
 

  ١٢ -افسانه ما
  ا تکرار شد.فاجعه شاهنشاهی، درج

  از قزل قلعه و حمام زرهی
   اوين٢٠٩تا اوين و بند 

  سروان غالمعباس فروتن
  

هوا هنوز روشن نشده بود که از جای نسبتا دوری صدای چند رگبارگلوله و ده پانزده ثانيه 
 سحرگاهی بعد صدای تک تير، سکوت خسته شب را شکست و زندان را از خواب خوش

عبداهللا که خوابش سبک . بيدار کرد و به دنبال آن پارس سگ ها و غارغار کالغ ها بلند شد
ميخوان از یکنواختی کسل کننده بيرونمون : " بود زودتر از همه بيدار شد و بی تامل گفت

خشمی ! " بازم دارن اعدام می کنن: " و نجوا کنان حدس هراس انگيزش را زد." بيارن
دوبارآب دهنش را غورت داد و با صدای تغيير یافته اش . یش را در چنگ گرفتعميق گلو
  ." زمين ما باید هميشه ازخون رنگين باشه: "ادامه داد

محمد جعفر و فيروز از زیر پتو بيرون آمده بودند و داشتند از سرما می لرزیدند ولی 
فاصله با سلول های دو طرف عبداهللا دچار بيقراری شد و بال. حواسشان به لباس پوشيدن نبود

  : تماس گرفت
   صدای تيرباران را شنيدید؟-
  !  بله-
  !گول نخورید!  محکم باشد-
   خوب-

آن روزهروقت عبداهللا ضربه ای به دیوار می زد چند .  در محاق سکوت فرو رفت٢۵سلول 
ه ای نيمه شب عبداهللا از صدای ضری. مشت و لگد به عنوان اعتراض به دیوار کوبيده می شد

: که به دیوارخورد از خواب پرید، خودش را به دیوارچسباند و این جمله ها را دریافت داشت
  ! "احتياط کنيد. پليس از جریان مرس مطلع شده. هيبت اهللا جاسوس است" 

ولی ! هيبت اهللا جاسوس است: روزبعد همه زندانيان بند می دانستند که. و باز صدا قطع شد
 در تماس بود و محمد جعفرجلو سوراخ سيگار ٢٧ همچنان با سلول عبداهللا با شورهميشگی

هر بار که نگهبان نزدیک می شد عبداهللا با عالمت محمد . دود می کرد و کشيک می کشيد
  .چشم نگهبان که کنارمی رفت کار مخابره ازسرگرفته می شد. جعفر دست از کار می کشيد

. ت در کنار کشيد و سایه اش ناپدید شدیکبار محمد جعفر احساس کرد کسی خود را از پش
عبداهللا ضربه ها را مثل رگبار به دیوارفرود می آورد و گروهبان دولت آرام و بی صدا پائين 

محمدجعفر که احساس کرد دستی آهسته دارد کليد را در سوراخ قفل می . درکمين کرده بود
د و گروهبان دولت که از خشم در باز ش. چرخاند به عبداهللا عالمت قطع داد ولی دیرشده بود

  .و رفت!" خوب مچتو گرفتم؟ دیگه نمی تونی حاشا کنی: رنگش پریده بود با خشونت گفت
ولی کار .... دوباره توقيف پتو، توپ و تشر و تهدید. چند دقيقه بعد با افسر نگهبان برگشت

گروهبان دولت مخابرات تعطيل بردار نبود و فقط  وقت آن به بعد ازنيمه شب موکول شد که 
و هرگاه این ضربه ها در شب به کف سلول وارد می آمد . خواب بود و نگهبانان خواب آلود

ولی چون . تقریبا تمام زندانيان بند با چسباندن گوششان به زمين می توانستند آن را بگيرند
  .احتمال استراق سمع وسيله پليس می رفت تماس ها بيشتر از راه دیوار بود

عبداهللا تا .  سه باربرای بازجوئی بردند و هربار او را نيمه بيهوش برمی گرداندنداسماعيل را
به : "دو روز بعد محمود ماجرا را به عبداهللا مخابره کرد.  جدا نشد٢٧نيمه شب ازدیوارسلول 

سرانجام اعتراف . یکبارشالق خورد. دوبار زیر دستبند بيهوش شد. لشکرزرهی بردند



 

دستهایش کار نمی کند و غذا . لت تب در سلول تاریکی زندانش کردنددو روز با حا. گرفتند
  ."را من دهنش می گذارم
 .اکبر و اسماعيل اعتراف کرده بودند. عبداهللا خلع سالح شد

 
عبداهللا و فيروز و محمدجعفرحوله صورتشان را روی ساعد انداخته . آن روز نوبت حمام بود

