
 

  ٧ -افسانه ما

  یشکنجه و بازجوئ
  یهن دوستي میتراژد

  سروان غالمعباس فروتن
  

  کي -بخش دوم 
 مشبک کوچکش که به چشمان یبا پنجره ها، ی اک طبقهي رنگ ی خاکستریساختمان سمنت

ن يدرآهن.  زدیآفتاب تابستان له له م ريز  دریزي ماند با وضع غم انگی میماران تراخميب
 چه شکاف دري دریدست.  پله ها به خواب رفته بودیک بسته اش باال رنگ با چشم پلیطوس

پله ها باال نرفته  ن بدرقه ازيمامور هنوز. شد داري جلو آن پدیزد و چشم خسته ا را کنار
رون يدش را بيرفت و رسي را به داخل پذی گفتگو زندانیشد و ب باز ک لنگه دريبودند که 

 ن در اول و دري بیميکمترونيدرسرسرا فاصله .  رفتد را گرفت ويرس گروهبان مامور. داد
ش را گرفتند و به يکاله، کراوات و سردوشها.  کردندید بدنيمشبک دوم بازداشت شده را بازد

ط يک بلي و یاليک اسکناس پنجاه ريب او يج در.  با سقف بلند راندندیداخل هشت بزرگ
  .دي نکشیمعطل کردن او دردفتر زندان طول. اتوبوس بود

 یش بازمي به رویگريد  پس ازیکي ین درنگين، بدون کمتريتو، متعدد و سنگ در  تویدرها
ش آغوش سخت و يرائي پذی گفت و برای به او خوشامد می چندش آور و خفه ایشد و با صدا

دست گروهبان .  کردندیک و درازيمه تاري را وارد راهرو نی زندان. گشودیسرد خود را م
ن درسمت چپ چرخاند و سلول غمزده و پردود ين دوميرد رنگ و سنگد را درقفل زيبند کل

ن به چهارچوب خورد، قفل داخل چفت شد و يدرآهن. دي موحش او را بلعی با ولع٣٣شماره 
 او ی قبلی دارد به زندگیک انسان را اعالم مي که مرگ ی بسته شدن آن چون ناقوسیصدا

د ينده هم نوي فرو رفت و افق آیکيو در تارگذشته ا. دشي زائیگري دیايخاتمه داد و به دن
 با یمانيش آغازشد که محدود به سلول دود زده سي برای تازه ایزندگ.  دادی نمیصبح روشن

ن يد که بزرگتري گردیدست رس فوالد ارکوچک و دورازي و پنجره مشبک بسین آهنيدرسنگ
  . راه رفتن سه قدم بودیدانش برايم
روزن .  بردینجا به فلسفه تناسخ پي حلول کرد و درهمیاخته ا تازه و ناشنیايبه دن روزيف

 که یگاري پرده دود سی فرستاد و او در ماورای به داخل میم مرده اين عبوس و مشبک، نور
 درته سلول مشاهده کرد یده اي و کله تراشی سلول شده بود، شبح دراز، استخوانین هوايجانش

 حنجره یو کلفت  رگه داریجا بلند شد، صدا از گارش را خاموش کرد ويکه با عجله آتش س
سرگرد رضا : "ديش جنبي به حرکت آورد و لبهارون آمده اش رايدراز، قطور و ب

  ".افسرژاندارم
 دردلش افروخته یديبخش اميشعله شاد. رون آمديش بينيگار ازدهان و بي دود سیاين بقايآخر

 بلند یموها. دنديگررا بوسي اراده همدیب. د شکفتيد و لبانش به خنده اميشد، چشمانش درخش
فرو  روزيده و گل انداخته فيپوست صورت تازه تراش ش سرگرد رضا دريخ شده ريزبرو س
پشم  ک، دراز و پري باری چلوار و چرکمرد رضا دو پایر شلواري زیازپاچه ها. رفت

ش را به هم يپا یاني قلیگوشت و ساق ن یرون آمده بود که استخوان برآمده زانوانش، ران بيب
نه دنده نما ي آن بود سیرطوبت عرق تنش رو  که اثری چرکیراهن رکابيرپيز. گره زده بود

