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  توماج: فرستنده

٠٩/٠٢/١١  

 

 نامه رفيق احمد خرم آبادی به مادرش رفيق عزت غروی

 

!مادر محبوب  

 سالم

.بوسم دست پردرد تو را می  

اند؟ م خوببرادران  

 

!ر جانراستی ماد  

پرسند رفيقان عزيزی که زمن می  

 لطف کن

.م برسانعرض سالم  

 

!پدرم  

 آه مادر ديشب

 خواب ديدم پدرم بيمار است

 روی مھتابی مشرف به حياط

دار است خفته در بستری و تب  

 روی آن مھتابی

 که به ھنگام غروبان بھار

گستردی و پدر روی پتو فرش می  

داد تکيه به پشتی می  

اورو تو بر روی سم  
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جوشيد  آن میۀکه به يک گوش  

تر کردی و من و برادر کوچک چای دم می  

م به ھوادويديم پی بازی گرگ می  

  پرگل زيبای قشنگۀگرد آن باغچ

!آه مادر  

تنگ انگيز و بھاری دل خواب ديدم که غروبی است دل  

 و در آن مھتابی

  داغ پدرمۀنيست جز بستر تب کرد

کنا  تاريک اتاقی غمۀو تو در گوش  

:ناليدی زانوان را به بغل کرده و می  

پسرم،"  

 وای خدا

"گشت چه خاکی به سرم  

 مادر

 به تو سوگند که از بھر تسالی تو نيست

بار است  ما غمۀنه فقط خان  

 و نه تنھا پدرم بيمار است

 چه بروجرد و لرستان

 و چه گيالن و سپاھان

 و چه شيراز و چه کرمان

 و چه اھواز و خراسان

و چه تھرانو چه تبريز   

 و به ھر خطه در اين مدخل زندان بزرگی که بود کشور ايران

بارتر از تنگ غروب است صبح غم  

 غروب از شب تاريک

آزارتر و کوه و در و دشت دل  

 ھمه تيره و تارند

 و چه بسيارند پدرھا

رد و لر و گيلکزکُ   

 زترک و عرب و فارس زبانی

کاری ضحاک زمانه داد و ستمبي که ز  

ريزی به ضحاک زده نارو خواری و خون ونکه به خ  

ست زچنگيز مغول دست و بسته  

  سفاکی و در قتل و جنايتۀو در صحن
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 پاک رکورد ھمه تاريخ شکسته است

شرمی و نامردی و نامردمی از شرح گذشته است  بدنامی و بیۀو در عرص  

 و ای مادر پيروز

 زيادند پدرھا

داغ پسرانی که ز  

  بپرورد جوانانکه به زحمت و به يک عمر

شان گشته مشبک ولی زآتش رگبار مسلسل تن  

 ز دق مرده و يا راھی دنيای جنون گشته ويا چون پدرم در شرف مرگ

 به بستر شده بيمار و نزارند

 

 باری ای مادر محبوب

 پس از عرض سالم

 و از اين طول کالم

 مطلبی با تو مرا در کار است

ام بسيار است مادر از تو گله  

  است که ديروز نگھبانمطلب اين

 در سلول مرا باز نمود

م به عطوفتو زپاي  

شودکغل و زنجير   

 و مرا برد به زندان

 به اتاقی که در آن دژخيم است

 ھان

 نگوئی مادر

ای از اين سگ زنجيری زندان بيم است که مرا ذره  

 باری

ديد آن مردک دژخيم که از پنجره می  

 زجا جست و دويد

م استقبالدر آن بود بهتا به بيرون اتاقی که   

 و در اين طول زمان

 داد چندين سالم

:گفت و به تملق پس ھر بار پياپی می  

"م خوشحالتان بنده از ديدن"  

 الغرض برد مرا توی اتاق

 روی مبلی بنشاند
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 وه نبودی که ببينی مادر

 که چه سان مردک دژخيم

ھا می کرد چو سگ  

 چاپلوسی و دم می جنباند

ندگی و عجز نمودآن قدر البه و درما  

شودک بست و زنو بازنآن قدر لب به سخ  

م برساندجان من را به لبان  

:آخراالمر چنين گفت  

مخوشبختی خود می بالم و به بسی خوشبخت"  