محمدجعفر داشت ادای گروهبان . از شدن در بودندو صابونی دردست گرفته بودند و منتظر ب
در حموم رب ! اگه تو راه به کسی برخوردین حق سالم عليک ندارین: "دولت را در می آورد

سر رب اگه صابونی هم باشين از زیر دوش بيرونتون می ! ساعت بيشتر نباس معطل بشين
  ."کشم

یک . ر زاد ميفرستن تو یک دوشسه نفر مونو لخت ماد. حمام نبرن بهتره: "عبداهللا گفت
شير آبرو . سربازم می گذارن باال سرمون تا ببيننه چطور پر و پاچه مونو صابون می زنيم

  ."هم که باز می کنيم اول بخار یرون می زنه، بعد آب جوش و بعد هم آب سرد
تراضم داد و بيداد و اع. پنج دقيقه هم به آخر وقت مونده آب سرد قطع ميشه: "محمدجعفر گفت

اثر نمی کنه و گروهبان دولت آب سبز رنگ و یخ زده حوض و سطلی یک تمن بهمون می 
  ."فروشه

کمی فکرکرد . "باید پول ُخرد بردارم که آب حوض بخرم. یادآوری خوبی بود: "عبداهللا گفت
با این هوا اگر آب سرد رو تنمون بریزیم ذات الریه . من ازخير حمام رفتن گذشتم: "و گفت
زیر دوش حمام شعری نوشته شده بود که خيلی . يم، بعالوه آب حوض خيلی کثيفهمی کن

  .   من قربون کثافت-اگر اینه نظافت : وصف الحال بود
  " یادتون هست دفعه قبل تو سر بينه چی ازشما پرسيدم؟: "فيروزازعبداهللا پرسيد

  .نه 
  پرسيدم چرا بابا پاشو حمام نبرده؟ 

  "ال بيجایی نکرده بودی؟ سو: "عبداهللا با تعجب گفت
من اینقدرگيج بودم که برای چند لحظه فکرکردم یکنفر پای طبيعيشو : "فيروز خندید و گفت
  ! "کنده گذاشته تو سربينه

  ! " نامردها گيجمون کردن: " عبداهللا که جلو خنده اش را نمی توانست بگيرد گفت
ه هست، گردشی می کنی، خودتو شما هم بيا تنوعی ک: "محمدجعفر به عبداهللا پيشنهاد کرد

  ."خيس نکن
هرسه نفرخوشحال بودند چون درحياط چشمشان به آسمان و آفتاب می افتاد و چند ثانيه ای 

اصوال خروج از سلول، عبورازحياط، رفتن به . هوای آزاد ریه هاشان را نوازش می کرد
. می گندیدند. داز ماندن در سلول داشتند می پوسيدن. حمام برایشان نوعی تفریح بود
 از - حتی برای یک دقيقه-دیدن پرتو نوازشگر آفتاب آذرماه. رنگهایشان به زردی گرائيده بود

به همين دليل صبحگاهان وقتی انعکاس شعاع طالگون . آرزوهای بزرگشان به شمارمی رفت
خورشيد ازشيشه های اطاقک برج نگهبانی روی پنجره می افتاد و نواری از نور به پهنای 
یک کف دست به طورمورب در ارتفاع دو متری برای مدتی کمتراز یکدقيقه روی 

عبداهللا پتوها را تا می کرد و زیرپایش می گذاشت، خود را به دیوارمی . دیوارسلول می افتاد
: چسباند تا بتواند خورشيد را ببيند و اگر سرحال بود و نطقش گل می کرد تعارف می کرد

  ! "  تماشا کنبيا فيروز تو هم آفتابو"
یکی ازعوارض زندان یکنواختی خسته کننده ایست که روح زندانی را دچار رکود می سازد 
و به گندیدگی سوق می دهد، درست مثل آب راکدی که سر انجام تبدیل به گنداب می گردد و 

شخصی که چشمانش ساعت ها، روزها، هفته ها و ماهها فقط و فقط منظره . کرم می زند
طاق سمنتی کوچکی را با در قطور آهنی و پنجره مشبک درهم فشرده، زیلوی یکنواخت ا

رنگ پریده، نور ضعيف المپ سقف، قيافه ابله گروهبان دولت که مسئول تربيت، اصالح 



 

صورت نشسته و چشمان قی کرده تراب که . است" راست"اخالق، مامورهدایت او به راه 
جواب کسی که برای مستراح رفتن عجله دارد یکساعت را کمتر از یکدقيقه می داند و در 

می بيند و این مناظرثانيه ای چند بار درمغزش ثبت می شود، " دوساعت صب کن: "می گوید
خاصيت وجودی مغز را از بين می برد، آن را مختل می کند و زندانی را به نوعی بيماری 

