
 

  ١٠ -افسانه ما
   مرداد٢٨راث خواران يم

  ا .آنها که در ج
   ها شدندین کودتاچي جانش

  سروان غالمعباس فروتن
  

ن و پشت شست يپائ دکمه محل لوله حلقه ها در. د بوديهمان اول شد درد کتف ها و مچ ها از
 درد . کنندیخ سوراخ ميش را با مي کرد دارند شست هایاحساس م روزيف. ها قرارگرفته بود

 کرد و یم مور نوک انگشتان سهر شده بود و مور.  گذاشتیمچ و شانه ها رو به فزون
ستاد، چشمانش را يا روزي فیر با عجله وارد اطاق شد، روبروينص.  شدیشان احساس ميسرد

 ابتذال آلود داد یزل زد و با لحن  به اویقه اينک به چشمان او دوخت، دقيشه عياز پشت ش
ر از يآب لزج دهن متعفن نص.  به صورت او انداختیو تف!" تف تو روت" ها؟ ی گینم: زد
چگونه عکس ي هیست ولير را نگريانه نصينه جويکش آمد و او ک روزي گونه راست فیرو
 رم اون یحاال م: "رون رفت و گفتي از در بی ساختگیتير با عصبانينص.  نشان ندادیالعمل
  !"آرم ی شکنجه رو میکي

. ر را پاک کرديب شلوارش درآورد تف نصي که از جیدستمال مچاله شده اسرباز مامور با 
ن ي سرباز از ایول. ن دردش به قدم زدن پرداختي تسکیبرا.  شدی طاقت میروز داشت بيف

ش را به يکبار از شدت درد کف پايستاد و يروز وسط اطاق ايو ف!" قدم نزن: "کارمنعش کرد
 قطع ی ناله از اطاق پهلوئیصدا.  سوختیش ميودهنش خشک شده بود و گل. دين کوبيزم
 یکي شالق قطع شده بود و یصدا.  شدندیش ازسه نفردرآنجا شکنجه مي شد و احتماال بینم

  " تو اون اطاق چه خبره؟. "ديروزاز سرباز پرسيف.  بردندیرا ناالن از راهرو م
 

. نقدر زجرندهيخودتو ا: " افزودیو با دلسوز!" نجا هستي که ایهمون خبر: "و او جواب داد
ارن يکله شقا رو م.  کننیتشون نميشه و اذي کنن کارشون زود تموم می نمی که کله شقیاونائ

شن که برن جوابشنو ي میرشنکنجه راضيا دستبند و اونام زي زنن و یتو حموم با شالق م
مون بود نهم که بردن هيا. هوش شديردستبند بيل من بود زيگه تحوي دیکيش ازتو يپ. سنيبنو

  ." خوردیکه شالق م
.  دادی سرباز ازخود نشان نمیدن حرفهاي به شنیگررغبتي رفت و دیج ميروز داشت گيسرف

 که حالت تهوع بهشان ی مسموم، آدمهائی شد، درست مثل آدم هایر و رو ميدلش داشت ز
  ."یاريلو رو ببندم طاقت نمياگه سنگ سه ک: "سرباز گفت.  دهدیدست م

د که به سرباز دستور ي بود، شبح گروهبان نوران را جلو خودش دیهوشيه بروز درآستانيف
  " بهش بزن، بعد دستبند رو واکنیه اوردنگياول : " دادیم
کساعت ي که برابر یقه ايک دقي. ديقه طول کشيکدقيش از يرکرد و بيد درسوراخ قفل گيکل

روز از يشک شده بود و ف دستها خیدستبند را باز کردند ول. دي کشینمود کرد و مفت زجرم
تا بعد : "ماتوم دادينوران به او اولت. آوردين بي توانست آنها را پائیشدت درد کتف ها نم

  ." ام دنبالتي میبرو فکراتو بکن نهار که خورد. یازظهر وقت دار
ج ي آشوب دلش فرو ننشسته بود و هنوز سرش گی شد ولیروزداشت خشک مي فیشانيعرق پ

دن بود يگارکشي درحال قدم زدن و سید سلول شد رضا که با نگران واریوقت.  رفتیم
و پس از . "ستي نیرنگت عاد! نيبنش: "ش آورديشادمانه او را بغل گرفت و انگور برا

 ی آن را همراه می صادقانه ای خاموش و همدردی دردناک که محبتی از ماوقع با تاثریآگاه
  "؟ی چه بکنیخوايحاال م: " ديو پرس!" شرفا عجب هارشدنيب: "کرد گفت

  !"مقامت " -



 

دن ضجه ي و شنیدستبند قپاندن مزه يجه چشي که نتیروزبا ترسيف.  نزدیگرحرفيرضا د
.  کردیف ميه اش را ضعي که روحیانتظارمشئوم. شکنجه شدگان بود به انتظارنشست

