
 

  ١١ -افسانه ما
   وزیری-عطارد -سيامک

  روزی که خبرآغاز 
  اعدام افسران توده ای
  به داخل زندان رسيد

  سروان غالمعباس فروتن
  

اجازه  ساخته بود، ستوان محمد جعفر سلول برقرار سرگرد عبداهللا ديکتاتوری خشنی را در
نکشيدن نمی  مقابل سيگار بخواند و چون در بکشد، ورزش بکند و آواز نداشت سيگار

اجازه  عبداهللا خواهش می کرد که به او از مظلوم وار  روزی چند بار، کندتوانست مقاومت
داد و محمدجعفر  را نشان می لطف بود سوراخ در وقت سر عبداهللا هر. کشيدن بدهد سيگار

  .می رفت و دودها را بيرون می فرستاد پشت در
 و جثه اش عبداهللا مرد پا به سن گذاشته ی کوتاه قدی بود که موهای سرش سفيد شده بود

  .عينک ذره بين درشت تر و برآمده ترمی نمود زير چشمانش در. بود کوچک و الغر
صورتش دراز و . پيشانيش بلند و پرچين، زنخش کمی پهن و دارای فرو رفتگی عميقی بود

رفته و بد ترکيب  دندانهايش ازهم در. هفته اصالح نشده بود موهای فلفل نمکی ريشش يک
 اغلب اخمهايش درهم بود و کمترمی.  و جلو دهانش روکش طال داشتبود و دو دندان باال

. کوتاه قد بود و صورتی پهن داشت، بينيش عقابی و پوستش سفيد بود  محمد جعفر.خنديد
زندانيان . شناختی الزم نبود انگار. صدايش با طنين و کمی کلفت بود. ريشش سياهی ميزد

رميدانستند و به هم اعتماد و عالقه داشتند و اين زندان همه خود را دوست و آشنای يکديگ
  .برخوردها و ديدارها برايشان فرح انگيز و لذت بخش بود

ورود فيروز به سلول جديد نگذشته بود که همه حرفهاشان را به  دو ساعت از هنوز
  : وقتی حرفها ته کشيد و خبرها مبادله شد محمدجعفر گفت. يکديگرگفتند

  ...."دولت دعوا کردنجناب سرگرد با گروهبان "
گربه رقصونی می  برای بازکردن در. آره: "خودش رشته سخن را به دست گرفتعبداهللا 

قبل کاسه صبرم لبريزشد، فحش کشيدم به  چند روز. اوقاتمون تلخ می شد کرد و هرروز
کشم تا دو دفعه اعدامم  من که اعدامی هستم تو رو هم می: عار و گفتم جون اين گروهبان بی

  !"شرم ن پخمه بیکن
عبداهللا با تبخرحرف ميزد و می خواست داستان کتک زدن گروهبان دولت را شرح دهد که 

  ." نشد و سختگيری هم بيشترشد البته گشايشی که درکار: "جعفر توی ذوقش زدمحمد
  . اما حرفی نزد،عبداهللا چشم قره ای به او رفت

  و به سوراخ درنگاه کنيم و وقتی هم کهما روزها کارمون اينه که بنشينيم: "محمدجعفر گفت
ريم و با  آهاشو درمی کنيم ريگ  ای ميارن بهش حمله میغذا، يا به قول جناب سرگرد طعمه

  ."خوريم احتياط می
البته : "و محمدجعفر گفت."   ريگ شکستههای منو يکی ازدندون: " عبداهللا با تاسف گفت

  . ا نگريستبازعبداهللا چپ چپ او ر." خودشو کرده بود عمر
پناه   عبداهللا گوشه سلول در،شب که گروهبان دولت کليدها را تحويل افسرنگهبان داد آخر
 محل چسبيدگی کاغذ آنها ،محمدجعفر را گرفت، دو سيگاربرداشت نشسته جعبه سيگار ديوار

. را با زبان ترکرد و لبه های کاغذ را با دقت ازهم جدا نمود و توتونشان را درقوطی ريخت
دندان به آن وصل شده بود ازالی  پوسته خمير ريتی که نوک مدادی وسيله نواری ازچوب کب

