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 /  1385 اسفند  26وز شنبه در مجلس یادبود پوران بازرگان در ر  این سطور حاصل بازنوشت سخنانی است گفته شده 
 در پاریس.  2007مارس  17

و از جمله در خطاب به آن وجود حاضر غایب. روشن و آشکار است که چقدر   گویم.این کلمات را در ھمدردی می 
 شد که چنین کنم.خواستم که ھرگزچنین نمیمی

که روال زندگی   و از آن پس ھم تکرار کردیم  دیمدرست است که آن "رفت آنکه رفت، آمد آنکه آمد...." را در مدرسه خوان
 دیگر ھمان واقعیت است.   است اما "از سنگ ناله خیزد..." ھم روی

 و در ھمدلی و ھمدردی. سخنانی از ھمدردان و دربرابر ھمدردان.  اندوه  پس ھرچه می گویم سخنانی است از سر



  

رسانی را بر عھدۀ من گذاشته دوستی که پیام نخستین سخن، از راه دور است، پیام 
به یاد شناس و با عنوان "خطاب به تراب حق  بھروز معظمی  است. پیام درد و ھمدردیِ 

 ":به یاد پوران بازرگان یک پیشکسوت!

 "تراب عزیز، 

با احترام و به یاد پوران عزیز خواستم مجدداً با تو ابراز ھمبستگی و ھمدردی کنم. از راه 
و روزی ھستی. چندی پیش از فوت پوران، از   توانم حدس بزنم که درچه حالدور می

ن وخیم است، دوستی مشترک در صحبت تلفنی شنیدم که حال تو ھم به اندازۀ پورا
اما با شناختی که از پایداری و بردباری تو دارم مطمئنم که این بحران طاقت فرسا را نیز 

 پشتِ سر خواھی گذاشت.

نوشتی "مفھوم زندگی در عرض آن است و نه در طول  باختر امروزای در سی و دو سه سال پیش در مقاله
ای بر دوش تصویر کردی. ما جنازۀ خودمان را دن جنازهو کار به سرانجام رسانیدن انقالب را ھمچون کشی  آن"

بر دوش می کشیدیم. سرنوشت لعنتی مان ـ نمی توانم واژگان بھتری را برای بیان اوصاف حالمان بیابم ـ، ما 
داد زھرا، پِرالِشز، تِّل َزعَتر، َصبرا و بغآباد" ، بھشترا تبدیل به رھروان دایمی این راه کرده است. خاوران "لعنت

 بلعند.ھمچنان ما را در خود می

افتاده پورانی که با لھجۀ شیرینش دربارۀ مشکلترین مسائل زندگی روزمره، ھمچون حقیقتی ساده و پیش پا
ناپذیر از میھمانیھای گاه بیگاه ما در پاریس دوران کرد، پورانی که کیک دست پختش بخشی جداییصحبت می

ریخت و ھمواره عضوی ثابت در جمع کوچک ما ودکان فلسطینی اشک میدربدری بود، پورانی که بر ماتم ک
 تبعیدیان بود، دیگر در میان ما نیست و جای خالی او بیش از ھر چیز دیگر برای تو دردناک خواھد بود.

 تراب عزیز، 

غی بود )، من به تو به چشم یک پیشکسوت نگریستم. بعدازظھر دا1972از آغاز آشناییمان در بغداد (تابستان 
و ما منزلی را اجاره کرده بودیم که ھیچ چیز نداشت و تو برای انجام کاری به دیدنمان آمده بودی. یکی دو 

شد از گرمای آفتاب گریخت ـ با ھم بحث ـ تنھا جایی که می  خلوت خانه و در سایۀ دیوارساعتی در حیاط
صحبتھایمان، من با دوچرخه به دنبال خریدن یخ و  کردیم. آنوقتھا مجاھد بودی و اگر اشتباه نکنم روزه. بعد از

شناختم. ھیچ وقت خوشحالی درست کردن شربت برای افطار تو به خیابانھای شھری رفتم که درست نمی
کنم. انگار یک دنیا را به من داده بودند. اولین خودم را از یافتن یک تکه یخ در آن تابستان گرم فراموش نمی

من که دلم برای آن معصومیت، آن   آه که ھمه چیزمان چقدر معصوم و ُپرشور بود، موفقیت در کار مشترک!
 ُپرشوری لک زده است. بار سنگین این سرنوشت لعنتی، ما را در درون خود نیز درھم شکسته است.