م سرانجا.  ادامه داشتیسکوت مدت.  انداختی خورد و دلش را به تالطم میشهامتش را م
  " ؟یم به مقاومت داري تصمیکه گفت: "رضا به حرف آمد

  . تونم تحمل کنم زانو زدن به عجزهی که نمیزيچ. فعال که مصمم هستم
 حساب یه؟ اگرمقاومت رويم منظور از مقاومت چينيم، ببيه خورده فکربکنيا يب: "رضا گفت
خود آزردن چه  تونه داشته باشه؟ جزی میره چه هدفي صورت نگی حفظ سرینباشه و برا

، ی نگیزي و چینه که شکنجه بشي بخوان حق ای داره؟ اگر از تو مطلب نا مکشوقیجه اينت
 را ی مقاومت اسراریده من اگرما بيبه عق. مي راجع به مفهوم ضعف صحبت کنیست کميبد ن

ادش يا زي کم -ین کارضرري و نجات خودمون باشه و با ایم و هدف نفع خصوصيافشاء کن
ا يم و اگر همان اسرار و يانت کرديم خي وارد سازیا سازماني ی به شخص-ستيمطرح ن

م ازخود يق برمال سازيا به علت فشار مامورتحقي از آنها را به علت ترس از شکنجه و یقسمت
ست که يقهرمان کس. شتر باشه ضعف کمترهي که مقاومت بیم و به نسبتيضعف نشون داده ا

زمعلوم و يک چيحاال اگر.  رو فاش نکنهیدشوارسرط ي سخت و در شرایرشکنجه هايدرز
 هم دردست بازجوست و ازتو هم یگران گفتن و مدارکي که دیزي ازت بخوان، چیافشا شده ا
،  چه یدن چه مجوزيدن، ناقص العضو شدن، فحش شنيگه شکنجه دي نخوان دیزيجز اون چ

 و ینه تعمق کنين زميه در اخام کي تونه داشته باشه؟ من از تو می می و چه مفهومیزه ايانگ
  ."ی رو فاش کنی گم سری هرگز نمیول. یريش گي پیروش عاقالنه ا

ست بخصوص که دچار ي من مجال فکرکردن و بحث کردن نیفعال برا: " روزگفتيف
ست که ياه پرزغاليک سي اون سلول مرطوب تاریفکرمن حاال تو.  حواس هم هستمیشونيپر

لش بدن و ي رو ببرن تحویکيشتن و مامور آنجا منتظره تا  درگوشه اش گذایلوئيچند سنگ ک
نکه ياول ا:  کنمی چند نکته رو گوشزد میول.  بهش ببندهیاو دست هاشو قفل کنه و سنگ

ده دارم که ينکه عقيدوم ا. ده بازجوستينا عقيده شما عيش گرفتن روش عاقالنه عقيدرمورد پ
د ي هم اونو گفته  باشن، تائیگريص د گرچه اشخا-ی چه آشکار و چه مخف– و یاگر مطلب

ت ي شرکت کردم، هم به حزب لطمه زدم و هم شخصیا افراديما در قتل فرد يبکنم هم مستق
ن قتل ناجوانمردانه يخوام مرتکب چنيخودمو درهم شکستم و من نه حاضرم خواربشم و نه م

 و قدرت یروحست قدرت اراده، قدرت ينکه حاال که وسائلش فراهمه بد ني بشم، سوم ایا
م همه اش حرف و ادعا بوده و به صرف يما تا حاال هرچه گفته ا.  خودمو امتحان کنمیجسم

 و یني از سفاهت ببید تو در گفتارمن رگه ايشا.  تونه باشهیژه نمي ازسرشت ویادعا هم کس
 ضرر یدن به کسي من با شکنجه شدن و زجرکشیداره ولي که عقلم پارسنگ برمیتصور کن

نم، البته اگر ادعا کنم که ي بی مین کار رو ضروري گذارم و ایه ميازخودم ما.  زنمینم
 ی دردناک و خطرناک ولیميتصم. د دروغ گفته باشم فعال مصمم اميره شايتغيم اليتصم
 یرگلوي زیزه ايقات سرنيدرموقع تحق: " کنمی رو هم اجرا میک اصليضمنا . ت ندارهياهم

" بله "ی شود و اگر براید، خطر از شما دورميگفتن باال ببر" نه "یشماست اگرسرتان را برا
خوام گلومو يگفتن م" نه"و من با .  رودی شما فرومیزه به گلويد سرنياورين بيگفتن پائ
  ."زه دورکنميازسرن
.  ابروانش را باال پراند و هردو سکوت کردند و در افکار خود غرق شدندی احساساتیرضا

