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  سروان غالمعباس فروتن
  

. شنهاد کرد که بخوابنديرضا پ. دندي رسی خسته به نظر می شده بود، هر دو زندان٢٢ساعت 
لو یازکرد و روی زرضا پتو را ب.  نبودیک پتوی دولتیلو و یک زیله ای جز يدر سلول وس

هوا گرم بود، . گرآن بخوابدیقش هم گفت که گوشه ديد و به رفيانداخت، خودش گوشه آن خواب
ن دو نفر چند بار یا. دير سرش گذاشت و دراز کشیز. راهن و شلوارش را درآورديروز پيف

 رضا هر.  خوابشان نبردیستند و چشمشان را بستند ولیگر را نگریغلت زدند، هر بار همد
صدای . روز را به دوران آورده بوديدود داخل سلول سر ف. دي کشیگار ميک سیربع ساعت 

چه یکبار دریقه ي شد و هر ده دقیپای نگهبانان داخل راهرو و پشت بام لحظه ای قطع نم
 شد و با کنجکاوی همه جای ی از پشت آن ظاهر می رفت و چشم سمجیسوراخ در کنار م

 توانست با گذشته اش یاو نم: روز را از خواب بازداشته بوديفکری ف. دی کاویسلول را م
ز يک نینده مبهم و تاری خواست با آیبا حال هم مانوس نشده بود و دلش نم. قطع رابطه کند

ن ی خواست در ایدلش نم. نده قرار گرفته بودی گذشته و آیاين دو دني بیدر برزخ. ابدیوند يپ
 اش یگذشته از آن جهت مورد عالقه و دلبستگ. ه برگرددل بود به گذشتیبلکه ما. برزخ بماند

ش یهایره روزيا تی ها و یها و نشان دهنده خوشبخت نیريها و ش یبود که دربر دارنده تلخ
کنوع تالش و در ی. ت بوديگرچه گذشته اش رنج و محروم.  توانست ببردیازگذشته نم. بود
صبح زود به : دت کرده بود که به آن خو گرفته بود، عایکندن بود، ول قت جانيحق

چ و ياو پ. ل بدهدیردستان تحوی زور از باال دستها بشنود و به زیسربازخانه برود و مقدار
 گرفتند یجوانان شاداب و آزاده را م. بود" یآدم ساز" بود که کارش یوالئيمهره کارخانه ه

ست آنها را درهم ی باین کارخانه میا.  دادندیل میه نشده تحويو به عنوان مواد خام و تصف
ک شکل و با یک اندازه، یکنواخت، یزد و همه را ی بریبکوبد و له شده آنان را در قالب

  .رون دهديکسان بیو " نو "یه و تفکريروح
و ." یساخت ارتش شاهنشاه: "ن کارخانه داده بودند نوشته شده بودی که به خدمه ای قالبیرو
!  ع محض باشديد مطی سرباز با-١: رضلع داشت که چهایه به قالب خشت زني بود شبیزيچ
ارهمه ي شاه فرمانده تاجدار و صاحب اخت-٣!   حق اعتراض و چون و چرا نداشته باشد-٢

  !ریز را بدون تعقل و کورکورانه بپذي همه چ-۴! است
. شالق و ناسزا بود" هيمواد اول"ن یت ايدن جسم و محو شخصي درهم کوبیله براين وسیبهتر

فرمانده لشکر :  کردندیل اراده مي گفتند و تحمیب به هم زور مي به ترتیاتب نظامسلسله مر
فرمانده دسته به گروهبان ها و آنها هم به ...... پ و او هم به فرمانده هنگ ويبه فرمانده ت
  .سربازان

هرکس ازهرجا .  فرماندهان بودندین عقده حقارت و زبونيله تسکيدرسربازخانه سربازان وس
ل یهدف زا.  گرفتی شتافت و آنان را به باد کتک و دشنام می سربازان میاند به سو میدرم

.  فاقد اراده و تفکربسازندیان آدمهائيست از نظامی بایم.  آنان بودیکردن خصائل انسان
! به چپ، چپ:  پنج ساعت نعره بکشدیناچاربود روز" فه مقدسيوظ"ن ی انجام ایروز برايف

کند و " منزه"افتگان را یم ي، فکر تعلی عبوس و ناراضیهره او با چ! به راست، راست
 وا دارد و دو یکساعت به شپش کشی یمات، سربازان را روزيپس ازتعل. دهد" پرورش"

ر آفتاب، یر برف و باران، در زیدر ز: یطیچ شراين کارها در هیا. گاری بفرستديساعت به ب
 خورد و یدان مشق خاک ميا در میاو . دل بردار نبوي تعطیدر هوای سرد و در هوای توفان



 

 ینجا به آنجا می تپه ماهورها ازایابان و رويا در بیو !  قدم رو!  خبردار: دي کشیعربده م
زه ها ي شد که سربازان سرنی کامل میماتش وقتيتعل!" به هجوم، هورا:  زدیاد مید و فریدو