سرد و سخت یک دچارمی کند که سرش باد کرده است و تویش خالی است و فقط تصویر 
سلول، مانند قبری درميان کله اش جا گرفته، گيجی آدمی که روحش مسموم شده و به حال 

  .نيمه بيهوشی فرو رفته است
. پيمودن راه بين سلول و روشویی تنوع است. برای چنين آدمی بازشدن در سلول تنوع است

او گاهی ! عی لذتبخش آنهم تنو-دیدن آسمان، آفتاب، ماه و ستاره و ابرو باد تنوع است
ازبيکاری و برای رفع یکنواختی بی آنکه ميل داشته باشد چند قلپ آب می خورد و مشت به 

نقشه می کشد و درعالم خيال آن را . بحث و مشاجره می کند. کله معلق ميزند. دیوارمی کوبد
راب ش. ارضاء نمی شود. با موفقيت به مرحله اجرا درمی آورد ولی احساس سيری نمی کند

ناچاردوباره و سه باره . پيروزی مستش نمی کند و از سراب افکار پریشان سيرآب نمی شود
روزی . و ده باره همان طرحها را با مختصرتغيير و اصالحی، درعالم خيال به ثمرمی رساند

چند شهر را فتح ميکند ولی با شنيدن صدای پوتين های ميخدار یا دیدن قيافه نصير، خمام، یا 
از بهت زدگی بيرون می آید و خودش را درسلول زندان و حلقه غير قابل شکست عافيت 

واقعيت های تلخ و خشن می بيند و کامش که از پيروزی خيالی شيرین شده به تلخی می 
گراید و ذائقه احساساتش را طعم نامانوس پوچی غم انگيزی آزرده مب کند و خود را یک 

کار او چشم بستن و نقشه .  دچارتعقيد روحی استبندی اسير و شکست خورده می بيند که
با چشم ! انقالب کشيدن و چشم گشودن، واقعيت را دیدن و زهرتلخ مغلوبيت را چشيدن است

بسته می ریسد و چشمش که بازشد رشته ها را پنبه می بيند و کابوس بازجوئی، بازپرسی و 
در سلول . از این تنگنا برهددادگاه محاصره اش می کند و او در جستجوی روزنه ایست که 

امکان قدم زدن و ورزش کردن نيست و . سرد و تنگی که هيچ وسيله سرگرمی وجود ندارد
این عوامل توام با شنيدن خبراعدام های دسته جمعی، بی . گاهی سيگارهم نمی تواند بکشد

 اطالعی از وضع خانواده، بی خبری مطلق از اوضاع بيرون افکار زندانی را به سمت
او در این شرایط روحی آماده پذیرش هرنوع شایعه ای، هر قدر نا . غيرطبيعی می کشاند

منتظراست قفل ها ....." فرمز سقوط کرده و "معقول می شود و همينقدر که به دروغ شنيدن 
و هراتفاق کوچکی، مثال تبسم ! شکسته شود و در خيابانها برایش طاق نصرت برپا دارند

در صورتيکه رئيس زندان وقتی . فع خودش توجيه و تفسيرمی کندرئيس زندان را به ن
اوضاع بروفق مرادش باشد متبسم است، ولی این حالت روحی لرزان و نا پایدارش با اخم 
گروهبان دولت و با خنده بی محابای نصير به کلی دگرگون می شود و وضع را بسيار وخيم 

  و شاید شایعات عمدی پليس -طور شایعاتاین ضربه های متوالی با سا. و خطرناک می بيند
آدم به عبداهللا حق ميدهد که .  دائم برپيکر روحش فرود می آید، آن را ازشکل می اندازد–

او که داشت راهش را با صداقت می رفت ناگهان پوست . برزخ و تندخو باشد. عصبی بشود
ن منتظرند تا تراب حاال این زمين خوردگا. خربزه ای زیرپایش رفت و با سر زمين خورد

دررا باز کند و اجازه حمام رفتن صادرکند و آنها با نشاط مردگانی که به انفاس عيسوی جان 
می گيرند به دنيای زندگان، زندگانی که دهنشان برای سالم کردن هم بسته شده است، 
ی برگردند تا با نفس مسيحا اثرهوای آفتابی حياط کالبدشان از بيحسی و روحشان از کرخت

  .بيرون آید
فيروزميخواست پایش را ازدرگاه بيرون گذارد که دست نصيرتو سينه اش . دربازشد

  " کجا: " قرارگرفت
   حمام-

  !"عافيت باشی: " نصير بيشرمانه گفت



 