  : سرگرد رضا به حرف آمد. اندي نمایو پشمالودش را م
  
  ...؟یر شدي دستگیک....  کردمی داشتم دق میخبري و بیازتنهائ! ن برادري به به بنش-
  . سه ساعت قبل-



 

زن و بچه هام  نه از. ن سلول و درشو قفل کردنيوزه چپوندن تو اجده ريمنو ه!   عجب-
خواب و خوراکم . ارنيخوان سرمون بي میدونم چه بالئياوضاع احوال و نه م خبردارم نه از

  ....ن رفتهيازب
اد، يدم نفسم داره بند ميگارکشيبله ازبس س".....  آتش بزند یگاريد تا سيرضا صحبتش را بر

 یبا روزيتقر. کنم یگه روشن مي دیکي تمام نشده یکي گار، هنوزيسپشت  گارينطورسيهم
  " رون چه خبر؟يدوارشدم خب بيدم اميه دين روحيحاال که تورو با ا. شميوانه ميدارم د. صد تا

  
  .ر ادامه دارهيربگي بگ-
  دنيران دارن مانورميها درمرز ا یدم شوروي شن-
  . خب؟-
  . خواستم بدونم صحت داره؟ی م-
ده، منتها ي مختلف کشورش مانور می چند باردرجاهایارتش سرخ سال. ستي نیه مهم مسئل-

رو علم کردن که به حساب خودشون با  ن خبري ایک افکارعمومي تحریروزنامه ها برا
  ...... افسرها ارتباطش بدن یريدستگ

  
   دارد     یش موجيا به مزاج خويدر

  ن کشاکش با اوستيخس پندارد که ا
  

  ن؟يلع شدشما چطورمط
  رگرفتنت؟يچرا د.  ازسربازها گفتیکي -
  . دونمی نم-
حالت . ده ترشدي خواست حرف بزند که رنگ مرده و آفتاب نخورده رضا پریروز هنوزميف

: د و گفتيچي به خود پیکم.  استباني دست به گریداد که با درد توانفرسائيچشمانش نشان م
 ی چهارتاه شده ایپتو. ديارخوابي اختیاد و ب سردیفيو ناله خف. " ن دراز بکشمياجازه بد"
چشمانش را . رسرش گذاشتيراهن و شلوارش را هم لوله کرد و زيرش انداخته بود و پيز

دهنش بازماند و ! یوا: "  سردادید و به دنبال آن ناله اي کشیبست، ابتدا نفس تند و صدادار
 یقه ايدق.  کردیمشکوک مف شد که شخص را به زنده بودنش ي آهسته و ضعینفسش به قدر

شکمش را با هردو . قرارش کرده بودي بیزيسپس چشمانش را گشود چ. ن حال مانديبه هم
ش يروزکه حالت روحيف.  آن فرو کندی خواست انگشتانش را تویانگارم.  فشردیدست م

  :ديدگرگون شده بود پرس
  چه تونه؟ - 
  !دلم - 

شه و تا دو ساعت آروم يد مي شد وقع دردشن ميهرروز هم: د افزودي کشیو پس از آنکه آه
  .رمي گینم
   نگهبانو صدا بزنم؟-
  ؟ی که چ-
  . دکترو خبرکنه-

ده ي لبانش نقش بست و با ناله بری رویوسانه لبخند وارفته و دردناکي پس رفت و مایلبش کم
و ل چند بارهارت يمنهم اوا! یريکه اس... ی دونیهنوزنم.... شهيمعلوم م: "  گفتیده ايبر

آن روزها . دميدم و قانون و مقررات را به روخشون کشيهورت کردم، مشت و لگد به درکوب
داد راه يکدفعه ازشدت درد داد و بي.  نشدنیک دو روز پاپي. ده بودين حد نرسي به ایريسختگ
  "چه مرگته؟: ت دررو بازکرد و نفس زنان گفتيگروهبان عاقبت با عصبان. انداختم
  ." رمي می، دارم ازدرد م!  آدم!چه مرگمه؟: " گفتم



 