تصرف "ختند و آن را از یر ی تپه مقابل می زدند و هورا کشان به رویرا به سرتفنگ م
شده دستها را به کمر " اشغال" ن يو مغرور درسرزم" فاتح" کردند و او یخارج م!" دشمن

.  کردی صادر می ازحمله متقابل دشمن دستوراتیري جلوگیزان برای زد و عرق ریم
تبخش بود اجازه نفس تازه کردن به آنان یرضا" تصرف موضع دشمن"اگرعمل سربازان در 

 مشهود بود سربازان خسته و ازنفس یرادیدشمن ا"  قلع و قمع" شد و اگردرکار یمداده 
 چند بار ین ادا درآوردنها روزی داشت و با ای رمق را به تکرار عملشان وا میافتاده و ب
 به فرمانده اش ی فتحنامه ایجه را طي تاراند و نتی کرد و می را سرکوب میاليدشمن خ
و سپس واحدش را به سربازخانه !  " از وجود دشمن پاک شد۴ره تپه شما: "  دادیگزارش م

 !".چپ، راست! چپ، راست! ک، دوی! ک، دوی:  گرداندیبرم
 
کسان یرادها یشه دستورات و ايهم. کنواخت و خودکار ادامه داشتین کارها هرروز بطور یا

چرا شل ! فه؟يخه ات کثیچرا ! ؟ی زنیچرا چرت م! ؟یستی ایچرا راست نم! پسر: "بود
نه تو بده يس! ؟ی کوبین نميچرا پا رو محکم زم! افه ات درهم رفته؟يچرا ق! ؟ی کنیحرکت م

هنگام رژه ......" و! یموقع خبردار اگر مار زدت نباس تکون بخور! شکمتو بده تو! جلو
افه درهم رفته و ماتمزده سرباز يلسوفانه قي فید تا با خشونتی پرین ميگاه مخصوص پائیازجا
! پسر: " زدی خشم آلود داد مین اقدام  پدرانه با طنزی ایازهم  باز کند و برا" منطق"ا را ب

سربازان در مقابل فرماندهان .  شدی میو سرباز اشکش جار" ؟ مادرت مرده؟یعزا گرفت
 بلند و یلينکه فرمانده چه گفته است، خین جمالت را، بسته به ای از ایکیمجبور بودند فقط 

 کنم جناب یاطاعت م! ر جناب سرهنگيخ! بله جناب سرهنگ: " رکنند وار تکراینظام
  .روزها درسربازخانهيف"  لذت بخش" و " پرثمر"فه  ين بود وظیا!" سرهنگ

  
نما رفتن دلش را زده بود، تاترهم يس.  آمد مردد بود که چه بکندیرون ميازسربازخانه که ب

 یکنواخت روحوضی یهایه باز و مسخری تفکریگر دلقک بازید.  زدی به دلش نمیچنگ
مود و شب خسته به ي پیابانها را مي هدف طول و عرض خی بیمدت.  نداشتیتيش جذابیبرا

 او را ید و وقتي کشی انتظارش را می کوچه با نگرانیا تویمادرش جلو در، .  رفتیخانه م
اش روشن و ا را به او داده باشند چهره ينکه دنی شد و مثل ایکباره بارغمش سبک مید ی دیم

او فقط " ؟یر ُامدیچرا د: " گفتی میز و پرمحبتي گشت و با اعتراض مهرآمیشاداب م
سر و . دي چشی را می شد و لذت زندگی میقيروز حقي رفت، فیدرخانه درجلد خود م

 خورد ی می نشست، چای مادرش مید و روبروي پوشی می شست، لباس راحتیصورت را م
:  کردی هم مادر درد دل میگاه.  دادید و گوش مي کشی ماني کرد، مادرش قلیف میو تعر

ز به پسرش ي التماس آمیو با تمنائ." ازبچه هام خبرندارم."  " دق کردمیتو خونه از تنهائ"
. ن آرزو رو به گورببرمی ترسم ایم! رت کن مادرتو امسال بفرست کرباليا غيب: " گفتیم
 ی خواند، چای شد، نمازش را میدار مير بيمادرشبگ. دندي خوابیمادر و فرزند ساعت ده م"

 ی میت الکرسید و مادرآي پوشیروز پس از صرف صبحانه لباس مي کرد و فیرا حاضر م
ز و نفرت ي چندش انگی رفت و کمدیرون ميو او از خانه ب.  کردیخواند و به او فوت م
" تيترب"صرف که " یخدمت "یزسالهاين بود کارنامه افتخارآمیا.  شدیآورهر روز تکرارم

 یش چشمش رژه مين افکار پیدائم ا.  کندین گذشته دل نمیو او از ا.  شدیجوانان کشورم
  !"ازات گذشتهيامت! افتخارات گذشه: "رفت

