
 

  یک ُرمان واقعيآغاز انتشار 
   مرداد٢٨از کودتای 

 افسانه ما
)١(  

  
   فروتن-غ: نوشته

سرگذشت افسران .  مرداد منتشر شد٢٨ است که پس از ین رماني تری، واقع"افسانه ما"کتاب 
. رون از زندانيران در زندان و خانواده های آنها در بي حزب توده ایعضو سازمان نظام

ن کتاب، در آن يا.  و شکنجه گران و زندانبانان اندیفرمانداری نظامحلقه واسطه، افسران 
کتاب . راژ کم و محدوديران منتشر شد و خواه ناخواه در تيد در ايسال ها بصورت چاپ سف

است، " فروتن. غ"سنده کتاب ينو. قرار بود در دو جلد منتشر شود، اما جلد دوم آن منتشر نشد
ست، يران نيات رهبری وقت حزب توده ايعضو ه" ن فروتنيدکتر غالمحس"ن فروتن، ياما ا

ش نسخه ای از ي پیمدت. مي نداری از افسران توده ای است که از سرنوشت او آگاهیکيبلکه 
م و برای انتشار دوباره آن روی يافتي از توده ای های سالمند یکين کتاب را، در کتابخانه يا
 در نثر و یوائيم و آن شي کنینا منتشر مي عکتاب را. مي گرفتیم قطعيت راه توده تصميسا

چ دخل و يسنده است و ما هيد از قلم خود نوي کنی که مشاهده میجمله بندی حرفه ای و داستان
ن نرمش يز، خود از ايرا ما نين نکته ضرورت داشت، زيادآوری اي. مي در آن نکرده ایتصرف
سنده در سال های پس از کودتا ينوم ي بریم و گمان مي نگارش تعجب کرده بودیوائيقلم و ش

هر اطالع تازه در .  گرفته باشدید پي را بایسندگين کتاب متوقف نمانده و نويدر حد انتشار ا
ن يم تا خوانندگان اي کنیارمان گذاشته شود را منتشر ميا در اختيم و ين ارتباط بدست آوريا

  .ز با آن آشنا شوندي نیسرگذشت واقع
ری آن يراستاری و غلط گيپ و ويهم تا. مي آوریت راه توده ميساکتاب را بخش بخش روی 

ن سبک ير نشان داده است که خوانندگان راه توده با ايرد و هم تجربه دوران اخي گیوقت م
م يار داريمتاسفانه نسخه ای که در اخت. انتشار کتاب و ترجمه های دنباله دار موافقت دارند

" ديچاپ سف"ن کتاب بصورت ي ایم چه سالي دانیز نميما نل، ين دليخ چاپ ندارد و به هميتار
ن يار ما قرار داد و رساننده اياز دارنده کتاب که آن را در اخت. ران منتشر شده استيدر ا

  .مي فشاریم و دست هر دو را ميت سپاسگزاري نهایکتاب به راه توده ب
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 یپيج. ره شديد و ده ها چشم منتظر با نگاه سرگردانشان به آن خين روی پاشنه چرخيدر آهن
 که یاه چهره قد کوتاهيسروان س. د و ده قدم جلوتر ترمز کرديرون پريزوزه کشان از در ب

ن که به يد و خطاب به منتظريرون پري از داخل آن بده بودين کشيکالهش را تا ابروان پائ
  :ورش برده بودند گفتيپ ي جیسو
  .رنديل بگيان وسائلشونو تحوي که روز شنبه چمدون آوردن بیاونهائ" 

سروان که باد در . پ رسانديت که در جلو آن زن ها و بچه ها بودند دوان خود را به جيجمع
ی که خشونت صدا و طرز تحکم کردنش آن را زيغبغبش انداخته بود با اخم تنفر انگ

  : کرد گفتیندترميناخوشا
 یکين و يستيصد دفه بهتون گفتم که به صف به ا! ن؟يستين؟ مگر آدم ني کنیچرا شلوغ م"
  "ستيدفعه اولتون که ن. نيائي جلو بیکي

دان راند و يپ را به سرعت به آن سر ميدوباره سوار شد، موتور را به غرش درآورد و ج
  !"ن کاردارميجون بکن! االي: " دي داد کشی وار و با وقاری ساختگیاده شد و نظاميپ

