
 

  ٢ -افسانه ما
  شک سازمان موحيکشف 

  هن دوستيافسران م
  فروتن. غ

  
 اشراف یها ابانير خیورک، و سایوينان نيها و کاخ نش بانک ت، مرکزیابان وال استريخ در
 ن  چراغي  و رنگی  با حروف  نورانتن جمالی ایکائی بزرگ آمریگر شهرهاین آن و دينش
مز، واشنگتن یورک تایويه روزنامه معروف نسر در چاپخان  بری  فلورسنت  و مهتابیها

 راه آهن  و اتوبوس،  یستگاه های، ای عمومیها در پارک دان ها و سري  میدر باال پست  و
  : خوردی به چشم میمجسمه آزاد ریفرودگاه ها و در ز

The discovery of a terrible underground organization in  
Iran army Alredy abou four hundred communistst           

officers have been arrested.                                               
ران، تا کنون در حدود چهارصد ی در ارتش اینيرزمیک سازمان موحش و مهم زیکشف " 

  "ست بازداشت شده انديافسر کمون
  

  به یزينشاط  و سرور شگفت انگران را با یا ن اخباریق ترين  و دقیله آخرين وسیو بد
رشده  در همه نقاط يق افسران دستگي رساند  و ساعت  به ساعت تعداد دقیاطالع  عامه  م

 ش نهاده بود و سهامیبه افزا  روین الملليبورس نفت در بازار ب.  شدیالت متحده پخش میا
ب الوقوع یحل قر م از هیوانه وار مبتال شده بودند  و متعاقب آن خبری دیداران آن به  نشاط

  . خوردیران  به چشم میمسئله نفت ا
 ین شبهه به وجود می ایخواننده ا  هریر بود که برای ناپذیهم جدائ  ازین دو خبر طوریا

   باشدیران مینوزاد مسئله نفت ا »کشف مهم«آمد که 
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ط يف خبرها، داشت محید  و تحریغات شديو و مطبوعات  با تبلیق رادیطر ران هم ازیدولت ا

 یالت چاپ ميبازداشت افسران را با عکس و تفص  آورد و خبریارعاب و وحشت بوجود م
ها را الغر   شد و آنی که چند روز بعد در زندان گرفته میهائ ها با عکس ن عکسیا. کرد
 را یعاتیها شا ن عکسیسه ایمقا. اد تفاوت داشت دی نشان میخته ایهم ر  دریافه هايو با ق

 زد و مردم را  یدامن م شتريب شده بود بیتکذ اء اموريله اولي وسیرسم که بارها و به طور
پشت  رشدگان دريد که با دستگي رسیجه مين نتی کرد و به ایبه  صدق گفتار آنها مشکوک م

ر ي خشن و غیبسته آن، رفتار  دریها ر زندان و سلولی قطور و نفوذ نا پذیحصار ها
  . شودی میانسان

٣  
ابان يدو طرف خ  دریزی تبریها درخت.  کرده بودندیسربازخانه را با دقت نظافت و آبپاش

به آسمان  ده و سري شد صف کشی می که به عمارت خوش ساخت باغ منتهینسبتا پهن
 سبز و با یها  برگبهشت بودیه دار ماه اردی که طالیمیم مطبوع و مالينس. افراشته بود

 دو طرف ی های آنان را همراه با زمزمه  جوی بهشتی لرزاند و صدایطراوت درختان را م
 جنوب روان ید و با سرعت به سوي غلتیزه ها می سنگریابان که آب نقره فامشان از رويخ

 در یروزه رنگي فیای سمت چپ که مانند دریزیجنگل تبر.  دادیبود، گوش را نوازش م
د در گوشه جنوب يخورش. دي بخشین  به چشم ها میري شی زد لذتیربازخانه موج  منه سيس

دان ي میه شرقيحاش در. دي کشی  جنگل از افق برخاسته بوده و از پشت درختان سرمیخاور



 

ده شده بود و يدان کشي در تمام طول میاه رنگيم  کم ارتفاع  کنگره دار سيوار ضخیمشق  د
 ی که معلوم نبود رویگروهبان جعفر.  زدی برق میزي با آنها چین هر دو کنگره و موازيب

  : کردیست غرغرميسخنش با ک
  ارن؟يف بیتشر مساريم تا تيبمون آفتاب منتظر رید زیبا ها چقدر   ما بدبخت-

  : کرد  به صدا درآمدی میآش  که خود را نخود هریشمیگروهبان 
  .رهي گیرو فحش نده آروم نم  و چند نفرره يراد نگیاد تا چند تا اي هم که می  تازه وقت-