  
 یگر نمیرد و دي گی شود و با آن ُانس میش عادی میانسان هر چه را که تکرار کرد برا

دن یگذشته برای او عادی شده بود و بر آشفته و نکبت بار ین زندگیا. خواهد از آن جدا شود



 

د چند برابر ي شنیگذشته ای که در عوض هر زوری از باال دستها م.  نمودیاز آن دشوار م
اخاللگر، .  گرفت کارش زاربودیش مي پین روشیاگرجز ا.  گفتیردستان زور میبه ز

ست ی بایم یاو وقت.  شدی مشهورمی عرضگیا به بیو .  شناختندیش میمتجاسر و ماجراجو
 کرد با پول ی سربازخانه به سربازان امرمی سان حاضرکند طبق رسم معمولیواحدش را برا

شان بزنند، روغن مخصوص بخرند و اسلحه و ساز ین هايه کنند و به پوتيخودشان واکس ته
ن باشد که ی ایستی بایتمام تالشش م. ه کننديد تهيخه سفی.  کنندیو برگشان را روغن مال

قل خورده يزه صيز و براق باشند و تفنگشان روغن زده و سرنيزگردن به باال تمسربازان ا
 نداشت درهمان روزاول یتيرپوش اهمی عرق تن، چرک بودن و شپش داشتن زیبو. باشد

 خواست ی را که نمیس گرفته و سربازي را سفلیده بود سربازیورودش به سربازخانه که د
ماران و رفتار با سربازان را آموخته بود و به يجه ب زدند، طرز معالیگماشته بشود شالق م

ب داشته باشد که ي درجی دستمالیات فرمانده پادگان دستورداده بود هر سربازی از منویرويپ
زه اش را پاک کند، يد، گرد تفنگ و سرنیش را بزداین هايقبل از شروع سان خاک پوت

اسم صبحگاه و شامگاه که دعا درمر.  چشمانش را پاک کندیندازد و قيصورتش را برق ب
ما سربازان !..... ميران کنی ایکتا که به ما جان داد تا فدایدرود به خداوند : " خواندیخوان م
: مي نمائیم قلب مسئلت مي به درگاه خدا آورده از صمیم روین سربازخانه گرد آمده ایکه درا

کصدا یربازان آموخته بود که به س!..... پروردگار را فرو شکوه شاهنشاه ما را جاودان دار
 غرا و مقطع سه بار به یو در خاتمه مراسم همه با هم با صدا!"  نيآم: " اد بکشندیفر

واقعا که درهمرنگ !"  هورا ! هورا ! هورا" بزرگ ارتشتاران فرمانده هورا بکشند یسالمت
 پشت به نقدر کهي همیول. و همشکل و هم اندازه و هم صدا کردن نفرات استاد شده بود

ن ی نشان دادن تنفرخودشان از ایشده و با انضباط برا" تيترب"ردستان یستاد زی ایسربازان م
دش ي کردند، تقلی می آوردند، دهن کجی، ادا درمیستم فرماندهين سیمات و اين تعلیخدمت، ا
 ی را می که زمزمه و همهمه ای دادند و او هنگامیر لب دشنامش می آوردند و زیرا درم

 بستند و با یستادند و لب فرو می ایکباره ازحرکت بازمیگرداند، سربازان ي و رو بر مديشن
 آوردند و ی به صورت می ساختگیم داده شده بود اخمي مخصوص که به آنان تعلیزمخت

" فهيلط" انداخت و یآنوقت فرمانده باد در غبغب م. ستادندی ای شق و رق میمانند مجسمه ا
 یموقع خبردار که نباس هلهله شاد. اد شدهیشه روتون زيمعلوم م! ني شنگولیليخ: "  گفتیم

 و خشم آلود به او ی زد فرمانده، وحشی به حرف او پوزخند میو اگرسرباز!"  نیندازيراه ب
موقع خبردار نباس تخم ! احمق! حمال! االغ: " گرفتیرمشت و لگدش می کرد و زیحمله م

د سربازبا ي کشیت کردن دست ميدرمانده، ازترب افسرخسته و یو وقت!" چشمت تکون بخوره
درباره .  کردی زد و با پشت دست خون دماغش را پاک می فرو خورده نفس نفس میخشم

 هم یمفهوم زندان.  شدی صادرمیق و دستورات موکديمات دقي تعلیمراقبت و بدرقه زندان
 ی به زندان میت هرکس را به هرعل-ردستانش روشن نشده بود ی زیمثل مفهوم دشمن، برا

 یوانيالت حین نکردن تمايده بودند که همقطارانشان به علت تمکی سربازها بارها د-افکندند
 نگهبان یول.  افتادندی گرفتند و به زندان میت، مورد غضب قرارميا ابراز شخصیفرمانده و 

