
 

    ٣ -افسانه ما
  ی سروان عباسیريدستگ

  !حادثه نبود، آوار بود
  فروتن. غ

  
 اسفند و ٢۴دان ي رنگ جمس، پر از سرباز، از جلو باغشاه تا می ماشیون هاي از کامیستون

 یر نظاميستاده بود و چند غیگر ایکدیده به ي پشت سرهم و چسبیدان فردوسياز آنجا تا م
" یانقالب"و " نسل جوان" از طرف یندگیست، به نمايرانیادوچرخه سوار حزب سومکا و پان 

 یونها مي که نشانه استقالل کشور بود به داخل کامی سه رنگی کاغذیدسته دسته پرچم ها
ربع .  دهانه لوله تفنگ خود نصب کنندی از آنها را رویکیانداختند و سربازان دستور داشتند 

قه درست ي شد که با سلی سه رنگیبایار زي  بسیونها غرق درپرچمهايساعت نگذشت که کام
نقدر منظم و ید در کارخانه درست کرده باشند که ای کرد که آنها را بایننده فکر ميشده بود و ب

 بود ی گوناگونی رنگیرها و شعارهایده از تصويابانها پوشيوار خید. ک اندازه استیز و يتم
ن یان ايدر م.  داشتیان ميرا ب یا مطلبی داد ی را نشان میکه هر کدامشان منظره ا

 را با داس یر پرچم سرخی از تصاویکی.  داشتی مفهوم خاصیرها و شعارها چند تائیتصو
. انش سر برآورده استي آن را سوراخ کرده و از میرومندي داد که مشت نیو چکش نشان م

ش به  را با عالمت داس و چکی به سر که هر کدام بازوبند سرخیر دوم چند شبح کپیتصو
ام پا ي قیر رنگی تصوی را منفجر ساخته و درحال فرار بودند و سومیبازو داشتند و پل
 خواستند یان با در دست داشتن پرچم سه رنگ مینه چاکان بود که عربده جويبرهنگان و س

  .د را مستقرسازدی آنها بتواند نظام جدیندازند تا دولت حامي  خون راه بیجو
ن پابرهنگان بود که درچهار راه کاخ ستون ذوذنقه شکل ي همینباز و جایاد بود فداکاریبه 

 ی نظامیکیده به هم که ي چسبیمان و در چهارراه  فخرالدوله دو مجسمه برنزي از سیمرتفع
 یگریردیتصو. ده پرچم به دست، برپا شده بودیخه دری یرنظامي غیگریتفنگ به دست و د

ن پا برهنگان آن را ي از همیکیا مشت ی که گو دادی را نشان میدياه و سفي سی شطرنجیپتو
  .ان دهدیر پتو پاین حرکت به حکومت پتو و عمر حاکم زیده بود تا با ایدر

 کرد با کلمات درشت و ین را متوجه خود مین عکسها چشم عابری که در فاصله ایشعارهائ
زم يالیرامپرمرگ ب: " کردی میسندگانشان را خالی نوی نوشته شده بود و عقده هایخوانائ
ان يدرم" گانه پرست و منحله تودهيمرده باد حزب ب"، !" بانیمرگ برعوامفر" ، !"سرخ

 قشنگ و ی با لباسهای جوانیابان حکفرما بود صداي که درخیزي و هول انگیرعاديسکوت غ
چاره، خاک بر سر يمرگ برحزب بدبخت، ب" هم دنبالش بودند بلند شد یمد روز که عده ا

  !"توده
ن عده يان همياز م.  کردی عقده خالیرملي همه برپا کنندگان رستاخین جوان به جایبا ایو تقر
  !"می خری میدل و روده توده ا: "  شعاردادیجوان
خ زده و ی دادند سکوت یل ميشتر زنان و کودکان تشکياده روها را که بيت داخل پيجمع