 یه آدم حسابیشه يم. ستين کارها رو نکنه که فرمانده  لشکر نیاگرا: "  گفتیگروهبان جعفر
  ."رنيراد بگینه که فحش بدن، کتک بزنن و ای ایعالمت فرمانده. مثل من و تو

 اراده  به آنان  یبست نظم را برقرار کند، ی بایز که سرگروهبان گروهان بود و میعز استوار
  یها  که دندانی صدائیخنده  ب و پس از" ن؟ یآورد ريوقت گ شما دو نفر"وست و گفت يپ

  : ساخت افزودیان میزده و کج و کوله اش را نما دود
 کنه با  یال ميشتر، فحش هاشون آبدارتره و آدم خيچه درجه شان ب   فرماندهان هر-

  . طرفهیقاطرچ
  ."میري گیلشان نمیا فحش ندن و کتک نزنن که ما تحوت: "  گفتیشمیگروهبان 

  :  گنین، بهتون برنخوره ميببخش سرکاراستوار:  نق نق زنان گفتیگروهبان جعفر
    بود بهتریچه کمتر رو ش فرمانده و پس استر         هريپ

  " اديسرگروهبان، فرمانده گردان داره م: " توجه استوار را جلب کردیسرباز
و خودش به سرعت !. "  خودیبدو به جا": ها گفت  به گروهبانیبا دستپاچگز یعز استوار
  .دان شدي وارد می پل گذشت  و از گوشه شمال غربیرو  ازیافسر. گرفت صف قرار سر

 برآمده اش بسته بود و از ی  شکم کمیرو  محکم بریلي که کمربندش را خیمرد نسبتا چاق
آن   دریجوش وارکنگره دار که اکنون جنب وید ز ایک و کوتاهیبار اريمانند ستون بس دور
ن ينه اش باال و پائيشد و س دهانش باز. جلو و وسط آن قرار گرفت  شد جدا شد و دریده مید

پا  ه به هزاري شبیجاندار زيکه اکنون چ واریهمراه با آن، د  هوا را شکافت ویرفت، نعره ا
جلو  ن کند ويهماهنگ را از زم   وعیدست با دو حرکت سر د وهزاريشده بود به خود جنب

 یع به سویک حرکت سرین قرارداد و پانصد سر با يزم ارتفاع کمربند عمود بر بدن و در
  .دان گذاشته بود برگشتيآنجا پا به م از  که افسرییگوشه 

  
 او به عمل آمده بود به عالمت احترام متقابل دستش را ی که برایفاتیپاسخ به تشر در افسر

و چشمش را به  ده تر و تندتريها را کش قه چسباند، قدميانه را به شقي و انگشت مباال برد
ن ینه ها حبس شده بود و کوچکتريس ها در نفس. ستند دوختی نگری که او را میچشمان
 یواری شد و صف سربازان مسلح باز به صورت دیده نمي شنین صدائیده و کمتری دیحرکت

 افسر. ن نقطه نقطه و خط خط بود درآمده بوديپائ باال و  درکپارچه وی ارتفاع کمر که فقط در
  !" درود! گردان : "  به  صف سالم دادی بلندیستاد و با صداید ايدان که رسيبه وسط م

 تکان خورد یداشت کم نه و صورت قراري شکم و مقابل سیها که رو ها بازشد، تفنگ دهان
  ! "سرکار! درود: " ديچيفضا پ  دریبيو مهیغر و
بخش محبت ی پرتو شاد چشمان افسر.  کردیها با هم مبادله محبت م افه ها شاد بود و چشميق

 ین محبت ميو سربازان طن طرف افسر  دویها د و دلي پاشی سربازان میرا به سر و رو
قرار دهد و  ريشتر بتواند سربازان را تحت تاثين حال درنگ کرد تا بیا  دریاو کم. نواخت

 چپش دوخته شده بود ی بازوی رویکمیمرد چاق که درجه استوار. داد" آزاد"بعد فرمان 
  :گرفت و فرمان داد به صف قرار عقب گرد کرد و رو

  !فنگ ! پا 
ده  به  پنجه يپهلو و چسب ن رفت و کف قنداقشان دريع  پائیها با سه حرکت سر دوباره تفنگ

ف پشت سرهم قرارگرفته ی که  در سه ردیصفوف. گرفت ن قراري زمی راست روین پايپوت



 