ال ي خینن مراقبت ها را از آنها به عمل آورد و اگر به زعم او زندایدتریدستورداشت که شد
 یک ميو حاال همان سربازان پشت بام ها، پشت در و پنجره کش. ر بزندشيفرارداشت با ت

  .کشند
 و یگری جلو آن آشکارشد و بعد از آن چشم دین بار پس رفت، چشميستمي بیچه برایدر
دار ي آتش زد و چون ازبیگاريرضا س. د انجام شدیم و نگهبان جدین نگهبان قديل پست بیتحو

 " توچرا؟: "قش مطمئن شد گفتيبودن رف
 
  .ستيد جام راحت نی به سرم زده، شایخوابيب!  دونمی نم-



 

چ و ي نشده دراز، پرپیک راه طی. میتازه اول کار.  رهیل ميروت تحلي، نی کن بخوابی سع-
ن راه یا.  روحیروي جسم و نیروين: " خوادیرو ميمودنش ني مونه، پیک جلو رویخم و تار

 اگر جسم فرسوده بشه روح یدونيم. خودتو خسته نکن.  بشهیت طي و موفقید با سربلندیبا
  ."ستيهم درامان ن

چند .  خوابش نبردی آرامش بخش، پهلو به پهلو شد ولین تسالیروز خوشحال ازايف
فلق، . دی دیدر خواب هم ناراحت بود و دائم خواب آشفته م.  زدیبارچشمش گرم شد و چرت
ان شد و کم کم یوار مقابل پنجره نمای بردیدين سفید کرد و انعکاس ايآسمان مقابل پنجره را سف

 رضا ینيگار و از داخل دهان و بيدود از نوک س. افت تا همه سلول را فرا گرفتیگسترش 
 رفت و ازپنجره که حکم ی شد، به باال میچ وار درهم مي آمد، حلقه حلقه و مارپیرون ميب

 باز و بسته شدن یصدا. چراغها خاموش شد. ن رفتروي بیحاليدودکش سلول را داشت با ب
 ی راهرو همراه با آن سروصدایک هاي موزائیس رويدربند و بعد خش خش کهنه خ

قه معطل شد، يچند دق.  آب بدهدیرضا پا شد، پشت در رفت تا سر و گوش. ده شدينگهبانان شن
 آتش بزند، یارگي خواست سیم. قرارش کرده بودي بیزيچ. دوباره برگشت و چندک نشست

 را با دقت ازهم بازکرد با دست صافش کرد، نصفش کرد، مداد را یپاکت خال. گارنداشتيس
ده نشود، کاغذ را ین نشست که از سوراخ ديلو درآورد، پشت در زمی زیشه های ریازال
 آن نوشت، نوشته را لوله کرد و آنقدرکف دو یزو درهم رویوار گذاشت و چند خط ری دیرو

.  کردیرشلوارش مخفیفه زيت در آمد و آن را درلی چوب کبریکیند تا به باردست غلطا
دوباره پشت در رفت و .  کردی ازدوشش برداشته باشند، خود را سبک احساس میانگاربار

  " ه؟يچ: "  با عجله از ته راهرو آمدیکس!"  نگهبانیآقا: "نگهبان را صدا زد
  . مستراح-
  . چن دقه صب کن-

 بلند شد یدور صدائیرضا دوباره نگهبان را صدا زد از وسط کر. قه گذشتيست دقيب. و رفت
  "صب کن" 
  !قه شديست دقيقه ت بي پنج دق-
  . دو ساعت صب کن-

  "شه؟يمگرحساب سرت نم! آدم: "رضا کفرش درآمد
  !ی آدم خودت-

ک یه که ين کیا: "ديروز پرسيف. رون آمدي کنان ازآن بی لیکنفرلی بازشد یدرسلول پهلوئ
  " ره؟ي میلنگ

  !ک پا ندارهیم ي ابراه-
. دیرون پري از در بی معطلیرضا ب. قه بعد قفل باز و نگهبان جلو در ظاهرشديپنج دق

 دست و ی از دست پاچگیدر روشوئ!" االی"ب زد يدرمستراح که بودند سه بارنگهبان نه
سش يدست خرضا .  دادیگارمي دود مانده سی سلول بویهوا. س کردنديصورتشان را فقط خ

خته بود یوار آویراهنش که به ديب پي از جیک اسکناس ده تومانید، يراهنش مالير پیرا به ز
  :درآورد، از سوراخ دربه نگهبان داد

  !ريگاربگيازکافه س
  .ستي نی کافه چ-
  .ک تمنش مال خودتی برو -

 از داخل سوراخ به یکی یکیگاراشنو را يقه بعد ده پاکت سيسرباز پول را گرفت و چند دق
  : آتش زدیگاريو او س. رضا داد