بيا : "نصيرعجوالنه و آمرانه به او گفت. فيروزعضبناک او را نگریست و خود را کنارکشيد
 دگرگون شد و فيروز از هول این دعوت گستاخانه خودش حالت عبداهللا و محمدجعفر!" بيرون

گوئی همه خونی که . شقيقه هایش شروع به پریدن نمود و رنگش تغييرکرد. را باخت
درصورت رنگ رفته اش بود یکباره به مغزش هجوم آورد قلبش می تپيد و خون را 

  .دست و پایش داشت ازرمق می رفت. ازشاهرگها به مغز می رساند
  ! "شجاع باش: " گفتعبداهللا

. این زمزمه محبت آميز حکم دعایی داشت که به اودل داد و روحيه اش تغيير کرد
نمی تونم بگم که زیرشکنجه چه خواهم کرد ولی معتقدم که : "فيروززیرلب به عبداهللا گفت

  ." آزمود است-مردن و سری رو فاش نکردن پيروزی بزرگی برسيستم تيمور
  ! "  استخاره می کنی؟ یاال، را بيفت: "نصير با دریدگی گفت

و فيروزآهسته به راه افتاد تالطم قلبش آرام نشده بود و متفکر و نگران پا به پای نصير از پله 
گروهبان عافيت که در مدخل بند منتظر ایستاده بود . ها پائين رفت و به راهرو اول پيچيد

  .دررا باز کرد و آنها را به داخل هشت فرستاد
  

 افسرنگهبان سرهنگ دراز الغراندامی با موهای جو گندمی که تا پشت سرش امتداد دراطاق
داشت نشسته بود و نفس زنان سرگرم خواندن جواب متهمی بود که صندليش نزدیک او 

دو نفردیگر در دو سرنيمکتی که کنار دیوار و روبروی سرهنگ گذاشته شده بود . قرارداشت
سرهنگ که آماده جواب دادن بود سرش را . وز سالم کردفير. نشسته و مشغول نوشتن بودند

و دوباره ! " مردکه پدسگ! کوفت: "بلند کرد و ميرغضب وارنگاه به او افکند و گفت 
  .مشغول خواندن شد

فيروزاهانت دیده که روح زخم خورده اش آماده انفجاربود، بی آنکه جرات کند عکس العمل 
اطاق دورسرش داشت . رس به مذاقش سازگار نيامداولين تعارف بازپ. نشان دهد خشکش زد

پلکهایش بی حرکت ماند . می چرخيد و زمين به طورمورب زیر پایش باال و پائين می رفت
  .و به ميزسرهنگ که به نظرش لرزان می آمد خيره ماند

لرزشی . نفری که درانتهای نيمکت نشسته بود دچار رعشه شده بود و همه وجودش می لرزید
او که وانمود می کرد دارد می نویسد زیرچشمی .  بود اما نمی شد مخفيش کردکه خفيف

مواظب بازپرس بود و همينکه او را مشغول می دید دزدکی گردن می کشيد و جواب های 
سرهنگ سرش را بيموقع بلند کرد و او را . متهم دیگری را که آن سرنيمکت بود می خواند

اون ! مادرقحبه: "ت و لگدش گرفت و با خشم گفتازجا پرید و دیوانه وار زیرمش. دید
  !پدرسگ اعداميه خودت یه گهی بخور

چند مشت به صورتش : و بعد به سراغ دیگری رفت و جوابی را که داشت می نوشت خواند
به . گولم زدن.   گه خوردم-غلط کردم: چرا داری حاشيه می ری؟ بنویس! آخه پفيوز: "کوبيد

این روده درازیها چيه؟ ميخوای منو معطل بکنی؟ ميخوای ! نمببخشي! این راه کشيده شدم
  زنت بخوری؟ .... درکار بازپرسی اخالل بکنی؟ ميخوای از

و متهم دستهایش را حایل سر و صورتش کرده بود و سرش را پائين برده بود که به 
بازپرس خسته شده که صدایش در نمی آمد و نفس نفس می زد . چشمهایش صدمه نرسد

" دلداری"صدای ناله مقطعی از داخل روشوئی اطاق بلند شد و کسی او را . ش نشستسرجای
اگه مثه آدم جواباتو داده بودی حاال تو سلولت کيف می . ننه سگ چشمت کور: "می داد
  .هروقت راضی شدی برم به جناب سرهنگ بگم. کردی

خاکستری با سرهنگ مردنی، با صورت کوچک سياهپوست، موی . بند دل فيروز پاره شد
عينک براق نمره دار، با لب های قيطانی سياه ترازصورتش به نظر او هيوالئی رعب آور و 
دیوی هول انگيز آمد که می توانست هر یک از متهمين داخل اطاق را مثل یک لقمه کوچک 
ببلعد، اگرخودش زیر رکبارمشت و لگد قرارمی گرفت آنقدر نمی ترسيد ولی از دیدن منظره 



