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 .آلمه
 

در .   احضار شدم  ساواك  به  دانشگاه  دبريخانِه  بار از طريق  يك  قرار بود آه  از اين داستان
   آه خوامن، و در حرفهايي  مي  آه  و آتاهبايي  معاشرامن  در انتخاب  آرد آه  نصيحتم جا آسي آن
  آردم  فكر مي  و من ت داش  در دست  قطور با پانصد ششصد برگ اي پرونده.   آنم  بيشرت دقت زمن مي
   از دانشجوهاي  در ليسيت  امسم تواند ثبت  حداآثر مي  من  و موقعيت  است سازي  حتمًا صحنه اين

   نوشته  درشت  نستعليق  بود با خط  ديوار نصب  به  آه  مقوايي روي.   بيشرت  باشد، نه ناراحت
  چنني.  > نربي  جملسي  ما را به  جملس  حرف آه/ آرد  تو را نصيحت  سعدي هزار مرتبه<: بودند
 بود   خربچيين  آن  وظيفِه  آه  دستگاهي در چنان)  پيدا نكردم  را در آتابي  آن  اصل آه(  اندرزي
 .ماند  مي  شوخِي خنكي بيشرت به

 
   من  به  شهرها، ناگهان  پادگاهناي  به  رفنت  براي  نفرات  تقسيم  در وقت بعدها، در سربازي

 زرهِي   مرآز آموزش  پيشرت قرار بود در مهان  رزمِي مشهد بروم، گرچه  پادگان  آردند به ليفتك
   خيلي  آه  چيزهايي  جديد، از مجله در حمل.   بود  را آرده  آار خودش  سياه ليست.  شرياز مبامن
رد اعتماد نيستم،  مو  چون شوم  مني  پادگان  افسر نگهبان  معاون  بود آه  اين  شد يكي زود روشن

  از سرباِز صفر شدن.   نه شود، اما فشنگ  مي  داده  آمري  سالح  هم  من  به و در مانورها گرچه
با .  آمدم  مني  حساب  بودم، اما افسِر افسر به  گرفته  دومي  ستوان  و درجِه  بودم يافته جنات
 نيمروز   ماجراي وپر در فيلم آ  گاري  به نفهمي  آمر، بفهمي  به اينچ/. 45 آاليرب  آلت
  الفشنگ  ممنوع التپانچه، بلكه  ممنوع نه.   ناقابل  عدد فشنگ  از يك اما دريغ ---ماندم مي

 . است بندي ِز خايل بار  از مصاديق  اين فرماييد آه  مي تصديق.  بودم
 

  ر آماد و تدارآات ب  نظارت  مثل  و آارهايي  است  مفصل  در سربازخانه  نگهباني  انواع فهرست
 بايد بر   افسر نگهباني چنني.   نيست  و فشنگ  سالح  محل  آهنا مستلزم  اجنام  وجود دارد آه هم

 . آند  نظارت  آن  غذا و تقسيم  لشكر، پخت  از آمادگاه  پرسنل  آذوقِه گرفنت حتويل
 

   آمادگاه  به  با جيِپ ُگردان صبح.  باشم  خودم  در عاَلم داد آه  مي  جمال  من  به نوبِت نگهباني
   به گشتيم، سربازها مواد را از ماشني  برمي  آشپزخانه آردم، به  امضا مي اي رفتيم، ورقه مي

   آه  بود، استواري عيب  بي مواد غذايِي ارتش.  شدند وپز مي  پخت بردند و مشغول  مي داخل
   آشپزخانه  ماءمور به  و سربازهاي  داشت  آارها تسلط آرد به  مي  را سرپرسيت آشپزخانه

در .   نبود  من  دخالت  به نيازي.  گردانند سر صف  مي  اگر جننبند برشان دانستند آه مي
.  خواندم  مي  و جمله  و آتاب نشستم  مي  صنديل  روي  گرم  آشپزخانِه  سرد زمستان، در گوشِه روزهاي
   معاف  وجود من  از حتّمل  گروهان و راگو، فرماندِه و پياز  زميين  سرشار از سيب  روزهاي در آن