چرت رضا پاره شد و .  صدا کردید و خشي رها شد به درمالیقتچه کنار رفت و ويکبار دري
ک خوشه ته يو بلند شد کاسه انگور را که . "تتو دارمي موفقیمن آرزو! قيرف: "به حرف آمد

  ."ه خورده انگوربخوري: "روز گرفتيآن مانده بود جلو ف
   ظهرهم سردلم موندهیغذا.  تونمی نم-

 درهم به فکر یافه اين گذاشت و با قي زمی اعتنائیا برضا چند دانه انگورخورد، کاسه را ب
ر با ي نصیدستها. شترشديش بيد و ناراحتي قفل از جا پریدن صدايفرو رفت و به محض شن



 

انگشتان درازش ازهم بازشد و در طرف درگاه قرارگرفت، سرش به داخل سلول آمد برق 
دا شد، يش پياي حیرسناک و ب آن چشمان تیشه هايرشيد و از زيروزپرينکش ازجلو چشم فيع

  !"ام تمبونتو پات کنم؟ي من بیخاي؟ می هستیمنتظرچ! االيد: " کرد و گفتیمکث کوتاه
  " ن چه طرزحرف زدنه؟ي؟ ایرآورديمگرسرش: "ت گفتيرضا با عصبان

؟ نوبت تو هم یخوني هم می ُکرُکریانت کرديمردکه خ: "د جواب داديو او با وقاحت و تهد
  !"شهيم
ن را ين مسئله که دارند متهميبه ا.  خواستند وقت تلف شودیرنمي، نوران و نص اصغریعل

 خواستند با فحش، با جنگ اعصاب و ی دادند، بلکه برعکس میت نمي کنن اهمیزجرکش م
 اصغرشب با یشترشود و عليه آنها را به زانو در آورند، تا بهره کارشان بيب روحيبا تخر

  .  برودی نظامیه فرماندار بیشتريل شده بي تکمیپرونده ها
 برلب ی آنطرف ترمنتظربود و پوزخندیگروهبان نوران که قدر. رون آمديروز ازسلول بيف

 راه -روز کدام راهيند في خواست ببیرون آمدند، نوران مياز بند ب. داشت با او به راه افتاد
اط يترکرد و با احت قدم ها را سست یدر سر دو راه.  کندی را انتخاب میا راه زغالدانيدفتر 

نوران با . اط رفتين به طرف درحي سنگی با ترسید ولي تردیروز بيف.  رفتیو منتظرانه م
  :داديم" قوت قلب" رفت و به او ی همراهش میخونسرد

  ." برگشتنت با برانکاره-
 یصدا ها. ن بار در ته راهرو را باز کردي ایول.... بازهمان پله ها و سالن و راهرو

نوران با حالت .  آمدیرون مي فحش از اتاق بی ضجه و صدای ناله، صدای صدا:یگوناگون
  !" برو تو: " گفتی تفاوتیب

 هم مچاله شده و به یکيستاده بودند و ير دستبند ايدونفرز. نه حمام شباهت داشتياتاق به سرب
د تا يکش ینش مي او افکنده و به زمین افتاده بود و تراب دست داخل حلقه بازوي زمیپهلو رو

ن اطاق بود، اعمال و يگروهبان نوران که ناظم و همه کاره ا. هوش بودنش مطمئن شودياز ب
  . رنظر داشتيان و سربازان را زيرفتار زندان

روزهجوم يکباره به فيدرد .  را با دستمال به آن بستیروز دستبند زد و وزنه اير به فينص
قش که يد تا پس از دو ساعت مثل رفست درد بکشي بایا مي نداشت ی چاره ایول. آورد

م از گروهبان نوران خواهش کند يا به عالمت تسليدرگوشه اطاق افتاده است از حال برود و 
 یگري کرد و دی اراده میکي متناقص که  یروين دو نيوجودش ب. ش را باز کنديدستها

  .بودرکرده يد، گي کشیش مي خویک به نوبه خود آن را سوي نمود و هر یمقاومت م
 آهن به یک سقف، با تسمه هاي، نزدیمنبع آب.  بودیکاريکمترکاشي اتاق تا ارتفاع یوارهايد
 عمود بر آن و دو پله باالتر از ی بزرگی، در آهنیوار نصب شده بود و عالوه بر در وروديد

:  آمدیروزداشت به زانو درميف.  آمدی ناله میزصدايکف اطاق قرار داشت که از پشت آن ن
 مقابله و پنجه در افکندن یارايو پوست و استخوان را با آهن قفل کرده بودند و آنها گوشت 

