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  زندانبانکي مانم و تو ی معلم مکيمن 
 

  ١٣٨٧ ی دمتشه ستيشنبه ب                                                                                        فرزاد کمانگر نامه
 

   
 ١ زندانبانکي مانم و تو ی معلم مکيمن 

 . آغاز شدنجاي من و تو اتي بود حکانگونهي فرمان داد تا پرومته نافرمان را به بند کشند و ااني خدای، خدازئوس

 من و تو ی و برای گردی از سالله آفتاب و روشنی تا هر روز نگهبان فرزندی خوار زندانبانان زئوس گشتراثي متو

 روني آن، توباني کوچک می اچهي و دری آهنی با درواري دیفر در دو سو کرد، دو نداي جداگانه پیزندان دو معنا

   ، من درون سلولسلول

 مي را بهتر بشناسگري بهتر است همدحال

 ...نه نه ... معلمممن

 کوچولو را نوشت که حرکت کردن را به همه اهي سی، همان که الدوز و کالغها و ماه امی دانش آموز صمد بهرنگمن

 .ی شناسی که نمدانمي؟ میشناسيا ماو ر. اموزديب

 که نورش خفاشها را مي کالسمان بکشاهي بر تخته سیدي داد چگونه خورشادي که ی ام ، همان معلمی محصل خانعلمن

 . دهدیفرار

  او که بود؟یدانيم

 ني با اولشيا که هنوز مردم کرمانشاه و روستاهی و انساندادي باران می بوشهي که همی، مرد امی همکار بهمن عزتمن

 ٢.یداني که نمدانمي؟ م او که بودیداني افتند، اصال می او مادي به یزيباران پائ

 .  را به ارث برده امدني، از دانش آموزانم لبخند و پرس معلمممن

 به ارث برده ی، خشم ونفرت وجودت را از چه کس، همکارانت که بوده اند، تو از خودت بگوی که من را شناختحال

 ؟ ضحاکیاهچالهاي؟ از س به جا ماندهی از چه کستي، دستبند و پابندهایا

 یکي الکترونی، از چشمها٢٠٩ محکم یوارهاي، از د و شالقري؟ فقط مرا از دستبند و زنجیستي، تو ک خودت بگواز

، با مشت بر  مکشادير، ف مشویعصبان.  کنندی نمجادي در من ای هراسچيهگري محکم آن مترسان، دی، از درهازندان

 . دارمادي را به ی تو و سر زن زندانت، داستان مشرميگيقلبم مکوب که چرا سرم را باال م

، مبارزاتشان را و بودنشان را در  راشاني، دردها من کردم، اجداد من عشقشان راخوانم،ي مزن که چرا آواز ممرا

، ی به آوازم گوش دهديو تو با. ی بشنودي بخوانم و تو باديمن با.  گذاشته اندادگاري من به ی براشانيآوازها و سرودها

 .دهدي که رنجت مدانميم

 سخن ني با زممي، با گامها، آخر مادرم به من آموختهدي آی ممي پای که هنگام راه رفتن صداري به باد کتک مگمرا

، بگذار پس بگذار قدم بزنم.  و پر از لبخند کنمیئباي را پر از زني که زمیوندي است و پیماني، پني من و زمني، بميبگو
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 .دواري بداند من هنوز زنده ام و امني، بگذار زم را بشنودمي پایصدا

، پر از داستان صمد دي، سرشار از اممي بسرای الالئنمي کودکان سرزمی براخواهمي، م مکنغي و کاغذ را از من درقلم

، از مي با مردمم سخن بگوخواهمي ، مسمي بنوخواهمي، م و دانش آموزانشیعزت، ازشي و آرزوهای، خانعلشيو زندگ

 دنيشي و اندشهي، از اند هایبائي، از ز به تو آموخته اند از نوردانمي؟ مميگوي چه میفهمي ، منجاي، از همدرون سلولم

 .یباشمتنفر

 من چگونه هر شب همه دانش آموزانم را ني بب،، مهمان سفره کوچک و پاره من باشاي نترس به درون سلولم باما

 عاشق دي، تو بای بشنوی، تو که اجازه نداریني ببی، اما تو که اجازه ندارميگوي چگونه قصه مشاني، براکنميمهمان م

 . ميگوي من چه می بفهما تی درب باشینسوي ادي، بای انسان شودي، بایشو

 را شيباي سلولم دستان دلدارم را و چشمان زواريدبرروز، من هرستيچ فرق من و تو دری من نگاه کن تا بدانبه

، خوانمي را در چشمانش ماقيدستانش و انتظار و اشت را دری زندگی و گرم رميگي، و انگشتانش را در دست مکشميم

 را واري، و دی آوری و چشمان منتظرش را در میشکني را مواريروز با باتوم دستت انگشتان نقش بسته بر داما تو هر

 .یکني ماهيس

 کي دنيآزارت خواهد داد ، من ماهها است چشم انتظار د" شعور نور" و زندان خواهد بود و یکي تارشهي تو همیايدن

 .آسمان پرستاره ام

.  را با نور بشکافندیاهي سنهي آسمان پر بکشند و سی آسمان به آن سوی سوني از ایکي که در تاریاغي ی ستاره هابا

 شهي؟ آسمان همی چیعني ستاره ی آسمان بیداني، م ستاره استی، شب تو بیکني می زندگیکياما تو سالهاست در تار

 ؟ی چیعنيشب 

 که سراسر آتش است و  توی، نه از رنگ دعاها آرزوها دارمتي من برااي برگشتم به درون سلولم ب٢٠٩ که به نباريا

 ی را پای لبخند عزتني تا راز آخرايبه درون سلولم ب.  و لبخند و عشق استدي من پر از امی، آرزوهاترس از جهنم

 ات بر سر نهي که تو با همه وجود پر از کی، در حال خواهم شد٢٠٩ بند ی که باز بنددانمي ، ممي بگوتيچوبه دار برا

 کي که ی در حالگردميمن بر م. سوزدي که دورت ساخته اند میري حقیاي تو و دنی و من باز دلم برایکشي ماديمن فر

 . را هنوز بر لب دارمنميمعلمم و لبخند کودکان سرزم

  کمانگر، معلم محکوم به اعدامفرزاد

   شهر کرجيی زندان رجای عفونماراني ببند

٢٧/١٠/٨٧  

 شبح هي ، آنها را شب٢٠٩، بند  ی در مطلب ، بندنکهيبه خاطر ا)  نکردند تمي اذنباريبرخالف بازجوها که ا (٢٠٩چند نفر از نگهبانان  -١
 . به باد ، کتک و فحش و ناسزا گرفتنمانهيخوانده بودم وحش

 نديگوي دارند ، ماري از او خاطرات بساراني کرمانشاه و کامی انقالب اعدام شد ، هنوز مردم روستاهالي بود که اوای معلمیبهمن عزت -٢
 تا در ديمرگ اگر مرد است گو نزد من آ:  ؟ لبخند زنان گفت ی هراسیرگ نم از مدنديهنگام اعدام در جواب ماموران که از او پرس

  .تنگآغوشش کشم ، تنگ 
  رانيادرمجموعه فعاالن حقوق بشر:   ازپخش


