
 

  ٩ -افسانه ما
   اعداموشکنجه 

   که پس از شاهیاتيجنا
  ز تکرار شديا ن. در ج

  سروان غالمعباس فروتن
  

د و به قدم زدن پرداخت و ضمن راه رفتن يگاری کشيبعد از شام س. رضا سر حال بود
سفره ای . یک چونیده و رخساری زرد، زرد و باري نتراشیسرو روئ: "مشغول خواند شد

ش آلوده به گرد دست يدم دروازه ای، چند سرباز سوار، از پ.  بر سر دوشیل پتوئیکرده حما
  ...."ن همه راه؟ مگر آن مردیکه رود ا. مارياده، بيها بسته ز پس پای پ

  ."شهيه اش تازه ميروح.  کنهیدا مي شنوه دل پین شعرها رو می ایآدم وقت: "روز گفتيف
  : دارهیوبک شعر خیبهار . یگيآره، راست م: "رضا جواب داد

  خيداری و استقامت می پا
  . سزد ارعبرت بشر گردد

   یشتر کوبيبر سرش هر چه ب
  شتر گردديش بیداریپا

 ی سربازهائیمن وقت. جه عکس خواهند گرفتي خوان تو سر ما بکوبن، نتیحاال هر چه م
ه يعلست يد نيبع. "شن ما رو اعدام کننينها حاضر نمی شم، ایدوارمينم امي بیونس میمثل  را 

  ". ام کننيخود دستگاه ق
هر دو سر خوش و . ق کردیروز هم با خرسندی کودکانه ای حرف های رضا را تصديف

روز را به ی دیا دردهایشند و یندي آنکه به فردا بی بی بودند و با خونسردی و خوشحالیراض
ازانقالب :  کردندیاحت مير و سي ساخته فکرخودشان سیايخاطرداشته باشند، در دن

ج شده و آزرده سربازان، ازحکومت توده يي، ازاحساسات تهی عاصیام توده هاينجبران، ازقر
نه روح و دل را از ی زدند و آی روشن حرف می و از فردایروزي، از پیها، از آزاد

  . زدودندی مینياس و بدبیزنگار
من . رفتهت فرو یا درابدي کنه که دنی ارتباطش با همه جا قطعه فکرمیآدم وقت: "روزگفتيف

 ی رسه که زندگیبنظرم. نمي بی نمیستي جزسکون و نیزيوارها چین دیاکنون درماوراء ا
ک است که پنجره اش آسمان را مشبک، غمناک و یمه تاري نین اطاقک سمنتيمنحصربه هم

چه را پس یده و ازسوراخ در اگر بشود جرات کرد و دري نشون مینيک سیبه اندازه سطح 
 نگهبان ها که پشت بام و دو ی پایصدا. شهيده میک بشقاب دی اندازه وار روبرو بهی د-زد

ه ي شبی ارواح سرگردانی پایک ها درحرکتند به صداي اسفالت ها و موزائیطرف سلول، رو
  ." گردندینه و دارن دورخود مي بی رو نمیاست که چشمان کورشان جائ

ا برعکس ی کنن، یام ميم دارن قن جا مردی دورتر از اید قدریم شايدونيما چه م: "رضا گفت
من .  زندان بود نه داخلیوار هایا برات خارج دي دنیاگرزن و بچه داشت! شني میقصاب

 یمسئله مرگ رو حل کردم ول. ال و اوالدي کنم جز فکر عی تونم مغزمو تهی میازهرفکر
 برام گرچه اعدام او. شهي میوضع دکترهم داره برام عاد. نحل موندهیمسئله خانواده ال

 کامل به ی رو با آگاهی آزادی شود کرد؟ ما مبارزه برای چه میناگوارتر از اعدام خودمه ول
ست ی فرشته ایست و آزادي سرنوشت همه سرراست نیراهها. میتمام خطراتش شروع کرد

 طلبه ی انسان میخواد، قرباني زنده موندنش خون می که برا- درآسمان ها-دور از دسترس ما
 از ین راه داده و خونمان قطره ایت تا کنون درای که بشریانيونها قربانيلي تا ازمو ما هم چند

 مردن چقدربرام گواراتراز فکر ی دونینم. خته شدهین فرشته ری ای که به پای خونیرودها
م که در ته آن ظلمت و ي هستیانوسيما مثل غرق شدگان اق.  زن و بچه ام هستی خانمونیب



 

نکه ی و سکون فرو رفته، غافل ازایکیا درتاريم دني کنیال ميو خسکون مطلق وجود داره 
 کشه، صدها انسان درحال غرق ی ها رو به کام میانوس توفانه، امواجش کشتيدرسطح اق

 بزرگ ی های خورن و ماهی ها بزرگ رو مینهنگ ها ماه. شني ها شکارمیماه..... شدنن
د از داخل يشه و خورشيشه، روز ميما ستاره باران یشه و دري کوچک رو، شب می هایماه
ست، تنازع بقاست، مبارزه س، عشقه، يزندگ.  چسبهیاد و به سقف آسمان ميرون ميآب ب

نقدر کوچکش کردن که یا نابود شده و ايم که دني کنیحاال ما هم تصورم. خشمه، لطفه، قهره
ن یست و همه احکومت مطلقه سلول دردست ما. می آن شده این سلول جا گرفته و ناخدایدرا