 که روزشنبه یفقط اونهائ"سروان تکرار کرد . ر شديپ سرازيت به سوی جيل جمعيدوباره س
  ."چمدون آوردن

: ردي کرد زودتر چمدانش را بگیده بود و هر کس تالش ميهمهمه و سروصدا به اوج رس
 نوشته شده یله زنداني بود که وسیادداشتيدان نبود بلکه لباس های داخل آن و انگار هدف چم

  ... شدید حساب ميو رس
انه ای گرفته بود با صدای گرفته ای که به صدای ي ناشیافه بزرگمنشانه وليسروان که ق

 شد و یسر و صدا قطع نم.  خواندی را از روی برچسپ چمدان می ماند اسامی ها میسيسفل
 ی همهمه عصبانیغ مضطرب زنيل نشده بود که صدای جيصف چمدان ها تحوهنوز ن
 جوان، یر شلواری چلوار خون آلودی در دست داشت زنياو که ز. ت را شکافتيجمع
 مانند غبار یار نازکي رنگ متورم بسیروسری تور صورت. ک اندام بوديدرو و باريسف
 و کمرنگش یطانيدر گوشه لبهای ق. ه بودديچي موهای بور و نسبتا بلند او را در خود پینيرنگ

 سر یچه بالئ: " ...  دادیت دشنام مي و عصبانی شد و از روی ناتوانیده مي دیفيلرزش خف
  !" ستي نیمرج و ظلم و قانون شکن نقدرهرج وي ایچ خراب شده اين؟ تو، هيشوهرم آورد

  !" کننی مدارن نظم برقرار: " نه آلود گفتي کی با بغضیجوان تنومند بلند قد
  .ش گرفت، صدا در آن شکست و سرفه اش گرفتيزن معترض دهنش خشک شد، گلو

 که دور زن را ی کرد، گروهبان حلقه مردمی که کنارش بود اشاره ایسروان به گروهبان
ستند شکافت و خود را به او رساند و با ي نگریگرفته بودند و با چشمان نگران او را م

  !"ست، دکونتو تخته کني نینجا که سالن سخنرانيا! خانم: " ز گفتير آمي تحقیخشونت
ل گرفته و ي که تازه تحویچمدان.  زدی حرف زدن نداشت نفس نفس میارايزن که 

 رنگ ی آسمان پر حرارت آبیرون آورده بود دهانش را به سوي را از آن بیرشلواريز
راهن و يرپيک زيهن، رايک پي داد؛ یاتش را ارائه مي به آن محتویبازکرده و ضمن دهن کج

 ینيزن نگاه سرد و خشماگ.  چرک و چروکدار که مچاله شده و ته آن افتاده بودیژامايک پي
 یآ: " دي داد کشیمه تمامي لرزان ونید او، با صداي اعتنا به تهدیبه گروهبان انداخت و ب

  !..."هايجان
 را پوشانده بود  خشتک آنیره رنگي خون خشک شده وتیرشلوار را که لکه هايگروهبان ز
د، درچمدان انداخت درش را با عجله بست، دست زن را گرفت و او را کشان کشان ياززن قاپ
سروان . ديک کرد، دربازشد و آن دو نفر را بلعي درگاراژ بود نزدین که به بزرگيبه درآهن
 داخل ون بود بهيمانده چمدانها که بارکاميت روشن کرد و آن را با باقيپ را با عصبانيهم ج

  . به حال خود گذاشتی سوزنده ایفيت را با بالتکليراند و جمع



 

ادتر بود، مبهوت و يشترشان زن وبچه بودند و تعدادشان از صدنفر زيمراجعه کنندگان که ب
 که طفل یزن جوان. ستندي نگریگر را مي پرسان همدیانه و چشمانينه جوي کیبا سکوت

ن نشست ي رفت، زمیه درخت کنارجوي سارياورد، زيانش را دربغل داشت طاقت نيگر
.  شدی صدا اشکش جارید و بيکباره خون به صورتش دويپستانش را در دهن بچه گذاشت، 

اد شده بود و دستخوش ين منظره جراتش زيدن اي که ازمراجعه کنندگان بود و ازدیمرد جوان
  !"شو درآوردنيباز: " ديارداد کشي اختیجان و احساسات شده بود بيه
  