ا از آغوش مادرش یمان و  از بالکن ساختی کودکی فرا گرفته بود و فقط گاهیچندش آور
و " رقيه بیآقا ! ه پرچم یآقا : " گفتیون سوار پرچم بدست ميخطاب به سربازان کام

ون نشسته، قنداق يمکت کامي نیسربازان کاله خود به سر، کوله برپشت، راست و خدنگ رو
 مردمک ی لوله آن را در مشت گرفته بودند و گاهین دو پا نگه داشته و بااليتفنگ را ب

اده رو يستاده در پیت اي جمعی که از الیرهگذران.  کردیا راست حرکت میچشمشان به چپ 
کسر .  داشتند و انگار اعتصاب نگاه کرده بودندی عبوس و درهمیافه هاي گذشتند قیم

.  نظرافکنندی پر از سربازیونهايا کامیان غرق در سالح و ي دانستند به نظامیخودشان م
 یابانهايست در خی بای طبق دستور میز ملي روز فرخنده رستاخآنها به مناسبت سالگرد



 

 که فاتح قافالنکوه و ی شهر، سواره رژه بروند، تا ملت به عظمت و قدرت ارتشیاصل
ن ستون ی ای کرد که تماشایننده تصور ميب.  ببرندیبان بود پیسرنگون کننده حکومت عوامفر

ن ی خواست نفرت و انزجارش را به ای به سهم خود میم شده بود و هرکسیپرهمهمه، تحر
ده يگرش چسبیکسرش کنار مجسمه گرشاسب اژدهاکش و سردی که ی هزاپا و دوسریاژدها

.  افسرده استی آلتی که ازغم  بیاژدها ا. ن بود نشان دهدی رستم آفریبه مجسمه فردوس
  .بلعدد و هرچه هست بی است تا به جنبش در آی که منتظر دم گرم خریخ زده ای یاژدها

 بلند ی مرداد از اوج اقتدارش سرنگون شده بود و داشت به پشت ساختمان ها٢٨آفتاب عصر 
ابان و مغازها طبق ي خیچراغها.  شدی وجودش هنوز همه جا احساس می کرد ولیسقوط م

ن یونها برابر دستور فرمانده رژه روشن بود و مردم ايو نورافکن کام" منتخب"دستور دولت 
 از جلو یسروان.  نام نهاده بودندی اجباری جا را چراغانی حال و بی رنگ، بینور ب
ما به طرف ياده شد و مستقي توقف کرده بود، پیده به چهارراه کافه شهرداري که نرسیونيکام
 که دختر یه چهره اي با سرگرد کوتاه قد سی پهلو-اده رو شاهرضايچ پياده رو رفت و پيپ
ده بود یون ديا بغل گرفته بود و سروان او را از داخل کامدرو و الغراندم شش ساله اش ريسف

 کرد برداشت، دخترک ی مینين را که بر سرش سنگيسروان کاله خود آهن.  کردیاحوالپرس
دخترک .  از سربازها را گرفت و به او دادیکید و پرچم يملوس سرگرد را با ولع بوس

ن دو دوست را ی چهره ایرغمغبا.  آن مشغول شدیشادمانه پرچم را گرفت و به تماشا
ره شده بود، يونها خياه و درشتش که به ستون کاميسرگرد ارسطو با چشمان س. پوشانده بود

 داشت یانگار درد. ره شديونها خيست و باز به کامی نگریعید سریچند بار دوستش بار با د
 ی تصنعش حالتي کردن نگرانیسروان که با مخف.  خواست آن را پنهان نگاه داردیکه م

  :شجاعان را به خود گرفته بود گفت
  ."سروان ابوالحسن را گرفته اند" 

تو : "دي پرسی دردآلودیکه خورد و با شگفتین چهره اش آشکارتر شد، يارسطو که غم سنگ
  !"؟ی دانیازکجا م

  ." نمانده که به گوش من نرسدی  موضوع آنقدر مخف-
ز آنطرف فکرش با دخترک ي و نی سرگرمین دو نفر برقرار شد و سروان براین اي بیسکوت