نها درنقش قبرکن و مرده شور، دارن مقدمات به ی که ایدرصورت. سربازان خدمه ما هستند
  ....." کننیخاک سپردن ما رو فراهم م

تو . ميد نشينه که نومین مسئله ایمهمتر. رفتی رو پذیديجا با نوميد بینبا!  رضا بس کن-
د و با یم دي را خواهیروزيوز پما ر.  کربالستیزت به صحرای گری کنیازهرجا شروع م
  ....مي کنیکدست شطرنج بازیا يحاال ب. م گرفتيهم جشن خواه

  
 یا به اصطالح بکشند تا کندیب شده وقت را بگذرانند و ي خواستند به هرترتیان ميزندان

ا یا اختالط و بحث و مشاجره و یاتشان با شطرنج بود، يمشغول. دیگذشت زمان آنها را نفرسا
 رگه دار و ی ازبربود و با صدایرضا اشعارخوب. شعرخواندن، سرود خواندن. خواندن

ن عالم خوش بود، یروز در ايف.  بردیال ميقش را به عالم خي خواند و رفیکلفتش سرود م
 ی را احساس میا تالطمی و ی، دردی، غده ای ناخود آگاه درقلبش گرهی گاهینشئه بود ول
 یاش را م" یخوش"  کرد و جلو یشش را منقص مي ع آمد وی موقع به سراغش میکرد که ب

 مطلوب و ی هایريجه گي و نتیاسي مسائل سیل هايه و تحلی که دراثرتجزی ایگرفت، خوش
ال ي خیاينقدر که از دني آمد، همیدبخش رضا به وجود مي و امیدن اشعارانقالبيا شنیدلخواه و 

شکست، زندان، شکنجه، :  شدیخ م تلیتهايش مبدل به واقعیبای زیاهای آمد، رویرون ميب
ال ها و درخشش ي خینیري که شیت هائينها بود واقعیا!  خانواده های، اعدام و نابودیبازپرس

نند، شب را با روشن شدن چراغ ي آنکه آفتاب را ببین سلول بیدرا.  کردیل میآرزوها را زا
 یوز و زندگ ازشب و رین نشانه ایجزا.  کردندیو روز را با خاموش شدن آن حس م

م یک روز است که داین يهم. ستيشتر نيک روز بیا ي کرد در دنیال ميآدم خ. مشهود نبود
  .رندي گی دهند و شب پس میصبح آن را م:  شودیتکرارم

نش ي جانشی رفت و چشمیکبار پس میقه يست و چهارساعت هرده دقيچه درتمام مدت بیدر
 ی تکراریآمد و رفت، حرفها.  گرفتیرا م چشم ی جای افتاد و آهن پاره ای شد و بازمیم

وارها، ین به چهارچوب و لرزش دي آهنین ها برخورد درهاي گرپ گرپ پوتیسربازها، صدا
 ی که روزی آمد انگور بفروشد، دستی صبح م٩ ها ساعت یاکیت که مثل تريگروهبان عاف
 ی و تکراریني ماشیحرکات و حرفها.  گذاشتی داخل سلول می و کاسه غذائیدو نوبت نان

ن بود برنامه روزانه یا.  کردندی مستراح رفتن در را بازمی دوبار براینگهبانها که روز
 را اداره کنند و اکنون ی استانیا شهری و ی، سپاهیمارستاني که هرکدام قادر بودند، بیکسان

بود  فلج کردن، خفه کردن و نای حکومت دارند برایادیده شده است و ايروها دربند کشين نیا
مور،  يپ تيسرت: ن کارشده اندی قهار مامورای کشند و سه عامل اجرائیکردن آنها نقشه م

  !ن سه قلوهاین و مشهورتریپ امجد، بزرگتريپ آزموده و سرتيسرت
  

 ارضاء نشده، یزد و با اشتهائيرضا صبح زود ازخواب برخاسته بود و درسلول قدم م
ن همسرم، ينازن: " خواندیک سرود شعرمیآهنگ  نشده با ی خالیامده و عقده اي برنیآرزوئ
ن يد، مهربان مادرم نازنی ما برآید، شمس آزادیروزهجران ما هم به سرآ. ن دخترمينازن

د بخش یروزبا آهنگ نويف.... ن دخترمين همسرم نازنينازن.  برآرمیروزيهمسرم، بانگ پ
  .دارشديسرود رضا از خواب ب



 

  ."میزمالقات چمدون دارامرو! پاشو! پاشو برادر: "رضا گفت
 ی خواهد دکتر را به روشوئیدارشد و به رضا خبرداد که می پشت سوراخ درپدیونسیچشم 

چشمش را جلو سوراخ بسته قرارداد و . ديرضا پشت در رفت و مثل کنه به آن چسب. اورديب
و !" قربون اون صورت مجروحت: "ار گفتي اختیرضا ب. چه را پس زدیونس به موقع دری

  " نيا دکتررو ببيتوهم ب: "شنها کرديروز پيفبه 
. چه را کنار زدیونس به بهانه کنترل داخل سلول، دری. ستادیقه پشت درايروزپنج دقيف
ره شد و مشت کوچک يد که مانند نورافکن به سوراخ در خیروزدو چشم براق و نورافشان ديف