 ازنظر گذراند و یکی یکیک شد و سربازان را یافسر به صف ها نزد. ستادیبودند ازجنبش ا
 صف بودند یماران روزانه که انتهايست به  بیزات آنان را نگري، لباس و تجهیوضع ظاهر

رش نکه ظاهین افسربا وجود ایا.  پادگان صادرنمودیسرزد و دستوراعزامشان را به بهدار
 داشتند چون ییه واخالقش آشناي به چشم  سربازان که  به روحی تند و خشن بود ولیکم

 یهاي گفتند و ناراحتی خود را  به او می که رازهای نمود تا جائی مهربان  و دلسوزمیبرادر
 ازاو ی خانوادگی خصوصیهای رفع گرفتاری برای گذاشتند و حتیان مي درمیخود را با و

 که دندان طمع ی دانستند که دربرابر فرماندهانی خود می او را مدافع و حام. خواستندیمدد م
ن دهقانزادگان ساده و یزکرده  بودند و کوشش داشتند که اي  مال و ناموس آنان تیبرا

ت را در آنها نابود سازند، يت و انسانيل خود سازند و شخصيپراحساس را زبون و ذل
ا با او حرف ی گرفت و ی قرار می در برابر سربازین جهت وقتيبه هم.  کردی میستادگیا
 ازآن از درخشش ی کرد که اثر ناشی  توام با آرامش خاطرمی زد سربازاحساس غروریم

 پادگان که یه و احدهاين گردان را با بقیا. دی تراویرون ميش به  بیمايچشمان و خطوط س
قراربود . اضر کرده بودند سان حی کرد برایتعداد افرادش جمعا از چهارهزارنفر تجاوزم

 را یه سربازي که چهار ماه خدمت اولی به افراد گردانی  دادن سردوشیفرمانده لشکر برا
  .دیايانجام داده  بودند به سربازخانه  ب

دا کرده  ي  را پی اخذ سردوشیستگی را پشت سرگذاشته تا شایادین سربازان حوادث زیا
 که یدا شده  بود، آنهائي درده پیري سربازگیها برا  که سر و کله  ژاندارمیاز روز. بودند

 ی افتاده  بودند و برایرين سربازگی شوند به دام ماموریا مخفینتوانسته بودند فرارکنند و 
که " فهيخدمت وظ"  که داشت به ی که بعدها به علت اسم مناسب و با مسمائیخدمت اجبار

ک یل شدند، تا کنون به يه سربازخانه گسدا کرد، بير پيي بود تغی مسمائیاسم نامناسب و ب
رقنداق  تفنگ ژاندارمها و ی زیريازروز دستگ. مورد که خوشحال شان کند برنخورده بودند

 خدمت یآنها را برا" یآمادگ" نه که مقدمات یارمامورمعاي افسر اعزام و اهانت پزشکیناسزا
 چپاندند و یون ارتشيمک کای  ی ساختند قرارگرفتند و بعد هرچهل نفر را تویفراهم م
رون آمده و درانتظارگرفتن يمات چهار ماهه  بي تعلیده و از صافيفرم پوشي که اونیچراغعل
رون پرت  شد و راننده دراثرداد و يون به  بي ازداخل کامی قرار داشت، درجاده خاکیسردوش

ند تا جسد ون را برگردايلومترراه  کامياد دوستان از ماجرا مطلع شد و باالجبارسه کیفر
او که استخوان ترقوه و ساعد دست .  را از وسط جاده برداردیمه جان چراغعلين و نيخون

، ساک، ی کرد با کوله پشتیها درد ميراستش در سه جا شکسته و هنوز محل جوش خوردگ
د و زودتر یاي کشد تا فرمانده  لشکربیزه و تفنگ انتظارميل، قمقمه، فانوسه، کالهخود، سرنيب

 هم یگری دی، دردهایدر و  قوچعلي، کتاب اهللا، حیچراغعل. ن افتخار برهاندیازعذاب ااو را 
قه يست و هرچند دقيدان سان و فرمانده لشکرنيدارند و فکرشان به سربازخانه، م

  :د داد بکشدیند، بای گویکباراستوارحسن که سربازان او را حسن شمرمی
  ".دميام مشت مالت مي م؟ حاالی کتاب حواست کجاست چرا وا رفتی بیآ" 

 ی مسلم است که تویست کجاست، وليبعد با شالق سراغ او برود تا حواسش را، که معلوم ن
دان سان است و انتظارآمدن  فرمانده لشکر يتا او بداند که درم!  ست، جمع کنديسربازخانه ن