 کاغذها را روی جعبه مقوائی گذاشت و پشت و روی آنها را با ،درز پاکتی شلوارش درآورد



 

کش شلوارش را درآورد، نوشته ها را روی آن پيچيد و نخ نازکی  دقت نوشت، قسمتی از
  . رداخل ليفه کرد و تا نيمه راه ُبروشان بست و کش را با دقت د

 عبداهللا از ديدن چمدانش .صبح روزبعد گروهبان دولت با چمدان قهوه ای رنگی به سلول آمد
حضور دولت پتوئی به خود پيچيد، زيرشلوارش را عوض  خوشحال شد، آن را گرفت و در

رای کشيدن محمدجعفرب. های چرکش توی چمدان گذاشت و به او داد کرد و با بقيه لباس
راهرو جلب کرده   کبريتی روشن کرد ولی چيزی توجهش را در.سيگارجلو سوراخ رفت

.  به پشت درمی گشاندحس کنجکاوی، عبداهللا را.  شدکبريت دردستش سوخت و خاموش. بود
. ها را با دقت نگاه کرد گروهبان دولت لباس: "فر خوشحاالنه برگشت و خبرآوردمحمدجع

 پاکتی پيژامه رو نقطه به نقطه بيخ گوشش به هم ماليد و جلو روی درزها دست کشيد،
روشنائی گرفت وقتی مطمئن شد که چيزی الی لباسها مخفی نيست آنها را تو چمدون گذاشت 

  ."و به نگهبان داد
تا ازهفت خان رد نشه به دست خانم نمی : " بازشد ولی بعد با نگرانی گفتعبداهللا اول اخمش

  ."رسه
 کش زيرشلوارش را که تازه آورده بودند بيرون کشيد، کاغذی که درون ،رفت و پناه ديوار

: وشحالش کرده بود، طاقت نياوردچيزی خ. آن پيچيده شده بود بازکرد و مشغول خواندن شد
 رو اسيرگرفتن و شايعه که اونارو ئیآمريکا يه عده افسر! چينی ها شيرين کاشتن! رفقا"

  . اعدام کنن اونهام تالفی بکننگروگان نگه داشتن تا اگر ما رو
به .  همبستگی رو بايد عمال نشون داد.اينو ميگن همبستگی: "و بعد با شادی رويا بخشی گفت

  .اون چشمای کج تونو برم! به به به به 
شادی شد و هيجان زندانيان لحظه به  از سلول لبريز. و نامه را دوباره خواند و پاره کرد

عبداهللا خواهش . را نگريست دوباره با بدگمانی داخل سلول نگهبان. لحظه اوج می گرفت
  ." ممکنه مظنون بشن! تر رفقا يه خورده يواش: "کرد

  ."های ديگه هم برسونيم خبررو به سلول: فتمحمدجعفر گ
   چه جوری ؟-
  . به ديوارمستراح بنويسيم-

باطمون با بيرون لطمه کنه و احتماال به ارت و جلب می توجه پليس اين کار: عبداهللا مخالف بود
  . زنه و مزاحم خانواده ها ميشنمی

 ها خبررو بنويسيم و موقع مستراح رفتن تو سلول: فکرديگری به نظرمحمد جعفررسيد
  .بيندازيم

  .ها مانع اجرايش بود تربود ولی مراقب و سختگيری نگهبان اين پيشنهاد معقول
من هفته آينده به خانم می . ارتباط بگيريمعبداهللا عقيده داشت که ما بايد ازطريق ديواربا هم 

  .رسو برام بفرستهنويسم الفباء ُم
: خيلی زود و ساده انجام شد افتادند و اين کار" مرسی"به فکراختراع . حمدجعفرصبرنداشتم

درنتيجه برای . دوضربه متوالی عالمت پنج ضربه. الف يک ضربه ب دو ضربه الی آخر
  . و دو تک ضربهآخرين حرف الفباء شش دو ضربه 