گه يست روزديده ب" ؟ی که دل و رودها تو سالم تو قبرببریچه عالقه دار: " جواب دادیبا تند
 یکت درآمد پابند بهت مياگرج: " د کرد کهيو تهد! ا خودتو معالجه کنياون دن.  کننیکلکتو م

  ."د و قفل کرديرا به چهارچوب کوب و در." زنم
ش عرق نشسته يشاني کرد بر پی شکمش کند و کاو میش هنوزتوي، دستهاسرگرد رضا نشست
  .د، بازبلند شديدوباره دمرخواب. دينال یبود و آهسته آهسته م

  ."نيد زخم معده داريشا: " روز گفتيف
 ی دوباره عود کرده، کمیريروز سوم دستگ  ازی بله زخم معده اس، معالجه کرده بودم ول-

  . دارهیزيهم خونر
چه : " چه را پس زد گفتياورد بلند شد و چند مشت به درکوفت نگهبان دري طاقت نروزيف

  "خبره؟ مگه خونه خاله س؟
  !ضه برو دکترو خبرکني جناب سرگرد مر-
  !٣٣ شماره یه؟ زنداني جناب سرگرد ک-
  ستيار حالش خوب ني بگذار، برو دکترو  بیخاي می هراسم-

  .نداختچه را ايو در".  شهيخوب م: " سربازگفت
  

ده يده و ترشي انگور پالسی که گوشه سلول گذاشته شده بود مقداری سبزرنگیدرکاسه کاش
: ديقش پرسيه انگور خورد و ازرفد، چند حبيش کشيرضا کاسه را پ. وجود داشت

  " ؟ینهارخورد"
  !نه
  ید تا شب صبر کني با-
  ستي مهم ن-
  .ن خوشه انگوررو بخوري حاال ا-

  !"دس به آب... االي: " دربازشد و نگهبان آمرانه گفت.  قفل سلول بلند شدیصدا
و خودش ازجا بلند  "م يشتروقت نداريقه بي که پنج دقزود بجمب: "روزگفتيسرگرد رضا به ف
 یروز که با شتاب ميف. رون رفتي که درگوشه سلول بود برداشت و بیشد، تکه صابون

م متر ازکف سلول باالتربود يردر و ني که زیواره آهنيش به لبه ديرون برود ساق پايخواست ب
.  شد و دلش ضعف رفتیان برق ازتنش گذشته باشد دچارارتعاش دردناکيخورد و انگار جر

 حاجت نشستند نگهبان در مستراح را ی قضای برای سلول بود وقتیمستراح درست روبرو
د را يضع جدروزنتوانست وي فی شده بود ولی رضا عادین کاربرايا. ستاديبازکرد و جلوش ا

رضا کارش را با عجله تمام کرد و . رون آمديناچارازکارش صرفنظرکرد و ب. تحمل کند
گه تا فردا صبح يفرصت هست برو کارتو بکن د تا: " موقع دست و روشستن به او گفت

  .رشده بود و نگهبان آنها را داخل سلول کردي دیول."  کننیدررو بازنم
  
 یآن به بعد گچ دود زده ا ده بودند و ازي مالیلي رنگ فیمترکي سلول را تا ارتفاع یوارهايد

 پوشانده بود ینه قرمزي زمیلويکف سلول را ز.  بودی درگاهی توئیقلقلک.  خوردیبه چشم م
 شد یک ميهوا کم کم تار.  درتمام سطح آن نقش بسته بودی رنگی دندانه دارآبیها یکه لوز

 نمود و فقط یظ آن محو ميرده ابهام دود غل بر لب داشت و خودش درپیگاريسرگرد رضا س
رضا به فکر فرو . روزدرنوسان بودي جلو چشم فیرمق ی بیک آدم مقوائيشبح تار و لرزان 

اط با نوک يد دوباره بلند شد، پشت دررفت و با دقت و احتي کشیرفته بود و انگارانتظارم
ست و يراهرو را نگر درز آن داخل یک چشم ازالي کنارزد و با یچه را کميانگشت در

اورد، دوباره يقه معطل شد، طاقت نيچند دق.  خود برگشتیچه را آهسته رها کرد و به جايدر
 ازدهنش ی اراده صدائی گوش داد و بیرفت، گوشش را به سوراخ آن چسباند، مدت پشت در