ش از هم باز ی شد و با انگشت سبابه و شست دو طرف دهان او را فشر تا لبهایمشغول باز
  "؟یآه هما جان، عمو رو دوست دار: "شود

   آره-
  ! پس پرچمتو بده به عمو-

 را  جاین خواهش بیگر اید تا عمو دينه فشرد و رو را برگردانيدخترک پرچم را محکم درس
اگر دهن : "دار شده باشد به دوستش گفتي بینکه از خواب گرانیارسطو مثل ا. تکرار نکند

  !"ميبازکنه همه ما رفت
قش ي ارسطو به رفینگران. ره شديونها خيار هما را دربغل فشرد و باز به ستون کامي اختیو ب
شد، چون ش آشکارتر یت موضوع برايشتر به فکر واداشت و اهميت کرد و او را بیسرا

خواه فقط ده نفرهمطراز داشت ین افسران آزادي بود که بیت داري ازمقامات مسئولیکیارسطو 
قش حق داشت که بارغمش را ي باشد و رفی توانست مسری او می بود که نگرانیعيو طب
ده ي اسفند رس٢۴دان يان مي میوالياهرنگ و هيآفتاب به پشت مجسمه س. ن تر حس کنديسنگ

ابان همنامش گسترده بود تا فرزندان خلف ين ابولهول را در سراسر خیم اه شویبود و سا
ن یرد، که فرمانده ستون فرمان حرکت داد و ايه خود بگیر سایون سوارش را در زيکام

ونها به غرش در آمد و سکوت يموتور کام. فرمان به سرعت در سرتاسر ستون پخش شد
 ید و برايسروان هما را بوس. ر هم شکست دیچائيابان را همچون زلزله بيز خينفرت انگ

 یوقت. ون رفتي کامیفشردن دست ارسطو از خود عجله نشان نداد و به سرعت به سو



 

ست و هردو یگر ارسطو را نگریکبار دیشه آن يون به حرکت در آمد سروان از پشت شيکام
  ...ون از چهارراه گذشتي برلب آوردند و کامیخنده فرو مرده ا
 یل هايس ستاد ارتش با سبيرئ.  گذشتندیدان بهارستان ميونها آهسته از ميشب شده بود، کام

 یابانهايستون به خ.  گرفتیونها رژه ميستاده بود و از کامیدان ايپهن و کلفتش در مدخل م
ن ي که خونش اسفالت را رنگیده ایده بود و نعش گاو سر بريک و خلوت جنوب شهر رسیتار

 گفت و سروان با یر مقدم مي به رژه دهندگان شادباش و خی نگونبختی قربانکرده بود چون
 خورد و تنه اش ی غوطه میزي به هم فشرده اش در فکر غم انگیچشمان خسته و لبها

  . کردی می عمودیون لرزشي کامی صندلی فنرهایهماهنگ با باز
  

  قسمت پنجم
  

 : به خانه رفت مادرش شتابزده گفتیروز وقتيسروان ف
 دارد و سفارش کرد که ظهر حتما منزل یش بهمن آمد و گفت کار واجبيک ساعت پی" 
  ."یباش

 کردند، یاب پسرش به خانه مراجعه مي بود که درغیغام رسان کسانيمادر که بارها پ
انش محسوس بود و ي درطرز بین نگرانیانعکاس ا.  نمودینقدر هراسان نمیچوقت ايه
 ی داشت و بیر عادي غی انگار بو برده بود که بهمن وضعاند؛ی نمای خاطرش را میشانیپر

روز فرو يقلب ف.  دادی خبر میشامد ناگواري او از پی و افسردگیموقع آمدن و دست پاچگ
  . صبرانه در انتظار نشستیخت و بیر