 

در اراده اش فتوری . دن این دو متهم روحيه اش داشت به سرعت ضعيف می شدکتک خور
راه می یافت و حاضر بود بدون این مقدمات ببرند و دستبند قپانی به دستش بزنند و او آنقدر 

جنگ اعصاب، جنگی توام با . آن وضع برایش خوشایندتر بود. درد بکشد تا بيهوش شود
آنقدر قدرت دارد که تف تو صورت یک سرهنگ اسير خشونت و درشرایطی که یک سرباز 

بيضه هایش را الی تخته بگذارد و با گوشتکوب تهدیدش . دشنامش بدهد. شالق بزند. بيندازد
و . جراتش را می خورد و برای تسليم شدن آماده اش می سازد. دل آدم را خالی می کند. کند

گرم کارشان هستند و مطيع و این سه نفری که بسيار معقول و مودب نشسته اند و سر
ابتدا که وارد اطاق شده بودند . متواضح آنچه را که سرهنگ وزیری دیکته می کند می نویسند

بازپرس با سه نفر قبلی همين معامله را می کرد تا زهرچشمی از تازه واردین بگيرد و حاال 
ند آنها را زیرمشت و هم که دارد نوشته هاشان را کنترل می کند هرگاه لغزشی در کارشان ببي

چون متهمين ناشی اند و نمی توانند جوابها را طوری بنویسند که مواد مندرج . لگد می گيرد
.  نوشته است جور در آید- قبل ازشروع بازپرسی-در ادعا نامه که دادستان آن را مدتها قبل

  .ائی کندلذا سرهنگ وزیری درنقش بازپرس ماموریت دارد که آنها را در مسيرصحيح راهنم
سرهنگ آن . یکی از متهمين نيمکت نشين آخرین جوابش را نوشت و ورقه را به بازپرس داد

به او ابالغ ! برو گمشو مادرقحبه: "را به سرعت مرور کرد و رضایت خاطرش را با گفتن
  !کرد و به متهم جدید گفت بيا بتمرگ

بيد، فيروز بی اراده فيروزکه نشست بازپرس بلند شد و بی مقدمه دو مشت توی سرش کو
  ! "آه: "گفت

  !دارم بهت هشدارميدم اگریک ذره بد قلقی بکنی ميدم گرمت بکنن! آه و زهرمار، مادرقحبه
فقط شبح استخوانی دراز و سياهی را می . نمی فهميد کجاست و چه باید بکند. فيروزگيج شد

ور چراغ و سپس دید که با موهای چرکمرده و فلفل نمکی و عينک دسته سياهی که اول ن
چشمان کدر و گود افتاده او را می نمایاند، جلو رویش ایستاده است و دارد او را مخاطب می 

  "درسازمان نظامی چه گهی می خوردی؟ : "سازد
  ."کاری نمی کردم: "فيروز با ترس و لرزجواب داد

 افسرا رو تحریک می کردی! تفتين می کردی دیوث! بيشرف. جاسوسی می کردی! پدرسگ
مرام ! تهيه قيام مسلحانه می دیدی پفيوز، شعار جمهوری می دادی بی همه چيز! قرمساق

تاریخ ! نوکر روس...... اشتراکی رو رواج ميدادی،  می خواستی خوار مادرتو بدی سربازها
. به کارگرها برای نابود کردن کارفرما تعليمات نظامی می دادی! زنازاده. تمدن می خوندی
  !" بی ناموس!  تو جاکشی و نوکری و جاسوسی و خيانتو کارنمی دونی؟اینها کارنيست؟

  
دائم رنگ . دستهایش ورم کرده بود. سادیسم ناسزا گفتن و کتک زدن. وزیری سادیسم داشت

لبهایش فرو رفته . به رنگ می شد و حاال رنگ سياه و زرد و مات صورتش درهم شده بود
هنوز . اما سير نمی شد. دهنش کف کرده بودموهای سرش توی صورتش ریخته بود و . بود

. ولی دیگر توانش را از دست داده بود. تشنه مشت و لگد پراندن. تشنه فحش دادن. تشنه بود
سيگاری آتش زد و ضمن پک زدن . زنگ روی ميز را به صدا درآورد و دستور چای داد
سرش صدا می . ودفيروزمنگ شده ب. سئوال را باالی ورقه نوشت و آن را به فيروز داد

چشم هایش پرپرمی زد و همه چيز را لرزان و شناور می دید و دردی درناحيه الله . کرد
  ....نام شهرت و : جواب سئوال اول را نوشت. گوش و استخوان فک پائينش احساس می کرد