  !"امد؟ي دونم چرا نینم: " و به دنبال آن گفت!" نچ: " رون آمديب



 

  
  ؟یک: ديروزپرسيف
  .ر، افسرژاندارمهي سرگرد دکتروز-
  نجاست؟ي مگرا-
 رفت و ی من تماشای و دلخوشیتا چند روزقبل تنها سرگرم. دورهين کريسلولش ته هم!  بله-

ن شاخه بند چند ي ایتو.  پنج روزه که سوراخ دررو گرفتن، بودیان به روشوئيآمد زندان
م را يراخ درسالمش کردم صداکروزازسوي. بود ريوز شان دکتريکيده ام که يافسرآشنا د

ما و اشاره بهم فهموند که سه دفعه شکنجه اش کرده ان ي با ایداخل روشوئ شناخت و از
نکه ما با ي اینگهبانها برا.  برنشیدم دارن ميرون آمدم دي بیامروز قبل ازظهرکه از روشوئ

 دکتراز یدورنگه داشتن و منو با عجله بردن تو سلول وليم اونو وسط کريهم حرف نزن
حاال تو که !"   منتظر آمدنم باشی برن بازپرسیدارن م: " خودش جسارت نشون داد و گفت

  ." دربند بلند شد به من خبربدهیحالت خوبه پشت درباش هروقت صدا
  ."د برگشته باشهيشا: " روز گفتيف
  ."ه خورده گوش به زنگ باشي.  ندارهیحاال ضرر. هي کنم چون آدم سرسختی گمون نم-

 ۴٠ زود افت کرد و المپ یلي خی ابتدا نورش نسبتا خوب بود ول.اغ سلول روشن شدچر
 قرارداشت، نور ی شکل فوالدیک حباب مشبک مخروطيده به سقف که درون ي چسبیشمع

. دي به گوش رسینيک سين گذاشتن ي زمیصدا.  کردی درداخل سلول بخش میزرد مرده ا
 افتاده بود و ی هرکدام بادمجان دراز و بد منظری پلو که رویکاسه روئ درسلول بازشد و دو

.  کرد داخل سلول گذاشته شدیل مي گاو منظره آن را تکمیک تکه گوشت قرمز پررگ و پي
  :ت گفتي عصبانیرضا ضمن اشاره به بادمجانها با کم

  . تونستن بخورنیترم  راحتننجا آوردن، خودشوي اینها را عوضي ا-
ن ي داغمه بسته اش براثر ای خنده اش گرفت و لبهایاوقات تلخرضا هم درحال . ديروز خنديف

ک تکه نان خورشها را يبا . نش ظاهر گشتي لب پائیک رويد و رشته خون باريخنده ترک
 ازدهان و سوراخ.  روشن کردیگاريکنارزد، چهار پنج لقمه پلو خورد، کاسه را پس زد و س

 ی میانه اش زردي بند اول انگشت نشانه و م. آمدیرون مي دود بیش مانند لوله بخاريني بیها
نکه در يه داده و مثل ايوارتکيسرش را به د. اه کرده بوديگارسيش را دود سيدندان ها. زد

  .ره شده بودي دود خیعالم خلسه فرو رفته باشد به حلقه ها
  
 برزندان افکنده شده و آن را درسکوت لرزان، مرگ آور و یاهيمه سيه شوم شب چون خيسا
وار، ي اسفالت پشت دیرو ها، در یخدارگشتي مین هاي پوتیصدا.  فرو برده بودیمختز

گ تو ي که به دی پشت بام چون پتکی شد و گرم گرم آمد و رفت نگهبانهایده ميازپنجره شن
کرد و  یدود م گاريرپنجره نشسته بود و سيرضا ز. ديچي پی بزنند درسلول میخال
 یصدا. دنديرسيدو خسته به نظرم ر بود هريوز رروزپشت درگوش به زنگ آمدن دکتيف

 یو  بعد صدا... نگهبان" !ستيا: "د و متعاقب آن نعرهيبه گوش رسل يموتوراتومب
  ..... گلنگدن