ست که جزبا ق اينقدر عمید، چون اندوهش ایايرون بي که دارد بی کشد و ازعالم اندوهیرا م
داستان خدمت کتاب اهللا از آنجا . آورد" خود"  شود او را به یاستوارحسن نم" مشت و مال"

گراز ده  حرکت کرد، متجاوز از ی و نه نفر دیون حامل او و سي کامی شود که وقتیشروع م
 رفت یون به طرفش مي که کامی شهریاده به سويرزن پيرمرد و پي نفر زن و بچه و پیس

  :وهمسر کتاب اهللا افزود"  فهيم اداره نظام وظی ریم: "  گفتیپدررمضان م. ادندراه افت
  .مي کنیدن، پشت در خونه فرمانده لشکر رو ول نمي اگربدادمون نرس-



 

فه يد و جلو اداره نظام  وظين کاروان خسته، گرسنه و خاک گرفته به شهررسیسه روزبعد ا
د از آنجا راندند یاره، چند بارآنان را با تهدس ادي رئیبه دستورسرهنگ روحان: اجتماع کرد

  :ندگان خودیش ازاندازه بود موفق شدند نماي آنها که سماجتشان بیول
  .س بفرستندي را به اطاق رئی پدررمضان وهمسرکتاب اهللا  و مادر قوچعل-

 س من هفتاد وهشت سالمه و زنم ازهفتاد باالتر و چشم نداره، ي رئیآقا: پدررمضان گفته بود
  ...ه پسربود که ین يم، نان آورمون  فقط هميم بکني تونیچکدام کارنميه
م و درس يت کنيم تا پسرتو تربي کشیما دوسال زحمت م: " س نگذاشت حرفش تمام شوديرئ

  ."ی و افتخاربکنید خوشحال و ممنوع باشی هم بایليم، خیاد بدی بهش یشاهدوست
  : را ندارد گفتسي با رئییارویرمرد که معلوم بود توان رويپ

  ."میري می میآخه ازگشنگ" 
 ین مملکت کی ایتو! "  شعوریآخرآدم ب.  شن  واقعا درستهیرها خرف ميگن پينکه می ا-

  "د؟یريته ات بمی مرده که تو و عفریازگرسنگ
ن بچه رو معلوم یف من و ايجناب سرهنگ تکل: "همسرکتاب اهللا گفت. رمرد بند آمديزبان پ

  ".نين بچه رحم کنیارم بخورم به اي، نون ازکجا بی نه پولیدارم نه کس ین، من نه کاريکن
 ی سرش نصب شده بود و افتخارغالمی که باالیس اداره با اشاره به عکس قاب گرفته ايرئ

  !"میزداريم همه چیتا ما شاه دار!  شاهنشاه دعا کنی سالمتیبرو برا: " آن را داشت گفته بود
ستاده بود خطاب یس ايزرئي و صورت درهم شکسته اش جلو مدهي که با کمرخمیمادر قوچعل
  :به او گفت

. شوهرم بود، پسرم بود، نونم بود، آبم بود.  دستم بودیه بچه رو داشتم، عصاین يمن هم"
  ".ره زن رحم کنيجون مادرت، جون بچات به من پ

  !" دمیک عصا دستت میخودم ! رسگيپ: " سرهنگ درجوابش گفته بود
راس گفته : د و گفتي کشین اهللا آهيمادرع. ف کردندیرون آمدند و ماوقع را تعريندگان بینما

  ..."می داریم، آوارگیم، مرض داری داریم، گشنگی داریم، بدبختیزداريهمه چ
شان نان بود، هم آب یس را که هم برايون جواب قانع کننده رئيعت کنندگان کامی که مشایوقت

ن نداشتند که در ی جزاید شدند چاره ايه کس نومدند و ازهمه جا و هميشن" عصا"وهم 
ک  تل ی خاک و خار سنگ نزدیمه آسمان و روير خی  پشت سربازخانه در زیابانهايب

 آوردند منزل کنند و منتظر باشند تا سرپرستشان ی که ازآشپزخانه پادگان به آنجا میخاکستر
وار ی از دیرد پنهاني گیه مازآشپزخان" یقو" ره يک وعده جی که به عنوان ی آشیقالویبا 

د  ی بازدی برایفرمانده هنگ که روز. ک خود سازدیرون  بپرد و آنها را شريسربازخانه به ب
نها روز بروز یا! استوارحسن: " ده بوديد آمده  بود، ازسرگروهبان کتاب اهللا پرسیسربازان جد