با به زمين انداختن ليوانش توجه نگهبان را جلب  راه روشوئی محمد جعفر صبح روزبعد در
خليل : "دوانه توی سلول پهلوئی انداختکرد و عبداهللا کاغذ تا شده ای به بزرگی يک تخمه هن

. و با وجودی که به سرعت ازجلو سوراخ رد شد حمله خليل را به طرف کاغذ ديد" وردار
 ساعت به ديوارمی چسبيدند و با هم ٣ تا ٢ارتباط برقرارشد و زندانيان دوسلول روزی 

  . با هم درتماس بودند٢۶ -٢۵ -٢۴ -٢٣ ظرف دو روز سلولهای .حرف می زدند
داخل خميردندان برايش فرستاده بودند با آنها و چوب کبريت  عبداهللا که مقداری مغزمداد در

بود و  مشکل تر) باالئی (٢٧ولها انداخت ارتباط با سلول چند مداد درست کرد و داخل سل
  .بگذرد" رسُم" نتوانست افراد آن را درجريان عبداهللا ازطريق ديوار



 

ضربه ها برای آنان نامفهوم بود و با کوبيدن چند مشت و لگد به ديواربی حوصلگی خودشان 
تماس ) ٢٧سلول ( اسماعيل يبی می خواست با سرگردعبداهللا با اشتياق عج. دادند را نشان می

هميشه گوش به زنگ بود و درست درلحظه عبوراسماعيل مطلب را می گفت ولی . بگيرد
اين مدت کوتاه يک کلمه هم  يک پنجم ثانيه بود و در از جلو سوراخ کمتر از زمان عبور

ه  عبداهللا با سرگرد اسماعيل و سرهنگ اکبرهم حوز.رسيد ازحرفهای عبداهللا به گوش او نمی
جای اسماعيل معلوم بود ولی ازاکبر . خواست به هرترتيب شده با آنها تماس بگيرد بود و می

را شنيد و برای جلب توجه او  عبداهللا روزی ازپنجره صدای آوازاکبر. و سلول او خبرنداشت
اکبردربندی بود که سلولهايش روبروی . و پيدا کردن سلولش شروع به آواز خواندن کرد

اين دو نفرعصرها . عبداهللا بود و حياط وسيعی اين دو بند را ازهم جدا کرده بودسلولهای بند 
يک روزعبداهللا ضمن آوازخواندن رو به . درموقع معينی شروع به آوازخوانی می کردند

  ! " اکبر: " پنجره ايستاد و با صدای بلند گفت
  !ها 

  )بيا باال  ( Montezمونته  
پشت ميله ها ديدند که نگهبانان  قط شبح يکديگررا ازف. و خودش روی دوش محمد جعفررفت
صدای گلنگدن ازپشت بام روبرو بلند شد و بدنبال آن . داخل حياط و پشت بام متوجه شدند

  . فحش به سوی دو پنجره سرازير شد رگبار
  

. باال پرت کرد که استخوان مچ و آرنج دستش صدمه ديد عبداهللا خودش را طوری با عجله از
پنجره را با گچ عالمت  داخل حياط زير سربازی از. م گرم ازاطراف بلند شدصدای گر
چند دقيقه بعد صدای پاشنه های ميخدار درراهرو پيچيد، درسلول به سرعت بازشد و . گذاشت

رئيس زندان، معاونش، استوار فرازی و گروهبان دولت با شالق و دستبند جلو درگاه 
کرد و پس ازمکث  اخل انداخت، زندانيان را وراندازرئيس نگاه خشماگينی به د. سبزشدند

  کی بود؟: رعب آوری پرسيد
  !من:  عبداهللا جواب داد

  :و سپس به سروان خمام توپيد. " پوستو می کنم: رئيس که ازعضب می جوشيد گفت
دستوربدهيد گروهبان دولت و نگهبان داخل بند و . تقصيرتوست که اينها اينقدر پررو شدن

  .شالق بزنن
بريد سلولو "رازی و گروهبان دولت دستور داد سروان خمام به استوارف. و خودش رفت

  ! بگردين
سيگار، . لباس تن زندانيان با دقت و بطورموهنی بازرسی شد. زيلو و پتوها بيرون ريخته شد