و برگه را " درحوزه ها چه می کردید؟ ! جنابعالی! شما! جناب سروان: "سوال دوم مطرح شد
فيروز گذاشت و همانطور که چای می خورد و حبه قند روی زبانش، حرف زدنش را جلو 

  :تغيير داده بود گفت



 

اول بنویس چه غلط ! آدم بشو! کاری نکن که بفرستمت پای تيراعدام. ميخوام بهت ارفاق کنم"
هائی می کردی و بعد هم اضافه کن دراثرخریت، جهالت، جوانی، نفهمی به خيانت و جنایت 

  !ببخشينم. ه شدم و حاال از ُگه خوردن خودم پشيمونمکشيد
  ." بحث اخبارمی کردیم: "فيروز منگ و لجوج نوشت
چند لگد به پهلوها و دنده هایش زد و رگبارمشت را به سرو . وزیری بيدرنگ بلند شد
فيروزچاره ای ندید جز اینکه دستها را روی ميزبگذارد و پيشانيش . صورتش روانه ساخت

  .ت آنها بچسباند و مشت و لگدها را که با فحش ها چاشنی می شد نوش جان کندرا به پش
چند شالق تو : "به گروهبان نوران دستورداد. بازپرس از بی اعتنائی او بيشتر تحریک شد

  ! "سرو صورت این پدرسگ بزن
شالقها را کافی ندانست گوشهایش را گرفت از جا بلندش کرد و سرش را به سوک 

 پيشانی فيروز در ناحيه باالی ابروی چپ شکاف برداشت و خون از پوست پاره .دیوارکوفت
بازپرس موهای پشت کله او را در چنگ گرفت و سرش را به جلو . شده اش بيرون زد

  ."ببرش: "فشارداد تا خون روی لباسش نریزد و به نوران گفت
م یک پانسمان سرسری نوران سرفيروز را توی کاسه روشوئی گرفت تا پزشکيار بياید، او ه

کرد و دوباره متهم را با صورت ورم کرده، پيشانی شکسته و فک آسيب دیده بغل دست 
گوشهایش . خون از باند روی پيشانی نشت می کرد. زیرچشمش بنفش شده بود. بازپرس نشاند
هنگام نفس کشيدن دنده هایش درد می . سرش سنگين ترشده بود و درد می کرد. صدا می داد

  .  و مجبورمی شد نفس نيمه تمام را پس دهدگرفت
  " بحث تئوریک نمی کردی؟: "سرهنگ پرسيد

  ! نه
می دونی بحث : " و با صدائی گرفته ازعصبانيت گفت! " پدرتو درميارم! مادرقحبه! بيشرف

  "تئوریک چی یه؟ 
  ! بله

  ! بنویس
 پرستی بحث تئوریک عبارت از بحث روی مسائلی از قبيل مسئله وطن: "فيروزنوشت

  ."است
  ....."مادرتو می دم سربازا. یه وطن پرستی نشونت بدم.... خواهر: "بازپرس بلند شد

بازپرس صندلی را بر داشت و رویش . فيروز زمين خورد. و او را از روی صندلی هل داد
. خون روی زمين ماليده شده بود. کوبيد و همانجا زیرمشت و لگدش گرفت و باز بلندش کرد

. در این هنگام سرگرد اسماعيل را برای بازپرسی آوردند. س هم خونين شده بوددست بازپر
اول . اینها آدم بشو نيستن: "او هنوز در آستانه در بود که بازپرس به گروهبان توران گفت

  !"ببرپنجاه ضربه شالقش بزن بعد بيارش
و به سوی و اسماعيل که ازخشم می لرزید و چشمانش داشت از حدقه درمی آمد بی گفتگ

بازپرس دیگرخودش نای کتک زدن نداشت و می خواست اسماعيل رام شده . شکنجه گاه رفت
  .بدهد" مناسب"و " عاقالنه" را روی صندلی بنشاند تا او به سوالها، جوابهای 

خونریزی پيشانی، مشت ها، . فيروزداشت بيحال می شد و هماهنگ با بيحال شدن نرم می شد
 یعنی بازپرس مهارت و وظيفه - و تشرها کارخودش را کرده بودلگدها، شالق ها و توپ

 سرهنگ وزیری مانند خياطی بود که با تکميل و تنظيم -خودش را خوب انجام داده بود
فيروز تقریبا مقاومت از خود نشان نمی داد و . هرپرونده سنگی را در کوزه می انداخت

می " آدم"و با یکی دو مشت یا فحش بدقلقی های مختصر و زودگذرش سد راه بازپرس نبود 
شد و مقاومت مختصرانه اش خيلی زود درهم می شکست و به سوالهای بازپرس جوابهای 