افه دکتر را يزه داشت قروزتايچه افتاد و فیدر.  که درهوا چند بارتکان خوردیفیو ظر
 و یده و زخمی کوچک و رنگ پریف، صورتي نحی کوتاه، جثه ایقد:  کردیدرنظرمجسم م
انگاردکترفقط . کی باری نرم و بور و گردنی بلند، موهای ایشاني رنگ، پی بیمتورم، لبها

، یمردی که شجاعت، پایل شده بود، دو چشميار و مهربان و درخشان تشکياز دو چشم هش
 ماند که دارد محو ی میکل دکتربه شبح درمه رفته ايه. دی تراوی و جرات ازآنها میکارفدا
 او ی مردانگیای و گوی از قدرت روحی، حاکی چشمانش که سرشار از زندگی شود ولیم

.  سازدیباتر و شفافتر درخود منعکس می ماند که آسمان را زی میبود و به چشمه آب زالل
 یرین وضع دیا.  زدیرضا دلش شورم.  برقرارشدیننده ابازدرسلول سکوت ناراحت ک

. رضا چمدانش را شناخت. ک چمدان جلو آن سبزشدیت با يدربازشد و گروهبان عاف. دیينپا
 ی را که تویکاغذ تا شده کوچک" نامه ندارم؟: "ديخوشحال جلو رفت، آن را گرفت و پرس

شترآن را با يهارخط نبود که بش از چيمجموع نامه ب. مشتش مچاله کرده بود به او داد
 ازکاغذ سوراخ یا به اصطالح سانسورکرده بودند که قسمتهائیاه ي سی طوریظي غلیجوهرآب
  .شده بود

  
خود آشنا شده بود فورا " فهيوظ"رضا که به .  رفتی کنارنمیت ازجلو درگاهيگروهبان عاف

ش را یرشلوارید، زيچيش را ازداخل چمدان برداشت، پتو را دورخود پیرشلواریراهن و زيپ
ک تکه کاغذ یک مداد و یت يعاف.  چمدان گذاشتی چرکش را تویعوض کرد و بعد لباسها

  . مراقب بودی سمجیاريو خودش با هوش!" س ید لباساتو بنويرس! ايب: "به او داد
. دربسته شد. ت داديادداشت همشرس نوشت، چمدان و نامه را به عافیرضا سه خط درجواب 

 پنجره گرفت، چشمانش را جمع کرد و با دقت یرنامه را خواند آن را جلو روشنائرضا چند با
چشمانش خسته شد، چند بارآنها . ستی سانسور شده را نگری قسمتهایز و دردناکيشگفت انگ

 شده ی مخفیظ آبير جوهرغلی که در زیش را به هم زد و دوباره به کلماتید، پلکهايرا مال
سرانجام به . دی جویت داشت وجودش را ميعصبان. ررفتحوصله اش س. ره شديبود، خ

  :حرف آمد
.  نوشته شده ین نامه دو خطیانگاراسرار وزارت خارجه تو ا.  درآوردنی ناموسا بازیب"

و بعد مطالب سانسورنشده را ."  کردمی شناختم به زنده بودنش شک میاگرخط خانمم رو نم
  :خواتد

...... راهنيرپیک زیرشلوار یک زیراهن، يک پی... ..مادرت.... حال من و بچه ها خوبست"
  " نم شد نامه؟یا: " گفتی ازخشم گرفته اییو باصدا.... "  چرکت را بفرستیلباسها. فرستادم

چ کرده باشند و او يش را طناب پی را داشت که دست و پایرضا حالت آدم ازجا در رفته ا
 زد و یار، قدم مي اختی، تند و بینيدم ماشمثل آ. دیاي ازش برنی کاریوانه وار تالش کند ولید

! گاربرلبش و حواسش؟ معلوم نبوديکاغذ درمشتش بود، س.  رفتی جنون میداشت به سو
  :ديکباره بغضش ترکی؟ ....ا درفکریو ...  خانه نزد زن و بچه اش، نزد مادرشید تویشا
، همه کاره و خوان با خفت بکشنمونيم.  کننیلمون ميدارن ذل.  کننیدارن خارمون م"

 هم دارن یت و اون پسره جعلق، چند تا نامرد جانيارما شده گروهبان عافيصاحب اخت
  ......" کننین ميي دربسته تعیسرنوشتمونو دراطاقها



 

  
کم کم .  رفتیخاموش و برزخ راه م. ش را گرفته بودیت گلوي عصبانیهنوزحرف داشت ول
 شکمش گذاشت و یش را رویداد، دستهاه يوارتکی پتو نشست، به دیازقدم زدن ماند، رو

لو، به پتو و به هرجا که ی که به زیید شد تا جایدردش شد. دن کرديآهسته آهسته شروع به نال
 او را محکم یقش کرد و پاي به رفینگاه ملتمسانه ا:  انداختید چنگ مي رسیدستش م