خمام با صدای . ليوان و قاشق آنها را گرفتند و به داخل سلول بدون پتو و زيلو فرستادنشان
  ! "اگر جلو پنجره ديده بشين به مسلسل می بندم: "  اش خطاب به زندانيان گفتگرفته

کف سمنتی و مرطوب سلول درهوای سرد آذرماه چندک  ها را پوشيدند و در زندانيان کفش
 .زدند

 
عبداهللا بعد ازشام با زمختی هميشگی پس زانوانش که پتوئی رويشان کشيده بود نشسته بود و 

سلول درسکوت فرو رفته بود .  که امروزبرايش آورده بودند ور می رفتبا زيرشلوار تميزی
دستهای عبداهللا درزيرپتو وول . می کرد و روياهای خودش سير و هرکس دردنيای افکار

. داخت زير عينک به آنها می انميخورد و گاهی بی آنکه سرش را تکان دهد نگاهش را از
حرکت  غذ لوله شده کوچکی را گرفته بود بیکش را از ليفه بيرون کشيد، دستهايش که کا

شد و جان ی زمختی چهره اش داشت زايل م. نامه کوچک بود ولی خواندنش طول کشيد. ماند
 زير اين بار شعفی که موقع خواندن نامه ها از. آن را کينه ای مرموز و نهانی می گرفت
ی روی زانوان جلو پتو. راست و خدنگ نشسته بود. ماسک چهره خشنش بيرون ميزد نداشت



 

 پشتش را به ديوارچسباند و سرش را مثل اينکه بخواهد به پشتی ،سينه اش پرده کشيد بود
دوباره لب پائينش را گازگرفت، دندانهای . مبلی تکيه دهد به عقب برد و به ديوارگذاشت

آسيائيش را به هم فشرد، عضالت دو طرف فکش باال آمد و فرو رفت و پوست روی آنها 
چشمانش با سماجت به پتو خيره ماند، يکبار نگاه ممتدی انداخت، کينه ای . طم بازماندازتال

انگاردرد بيدرمانی . غرورآلود همراه با خونسردی کرخ شده ای درنورچشمانش متالطم بود
که قسمتهای حياتی و حساس بدنش را فراگرفته بود به طورمرموز و مبهمی به هم سلولهايش 

عبداهللا . سکوت بهت انگيزی درسلول برقرار بود. سرايت کرد و به روحشان چنگ انداخت
رد اين گرگ مزور همه گوسفندی َب: " دوبار سرش را آهسته تکان داد و تمجمج کنان گفت

  ." نگرند  گوسفند ان دگرخيره براو می-وزر
بايد خودمونو برای خواند آواز ! خب؟ ديگه سرود نمی خونی؟: " و خطاب به محمدجعفر گفت

  : و خنديد. " قو آماده کينم
چشمانش . ديوار جدا نکرده بود خودش را از. خنده ای خشک و عصبی و مقطع!" هه "

   .دوباره درحدقه چرخيد و به پتو خيره شد
فيروز نتوانست " چی شده؟ : "ران فيروزگذاشت و آهسته پرسيدمحمدجعفر دستش را روی 

  . بی اطالعی کرد جواب دهد و با عالمت سر و دست اظهار
، متواضع و دارای لطافت اخالقی رخالف سرگرد رضا که مردی زود جوشسرگرد عبداهللا، ب

تودار، عصبی و رام نشو بود و بود و زود می شد رامش کرد و زيرزبانش را کشيد، خيلی 
  او جرات محمدجعفر را به مرور.نمی شد مطلبی را به سادگی اززير زبانش بيرون کشيد

خود  زايل کرده بود، يکی دوبار هم به فيروز پيله کرده بود ولی فيروزهنوزدربرابر او از
مبارزه . نبودداد و عبداهللا مغرور تا حکومتش را مستقرنمی کرد دست بردار  قدرت نشان می

فيروزآدم کنجکاوی نبود، ولی حالت . درجريان بود ای پنهانی ولی مودبانه بين اين دو نفر
.  آن شعرش، آن حرفش و آن نگاهش کنجکاوی هرآدم بی توجهی را برمی انگيخت،عبداهللا