دان ي دوباره متفرق شد و دو نفر و سه نفر به گوشه میفيقه بالتکليت پس ازچند دقيعجم

وار پناه يا ديه درخت ير ساي به زی کشنده ای جانفرسا و دلواپسیپراکنده گشت و با اضطراب
دن منظره ي کردند و پس ازدی به درنگاه مید از حال رفته ايبردند و منتظرانه و با ام

 ی میگريضطرابشان آشکارتر شد و هرلحظه انتظار حادثه شوم دن اي خونیرشلواريز
بوار خود ي که غریاهيره زن چادر سيپ.  آمدیست احتماال به سر خودشان مي بایدند که ميکش

 یکي داشته باشد به یه گاهيه آن استفاده کند و هم تکي چسبانده بود تا هم از سایمانيرسيرا به ت
  "  شده؟یدخترم چ: " دي ازاو پرسیاس آوري یحاليک شد و با بياز زنان منتظر نزد

گرطاقت ي از وضع برده بود و دیرزن که بوئيپ.  ندادیزن جوان که سخت ناراحت بود جواب
  !"خدا خونه هاشونو خراب کنه: " دي نالیفي ضعیستادن نداشت با  صدايا
 آب دردهنش ره زن کهيپ.  مهربان و همدرد کنارهم نشستندین دونفر چون مادر و دختريا

  " تون زندانه؟يشما ک: " دي پرسی حرکت نداشت با دلسوزیارايخشک شده بود و زبانش 
  "شوهرم " -
  "هوم: "  گفتی داد، بطورنامفهومی حرکت می ناراحتیره زن که سرش را ازرويپ

  "شما خانم بزرگ؟: " ديزن جوان پرس
 با یو پس ازمکث کوتاه" پسرم: "  پرحسرت سرتکان داد و گفتی و دلیديرزن با نوميپ

رپاتاال ي گرفتار مون کردن؟ ما پیبتي به چه مصیني بیم: " ادامه دادیخشم سرخورده ا
 که پسرمو گرفتن آب یم، از روزينقدرخوار بشي ایم و آخرعمريرين بوده که نميقسمتمون ا

 ی دم کنم به جای خواستم چایشب ميد.  فهممین نرفته اصال حواسمو نميخوش ازگلوم پائ
ن زندان خراب شده سرگردونم؛ يصب تا شب جلو ا. ختم تو منقليزم ري برینکه آب توقوريا

وه ها رو که قبول نکردند گفتن يم. وه آوردميه خورده ميه دست لباس و يش يسه روز پ
 به دستشون یشامد بهونه خوبين پيحاال هم که ا. مي بریون براشون ميه کامي یخودمون روز

  ...." به سرشون یخوان چه بالئي دونم مینم. ندنداد که چمدونمو پس 
 یوه سرشونو بخوره غذايم: "  گفتید وبا برافروختگيره زن را بريزن جوان حرف پ

رون ي شب گذشته شونو ازدربیامروز صبح که پس مانده غذا.  دنی هم بهشون نمیماکول
خته بودن ي شو ر بهش دست نزده بود، همهی سربازخونه، انگارکسیقربون غذا. دميبردن د

.  کننیم قبول نمياري میازمنزل هم که براشون خوراک. یره افسريتو بشکه اسمشو گذاشتن ج
  .خوان زجر کششون بکننياصال م

ه و التماس از يدم و با گري خرینيريک جعبه شيدوهفته قبل : "د حرف او گفتييره زن درتايپ
فقط "  ت دارهيمسئول"  گفت یم.  که چمدونو گرفت خواهش کردم به پسرم بدهدیگروهبان

 شد که بهش برسونه یگروهبان راض. نم انعام خودتيبم داشتم با او دادم که ايدوتمن توج
جواب داد . به گروهبان گفتم.  نبرده بودینيري از شید اسمي پسرم در رسیخوشحال شدم ول

ن به ين بدياجازه ندار: گفتم به او. ها قدغنهيرخوراکي هم مثل ساینيريافسرمون اجازه نداد ش
خالصه . ايگه بي مونده حاال سرمون شلوغه برو روز دیتوهشت: جواب داد. نيخودم برگردون