ت اشاره يرساند و با چوب کبر و با شتاب خود را پشت در"  .به نظرم آوردنش: "رضا گفت
رو، يرضا همه ن. ده شد و دربند بازشدين باال کشيله آهني گذشت میقه ايدق. چه کردي به دریا

ک ين فرصت يا اگر انگار. ش کرديهمه دقت و همه حواس خود را متوجه چشمها و گوشها
  . آمدیگرهرگز به دستش نمي رفت دی ازدست میلحظه ا

صداها به سلول .  کردی می پا آن را همراهیده شد که چند صداي شنیناله کشدار و نسبتا بلند
 ش ازيپاها. زد و چشمش را به سوراخ چسپاند  کناریچه را کميرضا در.  شدیترمکينزد

  . ناله واضح و مشخص بودیصدا.  دستش مرتعش شده بود، خوردیالتهاب تکان م



 

آنها در آمد و   ازیبوسه ا" ملچ "یرا جمع کرد و به هم فشرد، صداش يرضا لبها
چه و ياخل راهرو متوجه حرکت درنگهبان د. و دکترازجلو سوراخ رد شد.... چيگرهيد

 نوسان یکم چه پس ازيدر. د آن را رها ساختيم ديرضا که وضع را وخ.  بوسه شدیصدا
  .ره شده بوديبسته خ رضا به در. ستاديازحرکت ا

 یست و بعد لبهاي داخل سلول را نگریرفته و سمج چه کامال کناررفت، چشم ازجا دريدر
 به یايگه جلو سوراخ بيه دفه دياگه : " آن را گرفتی جاازهم گشوده شدد ي که به تهدیکلفت

  ." دمیت گزارش ميگروهبان عاف
شترشد، چشمانش را با پشت دست خشک کرد، يش بيلرزش دستها. رضا گوشه سلول رفت

  .ره مانديش خي جلو رویلوي آتش زد و بهت زده به زیگاريش را داخل دستمال فشرد، سينيب
  "ن؟ينقلب شدکدفعه ميچرا : "ديروزپرسيف

روز که جراتش متزلزل شده يف.  خورد جواب ندادیافکارخودش غوطه م بحر رضا که در
  :دياط پرسيبود دوباره با احت

  " ن؟يديجناب سرگرد چه تونه؟ دکتررو د" 
و !" یا: " لو تکاند، سرش را بلند کرد و با اکراه جواب داديز ريگارش را زيرضا خاکسترس
  .ن انداختيسرش را پائ

زتر ير و هراس انگق تي شکست و به دنبال آن سکوت، عمیغ جغدي جیکوت شوم را صداس
 ها ازي که بلبلها و قناری وقتیدون توئيم که تازيفعال که ! یخوشخبرباش: "رضا گفت. شد

ده خزان شد، ينرس بهار هنوز. اني مونن جغدها و زاغها به صدا درمیخوندن و چهچه زدن م
  ." دني ما ناله شوم سرمیلبال رفتن و جغدها براب. شکوفه ها رو سرما زد

  " ن؟يدي چسبین؟ به معتقدات مردم عامي شدیجناب سرگرد خرافات: "روزگفتيف
: ارتمام شده اش روشن کرد و گفتگي را با آتش سیگاري کرد، سی خشکیرضا خنده عصب

  ." نيقلقلک رو بد"
ب آدمش چند يرضا بلند شد، س ی و غرت غرت آن ازگلوی قلقل آب ازدهانه تنگ سفالیصدا
 یش را با پشت دست پاک کرد، پک طوالنين گذاشت، لبهاين رفت، تنگ را زمييباال و پا بار

  : گارزد و گفتي به سیکمو مح
  ! یرانه من خانه نسازي بوم به ویا
  .یوانه نسازيسم که تو هم با من دتر
  
  ؟ی خونیاس مي یه ينقدرناراحتت کرده؟ چرا آي ای آخه چ-

رون يش بيني بیها را ازسوراخ گاريره مانده بود دود سيلو خيگرد رضا همانطورکه به زسر
 یروز برايف دار مانده بود و اصراريسکوت پا.  نزدی حرفیول. داد، سرش را چند بارجنباند

