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، بگذار قلبم بتپدآقای اژه ای: نامه ای از فرزاد کمانگر  
 

١٣٨٧ یهم ديازدچهارشنبه                                                                                             فرزاد کمانگر  

   
را درهم   ، عشقم را و انسان بودنم، زندانی که قراربود اراده ام رازندانمماههاست که در

بندی زندانی  ، ماههاست"براهبره ای سر"امم ميکرد چون رزندانی که بايد آرام و. بشکند

 من و  بين  دای باش فاصله بود  که قرار ديوارهايی .  هستم با ديوارهايی به بلندای تاريخ

، اما من ابديت باشد تافاصله ای  ، بين من و کودکان سرزمينم  دارم  که دوستشان مردمم

ومثل آنها احساس می  ميان آنهابه دور دستها ميرفتم و خود را دردريچه سلولم روز ازهر

 . بين ما پيوندی عميق تر از گذشته ايجاد نمود کردم و آنها نيز دردهای خود را در مِن زندانی ميديدند و زندان

من بگيرد ، اما در زندان من روئيدن بنفشه را در تاريکی و سکوت و نور را از  قرار بود تاريکی زندان معنای آفتاب

من با لحظه ها در بيرون  ، اماذهنم به فراموشی بسپرد آن را درارزشبود زندان مفهوم زمان وقرار  .منشست به نظاره

ند زندانياِن پيش از خود انو من نيز م .برای انتخاب راهی نو نيا آورده امدگی کرده ام وخود را دوباره به داز زندان زن

که کشيدگانی  ، با همه وجود به جان خريدم تا شايد آخرين نفر باشم از نسل رنجآزارها را ذره ذره ، توهينها وتحقيرها

 .بودند دلشان زنده نگه داشتهدرسحرتاريکی زندان را به شوق ديدار

رگاهی به را بافتند تا سح طناب عدالتشان   و ان رفته اميش"خدا"پنداشتند به جنگ  ، می خواندند" محاربم"اما روزی 

   بگيرند است زندگی را ازمناما امروزکه قرار. ای حکم ميباشماجرانتظارناخواسته درآن روزاز زندگيم خاتمه دهند و

بخشد هديه زندگی ب  آنها تصميم گرفته ام اعضای بدنم را به بيمارانی که مرگ من ميتواند به " همنوعانم عشق به" با 

ساحل کارون فرقی نميکند که کجا باشد بر . نمايم که در آن است به کودکی هديه" عشق ومهری"ۀ کنم و قلبم را با هم

، فقط قلب ياغی نشيندزاگرس به نظاره مييا کودکی که طلوع خورشيد را ازوشرق حاشيه ی کويريا دامنه سبالن يا در

وستاره در ميان بگذارد و آنها را  من آرزوهای کودکيش را شب ها با ماهازکه ياغی ترسينه کودکی بتپد بيقرارم در و

 که بيقرار کودکانی  ، قلبم در سينه کسی بتپداش خيانت نکند  شاهدی بگيرد تا در بزرگسالی به روياهای کودکی چون

نگهدارد که  ساله شهر من را در قلبم زندهدانش آموز شانزده  " حامد"بالين نهاده اند و ياد  باشد که شب سر گرسنه بر

 .آويزکرد وخود را حلق"  هم در اين زندگی برآورده نميشودکوچکترين آرزويم"؛ نوشت

شد پوستش چه باشد فقط کودک کارگری با سينه کسی بتپد مهم نيست با چه زبانی صحبت کند يا رنگ بگذاريد قلبم در

 .قلبم زنده نگهداردنابرابريها را دربرابردوباره در ی طغيانی، شراره تا زبری دستان پينه بسته پدرش

 روستايی کوچک شود وهر روز صبح بچه ها با لبخندی زيبا به تا فردايی نه چندان دورمعلم  قلبم در سينه کودکی بتپد

گرسنگی را  وکودکان طعم فقر  خود بنمايند شايد ان زمان بازيهای  پيشوازش بيايند واو را شريک همه ی شادی ها و

 .معنای نداشته باشد" ونابرابری ، ستم، شکنجهزندان" ودر دنيای آنها واژه های ندانند
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مردم نسانيست که ناگفته های بسياری ازقلب ا بتپد فقط مواظبش باشيد اين جهان پهناورتانگوشه ای ازبگذاريد قلبم در

 .رنج واندوه ودرد بوده استمردمی که تاريخشان سراسرهمراه دارد از وسرزمينش را به

 : رمز گلويی با زبان مادريم فرياد بردر سينه ی کودکی بتپبد تا صبحگاهی ا بگذاريد قلبم

 من ده مه وی ببمه باييه"

  خوشه ويستی مروف به رم

 "دنياييهبو گشت سوچی ئه م 

  .پهناور ببرم زمينرا به همه جای اين " پيام عشق به انسانها"  و می خواهم نسيمی شوم: معنی شعر

  

 

 فرزاد کمانگر
 ، زندان رجايی شهر کرجبند بيماران عفونی

 ٨/١٠/٨٧مورخ

 وينا ٢٠٩ بند امنيتی ٢/١٠/٨٧؛ تاريخ نگارش

 

 