ف، مرطوب يآهن سخت، سفت و خشک و سرد و گوشت و پوست نرم، لط. با آهن را نداشتند
 حلقه باال یحلقه دستبند درگوشت فرو رفته بود و پوست دو طرف آن تا ارتفاع کلفت. و گرم
اه يانگشتانش سرد و س. "  شدیده شدن پوست ميف و پهن آن مانع بر لبه صایول. آمده بود

 و مفصل یه به استخوان شکستگي شبیمچ و کتف ها دچار درد.  کردیشده بود و مورمورم
ه ها و شکم پرآش ي ریفشار دنده ها رو. اد تا حد ازهم گسستن شده بودي زیدگيها دچارکش

چشمانش قرمز شده بود و . دن کرديع به نال شروینفر روبروئ. دن کامل بوديمانع نفس کش
. مه باز و نوار آنها متورم شده بوديپلکها ن.  داد که درد در آن منعکس بودی را نشان میحالت

 که مقدمه از ی مخصوصیجي رود و دچار گی میاهي شد که چشمانش دارد سیاحساس م
ناله را . ش نبوديحال یزي نداشت و چیزيگر کنترل نداشت و چيد. حال رفتن است شده بود

وار يش کم کم سست شد، شانه را به ديپاها. ان گفتن افتاده بودي داد و به هذیار سرمي اختیب
" ترق "یک ها صدايبرخورد کاسه زانوانش با موزائ. ن افتاديه داد و آنرا سراند تا به زميتک



 

نوران . نشودن ولو ي زمیسرباز مراقبش او را نگه داشته بود تا رو.  دادیخشک و مقطع
:  به صورتش زد و به سرباز گفتیده محکميره شد، کشيبه چشمانش خ. کنار او رفت

  !"چه سک جون بود: "و افزود!" دستاشو واکن"
  ."نا هفتاد جون دارنيا: "  گفتی رعشه آوریتراب با شاد

 رفت و مشمول لطف نوران ینداشت تا زود ترازحال م" هفت جان: " خواستیروز دلش ميف
.  کردی احساس میشاني درشت عرق را برپیس شده بود و دانه هايتنش خ.  گرفتیرمقرا

!"  وآآخ: "رون آمديش بي از گلویمه تمامي خشک نین کوفت و صدايش را به زميچند بار پا
سرش به چرخش افتاد، همه . شد" ق "یل به صدايرکرد و تبديش گي گلویتو" خ"حرف 

 ی و قهرمان شدن در او وجود داشت و نه توانینمائگر نه حس خود يد. زها فراموش شديچ
 دور مچ ها، داشت محو ی دو حلقه فوالدیواليم قاطعش دربرابر هيتصم. ش مانده بوديبرا
 که هنوز یهوشي و بیارين هشيدر برزخ ب.  رفتیان فرو مي از درد و هذی شد و در ابریم

 یر شکنجه مير اعدام بهتر از زيت ی را در پایسر بلند:  کرد معتقد شد کهیدرد را احساس م
و .  دادندی پرعذابش خاتمه میبه زندگ" رخالصيت"ک ي کرد با یآرزو م. توان حفظ کرد

 یهوشيمه بيال کرد که در آن حال نيروزخيف.  کشتی خود را می توانست بنحویاگرم
 پله ید او را روي چشمانش را گشود دیوقت. دي نفهمیزيگر چيو د!" یوآ آ: "دي کشیاديفر

ن عکس العمل حرکت دادن ياول: ر دو طرفش نشسته انديداخل اطاق نشانده اند و نوران و نص
ک بود دوباره او يد در شانه راست شد، که نزدي شدیجه اش احساس درديش بود که نتيدستها

گروهبان نوران کاغذ و . دن و به خود آمدن نداشتي به خود رسی مجالیول. را ازحال ببرد
 شوم که یمتعهد م: "نوران خودش نوشت.  کردیروزکار نميدست ف. کرده بود حاضریمداد

  !"امضاء کن: " و گفت."  به سوآالت بازجو جواب مساعد بدهم
.  قوتش آن را امضاء کردیده با دست لرزان و چنگ شده و بيروزدرمانده و زجر کشيف

" معقول"دادن جواب د قوا بدست آورد تا دوباره از ي تجدی براین بود که فرصتيقصدش ا
علت .  عوض شدیا به عبارتيمش متزلزل شد و يدرمواجهه با بازجو تصم. ديامتناع نما
 متوسل ی اصغر کمتربه خشونت ظاهریعل.  بازجو نبودیده خشونت ظاهريرعقييتزلزل و تغ