و از عذاب برهاندش نش دهد، معالجه اش کند ي توانست معجزه کند و تسکی آنگاراو م-ديچشب
مه کناراو نشست يروز سراسيو ف! مردم! روزجان به دادم برسي درد آور گفت فیو با تضرع
چشمان رضا اشک آلود شده .  نوازشش کردی عرقدارش گذاشت و کمیشاني پیدستش را رو

فه يسرباز وظ. ونس را صدا کردیروز يف. دي کشی خجالت مید ولی خواست بگریدلش م. بود
  ! " بله آقا: "ت درحاضرشدشناس پش

 کن بره یتو راضيعاف. د شدهیضه، زخم معده داره، دردش شدیونس، جناب سرگرد مری -
  ."ارهيدکترو ب

  .ه استوارهستیومده، ي دکترن-
  .اري همونو ب-
قه يده دق. چه را رها کرد و رفتیدانه درينوم.  بکندینان نداشت بتواند کاريونس انگاراطمی

استوار : "روز دادي رنگ آورد و از سوراخ دربه فین و چند قرص آجربعد سه بسته شارب
  ."نا دواشهيهم: گفت. ومديخودش ن

  ض هست؟ین سلول مریدونه که تو ايافسرنگهبان م.  ممنونیليخ
خواد يدلشون م.  دارنیازشما دل پر. هی ی هرکیهرک. زا توجه ندارهين چی به ایکس

فه يوظ. نیکرار و محکم کردن که درنري در و پ.ستي درفکرتون نیشگيه. زجرکشتون بکنن
. ستني نیاسيس. نا اله و بله انیا:  کنن کهی برامون میه سخنرانیهرروزم . نهيشون فقط هم

 یاگرکاره ا.  کردنی کار میرکیرزیز. نا نوکرروسانیا.  باشهی باهاس حزبش قانونیاسيس
کشون ینزد. نا ازکافرنجس ترنیا. نيبهشون رحم نکن.  کردنیشده بودن به ناموستون رحم نم

ن باهاتون حرف بزنن، دهنشونو با مشت یاصال اجازه ند. نیگول حرفا شونو نخور. نينش
ک ینارو هم تا یا. ن جاتون تو سلوله، بعدم اعداميهرکدومتون باهاشون حرف بزن. نيخرد کن
  ......گه کلکشونویماه د

  .قدم زدن شدچه را رها کرد و مشغول یحرفش نا تمام ماند و در
  

  ! "نگهبان: "ديچي درراهرو پیبي مهیصدا
 بزرگ یلياو خود را خ.  دادی ازخود نشان نمی زد و عکس العملی قدم میتراب با خونسرد

اب گروهبان يدرغ.  قائل نبودی عظمت و اقتدارش حد و اندازه ای دانست و برایو مهم م
 بند ی شد و او خود را خدایو سپرده مد ها به ايکل. ار مطلق بند تراب بوديت صاحب اختيعاف
 ین خدای گردد و بندگان ای شود و درها بازمی دانست که قفلها به فرمانش گشوده میم

وارها، به سوراخ یبه د. ندیماي را به پیافتند که خاموش و مودب راه تا روشوئی یقهاراجازه م
. ن نکشنديهاشان را به زمشان نگاه نکنند، پای مسدود درها و به دورترازسه مترجلو رویها

  .قه معطل نشونديش ازپنج دقي هم بیرد و درروشوئيع انجام گی وار و سریراه رفتنشان نظام
  !"نگهبان: "صدا دوباره تکرار شد
خدارش در راهرو ي می کوبش پاشنه هایع کرد و صدایقدمها را سر. انگاربه تراب برخورد

 قهار بند ی که خدایمي داد، تصمی میه اانيم خطرناک و وحشيک تصمید و خبراز يچي پیم
 به آنچه درراهرو چند سلول یمه مخفي نید و با وحشتيروز به درچسبيگوش ف. گرفته بود
ه ی! مرد که خفه شو: " تراب بلند شدی صدا- دادین بود، گوش می درشرف تکو-آنطرف تر
  ! " شهيدفه گفتم نم



 

:  رفت و داد زدیو به طرف هشتچند مشت و لگد ازداخل سلول به درخورد و تراب بد
  !"تيگروهبان عاف!  تيسرکارعاف"

. ونس که ازجلو سلول گذشت ملتهب و ناراحت بودی.  شدیزداده نميگرصداها ازهم تمیو د
  "  شده؟یونس چی: "ديروز پرسيف
  !" چه رو بندازیدر: "ونس لبش را گازگرفتی

ن گذاشت، سرش يآرنجش را زمد يمار هم به پهلو چرخي بیشترشد و رضايروز بي فینگران
دربند . قه اضطراب آورگذشتيچند دق. را بلند کرد، کف دستش گذاشت و گوش به زنگ ماند

 یش جنگید که دارند آراي رسیبه نظرم. ده شدي چند نفرکه وارد بند شدند شنی پایبازشد صدا
ا یو به چوب  کند ی درجلو حرکت مین کارزارها فرمانده عالیمعموال درا. رندي گیبه خود م

 -رون چه خبر استي آنکه بداند بی زد بی بود که رضا مین حدسی ا–شالق هم مجهز است 
اد و سرانجام ناله بلند شد و ی بزن بزن بکوب بکوب و دنبال آن داد و فری صدایپس ازمدت