 خودش یت وجوديزندان داشت خاص. دي نرسین سکوت سمج و افسرده به جائيخ ايشکستن 
خت ياهرو درآوياهکار و سيمن سين اهرين ساعات زندان با اي دراولروزي داد و فیرا نشان م

  :ت خشن گفتيد و با قاطعيازمايتا قدرت خود را ب
 رو یزندگ!  نباشیرزندگياس نقدريا! ده؟ حرف بزني آزارت می؟ چه دردیخواب! رضا
چون حق .  با ماستیروزيپ. د بر مشکالت غلبه کردي رو مهارکن بایزندگ! رخودت کنياس
به قول . مي کنیم زندگي تونیم نمي وحشتناک بدوزیاهايشه چشم به روياگرما هم. ا ماستب

 شن ؛ بلکه طرز ی نمیا بدبختي ی باعث خوشبختیش آمدها به تنهائيحوادث و پ(شوپنهاور 
  .....)" کنهیجاد ميا بد ايعکس العمل ما درمقابل حوادثه که احساسات خوب 

  : زده بود جواب دادی چاشن که احساساتش به آنیرضا با لحن
 ید، نميارم و آنچه را بايد به خاطرميرا آنچه را نبايز. اموزي به من رمزفراموش کردنو ب-

  ."تونم فراموش کنم



 

جده روزکه با خود خلوت کرده ين هيمن ا. ی حق گفتیروزيازپ: " دارافزودی معنیو با لحن
حق : د برات قابل قبول نباشهيکه شادم ي رسیجه اين باره فکرکردم و به نتي درایليبودم خ

  ."خواهد شد" حق" شه خود بخود يروز ميشه، بلکه آنچه پيروزنميپ
  !" زنمی میتکون بخور. " دينعره نگهبان پشت پنجره رشته صحبت آن دو را بر

ت هراسان داخل بند شد، درسلول را بازکرد، با چشمان ازجا ي بعد گروهبان عافیقه ايدق
  "ن؟يکدومتون جلو پنجره بود: "ديز و آمرانه پرسيد آميحن تهددررفته و ل
  ...." مي تونی رسه چطورمیما دستمون به کف پنجره نم! چکدوميه: "رضا گفت

  !"نيازکول هم باال رفته بود: "دي حرفش را بریت با تنديعاف
  ."ميما ازجامون تکون نخورد! یاه بابا، تو هم حوصله دار: "رضا کم حوصله گفت

 یرميده بشه با تيو پنجره ده تون جلياگه سا: "ماتوم دادي خشن و درشت التیحنلت با يعاف
  .و دررا بست و رفت" ميزن
 زندان را قبضه یزيآن سکوت هراس انگ  هوا را شکافت و پس ازیري تی بعد صدایقه ايدق

.  به داخل انداختیت درسلول را بازکرد و نگاه ترس آوريچند لحظه گذشت دوباره عاف. کرد
  ."ن پنجره چندمهيبروبشماربب: " که با او بود گفتیبه سرباز.  بودیزعاديهمه چ

  !"پنجم: "سربازبرگشت و گزارش داد
  .دي به گوش رسی بازشدن درسلول پهلوئیدرسلول بسته شد و صدا

ت ي گروهبان عافیها رفت گوشش را به سوراخ چسباند و با دقت به صحبت روز پشت دريف
  . وش داد و بعد آمد مقابل رضا نشست گ٣۴ سلول یبا زندان

  " چه خبربود؟: ديرضا پرس
  .چه پنجره انداخته بودند که خشک بشهي دری را رویسيراهن خيپ
  ن بود؟ي همین علم شنگه ها برايا

  !البد
 کردن یمخف بود و طاقت یار ساده دل واحساساتيزه به حرف آمدن رضا که بسين واقعه انگيا

 یادتري کنن و خشونت زی فراهم میشتريفات بييروز تضهر: "ش را نداشت شديغمها
م رفقامونو تو ي تونستی می کردن نگهبانها حتی اول با راضیروزها. دنيازخودشون نشون م