! جناب سرگرد: " تنش ماليد و با احتياط پرسيدفيروزپيه يک جواب تند و سر بااليی را به
  "  شده ؟طوری

دوخت و با لحن مخصوصی جواب  عبداهللا کمی مکث کرد، چشمانش را به چشمان فيروز
  ! "ای: " داد
   ما صالحيت داريم موضوع رو بدونيم؟-
  .شما صالحيتتون ازهمه بيشتره.  تمام دنيا ميدونن-

فيروزداشت چيزی دستگيرش ميشد ولی دلش نمی خواست حدسش درست باشه و به همين 
درمانست ولی  خبری داروی مخدر دردهای بی گاهی بی. ت سوال ازش سلب شددليل جرا

  .خبری بهتربود برای اين زندانيان بدترين خبراز بی
ما آن شقايقيم که با : "ماده کرده بود به عبداهللا گفتفيروزکه خود را برای شنيدن خبرشومی آ

  !"داغ زاده ايم
  !" ردعطا، وزير ،سيامک. با سه داغ: " عبداهللا گفت

  !" اعدام شدن؟: "وزبا دستپاچگی عصبی پرسيدفير
را زيرشعاع خود گرفت ولی چون شديد بود احساس  جوابی نشنيد، دردی همه دردهای ديگر

 از. روح کينه توزشان دچارخلجان شد. کرخ شده بودند عبداهللا، محمدجعفر و فيروز. نمی شد
وح و جسم چنگ می اندازد و سرطان بردند و آنجا که ناتوانی به ر ناتوانی خود رنج می

و روح اين سه . حس و کرخ می شود وارآنها را دربرمی گيرد، انسان بی اراده، بی
. زهرکشنده ای داشت آن را می ميراند و آنها داشتند تسليم اين مرگ می شدند. نفرمسموم شد

 عبداهللا قطره اشکی الی مژه های محمد جعفرگيرکرده بود و. کرد هاشان سنگينی می پلک
شما هم بی پدرشدين، ! ای طفلکها: "بيده بود و با خودش حرف می زدچس رق به ديوار شق و



 

ديگه خجسته و آقا لذی باباشونو تو خونه نمی بينن که شبها ازسرکولش باال برن و انگشت تو 
  ." گوش و دماغش بکنن

 ن جستجو می کرد وبه حوله صورتش که به ديوار آويزان بود خيره شده بود و چيزی را درآ
درست ! نگاه کن: "يشه گره دار حوله را نشان دادو ر!!" به به : "يا می ديد بی اختيارگفت

  ." مثل بچه مه
گره و دنباله آن شکل بچه کوچلوی تپل و با نشاطی بود که شنل کالهداری به او پوشانده 

  .گره حوله شده بود عبداهللا مسحور. باشند
  "سه نفر؟ همين : " محمدجعفرپرسيد-
يادت به " : و بعد گفت. شته ولی اين رشته سردراز دارد خانم که اسم اين سه نفرو نو-

  !"خيردکتر
ليسانس حقوق شد . با چه زحمتی درس خواند. چه عالقه ای به خانمش داشت: " و ادامه داد

با پول قرضی سه سال .  حقوقش کفاف نمی داد.می خواست دکترشود. ولی قانع نبود
  ."نسه تحصيل کرددرفرا

بعد : " می خواست به صحبتش ادامه دهدعبداهللا که سرش را می جنباند سکوت کرد ولی دلش
 ، بودمهدراطاق آزمود:  گفت.بازپرسی تو روشوئی ديدمش سخت مجروح بود و تب داشت از

، اون جاسوسه ماری! قبل ازشروع بازپرسی سرگردی وارد اطاق شد و گزارش داد تيمسار
. بقيه حرفش را نزد.... و بعد.... اول ببريد بگا: آزمود به او گفت!  هم گرفتيممعروف را

حاال نمی دونم صحنه سازی بود يا به .  داشتم ازپا درمی آمدم.جنگ اعصاب عجيبی بود
  ."راستی خانمم را هم گرفتن