  "شن؟يالغرترم
نها که یا. هیقربان ازپر خور: " ش را حاضرداشت گفته بودیشه جوابهاياستوارحسن که هم
 یمه افتاده جلو شکمشونو نميدن، حاال که چشمشون به پلو و خورش قیدرعمرشون پلو ند

  ".رن يتونن بگ
و به فرمانده ". ست، کاهدون که ازخودشونهيکاه ازخودشون ن: " ده بودیفرمانده هنگ خند
 یاد براشون سخنراني پادگان بیر از بهدارید دکترحري سروان بفرستیآقا: گردان دستورداد

  ." بکنهیبهداشت
ابان ي رفت، شبها بدون روپوش و لباس گرم دربی میزبود و هوا رو به سرديفصل پائ

نه پهلو يهوا سرد شده، بچه مون س: " ک روز به  شوهرش گفتیحاجر . دن مشکل بوديخواب
  !" کنهیم
  

  ."خاکسترا که گرمن، بچه رو تو اون ها بخابون! زن: " ش کرديکتاب اهللا  راهنمائ



 

  آش را از سربازیقالویروز با آن مواجه بود موفق شد   که هریکروز کتاب اهللا با اشکاالتی
 خورد و ی غوطه میافکار خوش  رفت دریروزمندانه مينطورکه پيخانه خارج کند و هم

 د دری آیذوق کنان به استقبالش م را بقل گرفته و خوشحال و یدن حاجر، که بمانعلیمنظره  د
 برخالف ی شد، ولیک می کرد و خندان به جماعت دورتل خاکستر نزدینظرمجسم م
ان يچند زن و مرد ازم.  ازجمع زنان بلند بودیوني شیامد و صدايشوازش نيانتظارحاجرپ

  ..."ینعلبمو" درگفت يمادرح. جمع بلند شدند و به طرف او آمدند تا خبر فاجعه را به او بدهند
  !" شده؟ ها؟ی چیبمونعل: " دياو وحشتزده پرس

نه چفت شده ي که از سی گرفته ای گفت، با صدای کند و رود رود میش را میکه موها حاجر
  !"شد بمونومون مرغ پر. " دي آمد، داد کشیرون مياش به زحمت ب

کس العمل  عیف مانده بود و حتيد، هاج و واج و بالتکلیرنگش پر. کتاب اهللا خشکش زد
ش ی ازگلوی آمد و نه صدائی ازچشمانش مینه اشک.  توانست نشان بدهدیش را نميعيطب

.  داشتی آش هنوز دردستش بود و اندک بخاریقالوین نشست و يمبهوت و در مانده زم
  ." عمرخودت باشدیبقا: "  دادید به او دلداری ورپری که بمانعلی با همان سادگیمادر قوچعل
پسرم، خدا دخترت و حفظ  کنه، اگر سرما برگشو : " اله صحبت او را گرفتدر دنبيو پدر ح

 ." شهيش سبزمیا باد شاخه شو شکست بازجایخشک کرد 
  . بردندیر بغلش را گفتند و سرجنازه کباب شده بمانعلیوچند نفرز

 شب بچهید. نه پهلو نکندي خواباند تا سی گرم می خاکسترهایچ اليحاجر شبها بچه را قنداق پ
رش ي الطلوع  به سراغش رفت تا شیدارنشد و مادرش عليد و تا صبح بيشه خوابيآرامترازهم

ان جمع زنان رو به قبله ي  سوخته درمی لته پاره های کباب شده بود و حاال الیبمانعل. بدهد
ز ين، همه چین عکسو داریس نظام گفت تا صاحب اي رئیوقت: "  زندیده و حاجر زار ميآرم
ومده ي قلمهام شکسته بود، نیکاشک!  خدایوا. میونستم که بچه کباب شده هم دار دین نمیدار
 من یگه خدای خدآآآ تو دیا.  خوردمی خورم توهمون ده می مینجا دارم گشنگیمن که ا. بودم
  !"  صاحب عکس باشی فرمانده لشکر و خدای، برو خدایستين
.  هفته قبل پدر رمضان سکته کرد.نان پشت پادگان بودين فاجعه جماعت خاکسترنشين دومیا

  یاوبچه ا! اد؟ي دونم چرا رمضونومون نمینم"د ي کشیاوسه روزانتظارآمدن رمضان را م
رمضون : "ده بود و او گفته بوديدو دفعه ازکتاب اهللا پرس. "ست که پدرشو درانتظار بذارهين