 گرفت و تا گروهبان نوران، ید اعتراف ميع و تهدي، تطمیق زبانبازيشترازطرياو ب.  شدیم
دان ي دانست که خودش وارد می نمیر فرمانش بودند ضرورير و سربازتراب زيز نصسربا
م يرتصمييزه تغي انگ- او گذاشته بودیون اثرخودش را روياف. ن کار را هم نداشتيه ايبن. شود
، روشن و صادق افراد هم حوزه اش بود که ی از اعترافات منصور، خانیدن قسمتيروز ديف
.  درهم شکستیمه شکسته او را بکلي آنها مقاومت نی بازجوئی اصغر با ارائه برگ هایعل

  . کردی حکم به انکارنمیچ منطقيگرهيد: به قول رضا
. یکيل حوزه و بحث تئوري، تشکیت در سازمان نظاميعضو:  اصغریآنها به چهارسوال عل
فشار دستبند . دندداده بو" مساعد" جواب یات حزبيت و خواندن نشريپرداخت حق عضو

ده بود ي که شنیده بود و ضجه هائي که دی که شده بود، مناظریر، اهانت هائي، تف نصیقپان
ف از يح! کشتيآخ کمرم ش: " اصغریبنده و سازکار علي خوشنوا و فریهمراه با زمزمه ها

 تو ی و در الله ژار بگردینکه روغن بژني ایاتو به جاي شی نکن که موهایکار! تيجوون
خودم کارتو ! ره زن تنها بمونهي نکن پیکار! شوژهيدلم واشه مادرت م! ید کنين ژندون سفيا

روز به چهارسوال بازجو جواب مساعد داد و رفت يهمه دست به هم داد و ف!"  کنمیدرش م
 .ديخواب" راحت"گنج سلول سرش را گذاشت و 

 
دش و يدن او بلند شد، بوسيدد به محض ي کشی تلخ انتظار میشب شده بود و رضا که با اندوه

  !"مردم انتظار از: "گفت
 رود ی قاطع میاو به رضا گفته بود که با اراده ا.  دچار شده بودی خاصیروز به شرمندگيف

و حاال پس از گذشت پنج ساعت زنده به سلول . م نشوديرد و تسلي بمیکه شکنجه بشود، حت



 

 ی حلقه هایاو ابتدا جا. س شده بودحيده و دستانش چنگ و بيبرگشته است و فقط رنگش پر
ن ها از رضا يدن آستين کشي داشت با پائی و سرخیاهين سي بیدرپوست رفته را که رنگ

  :  زود سردرد دلش بازشدی کرد، ولی میمخف
 که ی از آنهائیم شوم، وليق اول تسلي خواستم همون دقایاد بود که مينقدر زيفشاردستبند ا"
 در یگريز دير از اراده چيغ. دمي کردند خجالت کشی مقاومت میهوشير دستبند تا سرحد بيز

ترسو و کم طاقت رو "من " من شجاع و پرمدعا. "د که برضعفم مسلط بوديوجودم سرکش
ن يد ايشا.  کنهی داشته باشه درد و بهترتحمل میانگارآدم هر وقت همدرد.  کردیمسخره م

 بشه و یف تر معرفيگران ضعي از د خوادیچکس نمي داشته باشه که هیموضوع جنبه روان
 که یشه از دردي نمیدونه و راضي میک نوع شکست و کنفتي خودش ی رو برایزبون
شه يبشرهم.  شدی می قدرت نمائیزها براين، انگيهم. گران هم بدان مبتال هستند بنالهيد

 ین حس بقدري خودشو نشون بده و ای خواد برتریدرهمه جا و همه حال و به همه کس م
 اجتماع یاز طرف. ده ی قرارمیله خود نمائيدن رو هم وسي درد کشی که حتداره روين

شه درهم شکست و يزودترم را یشخص منفرد و منزو. کنهيدل مي داره که آدم را قویتيخاص
 و مقامت هم به جراتشترباشه ي که درخطر هستن بیهرچه تعداد افراد. به زانو درآورد
ات ين واقعي اهمه ازخودم نشون دادم   که من ازیمقاومت.  باال خواهد رفتینسبت تصاعد

 یراه هدف در: بودزرو هم فراموش نکرده يک چينکه ي ضمن ا، گرفتیه داشت و رنگ ميما
  دوطاقتو من که . تهي موفقی و شرط اساسیمان ضروريبزرگ و مقدس تحمل نا مال

 ."دونم یناهکارم کنم و خودم را گی میبارشکنجه شدن را نداشتم احساس شرمسار
 برادرانه ی بود با محبتکردهش را لرزان ي صدایگرفته ا ر که احساسات تند و ُگرضا
 کنه و نه جلو ی رو دوا می دردنه آشکارمطالب  ؟ انکاری داری چه گناهتو: "ش داديدلدار