  !"خوب شده" عبداهللا افزود زخم معده هم داشت ولی حاال ديگه 
  !"خوب شد؟ ":داشته باشد پرسيدمحمدجعفربی آنکه توجه 

  !"با گلوله معالجه ش کردن .  آره-
رنج و عصبانيت مغزها را درمنگنه گرفته بود و  فشار. شب شوم برسلول سايه گسترده بود

هريک ازاين سه نفردردنيائی ازآالم و افکارپريشان فرو رفته بودند و دل مصيبت باران شده 
 ولی ، مدتی که معلوم نبود چند دقيقه يا چند ساعت است.مدتی گذشت. شان غم آجين گشته بود

. خيلی نا گوارگذشت و دراين مدت هريک به فکری فرو رفته بودند. خيلی ديرگذشت
محمدجعفر درانديشه مادرش، دو خواهرش، درانديشه معاش آنها و درانديشه سرنوشت 

کتر وزير و عطارد، و عبداهللا درانديشه همسرش، چهارفرزندش، انديشه سيامک، د. مبهمش
درانديشه شبهای خوشی که به مهمانی خانوادگی می رفتند و درانديشه آينده درخشانی که 

، خواست درگورستان افتخار دلش می. فيروزهوس مردن کرده بود. درتالش ساختنش بودند
 حس خود دوستيش آنقدر. همانجا که سيامک و وزير و عطارد آرميده اند مدفون گردد

او، از راه او و ازهدف او تجليل کنند و با اين  ود که می خواست بميرد تا مردم ازنيرومند ب
را داشت و  سينه اش کنجايش گلوله های يک جوخه سرباز. آرزو، مردن برايش چه آسان بود

سرش را بلند کرد و بی آنکه کسی را مخاطب قراردهد . شد  می پذيراآنها را با آغوش باز
  . "م وظيفه افتخارآميزهمرگ درراه انجا": گفت
 شايد صدای او نتوانست رفقايش را از. ا عکس العملی دريافت نداشتهيچگونه جوابی يولی 

: دو باره گفت. زياد نبود که حرفش را نشنيدند کرختی بيرون آورد و يا قدرت تفکرشان آنقدر
  ." افتخاربراين مرگ مقدس" 

  ."به هيچوجه جالب نيستزيستن فقط به خاطرمردن : "عبداهللا به حرف آمد
زنده بودن و هدفی نداشتن، زنده بودن و زانوانی خاک آلود : "فرمعترضانه گفتمحمدجع

  . " داشتن ننگه، احمقانه س
  :فيروزدلش می خواست به اين بحث دامن زند تا شايد وسيله شفای خاطرش گردد



 

ندگی می کنيم که مبارزه  بلکه برای آن ز،ما زندگی نمی کنيم به خاطرآنکه ازآن لذتی ببريم"
  ."کنيم و بهترين سربازان کسانی هستند که با علم براينکه خواهند مرد می جنگند

خواهم به  من ديگه چيزی جزکينه نيستم و فقط می: " که يکپارچه خشم شده بود گفتعبداهللا
  ."خاطرانتقام زنده بمانم

شد، انگشترش را درآورد و به و چون کم حوصله بود برای جلوگيری ازادامه بحث ازجا بلند 
زيرضربه  را تا نزديک در ديوارسلول اسماعيل چند ضربه زد و بعد راه افتاد و طول ديوار

می رسيد دهنش را به سوراخ می چسباند وبا صدای  وقتی به در. دوباره و سه باره. گرفت
د و مايوس و و بالفاصله گوشش را به سوراخ می چسبان! " اسماعيل: "  گفتنسبتا بلندی می
گرفت و چنان با شتاب و عصبانيت سراسرديوار  گشت و کارش را ازسرمی عصبانی برمی

وجود نگهبان  گرفت و با جسارتی شگفت بی توجه به خطر رگبارضربه می را زير
اسماعيل را صدا می کرد که گوئی کنترل اعصابش را ازدست داده است و با  ازسوراخ در