. بين افسران تحریک و تفتين می کردم. من شعارجمهوری دادم: "عاقالنه و مناسبی ميداد
برضد . دیدمتهيه قيام مسلحانه می . مرام اشتراکی داشتم. برای بيگانگان جاسوسی می کردم



 

ولی به علت . امينت کشور مرتکب جنایت و خيانت شدم، به اعلحضرت سوء قصد کردم
  ....خریت، جهالت، جوانی و نفهمی گول خوردم و به این کارها کشيده شدم

" راحت"سرهنگ وزیری سنگی را در کوزه انداخت و فيروز رفت توی سلول تا با خيال 
 محمدجعفر چهارساعت بود که ازحمام برگشته بودند عبداهللا و. سرش را بگذارد و بخوابد

تلوتلو می خورد، . او  درست نمی توانست راه برود. نصيرداشت فيروزرا به سلول می برد
آب از سرش گذشته . دیگربه چيزی که نمی اندیشيد نتيجه و فرجام کاربود. کامال آدم شده بود

بيمارمنگ و . صله اندیشيدن نداشتحال و حو. بود و مهم نبود که یک نی باشد یا صد نی
  .نه درد را و نه هذیان گوئی را. تبداری بود که چيزی نمی فهميد

بيا : "نصير در را بازکرد و چون قهرمان وقاحت با خوشحالی مرگ آوری به عبداهللا گفت
  !"رفيقتو تحویل بگير

ار مهربان و عبداهللا و محمدجعفرنمی توانستند تاثرشان را مخفی کنند و همچون دو پرست
عبداهللا یک خرما دردهنش . دلسوز جایش را درست کردند، زیربغلش را گرفتند و خوابانندش

. دو طرف فکش تيرکشيد و دندانهایش جفت نشد. گذاشت، فيروز می خواست آن را بجود
دلش ضعف رفت و آثار درد . خرما را با زبان جلو دهان آورد و با کمک انگشت بيرون کشيد

خرماها را . عبداهللا از نگهبان خواهش کرد که یک ليوان آب بياورد. هر شددرصورتش ظا
رنگ آب به صورت قهوه ای . توی آب ریخت با قاشق لهشان کرد، هسته ها را درآورد

انگار قلب . آثارمهربانی عميقی درچهره اخمو و زمخت عبداهللا پدیدار شده بود. کدری درآمد
  ! "بخورپسرخوب: "ا دست بلند کردسر فيروز را ب. او کانون محبت بود

. حرکت فکش با درد شدیدی توام بود. فيروزشربت دست ساخت عبداهللا را با اشکال خورد
 در ناحيه پشت و بعد از آخرین مهره ستون فقرات ترک -استخوان فک و لگن خاصره اش

ون تبش داشت باال می رفت ولی مشت هائی که به کله اش خورده بود همچ. برداشته بود
عبداهللا نوازشگرانه دستی به سر و صورت مجروح . داروی مخدری گيج و منگش کرده بود

فيروزخوشش آمد و لبش به خنده ضعيفی . "فوالد ازآب دیدن سخت ترميشه: او کشيد و گفت
  .پس رفت

  .می ميریم ولی تسليم نمی شيم. ما شکل قالب آنها رو نمی گيریم: "محمدجعفر گفت
تا چند روز برای بيرون رفتن کمکش . ی حالترشد و دیگر چيزی نفهميدفيروزبی حالتر و ب

درد استخوان فک و لگن خاصره همه دردهای دیگرش را تحت الشعاع قرارداده . می کردند
  .بود
  
  ! "فرمزسقوط کرد! رفقا مژده " 

  " کی گفت؟ : "عبداهللا با تعجب پرسيد
  ."ودبه دیوار مستراح نوشته شده ب: "محمدجعفرجواب داد

  
شادی وارد سلول شد و عبداهللا بی درنگ خبر را به سلول اسماعيل که چند روز قبل با آن 

 چند ٢۵شيرینی این خبر توی دهانها بود که ازسلول . ارتباط برقرارشده بود مخابره کرد
عبداهللا که خوره این کار شده بود فوری کنار دیوار رفت و آمادگی . ضربه به دیوارخورد

شادی دوم !" شاپورعليرضا ربوده شد"خليل این خبر را مخابره کرد . م داشتخود را اعال
عليرضا : شادی اول را تکميل کرد و ظرف نيمساعت زندانيان این شاخه بند می دانستند که

این موضوع از صدای قهقه خنده، از آوای سرود و از هلهله . ربوده شده و فرمزسقوط کرده
  .ی پيچيد کامال محسوس بودای ابهام آميزکه توی راهرو م