  ". دهیچکس به حرفمون گوش نميه. ديها رو باال کشينيريهم پولو گرفت، هم ش



 

دن ي میا جواب سرباالئيم ي کنیت ميم وبه هرکس هم شکاي ریهرجا هم م: " زن جوان گفت
 ی نظامی ازافسران فرمانداریکي قبل یمدت!  توقعات دارنیا بعضي کنن ین مي توها بهموني

  !" کند که با هم به گردش برنیشنهاد مي به خانم سرگراحمد پیشرميبا ب
 ی الهیوا: " ش گفتي آالی پاک و بی را نداشت با تعصبین خبريدن چنيرزن که طاقت شنيپ
ن دوره که يدرا! خانم. اره کفرهمه جا رو گرفتهيدوره آخرالزمون شده، آدم شاخ درم! رميبم

ست که حفظش تو آتش يدن،  گوهرعفت زنها مثل پنبه ايخدا نشناسها همه جا رو به آتش کش
 نسبت به خانم احمد درآن یقي عمی دردناک که دلسوزیو پس از اظهارتاسف. " سختهیليخ

 یلي شده خیقچه کالبتون دوز بی پسرمو توی اول لباسهایهمان هفته ها: " منعکس بود افزود
ن يچند دفعه هم به هم. گه بقچه رو پس ندادنيادگارمادرم بود براش فرستادم، ديقشنگ که 
: " دي شد و سرم داد کشیدفعه آخرعصبان. اره گفتم، اعتنا نکردي که چمدونها رومیگروهبان
ه تکه يدا کردن ي پم که وقتينقدرکارداري بقچم بقچم، ما ایه، هي یدونم بقچت کدوم گوريچه م
 دونم جوون ی که اسمشو نمیگه ايک گروهبان ديحاال برعکس او، . " ميت کهنه رو نداريچ
انه يرس منزلو داده و منومخف.پسرت آ: پونزده روزقبل آمد خونه و گفت. هي ی خوبیليخ

 مونيپول ازهمسا. ه دست لباس گرم، دوتا پتو و صدوپنجاه تمن پول براش ببرميفرستاده که 
 یمبادا به کس:  اونها روگرفت گفتیجوونک وقت. قرض کردم و با لباس و پتو براش فرستادم

چون بردن .  کمک به پسرت خودمو به خطرانداختمیمن برا. ارني که پدرمو در میبروزبد
 ی که وسائلو برایاز وقت: "  افزودیا ايري بیوبا سادگ. "  براشون قدغنهیزيا هرچيپول 

  ...."الم راحت شده وخاطرميخورده خه يپسرم فرستادم 
: دياورد و پرسي داد طاقت نیت تکان ميش را ازشدت عصبانيزن جوان که داشت پا

  "ن؟ ي شناسیگروهبانو م"
  ." گفت که مامورزندان افسراستینه، خودش م: "  نگران شده بود گفتیرزن که کميپ

  !"دنيپس گوش شما روهم بر: "  گفتیزن جوان با ناراحت
: ديگرش اضافه شده است پرسي دی برغمهایکه خورد و انگارغم تازه ايزن ره يپ
  "چطورمگه؟ "

ن کارسابقه يا: "  دانست گفتیرزن سوخت و او را مادرخودش مي پیزن جوان که دلش برا
دن و از هرکس تونستن ين شکل بري ازخانواده ها روبه همیاديداره و تا حاال گوش عده ز

 هم یک گروهباني.  برن گرفتنیش مي زندانینکه برايه به اسم اگي دیزهايپول و لباس و چ
 گفت منو یم. رهيل دادن بگي رو که تازه به افسران تحویکائي آمریمنزل ما آمد که لباسها

تا حاال چند دفعه مراجعه کرده گمونم تا .  من هنوزلباسها روندادمیفرمانده هنگ فرستاده ول
زطرف ستاد ارتش دستوردادن که هرچه زودتر وسائل و چون ا. ره ولکن نباشهيلباسها رونگ

 که یائي زندانیصحبتش هست که حت. رني پس بگی رو از افسران زندانیکائي آمریلباسها
 از خانواده ها هم دستپاچه شدن و دارن یعده ا. رنين عباس آباد دارن ازشون پس بگيزم
ا ي و ی نظامیافسران فرماندارشتريدارها هم بيخر.  فروشنیمت ارزون مينها شونو به قيزم