 یزان درخانه را کوفت و مادراو را به داخل اطاق راهنمائیظهر گذشته بود که بهمن عرق ر
ام ي که حامل پیده بود و مانند کسي پوشی رنگید و شلوار خاکستريراهن سفيبهمن پ. کرد
ات یخونه تو ازنشر: " نور دستورش را صادرکردی وحشت زده و بی باشد، با چشمانیشوم
  !" پاک کنیحزب

 بود که ی شد و مثل آدم شلی در لبها و صورتش حس میده بود و لرزشیبهمن رنگش پر
 که درصورتش یخته با هراسياد دهد و با وجود حسرت آمیران گیبخواهد راه رفتن را به د

 ی را که ظاهرا برای کند، جمله ای توانست آن را مخفی نمیچ تالشي زد و با هیموج م
 یم نميدرمبارزه حلوا تقس: " بر ترسش بود، برزبان راندیقش و درواقع سرپوشي رفیدلقرص

 یشامدها را با آغوش باز ميم و پی بوددهيز رو به تنمان ماليه همه چيکنن، ما از اول پ
  ."میریپذ

 یل ميه و تحلیک مسئول درجه اول در حوزه اخبارهفته را تجزیو طبق معمول که به عنوان 
ن بار هم برحسب یا" ران رو به افول استیسم درايالیآفتاب امپر: " گرفت کهیجه ميکرد و نت

قدر منظم، مطمئن و حساب شده است نیکارما ا: " کردینيش بيق حوادث را پيک برآورد دقی
  ."مي گذرانی خطر را از سر میکه به سادگ

 را به یب سراب گونه ایال خوش فري خواست خیو با تصورات درون ساخته خودش م
جه دلچسب و خوشحال ي، به نتیشگيت همي نه با قاطعیول. دیق نمایر دستش تزریعضو ز
 کودن، یدستگاه به اندازه ا: "دي رسیبود م که به اندازه برف تابستان کم دوام یکننده ا

  ."چ جا بند نخواهد شديکر است که دستش به هي درو پیسردرگم و ب
ا یند و ي بندد تا جراحت هولناک و مشمئزکننده خود را نبی که چشمش را میروزهم مثل آدميف

ل  خواست قبوی که داشت نمی خردانه ای بینيبد، با خوشبی خودش را بفریسالح کورچشم
 ی از بهمن بکند جواب سرباالئید اگرسئوالي ترسیکند که توفان درگرفته است و چون م

ان قرارگرفتن از ی درجری که برایدی با عالقه شدی کرد ولیبشنود درحرف زدن امساک م
   شده؟یمگرچ: ديد پرسی تردیاوضاع داشت با کم

  . کنهیب نمي عی کاراز محکم کار-



 

 ی که در مواقع حساس بیدونيم.  افتاده بگویهراتفاق: " گفتشترشده بود يروزکه جراتش بيف
  ."زخطرناک تري ازهرچیآطالع

بهمن که انگار با وجود دالئل روشن و قانع کننده، خودش هم به حرف خودش اعتقاد نداشت 
  :جواب داد

  ."مي دانی را الزم میاطيرافتاده اقدامات احتي  چون سروان ابوالحسن گ-
  سن چکاره بوده؟   مگرسروان ابوالح-
  !  رابط -
   الزمه؟ینهمه محکم کاریک رابط چقدراطالعات داره که ای  مگر-
 فوالده، اما ما از پاک کردن خونه هامون ی شناسه، ولیست و پنجاه افسررو میا دوی گو-

  .م کردي نخواهیضرر
  شود صحتیده ميران ولو رفتن دفتررمز شنيئت دبي هیري که راجع به دستگیعاتی شا-

  ندارد؟
  .ستیست، وضع عادي مهم نی چند نفر رو گرفتن ول-
  !ست؟ی وضع عادی که خبربدین عجله آمدی  پس تو با ا-