ن یانجام سران اسر. گرانتظارنکشدید که دیرمرد بگوي آمد به پیچکس دلش نميه" نگهبانه
 داشته، شور کردند و یدانيش سفین و ري شده بود و قوانیک واحد اجتماعیجمع که خودش 

 ی دراثر سهل انگاریراندازيدان تيرمضان در م:  ندیرمرد بگويقت را به پيقرارشد حق
 یغيفقط ج. ديرمرد احتماال همه ماوقع را هم نشنيپ.  فرمانده اش با نارنجک کشته شده است

  .ش تمام شدیبرا زيهمه چ ن افتاد ويد زميکش
  

 یده بود، فحشهاي که درده رواج داشت و از ژاندارم و ارباب شنیکتاب اهللا عالوه برفحشهائ
 حفظ تاج و تخت ی برایشتري بی دادند تا آمادگی هم درسربازخانه به او میگرینوظهور د

خارهرچه خره : "  گفتیم رفت یاو از جا درم" یکودن"هروقت استوارحسن از . دا کنديپ
 یکائیلرمستشار آمريکروز هم که سرگرد می" زنت... ن خمپاره تويهم! یديازجلو وعقب گائ

ک فرمانده کتاب اهللا يد به سربازخانه آمد، سروان بیمات گردان جديتعل د ازی بازدیلشکر برا
 یت دهاتسیدرست و ا! لر تو کونتين ميهم ريک: "نکه حواس او را جمع کند گفتی ایبرا

  !"زبون نفهم
 یماهه که برا ک دوره چهاری یط گر از همقطارانش پس ازید حاال کتاب اهللا  و پانصد نفر

ستاده بودند تا فرمانده یآفتاب سرپا ا ریت شده بودند باالجبار زيدفاع از تاج و تخت آماده و ترب
 یآمدن او که م هنوزازی را بدهد، ولید و به آنها اجازه و افتخارنصب سردوشیايلشکرب

ن، ي نبود و سربازان را که دو ساعت قبل از وقت معیست ساعت هفت آمده باشد، خبریبا



 

. دندي رسیدان حاضر کرده بودند همه خسته و ناراحت به نظرمي ازساعت پنج درمیعنی
ک قلم موپشت صف حاضر یو ) یگل ارض ( یک ظرف گل ُاخریسرگروهبان هر واحد با 

 مالدار چند ی لک شد فورا آن را رنگ کند و درپشت سر واحدهایبازن سريبود تا اگر پوت
ندازد فورا ين بيا سرگی خواست بشاشد و یا قاطریت به دست آماده بودند تا اگراسب يسربازپ

چند . دان سان به شاش و پشکل آلوده نشودين ميردم  و شکمش نگهدارد تا زمیت را زيپ
 یه درختیرسایده بود دورازچشم  فرمانده هنگ در زنفرازافسران هم که آفتاب ناراحتشان کر

 را یشان واقعه ای بود داشت برایاض که افسرشوخ و خوش مشربيسروان ف. جمع شده بودند
مسار ي کردم تی خودم را معرفیوقت. روز به دفترفرمانده لشکراحضارشدمیپر: "  کردینقل م

ن گفت يسروان غالمحس! " ستميننقدرم خری شناسم ایم: سرشان را بلند کردند و فرمودند 
سروان . " اد نگرفتهی کنم هنوز اسمم رو یر دستش کارمیخوش به حالت من دو ساله که ز

ه، ی ینه آقا رل چ: " ن گفتيسروان غالمحس" کنه ی می رل بازیگاه: " فتح گفت
  "اره؟ي بزنه و گندشو درنیشعورنداره تا حاال شده که حرف

 خواست به یمسار که ميم بود، تیم سرگرد کريکه مجلس ترحهفته قبل :  اض گفتيسروان ف
 زد ی حرف میت بدهد و به حساب خودش ساده و به زبان سربازي و تسلیخانم او دلدار

 یخودتم م! رهي میپدرتم م! شوهرت مرد: "و بعد اضافه کرد!"  گمیت ميخانم تهن: " گفت
 ترکش یازصدا!"  مرحوم کجاست؟د حااليدن مرده آمده بود، پرسی دیو انگار برا!" یريم

ست متر آنطرف یار به عقب برگشت و توجه فرمانده هنگ که دوي اختیخنده سربازها ب
 داشته ید همآهنگیزدرارتش ما بايهمه چ: " ن گفتيسروان غالمحس. ستاده بود جلب شدیترا
فرمانده هنگ .  کنهی در و تخته رو خوب با هم جورمیست وليخدا نجارن. باشد
 که یهرسرباز: ن گرفته بودند نطق کرد و گفت ي که تازه پوتی سربازهائیعصربراروزید