.  به ما کردنیادي زیها سربازها هم به ما عالقه داشتن و خدمت. مي مالقات کنیروشور
ک يد ين عده جدي ایتو.  آوردنديجد ک عده سربازيکهفته قبل اون سربازها رو بردن و ي

  ."شهيسربازخوب و با محبت و پرجرات هست که فردا نوبت نگهبان
  

لو درآورد و ي زیشه هاي ریت، ازاليک چوب کبري به اندازه یسرگرد رضا مداد کوچک
  :نشان داد

ش يداي نتونستن پیتا حاال چند دفعه سلول رو گشتن ول. ه کردهين مداد رو همون برام تهيا"
 یونس رو عوض نکنن فردا مياگر.  براش درست کردمی خوبیلو جاي زیشه هاي ریال. کنن
  ."ميدا کنيوضع دکتراطالع پ م ازيتون
  نش؟يديمگرند: "ديد و پرسيروزموقع را مناسب ديف

ک يمثل .  شدیاصال شناخته نم!..... چرا: "د و گفتي کشیرکرد، آهيياره تغحالت رضا دوب
 دوتا سرباز. ش ورم کرده بود و قادر به راه رفتن نبوديرچشمهايز.... تکه گوشت له شده 

  ...."بغلشو گرفته بودن  ريز
  "د؟ي نالیپس ازدرد م: " ديروزحرف رضا را بريف

با وجود جثه کوچکش و . درد بناله ست که ازي نیدکترآدم: "رضا ابروها را باال انداخت
. ستي و تحمل فوق العاده ایقو یه اي روحیدارا. زخم معده اش فوالده   ازیضعف ناش

 توجه ی گشت به شکلی برمیهروقت ازبازجوئ.  شکنجه اش کردنیلي خیان بازجوئيدرجر
: دميپرس.  تونست راه برهینم. شدمي دی جلو روشوئیروزبعد از بازجوئ.  کردیمنو جلب م



 

فعه  نگهبان آهسته گفت تا حاال سه دیول."  تب دارمیکم: " زد و گفتیلبخند"  شده؟یچ"
سربازها مهلتش ندادن و .  معطل شدیحاال هم به بهانه ضعف جلو سلول ما کم! شالقش زدن

درد و رنج .  تونم فراموش کنمین منظره را نميا. ده بودمشيکاش ند. کشون کشون بردنش
  ."خودم، سرنوشت زن و بچه هام فراموش شد

  .د ترشد و سکوت کرديرضا تاثرش شد
  "ن؟يدارچند تا بچه : " ديروزپرسيف
ن يان ما هميآشنا.  هم ندارمیکس و کار. ستيمم خوب نيوضع مال.  دوتا، مادرم هم هست-

  ." رشدني بودن که دستگیافسران
   بود؟ی تون چینجا سرگرمي ا-
بودم و آمد و رفت  بود دائم پشت در  کردن و سوراخ هم بازی نمیري اوائل که سختگ-

 با یشترشون زخميب.  بودیبيشهرفرنگ عج . کردمی تماشا میان رو به روشوئيزندان
ن بند رو يان ايزندان شتريب.  هم افسرده و درخود فرورفتهی فلج عده ایصورت متورم، دستها

  . شده ها تا آنجا که من حسابشو دارم مجموعا هفت نفرنی بازپرسی کردن ولیبازجوئ
  "قت داره؟يموضوع گوشتکوب حق " -
 ی خودم می و باز پرسینم به فکربازجوئي بیتازه م حک مجرويگن من هروقت ينطورمي ا-

بدون گوشتکوب درد و .  حاضرکردم جز گوشتکوبی هرنوع شکنجه ایخودمو برا. افتم
  .بانمين شکنجه مدتهاست دست به گريا با   دارم ویزيخونر

  !"ني کشیگارميچقدرس: " روزگفتيف.  آتش زدیگريگارديسرگرد رضا س
  !" با مخدراتیآرامش مصنوع "ن بدم،يخوام خودمو تسکي م-
  ن؟يوسينقدرماي ایعني -
م که ينجا داريفه هم ايک وظي. م که خوب انجام نشدي داشتیفه ايرون وظيب. ستميوس ني نه ما-
 یفه ايوظ. ستيفه ني جزانجام وظیزي و مرگ ما چیقت زندگيدرحق. مي نقص انجام بدید بيبا