ب کوبش دربه چهارچوب و متعاقب آن ي مهی ناسزا و فحش و بعد صدایهمراه آن مشت
 یبت موقتيونس از غی.  ناهنجار و مضطربیسکوت. ن فاتحان و بعد سکوتي پوتیصدا
 استفاده کرد و رضا را - اخذ دستورات تازه به دفتررفته بودندی که برا-ت و ترابيعاف

وضعش خراب بود، تراب . ل اسهال دارهيجناب سروان محمد اسماع: "ان گذاشتیدرجر
معاون زندان، .  موضوع را گزارش دادیرتراب فو.  کرد اونم لقت به در زدیدررو وا نم
ک یانه يمخف. نقدر زدنش که ازحال رفت من دلم سوختیت و دو سرباز اومدن ايگروهبان عاف

  ."پاکت کلفت ازسوراخ انداختم تو سلول تا اگرحال اومد تو اون کارشو بکنه
 

. تاده بودفي نین اتفاقين ده روز چنین صبح و ظهربود، ظرف اي موقع بازشد، بیدرسلول ب
نک برچشم داشت و يزد و عي میاهي سی که پوستش کمیده ايسربازالغراندام خوشتراش خشک

. کدستش را به چهارچوب گرفتی.  ظاهرشدی گذشت، جلو درگاهیقدش ازحد متوسط م
ک بود و یدهانش کوچک و لبانش بار. دي رسیک و درازش چرکمرد به نظرمیانگشتان بار

  : شرم گفتی هرزه و بی مکث کرد و بعد با تبسمیه ايثانچند .  داشتیده اینگاه در
  !" روزيف "

 بود جواب یدي پوست نسبتا سفینک و داراي عی بی ده روز قبل که او هم الغر ولیزندان
  ."بله: "داد

  !پاشو لباستو بپوش
.  کرد که درد خودش نبودی را منعکس میزيست، چشمان رضا چیروزبه رضا نگريف

  !" زود باش"سرباز گفت . غم خودش نبود.  خودش نبودیگرفتار
 یکه خورده بود، اما به رویروز يف.  با هم حرف نزنندین دو زندانیگرایو مراقب بود که د

داد که قلبش متالطم است و روحش آرامش خود را يش نشان مي حواسپرتیول.  آوردیخود نم
 یدرد نو ظهور. اشت او را ندیدن به رضا و دردهايشیگرمجال اندید. ازدست داده است

 قلبش را ی شد ولیج جا نبود و همه جا احساس مي که هیدرد. دا شده بودي خودش پیبرا
 یگرنشست می دید تنها عضو دردناک همان قلب بود که دردش به جاهای آزرد و شایشترميب

! رونيا بيب: "سرباز با ژست و آمرانه گفت.  بستیراهنش را مي پیداشت دکمه ها. کرد
  !."مکاردار
  :د را به او گوشزد نمودیسربازمقررات جد. روزرا تا دم دربدقه کرديرضا ف

  ."میفت بري آروم را بیليخ. ده نشهي پات شنیصدا. یريسرتو نباس باال بگ"
د ید برود و چه بای آنکه بداند  کجا بایب و نا آشنا، بیر، غريروزاسيف. رون رفتنديازبند ب
 ید قدم برمیدرسر دو راهها با ترد.  شدیده ميبال سربازکشانه به دني اراده و ناشیبکند، ب

شه سه يازپشت ش.  شدند و به طرف اطاق افسرنگهبان رفتندیوارد هشت. ت شودیداشت تا هدا
خه یگربا یکنفردی کلت به کمربسته و یرنظاميک غیافسرنگهبان :  شدندیده مینفردرآنجا د



 

 با وجود دگرگون شدن - نفرسوم-ن شخصیو ااه و پرپشت يش بلند و سیده و ريباز، سر تراش
زش ي و آمینيده بودش با او همنشی که بارها دیآشنائ.  آشنا آمدیليروز خيافه اش به چشم فيق

گررا ی اغلب همد- گرچه ازهم دور بودند و کارشان با هم فرق داشت–داشت و درسربازخانه 
 کردند که نسبت به هم ینمود م شدند وایدارها خوشحال مین دی که ازایدند، با وجودی دیم
 یول.  گذشتندی احترام خشک از کنارهم می وار و با اداین جهت نظاميبه هم. گانه انديب

چهارشنبه شب : " شدند و با رد و بدل کردن چند جمله کوتاهیک می خلوت به هم نزدیدرجا
  !"ساعت هشت

   کجا؟-
   منزل منصور-
  . خوب-

 زمستان شروع ی ازروزهایکین دو نفرصبح زود ی ایآشنائ.  شدندیبه سرعت ازهم دورم
.  صف بسته بودندی مراسم صبحگاهیآنروزهوا سرد و سوزدار بود و سربازان برا. شد
 کرد ی خدمت میگریستوان صادق را که درهنگ د. ت داشتیروز از طرف بهمن ماموريف
ن يمن آئ: " دادیاب مو اگر او جو" منزل فرمانده پادگان کجاست ؟: "دیدا کند و به او بگويپ

