرکش و سراسر اعتراض او ھمچنان طنين ا ياد سيمين

فرھنگِی مستقل کشور تسليت می ۀ کانون نويسندگان ايران درگذشت سيمين بھبھانی را به خانواده، دوستان و جامع

 .گويد

 کانون نويسندگان ايران
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