 م تا موقع مناسبيدن به سندان نگه داريکوب یمشتها را به جا. رهي گی ما رو میدگيازهم پاش
:  گفتی روشوئیتو  ازیبازجوئ  ازبعد روزقمان شکوه يرف. مي مناسب فرود آوریو به جا
 شناسم و ی که من میاونهائ.... نجاي اآوردنن کردن و يها ارتشو دستچ ینکه تمام جانيمثل ا
چند . چکس هم موفق نشده انکارکنهي هیولشترشون مقاومت کردن ين بند هستند بي ایتو

 تونه یچکدومش نمي هی هم که دادیهائ جواب.... ن که شکنجه شدننفرهم به دروغ گفت
 کردن و حق یکيبحث تئور.  و روزنامه خوندنکتاب. ق کنهي تطبی باشد و با ماده قانونیجرم
ه يها مستوجب تنب ی ما نظامی هم فقط براتودهت درحزب يعضو. ستيت دادن جرم نيعضو
ا يست و ثاني نی توده حزب اشتراککشورحزب یوانعالياحکام د چون اوال برابر. هي یانضباط

 با جواب ده من تويبه عق. دهي کشورنرسیوانعاليدئت يا هيب مجلس ي بودنش به تصویرقانويغ
 رو یچ سري و هی نشدیانتيا خي ی مرتکب گناهشودبا قانون منطبق   اگری که داده ایهائ

  ."یفاش نساخت
 کردم که با دو دفعه ینم فکر. ه هستمخودم شرمند ضعف و عجز اوال من از": روزگفتيف

 ست درينان دارم قانون هم ابزارياطما يثان. م بشميتسل ن بره ويشکنجه شدن تمام جراتم ازب
ل ي تشکیها مبنا ن جوابي و ابکند خواهد یم  تا به سود خودش هرکاریه داريدست سرما
  ."بره یر اعدام مي تی خواهد شد که ما روتا پایپرونده ا
 ی دلخوشی و برای مصلحتیا خنده اش روح نداشت، نشاط نداشت، خنده ی ول،دي خندرضا
 خواهد ی هرکس مکه ی برابرهمان قانونیول. ته دل خودش هم قرص نبود. قش بوديرف

و .  دهدنشانف ي خواست خود را ترسو و ضعیترنشان دهد رضا هم نم دليخودش را قو
. مي شده باشیست ما مرتکب جرميالزم ن. هونيآقا دست یچيش و قير: " بحث گفتخاتمه یبرا

 و عالقه یاريدوارکرده هشي که منو امیزيچ. کنن ی تراشن و کلکمونو می میخودشون جرم
، مردم.  ونو تو پوست گردو کردهي آقای دست و پااندازهاست که تا ي مردم دنیبانيملته، پشت
 به حزب. دارشدنيال ب حا،ستن که چشم و گوششون بسته باشهي سال قبل نیست سيمردم ب



 

استن و يسل کرده ها و کارگران وارد يبا تمام تحصيتقر.  کمک کردهیليروشن شدنشون خ
  ."ک مو ازسرما کم بشهيگذارند ينم.  کننیب ميتعق اوضاع رو

 که انگارتوفان نوح شد یوس مي چنان مایگاه.  بودیرات شگرف روحيي دستخوش تغرضا
  .ستي نگریا مي قضابه کرد و یل ميز مسائل را تحليآم طنزیني با خوشبیاهگبرپا شده و 

 یکردند و عل ی را اجرا میکنواختي برنامه یزندان ن دوي شد و ای می و روزها سپرها شب
 را یکنواختيت برنامه ي عافور، تراب يدورتر، به کمک نوران، نص  چهل متریاصغرهم س

 داد و درقالب کلمات یم یازپرسل بيست پرونده را تحوي پانزده بی کردند و روزیاجرا م
 ی میان بازجوئيدرجر و اندازه مقاومت متهم را یوضع روح زي و استعاره آمیاختراع
  .نوشت

  
 آن را به یقدم زدن گاه کرد و ضمن ی میآورده بود و با آن باز  انگشترش را دررضا

 یخ به صداوارخورد که پاسي از سلول سمت راست به دین هنگام تقه ايدر هم.  زدیوارميد
ان دو ي شد و زندانیوار زده ميتقه ها از دو طرف به د. دا شدي پی تازه ایسرگرم. انگشتربود

تماسشان گنگ، نا . وار با هم در تماس بودنديق ديرون آمده بودند و ازطريسلول از انزوا ب
مه  شد و حوصله هیوارکنده نمين ارتباط از ديا" کاشف"رضا .  مشغول کننده بودیمفهوم ول

 او یتراب درسول را باز کرد و شبح دهشتزا. دي به دادشان رسیرا سربرده بود که حادثه ا
  "ني داریهوا خور: " قرارگرفتیجلو درگاه