روزازهمان روز يصادق و ف. ن آنها برقرارشوديست ارتباط بی بایم."  ندارمینامه انظباط
ن دو جمله يشان با مبادله همي با هم آشنا شدند و دوستیدند و بدون سابقه قبلیگررا دیصبح همد

 یط مخفیالبته شرا.  درآمدی مطمئنیافت و به صورت همکاری زود قوام یليشروع شد و خ
ک شب با ی ین ارتباط مدتها برقراربود و درهفته ایا.  کردیجاب نمین ای جزایمبارزه روش

 ین دونفر آشنا شده بودند دورهم جمع مین شکل با هم و با ايگر که آنها هم به همیسه نفرد
 پرداختند و با ی می و اجتماعی، اقتصادیاسيل اخبار، مسائل سيه و تحلیشدند و به تجز

ن یا.  بردندی سطح دانش خود را باال می و انتقادی اجتماعی علمی فلسفین کتابهاخواند
شه يروزاز پشت شيف. ر شدندي و منصور دستگی قطع شد که صادق، روشن خانیارتباط وقت

افه اش به يق.  زانوان گذاشته بودین بود و دستها را روياو سرش پائ. صادق را شناخت
 آنکه هاشا کنند، به یرخودشان را، بي تقصیهند با شرمسار خوای ماند که می میگناهکاران
 ی رفت و دراطاق قدم می بلند قد که با سالح به کمربسته اش ورمیر نظاميغ. رنديگردن بگ

صادق نگاهش را به پشت .  با او نجوا کردیزيستاده و چیزد، پشت به در و روبه صادق ا
ق تکان داد و ید، سرش را به عالمت تصدره شيش خیشه افکند و بالفاصله به مرد جلو رويش

  .رون بردي صادق را با خودش بیرنظاميغ. روز را به اطاق بردنديف. ديلبش جنب
گه ید. تت بکننی نکن که اذیکار: "روزبود از فرصت استفاده کرديافسرنگهبان که همدوره ف

 یم علبازجوت. زو اعتراف کردني هات هم همه چیهم حوزه ا.  نموندهیزمحرمانه ايچ
  .اصغره

. نديروز اشاره کرد که بنشي آتش زد و به فیگاريزنشست، سي برگشت، پشت میرنظاميغ
 ی زانوانش گذاشت و خشک و بی قالب کرده اش را رویدستها.  نشستی صندلیروز رويف

د ی لرزی انگشتان دست راستش میگار اليو او که س. ره شدي خیرنظاميحرکت به دست غ
بعد از پاک کردن آب . ز بودي میش روین گذاشت و آرنج هاي زمیندلر صیش را زینوک پاها

ن صفحه بزرگ خطوط ی ایرو. ق شدي را بازکرد و به آن دقی اش ورقه بزرگ تا شده اینيب
 شد ی ازآن منشعب می آمد خطوط سه گانه این ترمي که ازباال شروع شده و هرچه پائیمورب

 درآمده یک شکل هرمی بود که مجموعشان یگریک ازخطوط سه گانه منشا خطوط دیو هر 
 ین خطوط اسمهائی هرکدام ازاین صفحه بود و درانتهايبود که سر آن باال و قاعده اش پائ

ن خطوط درهم یان اي کاغذ بود و داشت با دقت درمی اصغر روینگاه عل. نوشته شده بود
ره شد يبه آن خ یش کرد، قدریداي پی گشت و وقتی میمخصوص) سه شاخه (مثلثک یدنبال 

و ." ارخوبيبس: "دهنش را با صدا به هم زد.  کارتن گذاشتیو سپس کاغذ را تا کرد و ال
  :روز کرد و گفتيبعد رو به ف



 

 که اشمشون ی که تمام افشرانی دونیخودت م.  به دست ما افتادهی شاژمان نژامینیکارگز"
 مشئولتون ٢٠١٨شماره . نیبودگه هم حوژه ی با چهارنفردیجنابعال. ميتو دفتررمژ بوده گرفت

، و صادق ام هم یروشن خان.  اش٢١١٨ –ا نه ی ی دونی م-شماره اونم. منصوربوده
باهاش . ی خواد منو معطل نکنی؟ دلم میان قرارگرفتیحاال خوب در جر. حوژهات بودن

حشو ي کنم بدون دردشرجواب صحیمن چارتا شئوال اژت م.  کنمیش نفر باژجوئيامروژ اژ ب
  ."ربخوابيش بروتو شلول شرتو بژار راحت بگیبنو

 یخود را معرف: " ن سئوال بودی را جلو او گذاشت که سرلوحه اش ایک و درازیو کاغذ بار
  : جواب را خواند گفتی اصغروقتیعل. " ديکن

  !ی هشتیده ايپشرفهم
ن شما عضو سازمان يح متهمیبرابرمدارک موجود و اعتراف صر: "و سئوال دوم را نوشت

 یريان را از بدو ورود به آن سازمان تا روزدستگیالزمست جر. دي حزب توده هستیامنظ
  ." ديقا شرح دهيدق
 اصغررا هم ین حرف علی مانده است و ای مخفی دانست کمترمطلبی که میروزبا وجوديف

