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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ مارچ ١٢

 ! دوستان عزيز بابت ابراز ھمدردیهتشکر از ھم
  

بازگشت   را به دياری بیريزان خزان بدل کرد و گل سرسبد زندگی ما اينک که دست طبيعت، بھار زندگی ما را به برگ

ی و ئاو چه کنيم اما جسارت و استقامتش در مقابل ظلم و ستم و زورگو ما نياموخت که بی دنيای با او بودن به. برد

 النه کرده است، ًمان عميقا صدای او را که جاودانه در جان زندگی ھای بی انديشی به ما آموخت که محبت تاريک

 .فراموش نکنيم

  
. ، دوستم، معلم عزيزم و جانم، از اين مرز و بوم به ديار ديگری شتافت تا شايد به مادرم و برادرم بپيونددپدر، رفيقم

دردی و رو ابراز ھم از اينفرساست،   ھميشه سخت و طاقتءشک غم از دست دادن عزيزان و نزديکان و رفقا بی

  . شود ديدگان میسلی دل غمباعث ت دوستان، آشنايان و بستگان ۀھمبستگی و حضور گرم و صميمان
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ھا، تلخی مرگ  لغزد، اما برای خيلی ھا می تاب روی گونه ست که بی  ھا فقط دلتنگی و چند قطره اشکی سوگ برای برخی

مان در ايران، حتی ھنگام بيماری و  ويژه ما که از ديدار عزيزان ماند به ھا می عزيز، گاھی حتی تا پايان عمر در کام آن

ين ئکنيم پا مان گير کرده است و ھر کاری می روم ھستيم غمی مضاعف داريم، انگار چيزی در گلویشان ھم مح مرگ

کنيم، اشک  شدت دلتنگی می مان به ۀ در حقيقت، ما در غم عزيزان از دست رفت. بغضی جانکاه و جگرسوز. رود نمی

انديشی که عامل اصلی فروپاشی  و تاريکسوزد و اما در مقابل، پيکار ما عليه حکومت اسالمی  مان می ريزيم، دل می

. شود تر می تر و گسترده ھا و اعدام ھزاران ھزار انسان است عميق ی آنئبسياری از زندگی شھروندان ايرانی و جدا

   راه عزيزانۀی برسد جز ادامئی سرشار از آزادی و شادی و کامروائ وسيع دنياۀمان به گستر  برای اين که راه

ھای اجباری و  شدن مرزھا و فاصله مان راه ديگری وجود ندارد؛ عزيزانی که در راه برداشته ۀ دست رفتباخته و از  جان

  ! ھاست اند بھترين يادبود و قدردانی از آن دادن به درد و رنج انسان و تحقق آزادی و برابری و انسانيت تالش کرده پايان

مان ھم مشترک و جمعی و سياسی و اجتماعی و   حل  ھای ھای ما ھمه کمابيش مشترک است؛ يعنی راه دردھا و رنج

شان را  ۀ ھای رفت ھای غمگينی که حاال محبوب ديده سو، دنيای زندگان است پر شده از سوگ يعنی در يک. فرھنگی است

اک ھای تلخ و شيرين را زير خ کم دارند؛ عزيزانی که ھر کدام در زندگی، محبوب کسانی بوده و ھمراه خودشان خاطره

  .اند برده

ی ئجو خواھی و عدالتای از مبارزه در تحقق آزادي ظهھا، لح ديده ھا و فشارھا، سوگ در سوی ديگر، با ھمه دردھا و رنج

  .دارند طلبی خود دست برنمی ی و برابر

.  زندگیۀبازگشت است و طرف ديگر، پای گذاشتن در اول جاد يک طرف راه بی:  زندگی دو طرفه استۀدر واقع جاد

ست که به انسان   طبيعی زندگیۀھمين چرخ. ايستد شود و از حرکت باز نمی  زندگی ادامه يافته و بازتوليد میۀيعنی چرخ

در واقع آن که رفته، . دھد تا برای تغيير نظم موجود جھان نابرابر و پرمشقت سخت تالش کند اميد و آرزوھای زيبا می

  . ه چشم به جھان گشوده استگردد، اما بايد به فکر آن بود که تاز برنمی

با نھايت احترام و ارادت و با عرض سپاس، بدين وسيله مراتب قدردانی و تشکر خود را از يکايک شما دوستان، 

، ديدار و  چنين با ارسال پيام آشنايان، بستگانی که در مراسم تشييع، تدفين، مجالس ترحيم و يادبود پدرم در ايران و ھم

دردی، موجب تسلی خاطرمان شديد صميمانه تقدير و با ابراز ھم کشور شرکت نموده و انتشار مطلب در خارج

تندرستی، موفقيت، شادابی و طراوت .  عزيزانۀضمن آرزوی سالمتی و سعادت برای ھم. يمئنما سپاسگزاری می

  .بھاری ھمگان را با صميم قلب خواھانيم

  

   از ناظم حکمت»پدر«شعر 

  !پدر

  آغاز ھر سال نو

  به تو

  فقط

  :يک پيام دارم

  قدر زياد دوست دارم تو را چه«

  قدر که آن

  »...ترين زندگی را برای شما طوالنی
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  !پدر

  !پدرم، عزيزم، برادرم، رفيقم

  نه در مقابل ظلم، نه مرگ، نه ترس

  .آورم سر تسليم فرود نمی

  تنھا در مقابل تو

  .کنم سر خم می

  ...پدرم، عزيزم، برادرم، رفيقم

  با احترام

  م رحمانیبھرا

  ٢٠١٧ چ يازدھم مار-  ١٣٩٥ ]حوت[شنبه بيست و يکم اسفند

 

 