  . چسبهی بهم میليگارخين سی ا-
  د؟يد کمش کني تونی نم-
  .ادش نکنمی حاال ز-



 

  .ن آن شدي جانشیو بعد گوش" انگورچقدر؟: " جلو آن را گرفتیچه پس رفت، دهنیدر
و مونده رو به  آشغال یرن جنس هايم: "چه افتاد رضا گفتی دریوقت!" لويدو ک: "رضا گفت

م وا یاگرنخر. ستيقابل خوردن ن.  فروشنی خرن و به ما ده برابرمیمت ارزون ميق
  ."ختمیدم همه شو دور ریروز پنج تومن انگورخریپر. بتهيمص

کلش مثل يه. د ازجا بلند شد و درطول سلول شروع به قدم زدن کرديگارش را کشيرضا س
 به یلکه خون تازه ا.  شدی دود جا به جا مقي  درپرده رق- خشک و دراز-یک شبح مقوائی

 آغازکرد و کم کم یاو ضمن قدم زدن زمزمه ا.  خشک شده خشتکش اضافه شده بودیخونها
  : ش بلند شدیصدا

  
 یگام بردارد به سو.... شي زنده برداربه پیگامها.... ش یکاروان درراه خوش فرجام خو"

ن ره، راه یست ايرقانونيغ!.... ستیاد بردارند ایابلهان فر.... یتا براندازد نظام بندگ. یزندگ
  !.... ستين

، آن ی توایرقانونيغ: " ترشد و قدمها را تندترکردیجانيش هی صدای احساساتیرضا
کز .  نشان تاج هاستیر قانونيغ. رقانون دستگاه اهرمن پردازتوستي غ-مغزافسونساز تست

  ."ره قانون ملتها جداست
  
  !"ريبگخفه خون : "چه پس رفتیدر

 برداشت یگاريس. خته اش ادامه داشتيجان با خشم آمي هیرضا سرودش نا تمام ماند ول
 فش گوگرد و یصدا. ديت کوبی کبری قوطی با انگشتها فشارش داد، دو سرآن را رویقدر

 قفل درچرتش را پاره کرد، در یصدا. و رضا به فکرفرو رفت.... گاري دود سیبعد حلقه ها
 ی را که کاسه روئی دسته نان تفتانیکی.  ظاهرشدندیو سربازجلو درگاهد، دي لوله چرخیرو

رضا آنها . ر برداشتي دو نان و دو تکه پنیگرید.  آن بود دردست گرفته بودی رویقر شده ا
  " ؟یچا: "ديسربازپرس. را گرفت

  !دوتا
  !دوتمن بده

.  خوردن شدند مشغولی آن گذاشت و دونفریررا رويرضا دستمالش را پهن کرد، نان و پن
 ی دو سه لقمه نان خورد، تکه نانیلي میرضا با ب.  دادی نفت میرها سفت و شوربود و بويپن
 نبود وسائل داخل سلول یله سرگرميدر سلول وس. رپتو گذاشتید و زيچي دستمال پیال

ک دستمال و ده ی، یک کاسه کاشی، یک تنگ سفالیک پتو، یلو، یک زی: عبارت بود از
 .  آمدی رفت و به صورت دود درمیل ميه دائم تحلگارکيپاکت س

 
  ."مي خودمون درست کنی برایه سرگرمیخوبه : "شنهاد کرديروزپيف
  له؟ي؟ کو وسی چه سرگرم-
  . شطرنج-
  م؟ي فراهم کنی چه جور-
  ! نانها را بده-

 ١۶ ورز داد و یکساعتیرکرد، ي آب خمیاو آنها را با کم. روزداديرضا دستمال نان را به ف
  .ه اش را هم با نان ظهريد و گفت بقياده درست کرد، کنارسلول چيپ

 زانونها و ی چهارچوب گذاشت، آرنجش را رویش را رویت پايدربازشد و گروهبان عاف
. ستیان را ورانداز کرد، داخل سلول را با دقت نگريچانه اش را کف دستش گذاشت، زندان

 از درون جعبه یت پاکتيستاده بود، عافی شانه اش بود عقب ترای روی که جعبه ایسرباز
:  کردی آن خالیت انگورها را توي را جلو برد، عافیرضا کاسه کاش!" اريظرفتو ب: "درآورد



 

ت رفت ي گروهبان عافی پول را پرداخت وقتیرضا فور. شهيحسابش شش تومن م"
  " مت؟ين قیال رو چرا ای سه ریلوئيانگورک: "روزگفتيف
اگر به . س زندانهيشه درافتاد کارچاق کن رئيت نمي با گروهبان عاف.ستي چون و چرا نی جا-