له يگ بیله ديب: " اض گفتيسروان ف!" رونياد بيش تنگه ازصف بی کفش هایش برایپاها
صحبت ها گل انداخته بود که . " ن فرمانده هنگو الزم دارهیاون فرمانده لشکرا! چغندر

 !"د سر واحداتونید؟ برینه قنبر درست کردقهوه خو: " فرمانده هنگ داد زد
  
 که به دستور فرمانده پادگان جلو سربازخانه گمارده شده بود، تا آمدن فرمانده لشکر یپورچيش

 همه جا مشهود بود و یجنبش و دستپاچگ. پور خبر را به صدا در آورديرا اعالم دارد، ش
 ی کرد تا برایش را صاف منه ايفرمانده پادگان س. هرکس به سرعت به محل خودش رفت

 که ضلع یابانين فرمانده لشکر وارد سربازخانه شد و در خيماش. فرمان دادن آماده باشد
 فاخر، یبه دنبالش چند سرهنگ با لباسها. اده شديستاد و او پی داد ایل ميدان را تشکي میغرب
ره امور، اقتشان در اداي رنگارنگ که مشخص کننده لیخته و نشان های آویل هايواکس

 یريسه شده بودند و او با ابهت امیشجاعتشان درجنگ و دانششان درکارها بود به دنبالش ر
ان افتخار داشت که يليسرلشکر گ. دان سان به حرکت در آمدي میش آنان به سويشاپيفاتح در پ

 بود که درمجلس یده اين افتخار پس از کشیالبته ا.  کندی میران فرمانروائیک چهارم ایبر 
 چون آدم فراموشکار و یول. ل نوش جان کرده بوديک وکی از دست ی ملیشورا

ش دشنام ها ین سرلشکر از باال دستهایا. اد برده بودیرها را از يبود همه تحق" یخونسرد"
 کرد و خود را بنده و خدمتگزار یر استاندار ُکرنش مي نظیانير نظاميده بود و دربرابر غيشن

برو : " کردی می گرفت عقده گشائیراد میر دستش ایوقت از افسر ز هر یول. دي نامیآنها م
 داشت و ی داد از او دست برنمی تا چند تا فحش نمیو در برخورد با درجه دار!" وزیپف 

  ".یالدنگ کون" ، "دبنگو: "  شدیآرام نم
تا رد يراد بگی زهرچشم گرفتن و عرضه نشان دادن ایو حاال خودش را آماده کرده بود تا برا

ش ي کرد و پس از فرمان پین عقده اش را سر فرمانده پادگان خالياول. دیپر جذبه تر بنما
! رهی دیليخ: " دان داد زديفات داده شد، از آن سر می احترام و انجام تشری که جهت ادایفنگ



 

ش فنگ کنند و همه از يش پیدان نشده برايد انتظار داشت هنوز وارد میشا!" ره ی دیليخ
  .زندترسش بلر

هوش شد ي بی و شدت خستگی که از گرمازدگی شد، به سربازی صف ها که رد میازجلو
: راد گرفتیده قدم آنطرف تر از فرمانده گروهان ادوات ا.  نکردین افتاد توجهيوبه زم

و او که ! " ؟ی خورید جوشان را خودت می زنه؟ شایچرا چشم قاطرات برق نم! افسر"
 که دهنه اسب یچند قدم بعد خطاب به سرباز.  ندادید جوابیو جیش میر دندانهایخشمش را ز

 که خنده فرو خورده یو وقت!" پسر، اسبو مثل آدم نگه دار: " را در دست داشت گفت
ش خودش ي مکث کرد تا قاعدتا پید کمید دی لرزی شکمشان میسربازها را که تفنگ رو

مادر قجبه : " ن سر سربازان داد زدناگها. ه کنديراد حرفش را توجی بکند و ایليه و تحلیتجز
ست ی بایله به آنها فهماند که منظورش خود سرباز بوده که مينوسیو بد" شهيها اسب که آدم نم

  .......ستد نه اسبیمثل آدم به ا
  
 را کردند یستند لباس ببوشند، انگار آدمينها بلد نیا: به فرمانده هنگ گفت. رادها ادامه داشتیا

 خود یو به رو!" مثل گداها: " راد گرفتی ایگری از سربازان قسمت دو باز! " یتو گون
را به دستور و اجازه او " گداها" ن ي همیکدست از دو دست لباس استحقاقی یاورد که سالين