" مساعد" خواست جواب ی نمیول"  دردست ماستی سازمان نظامینیقبول داشت که کارگز
 یات حزبیاو درنشر.  شده بودیق و جالبي دقی هاینه درحوزه ها راهنمائين زمیدرا. بدهد

رشکنجه یمحمود ز. رانه اش پرده داراسرارحزب شديوارطان با مقاومت دل"خوانده بود که 
  ......"اورديمرد و دم برن

 ی کرد و برایان ميو احساساتشان غل.  افتادین مناسبت ها طبع شاعران آزاده به کارميبه هم
  . کردندیش می سرودند و آنان را ستایگرحماسه مین قهرمانان و ده ها قهرمان دیا

 یه کنی درسحرهد- مرایبای شاه من و همسرزیاگرا: "ن سرودها را ازبرداشتی ازایاو بعض
 حزب پدرم باد یاريکه به هش: صبح فردا پسرم بازبخواند به سرود.... چند گل ازسرب مذاب

  ."درود
 یت می درجامعه تقویري و دلی قهرمانان روح مبارزه جوئیها و معرف یمردیش پایبا ستا
 یست که از دالوران نمونه بسازند تا حس قهرمانجوئي و البته هدف مقدس-ن بودیهدف ا. شد
ج و ي برند و دشمن را گیدند قهرمانان اسرار خود را به گورمي شنیافراد که م. دارکننديرا ب

  ."راستیحزب ما شکست ناپذ: " دند که ي رسیکوهمند مجه شين نتی کنند به ایسردرگم م
 یاو قهرمان شدن را دوست م.  خواست قهرمان شودینات ميرهمان تلقيرتاثیروز هم زيف

به : "سندیند و سوگند نامه بنویش حماسه بسرایش بسازند و برای کرد الگویآرزو م. داشت
چون سوگندنامه . "فت و مرد دانست نگیز مي سوگند که آنچه را دشمن نی سربازیداریپا
 سوگند که سه فرزند خود را یرمرديبه شرف پ: " زدی که خوانده بود به او چشمک میهائ

  !" استعماربترس هنوزپسردارم: ازدست داد و گفت
 راند ی میروز جوان و پرشور را به سوئيزه ها همه دست به دست هم داده بود و فين انگیا

ل يدل" هرت"د که درشهر ي فهمیاو نم. زکنديه خود تجهيرومند را عليکه دشمن موفق و ن
د داده ی که به هرمتهم بای ای خواست از آزادی شود و می می تلقی، جواب سرباالئیمنطق

ن مقاومتش با خشونت درهم یاد آورشده بود که کوچکتری اصغربه او یعل. شود استفاده کند
.  شودیا شالق و دستبند مجازات من شده بيي تعی انحراف ازخط مشی شود و جزئیشکسته م
 دردسر به چهارتا سئوال جواب بده و برو تو سلول سرت را یب: "مت گفته بودیو با مال

  ."بگذار و راحت بخواب
ن حرفها یقطعا ا.  صادق را هم به او نشان داده بودی بازجوئینان خاطراو برگهاي اطمیو برا

ست ی باینده هم مین هم گفته شده بود و درآیری شد به سای که به او زده میگری دیو حرفها
 نفر ٢٠ تا ١۵ن ين شده و روزانه بيي بازجو تعی بود که براین فرمولیا. گران گفته شودیبه د
. ردي بود بگی کند و جواب مناسب را که آنهم فرمولین فرمول بازجوئيست برابرهمی بایرا م

 را هم یر ضروري غیزهاي، بلکه چق داده بوديصادق نه تنها به چهارسوال بازجو جواب دق



 

 نکرده یلجباز.  بودیده و آرامياوبچه مودب فهم. دی توانست نگوی که میزهائيچ. گفته بود
 یبود، دادن جواب مناسب کارش را ساده کرده و بازجو هم با او کلنجارنرفته بود عل

 خوب، ین پسرهاي خواست همه متهمیاو دلش م. دی پسندی را نمیگرياغیاصغرشرارت و 
ل ي تکمیکه برا" یتيفعال" ازخود نشان ندهند تا او با ی باشند، سرسختیخوش اخالق و آرام

  .افت داردی دری دهد مقام، درجه و پول کافیپرونده ها ازخود نشان م
سرشلها . سرسخت ، سرمتوسط و سرشل: م کرده بودين را به سه دسته تقسي اصغرمتهمیعل

 گذاشت و ی کرد، قاچ خربزه دردهنشان میشان خبرم برای بودند که چای خوبیبچه ها
 فرستاد تا سرشان را بگذارند ی به داخل سلول می کرد و خشنود و راضیگارتعارفشان ميس

له ي وسی گرفتند و با مختصرنوازشی قرارمی مهریسرمتوسط ها مورد ب. و راحت بخوابند
با .  شدیپرونده شان منعکس م دری پوان منفی شدند ولیل به سرشل میا دستبند تبدیشالق و 

ن ينکه خونیارداشت و بعد از اي کرد و ابزارالزم را هم دراختیسرسخت ها معامله به مثل م
.  کردیهوششان ميرشکنجه بی کرد، پرده گوششان را پاره و چندبار زینشان ميو مال