 که شما را زعنايات ملوکانه دھم آگاھی

  مادرتان از شرف عرض گذشتۀنام

 آريامھر عنايت کردند و شما را به ساواک آوردند

ست مھمی به شما بسپارندبعد از اين پ  

ات بگمارند شايد از حال به مافوق من  

 لطفاً اين نامه به توشيح مزين سازيد

 و خود آماده نمائيد که

 در انجمن آتی ارباب جرائد

 به تعريف و به توصيف رموزی که از آن گشته پديدار

 زماھيت اين ملت بيدار

 سخن رانده و ھر بار

 به اين جمله تکيه نموده

سخن اين جاستو جان   

  اين رھبر ھشيار و تواناستۀکه در ساي

 که در سطح کشاورزی و در صنعت و بھداشت و فرھنگ

 و ھر چيز که در زندگی خوب توان داشت

ای اين ملت نوخاسته برداشته چنان گام عجوالنه  

 که تا آن چه عيان است

 ايران به شمار دول راقيه پيوست

سيده استو اين ملت آزاد به سرمنزل مقصود ر  

  خودۀو نيز از عمل و کرد

اند در اثر گول و فريب دول مرتجعی که از تب پيروزی اين نھضت ملی به ھراس  

 که اظھار ندامت به پشيمانی خود ساخته

 شرمندگی ابراز نمائيد

 و بدانيد
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 که از امروز

  دولت و اقبال و سعادتدرِ 

شوده استکھمه جا بر رخ سرکار   

ول استوگرنه که فقط ثروت و پ  

 که خوشبختی ھر فرد بدان باشد و بوده است

 برادر

 به من و حضرت عالی چه

 که اگر مردم اين کشور پھناور زرخيز

اند چاره و بدبخت و فقيرند و محتاج به نان ديده و بی ستم  

گی پاک بميرندولو فرض که از گرسن  

 و يا آن که فالن مردک بيمار چه سازد

 و فالن عمر و يا زيد نيارد

 که به تحصيل کماالت بپردازد

 بس ار نکبت و بدبختی ادبار دگر ھست

 برادر

ای  تحصيل مھندس شدهۀتو که در رشت  

 و در اين پست بزرگی که از امروز بگيری

 دگرت ھيچ کم و کسر نداری

 کنون اين قلم

 اين نامه

."به خوشبختی خود صحه گذاريد  

 

!کنون مادر محبوب  

مردک دژخيم به ياد آر ۀتجسم بکن آن صحنه و آن فلسف  

 و يک لحظه تفکر به حياتی که به فرزند تو شاھانه ببخشند

شازايو در ارج و   

  انسانی از آن بازستانندۀھمه شالود

چاره شکم سير کند  اين مردم بیۀيز تو ددی باشد و از خون زن و بچو فرزند عز  

 شادتری؟

 يا نويسند و بگويند که احمد

 پسرت

 کان شرف بود

  ره آزادی اين ملت دربندو اندر

تساخشجاعانه به پا   
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  انسانی و ايمان وشرف مردۀو با ايد

 

 نه آزرده مشو مادر محبوب

 يقين است که در زعم تو ھم مرگ

 به از زندگی است که با ننگ قرين است

 

 پس ای مادر محبوب

 به من گوش خبردار

 چو زآن مردک دژخيم

  ننگين حيات استۀشروطی که گذرنام

 شنيدم

 به خشم آمده فرياد کشيدم

:که  

ديگر خفه باش احمق بدبخت"  