ه در ظُفار البته پیش ازین دربارۀ او از دوستانی ک ).1983از طریق تو با پوران در پاریس دوران تبعید آشنا شدم (
الزار و قرارمان برای رد و بدل کردن ُمھر تمدید پاسپورت مان در ایستگاه مترو َسنداشت شنیده بودم. دیدار اولیه

بود (آن روزھا ھنوز این کارھا ِدُمده نشده بود). رفتارش آنقدر ساده، صمیمانه و دوستانه بود که من را مجذوب 
محکم و استوار در جایگاھش دیدم که چاره ای نداشتم بجز ادای خودش کرد. در طی سالھا آنچنان او را 

آمدند. پوران از آن معدود آدمھایی احترام به او، مواضع و حرفھایش، حتی زمانی که به نظرم کامالً نادرست می
 بود که حتی اشتباھش نیز صمیمانه بود.

من حتماً پشت سرتان نماز  گفتم که اگر ما مسلمان بودیم،من ھمیشه به شوخی به ھر دویتان می
 خواندم.می

 تراب عزیز،

 کنم.کشیم، من ھمان حرف را تکرار میجاال که جنازۀ این پیشکسوت را بر دوش می

 یادش گرامی باد. "

 سخن ھمدردِی بھروز معظمی، از راه دور، از نیویورک. 

  

از جمله نوشته  سید. آن بانوی گرانمایهمارس، از دوست دیگری از تھران ر 12اسفند /  21سخن دوم حدود نیمه شب 
 بود:

"... نیم ساعت پیش شنیدم پوران بازرگان مرد. و من که نه سر پیازم و نه ته آن، غصه دار شدم. راستی برای 
غصه دار شدن باید سر و ته پیازی بود؟ شخصاً نمی شناختمش به جز تک و توک دفعه ای که اینجا و آنجا، 

قصه زندگی او و نسلش را می دانستم که شد برگی تراژیک از تاریخ   وردیم. .فقطخگھگاه به پست ھم می



تراژیک معاصر ما. قصه ای که ھنوز که ھنوز است پس لرزه ھایش جامعه ما را می لرزاند. شاید ھمین دانستن 
به جلو بگذارم، نیم بند بود که ھیچ وقت برای بیشتر دانستن پا به جلو نگذاشتم. شاید ھم مطمئن بودم اگر پا 

یک پا عقب خواھد نشست. در ھر دو صورت، گفتگو ناممکن بود. غصه من احتماالً به ھمین دلیل است: حسرت 
از کنار گوشه ای از تاریخ روزگارت بگذری و بی اعتنا. از کنار معلم قرآنی که مرتد شد. مؤمن بود و کافر شد. 

ھایی را که بسیاری از » شدن«  تاریخ شد. جغرافی بود و  چریک بود و تبعیدی شد. پر ھیاھو بود و تنھا شد،
ھرگز بر او نبخشیدند . آیا معلمی را که اعالم می کند ھرچه تا به امروز آموزانده بی   دوستان و شاگردانش

 شود بخشید؟ ... "فایده و دروغین بوده است می

  

 رفت:سخن سوم، حاصل کلماتی است که در پاسخ به فکرم رسید و بر قلم 

"... نامۀ شما با آنھمه درد و ھمدردی خوشحالم کرد. باالخره پس از این ھمه ھفته ھا و ماھھا بیخبری، خبری 
 امیدوارم که این کلمات ھم به دستتان برسد.  بود.

 بیماری نادر و پردرد و رنجی گرفتار آمده بود. بی اغراق شش ـ ھفت  مرگ پوران مرا ھم بسیار متأثر کرد. در دام
پرسیدی شد. میامان میو استخوان بی  ماھی در بیمارستان بستری بود. و یکی دو سالی بود که از درد دست

 شود. بیماری غریب و نادری بود.گفتند که آب بدنش خشک میدر پاسخ می

ه. نمود به ھمین حول و حوشھا رسیداین سالھا و با گذشت زمان و ورق خوردن تقویمھا، مرگی که دوردست می
و ھر بار خبری از کسی می آید که دیگر نیست. شاھرخ مسکوب، مولود خانلری، فرخ غفاری، عبدهللا 

 بھروز منتظمی و آدمھای دیگری از دور و نزدیک. و حاال ھم پوران!  جاویدی،

واند بھروز منتظمی خواسته بود که سوزانده شود و در انتظار آن لحظه، یکی از جوانان خانواده متنی را ازو خ
کنند و آیا از مردن خود آگاھی دارند یا نه؟ ھم پرسش پرندگان و جانوران با مرگ چه می  دربارۀ مرگ و اینکه

 جالب بود و ھم متن او خواندنی!