: تراب با خنده زهره اش گفت. رون رفتن حاضرکردندي بی خود را برایان با خوشحاليزندان
  !" تو سلول"

  !" ی نو ظهوریعجب هوا خور! به آآآ "ارعکس العمل نشان داد ي اختیرضا وا رفت و ب
 یافه بزرگمنشانه اينه را جلو داده بود، قي در دست داشت سیديت که دسته کليگروهبان عاف

ون حواسشون جمع باشه يآقا: "  مزه گفتی بیبه خود گرفته بود، جلو سلول آمد و با غرور
  .رمراقب بوديو نصو خودش با تراب ."دم درو ببندنيرون سرنکشن واال دستورميکه به ب

ن باالتربود يم متر از زمي چهارچوب که نیش را روي نشست، بازوی درگاهیرضا رفت تو
 یره  نميش از ربع دايدرسلول  ب.  آتش زد و شروع به پک زدن کردیگاريگذاشت، س

نکه تراب پشت کرد رضا سرش يهم.  گرفتیوارقرارمي شد عمود به دی بازمیو وقت. ديچرخ
 سرش را داخل یست و فوريرآن راهرو را نگريرون برد و از زي، ازسلول برا در پناه در

رون يو دوباره به ب. "ی درگاهیم هم آمده تويتمام درها رو بازکردن، ابراه: " د و گفتيکش
  !"ميابراه: "د و آهسته گفتيسر کش
  !" آها: "  جواب دادن آماده کرده بودیم از قبل خودش را برايابراه

ت ي عافیرضا دوباره سرش را به شتاب به داخل آورد صدا.  شدیک ميزدنگهبان داشت ن
ار؟ يرون نيمگه نگفتم سرتو ب: " چند سلول باالتر گفتیازته راهرو بلند شد و خطاب به زندان

  !" نيباهاس تو سلول بپوس! نياقت نداريشماها ل
 ین شلوغيمرضا از ه.  خشک قفل بلند شدید و صدايو در را با فشار به چهارچوب کوب

  :استفاده کرد
  ؟ ی شدی  بازپرس-
  .  آره خود آزموده-
  ؟ی گفتی چ-
  .....رهيگي که بچه ده ساله خندش میه حرفهائي

تراب جلو . دن شديگارکشي سلول کشاند و مشغول سیرضا خودش را تو. و صدا قطع شد
ده .  دورشدست، سرش را جنباند و دوبارهي معطل شد، مضنونانه به داخل نگریسلول آمد، کم

 درآورد و به آن ی، پتو را به صورت متکائیرضا دمق از هوا خور. قه بعد درها را بستنديدق
راهن کرده بود و چون نامه همسرش يدن پي خنک داخل سلول او را وادار به پوشیهوا. لم داد



 

 شطرنج را حرکت ی هم که مهره هایوقت.  خوردین بود و خودش را ميرا نداده بودند خشمگ
م،  يلش کنيتعط: "مه تمام گذاشتي را نیسرانجام باز.  کندی داد حواسش نبود که چه میم

  . دن پرداختيگار کشيو به س." حوصله ندارم
 کرد، ی می خواند، داستانسرائید، آواز مي رقصی سرحال و شنگول بود، میرضا وقت

 شاد و با ستي بایروزهم ميف.  کردی زد و ورجه وروجه می آورد، معلق میشکلک درم
 ی کرد دلخورمی نمی با او هماهنگیحوصله باشد تا رضا سربه سرش بگذارد و اگر به علت

 شطرنج مثل برج زهرمار شده بود و لحظه به لحظه یاو بعد از باز.  کردیشد و قهرم
ر که چهار روز قبل يهنوز خبر صدور حکم اعدام سرگرد دکتر وز.  شدیشترميخشمش ب

شت يمه شب دي سه ساعت بعد از نیک نظامي شماره یدادگاه بدو: "بودده يانه به او رسيمخف
ر را محکوم به اعدام ين زيل جلسه داد و هشت نفر متهميه تشکيديدر پادگان جمش

 یش برايروز که فوت و فن هايف.  او را خورده بودی نشده بود و شادیش عاديبرا...."نمود
از .  افتادیاورد و به فکرآشتيرضا طاقت ن. قش کارگرنشد با او قهرکرديبه حرف آوردن رف
دو باره .  نشان ندادی او عکس العملیقش زد ولين راه رفتن با نوک پا به رفيجا بلند شد، درح
چانه او را گرفت و به .  او روبرو شدی تفاوتی به گوشش زد و چون با بیبرگشت تلنگر
و چون "  مثل بخت النصر! روآقا : " صورتش نگاه کرد و با خنده گفتید، تويطرف باال کش