 تو آن قدر خرفتی که ندانی

 که سراپای من و خلق

 زنفرت شده آکنده از اين شاه و از اين تاج و از اين تخت

  مدفوع ھمين خلق کنی تغذيه و باز کنی فخر؟ۀتو گوساله ز تفال

 که من سيرم اگر خلق گرسنه است؟

 به من چه؟

ره ھنوزی که ھنوز است ندانیتو بيچا  

  آن چيستۀکه مراد از تز انسانی و شالود

  آن نيستۀ ددمنشی درخور و شايستۀاين فلسف

شرم تو بی  

فکر تو ھستند و آنان که در اين فلسفه ھم  

 به ظاھر ھمه انسان

دوريده ولی از عالم انسانی و انديشه ب  

 شما را ھمگی چشم و زبان ھست

 ولی الل و کوريد

استيد کان گرد سگی جمع شده  روبهشما   

ش بپرستيدخدايو صبح و شبی ھمچو   

 او ھم به گمان است که بود شير

 و اين کشور ويرانه

 بود جنگل و خود نيز
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 خداوند وحوش است

شرف پست پس ای بی  

ت اگر اين استگمان  

 که ما ھم چو شمائيم

 که بر ملت خود پشت نمائيم

 بدان فکر تباھيد

و و آن شاه تواناتکه از مغز عليل ت  

  ما نيستۀتراويده و در ايد

 و در مذھب ما

 شاه خدا نيست

ام؟ تو گفتی که مھندس شده  

 پشت به مردم بکنم؟

ست بگيرم؟پُ   

 و من اين زندگی ددمنشی را بپذيرم؟

 برای چه؟ که يک بار نميرم

 ای ننگ بر اين دانش و فرھنگ

 تو گفتی

 که من اين ملت محروم فراموش کنم؟

 پول

بايدم از شاه بگيرم؟  آن قدر که میھر  

 و من از ملت خود

ای دورتر از ماه بگيرم؟ فاصله  

 برای چه؟ که يک بار نميرم؟

!نه  

 اين دانه و اين دام تو بردار

کی خام و در رھگذر روبه  

ش فرودآرنيابيتر از خويش  که ترسيده  

ناستحزندگی مرد مو بدانم که چه سان   

 و ای مردک دژخيم

دانيدتو و شاه ب  

م که نه يک بارمن آن  

 ولو آن که دو صد بار

 به ھر مرگ فجعيی که بخواھيد بميرم

 و من اين زندگی ددمنشی را نپذيرم
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م خلقۀچون که فرزند ستم ديد  

  مکتب استاد ميھنۀو چو شاگرد به آموخت

مرد و سترگی گُ  روزبه  

 و فراموش نشود

م بزرگ آن مردۀھيچ گه اين خطب  

:فتکه به ارباب شما گ  

نميرم و نميرند"  

."کسانی که ره خلق بگيرند  

 پس

 از مرگ چه باک است؟

 اين که سراپای وجودم

  انسانی پاک استۀھمه لبريز از اين ايد

 ولی

ی مردک دژخيمزندگي  

 محناست و زيباست

 ولی کی؟

 در آن وقت که اين خلق از اين آب و از اين خاک

  ھم بھره بگيرندۀبه انداز

ینه اين طور که گوئ  

 که من سيرم و بگذار که اين خلق

."گی پاک بميرندگی و گرسنبه بيچار  

 

 ای مادر محبوب

گر سفاک تقاضای تو از شاه جنايت  

 به آن روبه ترسو دمی داد

 که چونان

 ره نامردی و رذلی و حيوان صفتی پيش کشاند

 و مرا نيز بخواند

 که به آن جمع بپيوندم و چونان

 ره ددخومنشان پيش بگيرم

ات نامه نوشتی  مادریۀفقط از نظر عاطفتو   

 مگر فکر نکردی که در اين مرحله از گردش تاريخ

 آن کس که به فرمان ملوکانه زرگبار مسلسل برھد

 زنده به گور است؟



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 بدان

 احمدت اين ننگ ابد را نپذيرد

 و مادر به تو سوگند

 که مردانه بميرد

 و مادر

منحيفاگر اين جسم   

ار مسلسلچو غربال شود زآتش رگب  

 ھيچ مخور غم

 چون جوانان برومند اين ملک

 ھمه احمد و فرزند تو ھستند

 روزی از اين مردک نامرد

  ولگردۀاز اين ھرز

 از اين خائن جاسوس

گر سفاک از اين شاه جنايت  

 بگيرند

ھای جوانان وطن را بھای ھمه خون  

__._,_.___ 

 