 . صدايش  او و شنيدن  از ديدن بود و من
 

 صعود   بعد، تورّم چنان  زماني  بود و اندك  چهار برابر شده  ناگهان  نفت  ايام، قيمت در آن
  هاي العمل دستور از مجله.   شد گذاري  در قيمت  ناچار از دخالت  از پيش  بيش  دولت آرد آه
 بايد حتمًا  مرغ  ختم  بود آه  اين  آجاها، يكي  نيست  و يادم  بازرگاني  و وزارت  اصناف اتاق

 . عددي  شود، نه  خريد و فروش آيلويي
 
 لشكر   آمادگاه  با سربازها به  بود، وقيت  افتاده  من  به  نگهبانِي آشپزخانه  نوبت  آه  صبح يك

   نه، بلكه اي مرِغ دانه  ختم  آه  خواروبار يگاهنا تذآر دادم ر حتويل استوار ماءمو رفتيم، به
   برايش  حريف  چنني  آرد و گفت  نگاه  من بّروبّر به.  در تعداد نفرات  ضرب مرغ  ختم  متوسط وزن

ا  ر  ُگردان مرغ  ختم  و سهميِه گردمي  داد ما برمي  را از دست اش  تازگي  وقيت گفتم.   دارد تازگي
 . آمدم و بريون.  گريمي مي
 

 سر  دوان  دوان  از ستاد ُگردان  سربازي  آه  بودم  نشده  پياده  هنوز از جيپ جلو دِر آشپزخانه
 . است  چهار لشكر مرا خواسته  رآن  رئيس رسيد و گفت

 
   خمفي اداري از خونسردِي   نازك اي  اليه  پشت  آه صربِي آشكاري  با بي  آماد و ترابري سرهنِگ رئيس

 از حضور   ارتش  باشد، گفت  قلم  بيشرت لفظ آرد هرچه  مي  سعي  آه  بود، و با مجالتي شده



 و جور   را مجع  بايد خودشان  هم خوانده  درس آند اما جوانان  مي ها استقبال رفته دانشگاه
>  نشده توجيه<و >  شخصي<اصطالحاِت ( بشوند   را آنار بگذارند و توجيه آنند، رفتار شخصي

و ).  رود  آار مي  به  و شوت انضباط  بي  حتقِري رفتار آدمهاي  به  توصيِف آميخته  براي در ارتش
   آشپزخانِه  و به اندازم  سربازها مي  در دهن  و غريب  عجيب اصطالحات:  رو آرد  پرونده ناگهان
 ابعاد   است؛ آه  حتمل  غريقابل  نظامي يط در حم پراندن  لنرتاني ؛ آه> مطبِخ قشون<  ام  گفته ُگردان
 و در  ام لغو دستور آرده:  مطلب  سر اصل رود؛ و رفت  از آادِر جماز فراتر مي  خيلي سبيلم
   غذايِي پادگان  برنامِه زدن برهم:  را از رو بستام؛ و مششري  زده  اخالل  به  دست  جاري برنامِه

   سپرده  يعين  شورش، و اين  متهيد براي  يعين  پرسنل  نگهداشنت  پرسنل؛ گرسنه نگهداشنت  گرسنه يعين
   سبزي  و بساط  گرفتيم  حتويل  مهيشگي  روال ها را طبق مرغ ختم.   نظامي  دادگاه  به شدِن فرد خاطي
 .د- منان  لنگ  پرسنل پلو و آوآوي

 
 را   جارِي سربازخانه  روش تنه  يك  آه  فكر افتادم  به  روز صبح  چرا آن  پرسيدم بعدها از خودم

   بدون  ُگردان شد سربازهاي  مي ها باعث مرغ  ختم گرفنت  از حتويل تغيري بدهم؟ اگر خوددارِي من
 آنند و در   بربند، حمكوم  نظامي  دادگاه  بزنند، و بعد مرا به  شورش  به ناهار مبانند و دست