کردم که او را تا روی تخت بیمارستان ھانری موندور شھر راه پر پیچ و خمی فکر می  در مرگ پوران با خود به
گفتم که نیم قرنی تالش و پایداری بیھوده نمانده است. تغییر و جابچائی خودم می کرتی آورده است و با

آورد. دخترکی که در سالھای جنگ جھانی دوم پا شکنیھای نافرجام پدید میاجتماعی را از جمله ھمین سنت
آرام به تالش خسوف و کسوفھایی. ھمچنان نا  به مدرسه گذاشته است از البالی چه جزر و مدھا و و در زیر چه

 خود ادامه داده است و از کجاھا گذشته است تا به این آستانۀ ھیچی پرھیبت رسیده است.

صبح دوشنبه که کامپیوتر را روشن کردم تا متنی را که دوستانی برای مشورت و رایزنی برایم فرستاده 
ا حروف التینی: "یادش ب  بخوانم نخست نامۀ ھمسرش در برابر چشمم آمد که یک کلمه بود نوشته  بودند

 بخیر". ھمین.

 بگذریم... " .

 نه، نگذریم!

پوران. معلم، پرستار، فعال سیاسی، فعال اجتماعی، فعال جنبش زنان. این ھمه که اعتراض بود و مبارزه و عصیان. ھمۀ 
ره با بی اعتنائی، پذیری بود. ودر ھمه حال و ھمواشکنی بود و سرپیچی و لعنآنچه در آن جامعه و در این زمانه سنت

 ادامۀ راه بود با سربلندی و سرسختی و پایداری.

برد. یا بھتر بگویم: گوئی چنین می نماید که افسانه ھا ھم واقعیتند. ھا میمرگ پوران، پورانھا، مرا به دنیای افسانه
افتادن.. از پا ننشستن. ُققنوس، پرندۀ آتش. ھر لحظه افتادن و ھمزمان برخاستن. افتادن و برخاستن. و برخاستن و 

 ھمچنان استوار ماندن. تالش. بازھم تالش. ھمواره تالش!

 پوران ھم از تبار ُققنوسھا بود. پرندۀ آتش. یا پرندۀ آتشین!

 بگذریم؟

 نه، نگذریم که ھمچنان ھستیم! 

  



 

) 1931ای ازناظم حکمت (و درین ھمچنان بودن، به این سخن واپسین، سخن چھارمین،سروده 
گوید؛ گوش فرا دھیم با یاد بیدار آن گرامی بانوی گوش فرا دھیم که یاران و ھمراھان را بدرود می

 ھمیشه و ھمواره در تالش برای بھترینھا و برابریھا و بھروزیھا! 

  

  

  

 " بدرود!

 سوده بمانید، یارانمآ

 آسوده بمانید!

 روممن ازینجا می

 با شمایان در دل

 و با پیکارم در سر.

 آسوده بمانید!

 یاران خودم

 آسوده بمانید!

 خواھم شما را بر کرانۀ دریا ببینمنمی

 پستالھاردیف، ھمچون پرندگان کارت

 خواھم شما را با دستمالی به دست ببینمنمی

 نه! نه، چنین کاری.

 بینم.من خودم را به تمامی در چشمان دوستانم می

  

 ای یارانم! 

 ھمرزمانم!

 ھمراھانم! 

 بدرود و نه سخنی بیش.

 شبھا چفت در را خواھند شکست

 سالھا پردۀ کتان خود را بر روی پنچره خواھند بافت

 و من سرود زندانم را ھمچون سرود پیکار

 خواھم خواند.

 انم، ما یکدیگر را خواھیم دید.ما یکدیگر را خواھیم دید، یار



 با ھم به خورشید خنده خواھیم زد

 شانه به شانه پیکار خواھیم کرد.

 ای یارانم! 

 ھمرزمانم!

 ھمراھانم!

 بدرود. "

 



 
 