ما رو :  معذرت کهی شوهرم آمد منزل وهی ازهمقطارهایکيشب يپر.  ارتشندیدادستان
 حق نداره به مالقات یچ افسريمحدود کردن و رسما ازطرف ستاد ارتش بخشنامه شده که ه

ف هرکس از دستورتخل. ا با خانواده هاشون معاشرت داشته باشهي بره و ی زندانیافسرها
  ".شهي بودن محاکمه میا به جرم توده اي کنن و یبکنه اخراجش م

 داد، حالش یش را به هم فشرده بود و با دقت به صحبت زن جوان گوش ميره زن که لبهايپ
 ی سوزند و سرنوشت مشابهیک آتش ميد که او و زن جوان دريمنقلب ترشد و به نظرش رس

ند و تا يايد صبح زود جلو زندان بي هر دو باهردو سرپرستشان را از دست داده اند،: دارند
 به خانه بازگردند و بازروزبعد مراجعه کنند و یبعد ازظهرمنتظربمانند و سرانجام دست خال

ک شکل يرند و به ي گی قرارمیحرمتيکسان مورد بيهر دو .  بازگردندیبازعصردست خال
گران را يد، ديا تهد داند و بی میستاد ارتش هردو را جذام.  شوندیتلکه و غارت م



 

 درگردباد افتاده اند و خودشان هم یخالصه هردو مانند پرکاه.  داردیازمعاشرت با آنان بازم
 سکوت کرده و در فکر ناراحت یزين دو نفر با وضع غم انگيا.  دانند کجا خواهند افتادینم

حال به صحبت دو ن يه افکنده بود و درعي به آنها سای شومی فرورفته بودند و دلواپسیکننده ا
  . دادندی آنطرفتر نشسته بودند گوش میگرکه کميزن د
 یم بيدش باشيد منتظر رسيم و چهارروز باياريکبار وسائل مي یهفته ا: "  گفتی میاول

. انگارتعمد دارن که ما رو ناراحت و درانظارخوارکنند. ديائيد فالن روزبي گن بریانصافها نم
ومده برگه مالقاتشونو يکه هنوزنياشون تو شماره يزندان که یاونهائ: "  جواب دادیدوم"

  ". فرستنشون توی کنن ومحترمانه میصادرم
کساعت قبل ين يمگر هم. ا قاتلي یا قاچاقچيا دزدن يک يان شماره يگه چون زندانيخب د " -

 یم و برادرم دزد ولي ی گفت که خودم قاچاق چی می که اون جوونگ با چه افاده ایدينشن
  "م؟ يستي نیتوده ا

 به یحاال که آزاد: " د و گفتي کشی جنباند آهیق ميره زن که سرش را به عالمت تصديپ
 که معلوم بود یو پس از مکث کوتاه" کنن ي ها هم به کارشون افتخارمیدزدها و قاچاق چ

ن از زن جوان که ماتش برده ي سنگی خواهد برترس واعصاب خود مسلط شود با دلهره ایم
  " بود؟ ید چي کشیغ مي که جی اون خانمین علت ناراحتينگفت " :ديبود پرس

شوهرش شکنجه کردن : " د جواب دادي دوی درچشمانش میزن جوان که ترس ونگران
  ." بودیش خونيرشلواريز

 شد و منظره شکنجه کردن پسرش درنظرش یل ميره زن داشت به وحشت تبدي پینگران
  .ش به وزوزافتاده بوديگوشها. و دست گرفتچشمانش را بست وسرش را با هرد. مجسم شد

مملکت شهرهرت شده چند تا قزاق همه کاره شدن و چون : " زن جوان به صحبتش ادامه داد
قانون جنگله سه .  کننیزرو دارن پامال ميت نداره همه چيمال و ناموس مردم براشون اهم

غ کشون به ين جرشکنجه کشتيده بود شوهرش زي شنیهفته قبل که خانم سرهنگ محمدعل
. نمي خوام ببیشوهرمو م:  زنه کهی کنه، توسرخودش میره موهاشو مي می نظامیفرماندار

 یرم به مجلس شورايم: کشه کهيرونش کنن و او داد ميده از اونجا بي دستورمیسرهنگ امجد
 برو یخواي میده هر قبرستوني جواب میزيرآميسرهنگ بطورتحق.  کنمیت مي شکایمل