  قيام<   سياق به(   بسپارند، آيا امروز آتابي ام اعد  جوخِه آلود به  دِم سرد و مه  سپيده يك
 بود  منتشر شده)  دهباشي  افشار يا علي  ايرج  آقايان  آوشش و احتماًال به>  خراسان افسران

   فداي  آه  را داشت  آن  در آتاهبا ارزش  من ؟ آيا ياد و خاطرِه> قياِم خراسان ميين<  با عنوان
   سبزِي پرسنل  آوآوي  و افزايِش احتماِيل سهميِه  ماآيان  بيضِه  مشارش  در راه  خويش  تنفرِه تالش

 نظر  بر خالف:  را بزمن  دمل  حرف  شده  آه  بار هم دار يك بنِد سابقه  خايل عنوان بشوم؟ بگذاريد به
 در   هبرت است آدم<   آه  موافقم  آلن ، بيشرت با نظر وودي> د هرگز منري مرد نكو نام<   آه سعدي

 .< باشد تا در دِل مردم  زنده آپارمتاِن خودش
 

  اين.  آردند  مي  نگاه  من  به خريه  بودند خريه  ماجرا را شنيده  آه دارهايي افسرها و درجه
سنگي، از   آوه  سكونتم، در ميدان  زمان، حمل در مهان.   نبود  پرحريت  از نگاههاي ام  جتربه اولني
   مثلثي  بايد دو ضلع  بود اما با تاآسي  بسيار نزديك  پادگان  به  فرعي  خياباهناي طريق
 دو افسر   فكر را با يكي  اين وقيت.  آردي  مي تر طي  بسيار طوالني  را در مدتي الزاويه قائم

 و   مسري است، با حريت آردِن اين  آوتاه  براي  وسيله  هبرتين  دوچرخه  آه  گذاشتم آادر در ميان
  عرض  شرف  به آند و قضّيه  مي  بازداشت سوار را دژبان  افسِر دوچرخه  گفتند آه  من  به وحشت
گذاشتند دائر بر   مي  شاه  ميز شخص آردند و روي  مي  هتيه گزارشي:  را بكنيد فكرش.  رسد مي

 . است  شده  سوار دوچرخه  با اونيفرم  پسكوچه  در فالن  افسر وظيفه  فالن اينكه
 

   به  سرباِز َدِم دِر پادگان  شرياز شدم، دست  وارد مرآز زرهي  وقيت  باراني  صبح ن، يك از آ پيش
   فيلمربداري  دوربني  سرباز مثل  آلِه  نيامد بلكه  تنها پائني  اما نه  باال رفت  نظامي  سالم عالمت

   دور شدم، صداي هباني نگ  از اتاقك  آه  قدمي بيست ده.   آرد  مرا دنبال اش  خريه چرخيد و نگاه
 رسيد   من  به  وقيت  بود آه  سرباِز دژبان مهان.   شنيدم  سرم  را پشت گرمِپ دويدِن آسي گرمپ
 منتظر ورود   نگهباني  اتاقك  داخل  آه  افسر دژبان يعين[    سروان جناب<:  گفت زنان نفس

>  . بگريند  سرشان چرت باالي- خدمت   جماز نيستند با لباس  نظامي گويند پرسنل مي]  تيمسار بود
   آشيده  طول  ثانيه  چندين  آه  زدم  بود، و حدس  زده  خشكش  من  چرا از ديدن  شدم  متوجه تازه

   ُدو برود مرا توجيه  به  سرباز دستور بدهد آه  بيايد و به  بريون  از ُبهت  دژبان تا سروان
   تا چه دست  چرتبه  افسِر وظيفِه  داستان  آرد آه جهمبيشرت متو بعدًا نگاهها و پوزخندها.  آند

 . است  بوده حد عجيب
 

 و   ماآيان  بر سر بيضِه  از خطر قيام  آه  شد، من  مطرح  سربازي  خريد خدمت  حبث ساهلا بعد آه
اند  ته رف  سربازي  پيشرت به  آه  هم  آساني  آاش  آرزو آردم ام  در برده  به  سامل  چرت جان ماجراي

 O. ساهلا را بازخريد آنند توانستند آن مي