راه   که داوطلبانه دریفه ايفه آنهم وظيانجام وظ ما، هرگز، یبرا. خ به ما محول کردهيکه تار
من روحم داره .  هم ندارهیمانياس آور نخواهد بود و پشيم ترس آور و يانجامش قدم گذاشت

 ري که زخم معده و بواسین عذابيمن به ا.  کنهی داره نابودم مینه شکنجه روحي بیشکنجه م
ت درجه اول يم اهمي زن و بچه، گرچه برا دم، عالقه بهی نمیت چندانيم فراهم ساخته اهميبرا

روز   که هریان، وحشتيزندان  رفتاریول. ندازهيه بيمانم ساي ایرا داره، نتونسته برو
نه مغرور و آزده روحمو داره يها آ ها و حقارت یها و خوار  کنند، اهانتیدترش ميشد

 دار دکتري منظره دنم وي بین سوراخ مي که ازداخل ایمناظردلخراش و رنگارنگ.  کنهیکدرم
به قول . ارهيپا درم محه دارم کرده و آتش به جونم زده و داره ازيلشان کرد، جرير تکميوز

  :حافظ
  

    درجوشمیگرچه ازآتش دل چون خم م
   خورم و خاموشمیمهربرلب زده خون م

  
 نيدن ايد به ديبا. شه انتظارداشتين نميازتو جزا! مرحبا: " القاء شد روزيمنطق رضا به ف

زدن  گرچه به احساسات مهار. گرگذاشتي جید دندون رويبا. مناظرهم عادت کرد
. ک نوع مبارزه استينهم يا.  شدیصبر یم بيد تسليست؟ نباي چاره چیست وليکارمشکل

نگذارسرکش و تندخو . طاقت داشته باش احساساتتو لگام بزن. مبارزه که شاخ و دم نداره
  ."بشه

  
 یزي چیشه؟ اصال محرک ما در زندگيمگرم: " جان گفتيرضا که قانع نشده بود با ه

 یمون عاديچگاه برايم مناظررقت بارهيري خو بگیم با بدي توانیما نم. جزاحساسات نبوده



 

 به حوادث ی تفاوتیم که با بي شدی می ازهزاران کسانیکين بود ما هم مثل ياگرجزا. شهينم
شه، ازنظرمن ي نمی براش عادیچوقت بديه مبارزه کنه، ی که بخواد با بدیکس.  کنندینگاه م

  : رمي بگیاري هم یبگذارازسعد. شهيه، قابل ستايف،  مقدسه، عاليداشتن احساسات لط
  

   به مدرسه آمد زخانقاهیصاحبدل
  ق رايبشکست عهد صحبت اهل طر

  ان عالم و عابد چه فرق بوديگفتم م
  ق راين طري ازآن ایارکرديتا اخت

  
  :گفت
   برد زموجیرمش به ديم خويآن گل

  ق را  ي کند که رهاند غرین جهد ميو
  
ارعقل رو ازدستمون يره و اختيرسلطه خودش بگي نه تا آنجا که احساسات ما رو زیول.  بله

اگرما بنده .  نباشهیق داده بشه و خود سر وحشيخارج کنه، بلکه تا آنجا که با منطق تلف
  .تمون شک کرديد درموفقيم باياحساسات بش

  
ن احساساتوازعصرتا حاال چند يمن انعکاس ا. ی هستیتو هم احساسات: "رضا گفت

من . انسان طرازنو. ژهيم همون سرشت ويره ايک خميما همه مون از. ده اميباردرصورتت د
 ی کنه، مبارزه واقعیک اندازه غنيد وجود ما رو به ي بایبائي و زیمعتقدم که خوب و بد، زشت

 در. رکنهيي تغیطيد احساساتش مناسب با هرشراياته بان احساسي پاکترینکه دارايضمن ا
 با مناظر غم یاروئي سنگدل و دررویمقابله با بد د خشن و خونسرد، دريمواجهه با دشمن با

  ."ق القلب بوديع التاثر و رقيد سريزبايانگ
  