صا به ن سه دسته را شخیان کارای بود که جریاو مدع.  گرفتیاقراردلخواه را از آنان م
 تا یادی سرشلها ارفاق زیشان اجازه دارد که برای رساند و از بندگان ایعرض اعلحضرت م

 سر یبرا: "  گفتیاو م. ی طالئین قولهایبنده بود ایحد برائت قائل شود و چه جذاب و فر
 یست و فاتحه همه شان خوانده است و درعزا و عروسي نیديچ روزنه اميسخت ها، ه
  ".می بریسرشان را م

 یرفتند و هرقولی پذی را میعه ای بودند هرشایوس کننده ایط سخت و مای که درشراینيمتهم
ب وعده ی فریعده ا.  دادی میدی و نویديعه و قول امیبخصوص که آن شا.  کردندیرا باورم

 شد آنان را به ین تشنگان ارائه می که به ای اصغررا خوردند و سراب گول زننده ای علیها
دادم و ي میمات نظاميمن به چهارنفرکارگرتعل: " نوشته بودی در بازجوئیخان. برهوت کشاند
 اصغرجواب مناسب او را خوانده بود ی علیوقت. " آموختنی میگر اسلحه شناسیبه سه نفرد

دن يو بعد ازنوش!" ف ازتو جوون خوبيح!  کستيکمرم ش! آخ: " گفته بودی ساختگیبا تاثر
 گزارم ی کنم و نمیحاال غشه نخور، خودم واشت درش م ": ادامه داده بودی چایجرعه ا

  !"ش ازشش ماه حبس برات ببرنيب
 عجله و ی با کمیاو بالدرنگ و حت.....  اصغرجواب بدهدید به سوال دوم علیروزبايحاال ف

  . بدون توجه به عاقبت کارنوشت
  ." ت نداردی غرض است و مدارک موجود ازنظرمن سندین از روياعتراف متهم"
 یسرش را چند بار به چپ و راست جنباند و با تبسم. دی اصغرجواب را خواند و خندیعل

 آنکه نفس تازه کند یو ب" ت نداره ی غرضه و شندیاژ رو!..... به به به: "ز گفتيتمسخرآم
در و واکن تا بره خونه ! ايب! ايب! ا يب! گروهبان نوران! ايب: "غ ادامه داديه به جي شبیبا صدا

  !" گرفتنشیشون عوژ
 شکاربه مشامش خورده باشد شتابان وارد اطاق شد و به متهم ی که بویو نوران مانند سگ

  !"میپاشو بر: "گفت
  !" ارشيآدم که شد ب: " اصغرسفارش کردی برد علیرون مي او را از اطاق بیو وقت

 و  برندشی دانست کجا می رفت و نمی میاو ترسش رو به فزون.  بردندیاطيروزرا به حيف
ط ي و مرموز بودن کار و آشنا نبودن به محی خبرین بيهم. ده انديش کشی برایچه نقشه ا

روز را يف.  کردی میانی ساخت و به بازجو خدمت شایه او را متزلزل مي بود که روحیعامل
 باال بردند ی گوشه شمال غربیاط گذراندند و ازپله هاي برند، از قطرحینکه به قتلگاه میمثل ا

گرش آزادانه با حرکت یب شلواربود و دست ديکدستش درجی کردند او یعيسالن وسو وارد 
ده بود، دهنش خشک شده یرنگش پر. ده بودي کشیقدمها شمرده و کم.  کردیش نوسان میپاها

 یريه به ناله شي که شبییشتر شد که ناله هاي بیترسش وقت.  کردی میبود و احساس تشنگ



 

 شد به ی به داخل سالن بازمیکی باری که ازجاییپنجره هااز!" ا ا قه" منگنه بود یدرال
  ! "مردم! یوا: "اد مشخص چند بارتکرار شدین صداها فرین ايدرب. گوشش خورد

 که بوی یکیک و از آنجا به راهرو کم عرض و دراز و تاریمه تاري نیاز داخل سالن به هشت
 فرود آمدن یر شالق و صداي صفادها وینجا ناله ها و فریدر ا.....  دادیعفونت و رطوبت م

ادها یناله ها و فر.  که ته راهرو بود گشودینور آن در. دي رسیآن واضح تر به گوش م
 مکث کرد، دو باره در را بست یو او سرش را داخل برد، کم. ختیکباره به داخل راهرو ری

اطاق کوچک، : ا کرده بودندي مهیرائی پذیانگار اطاق را از قبل برا.  را گشودیو در پهلوئ
سقف و . خته بودندیک مترذغال سنگ ری ازآن را تا ارتفاع یک، دودزده که قسمتیتار
دس راستو از روی شونه : "نوران با خشونت گفت. ش را تارعنکبوت پوشانده بودیوارهاید
  ".ار به پشتيب

شت و ن ببربه پيحاال دس چپتو ازپائ. "ف و براق دستبند را به مچ آن قفل کردیو حلقه ظر
  !ازآرنج خمش کن

د يد تا هر دو دست به هم رسيسربازی به او کمک کرد و دست چپ را آنقدر بطرف باال کش
دستبند را امتحان . گر دستبند را به مچ دست چپ قفل کندیو گروهبان نوران توانست حلقه د

 .متهم را به سربازی سپرد! مرتب و محکم و مطمئن: کرد
  