  ." کنهیزمحرومش مي غضب کنه ازهمه چیکس
  

کبار مالقات با چمدان ی ی دوبار مستراح رفتن و هفته ای روزین دو زندانی ایزبرايهمه چ
نشان قابل تحمل ا محدود کردیان داده بودند و قطع ي بود که به زندانیازاتينها حداکثرامتیا. بود
.  انجام دهدی خواست کارمهم و خطرناکیرضا دستپاچه و ناراحت بود، انگار م. نبود

 یگاه. دي کشیگارمي زد و سی درسلول قدم میقراريحواسش جمع نبود و با التهاب و ب
 نشست و به سوراخ ی درمی شد روبروی خسته می چسپاند و وقتیگوشش را به سوراخ درم

اخم . ستی با دقت داخل سلول را نگریچه پس رفت و چشمی در١١ ساعت.  شدیره ميخ
 چهره اش را افروخت و یداریلبخند پا. ن چشم مهربان ازهم بازشدیدن ایصورت رضا با د

و پس ."  خوب شدیليخ: "د و ذوق زده گفتي کشینفس راحت. ديان رسیانگار انتظارش به پا
ن بند برده یونسو ازاینگران بودم که نکنه ! ديفرخ رس: " گارش زد افزودي به سیازآنکه پک

  ."باشن
  ر ممکنه؟ی خب حاال تماس با دکتر وز-
  ! حتم-

. ش کردی کنارزد و دوباره رهایچه را کمی ربع ساعت گذشت، رضا پشت دررفت، در
  :روزگفتيف
  ." براش درست نشهیدقت کن که دردسر"

  !"حواسم هست: "رضا فاتحانه جواب داد
.  گرفتی شد که داشت همه وجودش را فرا می حس میدوارکننده ايام یش شادیدرلحن صدا

 شکمش ی اراده دستش را توین نشست و بيزم. دی دویخنده درلبانش م. ازپشت درکنارآمد
  : برد و گفت

  ." شهيسگ مصب داره شروع م"
 جلو آن یچه پس رفت و دهنی دستمال درآورد و دردهانش گذاشت دری ازالیلقمه نان

  !" جناب سرگرد سالم ":قرارگرفت
  :ک شدید و به درنزدیرضا ناگهان ازجا پر

  "د؟یشه ديونس جان دکتر و می! سالم پسرخوب، قربون محبتت" 
  . کننی میري سختگیليخ!  نه-
  ؟ی رسونیادداشت بدم بهش میه ی -
  . حاضرش کن-
را رشلوارش یع کش زی سریليرضا خ. ديچيونس درراهرو پی ی پاهایچه افتاد و صدایدر
 انگشتان دستش ید و اليرون کشيآن را ب. دا شديرون آورد، سرکاغذ لوله شده پيفه بي ازلیکم

 حواسش ی شد ولیگارش داشت تمام ميس. و درامتداد آنها قرارداد و شروع به قدم زدن کرد
گار را کف درگاه رها ساخت و با  ي خونسرد ته سیليد خيآتش که به انگشتانش رس. نبود

  !"زود باش: "چه کناررفتیدر. خاموشش کردنوک شست پا 
  "جوابش: "رون داد و گفتيرضا با شتاب لوله کاغذ را ازسوراخ ب

  . با عجله دورشد و التهاب رضا فروکش کردی پائیچه افتاد و صدایدر
 آن انداخت ی کتلت تو۴و سرباز !" اريکاسه تو ب"درسلول بازشد . قه ازظهرگذشته بوديده دق

: ديد پرسیجوين طور که لقمه را ميرضا هم. سه گذاشت و در را بست کایو دو نان رو
  "؟یسرباز و شناخت"
  ! نه-



 

جوان .  دارهیبيه عجيتا حاال چند دفعه بهش پول دادم قبول نکرده واقعا روح. ونس بودی -
  .زهيواقعا نفرت انگ.  درعوض ترابیه پارچه آتشه ولی. هیپاک و ساده و فداکار

  !"دارور: " چه پس رفتیدر
رضا کاغذ . چه افتادیک پسته ازسوراخ به داخل پرت شد و دری ی به بزرگیکاغذ گلوله شده ا

. دن بازماند، کاغذ را ازهم باز کرد، دو بار آن را با دقت خواندیدهانش از جو. را برداشت
ه يوارتکید، به ديش را نا تمام گذاشت، خود را عقب کشیغذا. ه گستردی برصورتش سایغم

ش را با دو کف دست گرفت، سرش را یقه هاي زانوان گذاشت، شقیش را رویرنجهاداد، آ
ن آدم یرضا، ا. روز سلب شده بوديجرات پرسش از ف. ره شديش خین انداخت و به جلو رويپائ

 خندان و لحظه ی داد و مثل کودکان لحظه ایه مير روحيير به سرعت تغیرپذيحساس و تاث
. لو زل زدی به زیاو مدت. ید و غمش افسردگی آفری میدخنده اش شا. ان بودیگرگری دیا