  . فروختندیدر بازار م
 خودشان را به یاد کردند و وفادارید ی که سربازان جدیسان تمام شد و پس از سوگند

دا کردند و ازجلو عکس فرمانده ي را پیم داشتند، افتخار نصب سردوشاعال" صيشخص شخ"
  .ر بدست دو طرف آن را گرفته بودند رژه رفتنديتاجدار که افسران شمش

له ينوسیه آن روز را به سربازان استراحت داد، تا بديپس از انجام مراسم، فرمانده پادگان بق
د، يد، بزنيد خوش باشیبر: ستور دادت خودش را از خوب بودن رژه اعالم دارد و دیرضا
ند ی چون و چرا اجرا نمایست دستور را بی باید و سربازها هم که مي کنید، شاديبرقص
 کردند که یشگاهها برپا ساختند و درجه داران هم آنان را وادار می در آسای اجباریجشن

  .بزنند و برقصند
جناب سروان پنج : "ش مراجعه کردر آورده بود به فرمانده اي هم که وقت گیگروهبان جعفر

ن ی به ایو فرمانده که کمترتقاضائ"ن، یخوام بچامو ببرم قزوين، می بدیروز به ما مرخص
  . تشکرکردی او موافت کرد و جعفریده بود با مرخصي و صراحت شنیسادگ

  ."مي کنیم تالفي بتونیه روزی ما هم یکاشک. خدا عمرت بده"
او با .  داشتی وضع مشخصی و خصائل اخالقی ظاهر از لحاظ مشخصاتیگروهبان جعفر

 باد کرده اش که هنگام حرف یزان و لبهایصورت گندمگون، دراز و پرگوشت، غبغب آو
 یل هاي خورد، سبیرش تکان مید و انگار آب در زی لرزیزدن و راه رفتن مثل دنبه م

گار گرفته بود، يود سن آنها را جرم ديز که پائی ریخته، دهان کوچک، دندانهای و آویطانيق
 داشت، باال تنه اش را انگار در ی قد متوسطیجعفر.  کردی زود توجه را جلب میليخ

 یکالهش را که چرب. کنواخت بودین ياز گردن به پائ.  کرده باشندیزی قالب ریاستوانه ا
 اخمو ی و کمید و جدي کشین مي چشمها پائیرون زده بود تا رويسرش از لبه و دوره آن ب

 زد و به ی ذوق می شد توی گفتارش توام می و زمختی با رک گوئیافه عبوسش وقتيق. دبو
شان ي اعتنائی مغضوب آنها بود و مورد بین علت فرماندهان از او دلخور بودند و جعفريهم

 درجه یگاه.  گذاشتندیها را به عهده او میگارين و بي سنگیشتر کارهاي گرفت و بیقرار م
ن ی نبود ایاگر جعفر:  گفتندی میزي انداختند و با لحن مسخره آمیگر دستش میداران د
  ! " کرد؟ی می ها رو کیخرحمال

ست که کار ين نی مرد به ایبزرگ. شهيآدم از کار کردن کوچک نم: " داديو او جواب م
  ."ز انجام بدهينه که کارشو تمی رو بهش بدن، بلکه به ایبزرگ



 

 ی شد و می می وقت از دست سربازها عصبان درشت و مردانه داشت و هری صدائیجعفر
ت ینقدر من فالن فالن شده رو اذیآخه المصبا، ا: "  گفتیخواست به آنها پرخاش کند م

ه خورده مالحظه داشته یت کنم، خودتون یستم که برم ازدست شما شکاي نیمن کس. نينکن
  ."نيباش

  . کندین ميرد به آدم توه زد که انگار دایا حرف می ری ساده و بی بقدریگروهبان جعفر
 یچاخان و تظاهر کار آدما: "ده داشتيخودش عق. دیده بود که او تملق بگوی ندیهرگز کس
  . دنیاد باد مي خورن و هرجا باد بیه که نون و به نرخ روز ميه، کار اونهائیرو کلک و دو

   برادر از کس باک ی تو پاک باش و مدار ا
  گسن  زنند جامعه ناپاک گازران  بر

  
 بود که با نگاه یتي مرد پرکار، مهربان، راستگو و با شخصیاز نظر فرمانده گروهان، جعفر
 یحرف زدنش شاد.  کردیق می کردن تشویکي آورد و به نیحقشناسش انسان را سر ذوق م

ر ی شد، زید و فرمانده هر وقت با او روبرو می آفرید مي پراکند و امی می آورد، مهربانیم
  . گرفتیش قرار ميهرانر صفا و ميتاث
  