  "کتابها را کجا ببرم؟: " ديروزپرسيف. بهمن معترضانه سکوت کرد
  ! ليمنزل محمد اسماع

  ! کردن معافه؟یا ازمحکم کارین تنه و يل روئي  مگرمحمد اسماع-
  !" کجا؟یقراربعد: " ديروز پرسي برخاست که برود فیوقت. ج شده بوديبهمن گ

 ی بشوم ولید مخفیمن طبق دستور با: " ش آشکارترشده بود جواب دادیبهمن که لرزش صدا
  ."ليظهرشنبه منزل محمد اسماع

 توانست به خود بقبوالند یه نشده بود و نميروزهنوز توجيف. رون رفتيو ترسان ازخانه ب
. هنانش را خاکسترخواهد کردي هم میهن و اساس زندگيان استقالل ميده بن که افروخته شیآتش

د بتوانن سکان یرهبران با: " کردیت میدش را تقوي هم امیزي داد و چیاو به خود دل م
 ی که میله اي کرد تنها وسیو فکرم. رند و به ساحل برسانندي توفانزده را به دست گیکشت

 یتنهائ.  استیه منضبط سازمان نظامي توام با روحیزبت حی دهد مرکزیاریتواند آنان را 
 که با افکار وحشت ین تنهائی فراراز دست ای آورد و او برای داشت او را ازپا درمیکشنده ا
  .رون رفتي همراه بود ازخانه بیآلود

د دندان يده بود و مشغول خواندن کتاب سفي خبرازهمه جا دراطاقش درازکشیل بيمحمد اسماع
  : مقدمه به اوگفتیوزبريف. بود

 افسر را هم یتعداد.  شناسهیست و پنجاه افسر را میا دویگو.  سروان ابولحسن را گرفته اند-
  ...بازداشت کردن 
 کتاب را بست ی محو شده ایل با خونسرديروزتمام نشده بود که محمد اسماعيهنوز حرف ف
 که دراطاق برقرار یبال سکوتو به دن!" واخ، واخ: "ن عکس العمل را نشان دادیو کوتاه تر

  !"اء مظنون پاک کنيخونه تو ازاش" افزود یشگي و شتاب همیروز با همان خونگرميشد، ف
 سکوت یقه ايست و پس ازچند دقی،  او را نگری وارفته ایل با خونسرديو باز محمد اسماع

  گرفته ان؟ یسروان ابوالحسن را ک"د يو پرس!" ه الراجعونياناهللا و اناال! فاتحه: "گفت
  . ست روز قبليب
   خبرگذاشتن؟ی  چرا تا حاال ما رو ب-
  !د صالح نبودهی  شا-
  ! اعتنا؟ینقدربی ایعنی  -
  .د گذاشتی باین کار رو به حساب پنهان کاری  ا-
  !! عجب-



 

 افتاده به یتا حاال هروقت اتفاق: " خشک دو باره به حرف آمدیل پس ازسکوتيمحمد اسماع
ک یان يم با بيح خواستي درز کرده  و توضی اگرموضوع به شکلسکوت برگزار کردن و

حاال منو درست .  کردنیافته تلقیمسئله رو خاتمه ! ک تصادف محضیفقط : جمله کوتاه
  .ان بگذاریدرجر

د مشغول یران جديئت دبيه:  گفتیبهمن م.  دونمی نمیزين که گفتم چیش از اي منهم ب-
  .کارشده

 جزوه و کتاب از داخل ی و چند شماره روزنامه مردم و تعدادل ازجا بلند شديمحمد اسماع
  :روز به او گفتي برگشت فیوقت. چمدانش برداشت، به آشپزخانه برد و آنها را سوزاند

ارمان خواهد ي دراختیم اطالعات تازه تريش کنیداي ارسطو تازه به تهران آمده، اگر پ-
  .گذاشت

 دردناکش ینده را با تراژدیده و آی جهان نما دزرا درجاميل که انگارهمه چي محمد اسماع-
 . ازتاسف چهره اش را پوشاندی فرو رفت و غباریني کرده بود درسکوت اندوهگینيش بيپ

  