 که برچهره اش نشسته بود زدوده یشد و غبارغميد داشت اخمش بازمي که ازمحاق درآیماه
کل درشت و پرگوشت، يس زندان با قد بلند و هيسرگرد کاووس رئ.  گشت که در باز شدیم

 گره .راهنش باز بوديخه پيدکمه .  جلو درگاه سبزشدیاباني کالهش چون غول بیسرطاس و ب
صورتش گل انداخته، لبانش . ن آورده بوديکراواتش را شل کرده و به اندازه دو بندانگشت پائ
سروان خمام افسرنگهبان، استوار .  نمودیمرطوب و قرمز و چشمانش سرخ و خمارآلود م

س افتاده ينگهبان که چشمش به رئ. ده بودنديت پشت سرش صف کشي و گروهبان عافیفراز
 کرد که دارد دستوارت را اجرا ی  وا نمود می ساختگیا تند کرد و با تالشبود آهنگ قدمش ر

کاووس که تسمه . ستي نگری زد و به داخل سلولها میچه ها را کنار ميدائم  در:  کندیم
 یون کاريآقا: "دي پرسی را آزاد گذاشته بود با سردیشلوارش را شل کرده و شکم پرچرب

  " ندارن؟ 
  ."مي فهمی ازش نمیزي کنند که چی سانسورمیا طوريدن يا نمي رو  ماینامه ها: "رضا گفت

  !" دمیارخوب، دستورميبس: "کاووس گفت
  ."  کننی میرون بردن اشکال تراشي بیبرا: "رضا گفت

  ! دمیدستورم. ارخوب ي بس-
  .ومده حالمونو بپرسهيکدفعه دکترنيم تا حاال يضي ما مر-
  ! دمیارخوب دستورمي بس-
   ....یا خور به ما ها هو-

:  گفتی بچگانه ایرضا با خوشباور.  اعتنا به صحبت او از جلو در گذشتیسرگرد ب
  ."ب در کارهياوضاع خوب و تحب"

ک کرد و صورتش يوار افتاده بود نزديک آجر به دي که به اندازه یو خودش را به خال آفتاب
 ی کرد و میتفاده م کودکانه از نوازش اشعه روانبخش اسیرا در آن قرار داد و با لذت

 یرون رفته بود و در کره اي بی خاکیاين دنيانگار از سلول و ازا. خواست آن را ببلعد
شه يد و بند هرانديخود را ازق.  کردیرميات بخش داشت آزادانه سي، رنگارنگ و حینوران

 .کردي مینه اش فروبرده بود و با آنها بازي سیانگشتانش را در موها.  رها ساخته بودیا
سطح خال آفتاب با .  بازمانده بود و چشمانش را بسته بودی مطبوع  و طوالنیدهنش به تبسم

شد تا به يجاد کرده بود دائم کوچکتر و کوچکتر مي پنجره ایله هاي که میاهي سیرگه ها
رضا سرش را با حرکت .  او را بپوشاند در آمدی توانست چشمهای که فقط میصورت نوار



 

 تلف شود که گروهبان ین پرتو آن استفاده کند و نگذارد ذره ايا ازآخرداد تيآفتاب حرکت م
  ! " نيوسائلتونو جمع کن: "  مقدمه گفتیت در را بازکرد و بيعاف

گر را منعکس يکدياز به وجود ي بود که نیدرنگاهشان ولع. ستنديروز به هم نگريرضا و ف
. لو بر داردي زیشه هاي ریاز ال استفاده کند و مداد را ی خواست از فرصتیرضا م.  کردیم
 یلونيک قاشق نايوان و يک لي دو پتو و یجمع آور.  رفتیت از جلو درگاه کنار نمي عافیول

  .رضا خسته شد و به نفس نفس افتاد. ديقه طول نکشيش از پنج دقيدن لباس بيو پوش
  !"نيفتيراه ب: "  که دردست داشت نگاه کرد و گفتیستيت به ليعاف

قش فهماند که مداد را برداشته يرضا با حرکت چشم و ابرو به رف. هرو اشاره کردو به ته را
ت به راهرو که يگروهبان عاف. تش خوشحال بوديگار گذاشته است و ازموفقي پاکت سیو تو

. ستادين دراي باز کردن سومید و برايچي و پنج پله باالتر از آن بود پیعمود بر راهرو قبل
ست و با عالمت دست و چشم يرون را نگريچه چهارم بيخ در از سوراینک داريچشم ع
  " چه خبراست؟: " ديپرس

  " دانمینم: " لب باال و جلو آوردن آنها فهماند کهینش رويرضا با لغزاندن لب پائ
 بلند ی همهمه و هلهله اید بردند، صدايقش جدا کردند و داخل سلول جدي رضا را از رفیوقت

  .ه صداها را گرفتيبق ی بسته شدن در جلویشد، ول
  