سرانجام حوصله . سلولش بکشاند است اسماعيل را به پشت درخو اين قايم موشک بازی می
  !"سيامک پخ پخ! اسماعيل: " را جلو سوراخ گذاشت و داد زداش سررفت دهانش

عبداهللا کمی تسکين يافت و . ازعکس العمل نگهبان خبری نشد. کشيد و فوری خود را کنار
به سيامک می : ها غرق درآالم و رنج. رفت فرو خسته و مانده زمين نشست و درفکر

سرزنده و . زنده دلی که صورتی درهم شکسته و دلی شاد داشت آن پيرسرباز. انديشيد
سيامکی که فقط سابقه مبارزه اش دو برابرسن دانشجويانی است که اکنون . خوشخلق بود

 دوبرابر سن دل افکاران و دو ،دو برابرسن محمد وفا. درسلولهای همين بند زندانی هستند
 او هميشه ؟آيا سيامک با آن رشادت و شهامتی که داشت چگونه پای تيراعدام رفت... .برابر

به ما درس می آموخت، درس مبارزه، درس شجاعت و شهادت به نظرش می رسيد که هم 
خون سربازشجاعی که . اکنون دارد ازسينه سيامک به تيربسته خون فوران می کند

خونی که تا قيامت خواهد .  به پا خواهد خواستازهرقطره اش صدها و هزارها سرباز مبارز
را آخرين باری که ديده  وزير دکتر. جوشيد و خاک را سيرآب و گلگون نگه خواهد داشت

نمی دانم : "آن فرصت کم توانسته بود بگويد  درنظرمی آورد که در- مجروح و تبدار-بود
و حاال نگرانی . " ستمخانمم را گرفته اند يا صحنه سازی بود درهرصورت نگران وضعش ه

  .او تمام شده است
. خواب اعدام و تيرباران: آن شب تا صبح همه اش خواب می ديد. عبداهللا نشسته خوابش برد

هائی خون آلود، خواب گورستان افتخاری که مرده هايش به زنده ها می  خواب خون و نعش
 خواب پيروزمندان خواب شکست خوردگان پيروزمند و. کنند خندند و آنها را مسخره می

  ........شکست خورده و
  

ولی ! " سيامک  پخ پخ: "کشيد و تا اسماعيل را ديد گفتعبداهللا صبح زود پشت درکشيک مي
! باننگه: " قرار بود و دائم داد می زدعبداهللا مضطرب و بی.جلو سوراخ رد شده بود او از
را  نگهبان عاجزشد و آمد در، عبداهللا ولکن نبود! "  صب کن: "صدای نگهبان بلند شد" ٢۶

 نيمه باز و جلو در" مستراح بياد  از٢٧بزارسلول : " بيرون رودبازکرد ولی نگذاشت عبداهللا
صدای پائی شنيده شد و عبداهللا خود را برای آن لحظه حساس آماده کرد و تا اسماعيل . ايستاد

و ازجلو سلول رد ! " اه: " و اسماعيل بی اراده گفت! " سيامک پخ پخ: " رسيد گفتمقابل در
  .شد

پيشامد هفته قبل و مجازات سه روزه بدون . به تکاپو افتاد عبداله برای تماس گرفتن با اکبر
عصرها زمزمه کنان قدم ميزد و بتدريج صدايش را . پتو و زيلو به سربردن کهنه شده بود

آمادگی  هللا ازکه عبدا روز يک. می آمد آنطرف حياط به صدا در اکبرهم از. بلند می کرد
حاال ديگه ! نگوئی يم. نگفتمت! آی اکبرم! بابا کرم: " اکبرمطمئن شد شروع به خواندن کرد

  !جان منی، عمرمنی، شيشه بابا را نشکنی



 

  چرا که شرم همی آيدم -به کوی ميکده گريان و سرفکنده رو: " و اکبردرجوابش خواند
  ! " زحاصل خويش

 خروش افتاد، مدتی سالنه سالنه درسلول قدم زد و بعد با عبداهللا درياس فرو رفت، ازجوش و
فرو  و به فکر. " اکبر اعتراف کرده: " خشمی دربند کشيده کنج سلول نسشت و زيرلب گفت

  .رفت
  