  !"ستن که به درزندان نگاه کننيردش ن مجلس میوکال
ک گروهبان دوسرباز ي که یپين باز شد و جيربع ساعت ازظهرگذشته بود که در بزرگ آهن

 یابان اصليمود و به خي را با سرعت پیابان فرعيرون آمد، خين آن بودند بيوزن جوان سرنش
 یب مي را با چشم تعقپيرزن که بهت زده جيپ. ديد گردين ناپديد و ازنظر نگران منتظريچيپ

  "کجا بردنش؟ : " ديکرد ازمصاحبش پرس
 بدون آب دراز کرده و به تنه درخت مقابل زل زده بود یش را داخل جويزن جوان که پاها

رزن برگرداند با ي آنکه صورتش را به طرف پیست، بي نگری میوانگار به افق اندوهزائ
  ."ی نظامیگمونم بردن فرماندار: "  معصومانه جواب دادیحزن

  "که چه بکنن؟  " -
 یاد ميد رو بهش ي قانون جدیعني تراشن یا سرشو مي زنن ویا شالقش ميگه يمعلومه د " -

 کرد که یچند روزقبل خواهرسرگرد جعفر روکه اعتراض م.  نکنهی قانونیگه بيدن که د
   "دنيراش وسرشو تی نظامین ازجلو زندان گرفتند بردند فرمانداريچرا برادرمو شکنجه داد

رون آمد و به کسان بازداشت ي ازدربین هنگام استوارپا به سن گذاشته کله تاس نسبتا چاقيدرا
ل ي تحویبرن فردا برا. خود منتظر نباشنيها ب یمالقات: "بودند اطالع دادشدگان که منتظر 
  ! "انيگرفتن چمدون ب

  .دارگشتيعضالت صورتش پد  درید و لرزشيرزن رنگش پريپ
ه يمگر . ني دوونیامروز روزچهارمه که مارو سرم: " ها معترضانه گفت زن  ازیکي

 ن و امروزيقبل حواله به امروز کرد روز ل داره؟ چهاريتفص طول و چمدون دادن چقدر



 

 خودمون یما هم برا!  دارهی حدین؟ مردم آزاري کنیت مينقدر اذيچرا مارو ا. حواله فردا
  ..."ميرپرست تو خونه حبس کرد سیم، بچه ها مونو بي داریکار و زندگ
 ر خودتونه که زن آدميتقص" د و گفت ين اعتراضات صحبت زن را بري اعتنا به ایاستوار، ب

ن والم شنگه راه ي کنیراهن عثمون درس ميت پي اهمیب زيه چين و از ي ناباب و خائن شدیها
.  سابق تو کله تونهیفکرها هنوز. نين، بريريل بگين چمدونو تحويايد مث آدم بيبا. نيندازيم

ا کن يحاالم دن. ستين دولت که از آدم کردن شماها عاجز. اتونم مث خودتون پوس کلفتنيزندان
  ! "ف ببرنياال همه تشري. ايکون نشده برو فردا بيف

گر بر يدن به ستوه آمده و ديکش  و انتظاریشدت خستگ  که معلوم بود ازیجوان بلند قد
نجا سرباز خونه س که به ما امر و يا مگر: " خشونت گفتیاعصاب خود مسلط نبود، با کم

  دریه بازي یروز ؟ هری کنین مي و بهمون توهی خونی، برامون خطابه می کنی مینه
  ! "ميارن آخه ما  هم آدميم

: ضربات مشت و لگد گرفت ريان او را زيک شد و ناسزاگوي تامل به جوان نزدیب استوار
  . "یاوندار  ازیوثم دست کميانت کرد، تو ديکت خشرف برادرت که به شاه ممليب"
نجا ين قرمساقو با قنداق از ايا ايب: "رون آمده بود گفتيب در  که با عجله ازیبه گروهبان و

  ! "رونيبانداز ب
ده يده و صورت خراشيخه دريجرات اعتراض و عرض اندام نداشت، با  گريجوان که د

  .شد آنجا دور غم و خشم از  ازی بنگرد با باری آنکه به کسیر انداخت و بيسرش را به ز
  
 
  