ده و دود زده اش به هم يش خشکی زد، لبهایقه اش مي شقی صدا بود، رگهاینفسش آرام و ب
 یگاريد، دستها را محکم به هم زد، سي کشیدفعتا سرش را بلند کرد، اه ممتد. ده بوديچسب

  "باز چه ته؟! رضا"د يجرات داد و پرسروز به خود يف. روشن کرد و شروع به قدم زدن نمود
.  کردیگربه سوراخ درنگاه نمید.  زدین بود و تند تند قدم ميسرش پائ. رضا جواب نداد

  ديروز پرسيبازف
  !"آخه چه ته؟ برادر" 

  !"راحتم بگذار. آ آه حوصله ندارم: " جواب دادیرضا با تند
 پرده تورمانند دود ی درالشبح رضا. ط سلول را خفقان آور کرده بودي محیظيسکوت غل

وار یروز به ديف. دي رسیلو به گوش می زی لختش برروی خفه پایده شده بود و صدايچيپ
ه يچرا رضا روح: "ده اش کرده و او را به فکر فرو برده بوديجواب رضا رنج. ه داده بوديتک

! استه اش را باخته يروبم هاست؟ نکند روحیر و دستخوش نوسانات و زيينقدرمتغیاش ا
 ینگران: ارداردي بسیگرچه او دردها. ن طور دگرگون کندید آدم را ایست روز زندان که نبايب

ک ینده تاری از آی شکنجه شده اش، نگرانی از وضع رفقایش، نگرانیاز وضع زن و بچه ها
 ازآن، درد ی و عوارض ناشی و بازپرسیو سرنوشت مبهم و نامعلومش انتظارشوم بازجوئ

درد .  کندیتش را متزلزل احساس مي شخصی که آدم گاهیدرد. اوردني برندن و دميزورشن
د یمن و شاي موضع حساس نشی نوظهورگوشتیمعده و درد توام با چرک و خون دکمه ها

  ......."دي تراشی فشارد و روح را می که قلب را میدردهائ. گری دیدردها
، بخصوص که احساس کرده آمديرون ميرضا کم کم داشت ازآن حالت بغ کرده و زمختش ب

ن ید و ای گشت که به حرف آیدنبال بهانه م. ق خود را رنجانده استيبود با جواب تندش رف
گه یتود: " سر او گذاشت و گفتی سرش رفت دست رویباال.  را ازدل او درآوردیدگيرنج

  "؟یچرا اخم کرد
  کنهيوس و ناراحت میحرکات تو منو داره ما

ش یو پهلو.  با خود دارهیشترير اندوه بیداره ناگزي که دوست میبقل: گنيست، ميدست خودم ن
امش ي تونه التی نمیچ مرحمي که هیچرا حت.  درمانیدرد ب. من درد دارم: "نشست و گفت

ه يروح. ی داریتو روح پاک. ازارمي کردن دردم روح تو رو نی خواستم با مخفیو من م. بده
و کاغذ .  کردمی کنم کاربدی احساس میول. م کردله تزلزلشو را فراهيد وسینبا. ستیات قو

 باشد که ازآن یله اين وسین آخرید ایشا! زی عزیرضا: "مچاله شده را بازکرد و بلند خواند
م که با رگبار فحش يباز پرس.  زنمی باشد که با تو حرف مین دفعه ایاستفاده کرده ام و آخر

. د بودی خشن و شدیليد و خيعت طورکششروع  و با مشت و لگد و شالق تمام شد فقط سه سا
حاال مجروح و تبدار گوشه . سمی کردند بنویکته میست هر چه دی بای، میدتراز بازجوئیشد

دادستان قول . ه منتقلم کنندیدي محاکمه به پادگان جمشیقرار است فردا برا. سلول افتاده ام
با : " رومیو به گور ما آرزيک دنینصورت با یدر ا.  اعدامم را دادهیو قطع" مردانه"

مهم . می ها کردی به تحقق رساندنش فداکاری که برایبخشی و شادی طالئی روزهایآرزو



 

نده ی از آن نسل آیدوران طالئ.  رساندی شود و کارم را به ثمرمیست دخترم بزرگ مين
 و  که همسرمیائيش، دنی هاییبایا را با تمام زيدن. ديخواهد بود و تالش ما به ثمرخواهد رس

دا ي پی دسترسیاگر به مار. د ترک کنمیباتر و با شکوه تر کرده اند، اجبارا بایدخترم آن را ز
  !" سالمش برسان و دخترم را ببوس، خدا حافظ یکرد

  
ک کودک ی نامه را تمام کرد، مثل یش ماند و وقتید و چند باردرگلوی لرزیش میرضا صدا

چه : " رضا آرام ترشد، به او گفتیوقت. بودن يروزمغموم و مبهوت سرش پائيف. ه سردادیگر
مان و اراده راسخ خود را به همه ثابت ی و ایوطن پرست. م داديا رو تکون خواهيما دن! مردانه
  ."م کرديخواه

مان و اراده راسخ ی و ایاثبات وطن پرست"انگار . رضا حالش جا آمد، احساس آرامش نمود
. ستيف و مهربانیدکترمرد شر: " نطقش بازشد. نش داده بود و مشکلش را گشوده بوديتسک
اونم زخم "   باک و پر تحملهیب. ار پا بر جا و وفادارهيبس. هیا فداکاريکدنی. ک پارچه محبتهی

از . التشو در فرانسه تمام کرديتحص. دکترحقوقه!  دکترشدیطفلک با چه پشتکار. معده داره
نه تعجب ي بی جثه شو میانسان وقت.  درخدمت ممتاز بودیت درسازمان و پرکاريلحاظ فعال

به همسرش . ادين همه کاربرمی چطور ازعهده ای و کم جثگین کم جونی کنه که آدم به ایم
شش ساله که ازدواج کردن، تازه مثل .  پرستنیگر رو میزن و شوهرهمد.  عالقه دارهیليخ

ن ضربه رو ی چطور ای دونم مارینم: " و ماه عسل عاشق و دلباخته همندیدوران نامزد
  !" کنهیتحمل م

 یندازيبو که باال بيه سی.  نشدهیهنوز که طور! ؟ی خونی الرحمان میدار: "روزگفتيف
 هست که ممکنه حسابها رو به هم یارين برسه، عوامل بسي خوره تا به زمیهزارچرخ م

  ."بزنه
  ".میده که قسر دربري خرابه و بعیليوضع خ!  نباشهیبرادر، قضا و قدر: "رضا گفت

  .ميچکدوممون تو زندان نباشيگه هیدم  دو سال ديستم  و قول ميد نيمن برعکس تو نا ام
شکم ها به قرقر .  شدیک میهوا داشت تار. رنگ و پرمعنا بوديد و خنده اش بیرضا فقط خند
  "  بفرما دست به آب: "ونس در را باز کردیسرانجام  .  قرارکرده بودیان را بيافتاده و زندان
 نسبتا درشت، یشي، چشمان میشاني کم عمق پی با خط هایاه و آفتاب سوخته ايصورت س

 نتوانسته یم چربيرون زده بود و پرده نسبتا ضخي که از دو طرف صورتش بی بزرگیفکها
. ونس بودیچانه گرد و کوچک، گردن کوتاه و قد متوسط از مشخصات . بود آنها را بپوشاند

 داد که ین نشان مياورد و همين بي ابرو پائیونس را تا رویمقرارت نظام نتوانسته بود کاله 
 به سر یونس کاله را طوری. ده نشده استيکش" انضباط"ريونس به زنجی یهنوز روح توانا

. تب داره -"دکترچطوره؟ : "ديرضا پرس. رون بوديش بيشاني گذاشت که قسمت عمده پیم
  ."دن رو زخماشي قرمزمالیه خورده دوایعصراومدن 

  !؟یني بیونس میآ : " گفترضا
  ."می نداریم که زوري چه کنیدل مام خونه ول: "ونس که متاثرشده بود گفتی

 یروساتون دارن از زور شما استفاده م. تمام زورها مال شماست: "جان جواب داديرضا با ه
شما همه زورها تونو رو هم . شنيچاره مين بياگر شما نباش. ستني نیخودشون پخ. کنن
اونم مشتشو که به اندازه زور صدتا، هزارتا، ده هزارتا، . ن دست فرمانده تونی دادنيگذاشت

  ...." ه خورده فکری.  کنهیشه تو سرهرکس بزنه لهش ميصدهزارتا آدم م
  !" زود برو تو مستراب: " ونس هراسان گفتی.  آمدی پائیصدا

 یه ایسا. قبت پرداختونس به مرای آفتابه بازکرد و یر آب را تويرضا با عجله نشست و ش
  "  بود؟یک: " ديرضا پرس.  پا دورشدی گذشت و صدایازجلو روشوئ

 گزارش یکی مون با شماها حرف بزنه اون یکیاگه . ميما باس همو بپائ.  نگهبانیکی اون -
  . دهیم



 

  ؟ی داریونس خبرتازه چی -
از تو بندم دن ي که بهمون نمیمرخص. مي هستینجا زندونیمام ا. می نداری راستش خبر-
  .میرون بريزارن بينم
  .ارن خبربدهي هروقت دکتر و م-
   چشم-
  .ی زنده باش-
  ."رني گیراد میه خورده زودتر ای: " محجوبانه و ملتمسانه گفتیليونس خی

  ؟یه کنيم تهیه سوزن برای ی تونیم: "ونس گفتید به ي به سلول رسیرضا وقت
  . سقف آن زده بود در آورد و به او داد که بهی گفتگو کالهش را برداشت، سوزنیونس بی

  
  