عبداهللا، محمدجعفر و فيروز نشستند و با نشاطی دیوانه وار به تجزیه و تحليل اوضاع 
عليرضا را حزب ربوده و درسقوط فرمزعده زیادی افسر و سرباز آمریکائی : "پرداختند



 

ا عنقریب قفل ها شکسته می شود، دره. دنيا دارد به سرعت به کام ما می گردد. اسيرشدن
  ....."بازمی گردد و ما همدیگررا در آزادی در آغوش می کشيم و

اسارت افسران آمریکائی، : این سه نفرداشتند با مصالح! چه آرزوهائی و چه رویاهای شيرینی
بحث به آنجا کشيده که . سقوط فرمز و ربوده شدن عليرضا دنيائی برای خودشان می ساختند

بين عبداهللا و .  فعلی چه معامله ای بکننداگر به حکومت رسيدند با زندانبانان
  : محمدجعفرمشاجره ای درگرفت

  ! "همه شونو باید اعدام کرد: "عبداهللا می گفت
باید اصالحشون . اینها آلت فعلند و تقصيری متوجهشون نيست: "محمدجعفرعقيده داشت که

ام آثار بد آن اگرعاملين و مسببين واقعی مجازات شوند و محيط تربيتی تغييرکند تم. کرد
گروهبان عافيت، استوارفرازی و سروان خمام تبدیل به آدم های . بتدریج ازبين خواهد رفت

  .خوبی خواهند شد و می توانند خدمتگزاران مفيدی برای مردم باشند
عبداهللا زخم خورده، عبداهللا داغدار، عبداللهی که گروهبان دولت، استوار فرازی و سرگرد 

 را لگددارکرده بودند، شخصيتش را کوچک کرده بودند، خيلی خيلی کاووس چند بارغرورش
کوچکتراز آن که خودش را می پنداشت، دندان غروچه می رفت و با قساوت و قاطعيت حکم 

  .به قتل عام همه پيچ و مهره های دستگاه ميداد
: تممن با سعدی هم عقيده هس. رحم آوردن بر بد خواهان بشریت، بيدادگری درحق خودمونه"

  ." ستمکاری بود برگوسفندان-ترحم برپلنگ تيز دندان
و چيزی نمانده بود که محمدجعفر را که طرفدار نرمش و اصالح مسخ شدگان مکتب ارتجاع 

  .و تربيت یافتگان قلدران ارتش بود به باد دشنام بگيرد
  ."شما که دارین قبل ازهمه خودتونو ازبين می برین: "فيروز دخالت کرد

شادی قوام نيافته داخل سلول رنگ . کوت کرد ولی عبداهللا می غرید و می جوشيدمحمدجعفرس
سکوت بدفرجامی . باخت و محيط آن تبدیل به جهنمی شد که مالک آن عبداهللا لجوج بود

جانشين مشاجره شد و غمی گنگ و آزار دهنده فضای سلول را آلوده و مسموم کرده بود و 
یکساعت بعد صدای ضربه ای . ن وضع پيدا نمی شدهيچ بهانه ای برای ازبين بردن ای

وقتی مخابره پایان یافت با . عبداهللا قهرآلود به پای دیواررفت.  شنيده شد٢٧ازدیوار سلول 
سرجایش نشست و خشم لرزانی که تبدیل به سر آسيمگی می شد . طوماری از دیوار کنده شد

  :گفت
سروان ... سرگرد جعفر.... کسرهنگ سيام! گوشاتو خوب بازکن! آقای محمدجعفر" 
  ! "بازم خيال مدارا داری ؟!  شدن نفراعدام٢١مجموعا .... ستوان واله.... احمد

رهبران هم رفتن : "و بعد با پرتوقعی ملتهبی که جوش اندرون او را نمایان می کرد ادامه داد
ث طوالنی و پس ازمک."  نيتجه همينه و باید منتظراعدام های تازه ای باشيم. تو الکشون

آیندگان به ریشمون خواهند . ما دست رو دست گذاشتيم. ما کوتاهی کردیم: "بازبه حرف آمد
 به - فرزندان بالفصل-چرا آیندگان؟ همين نسل حاضر: "بعد خودش با غيظ گفت." خندید

برای ما سرشکستگی و ننگی باالتر از این نيست که به گناه این . سستی ما پوزخند می زنند
ملعون نسلی . که به گناه این سستی مغضوب ملت باشيم. کوم افکارعمومی باشيمقصور مح

باشيم که به حکم وظيفه تاریخی قيمومتش رو به عهده داشتيم، افسوس که فرزندانمون وارث 
  ." این بار ننگ بردوش ما سنگينی ميکنه. نفرینمون می کنن! مرده ریگی نفرت آورن

آینده . نمی فهمد و به حرکت ازلی و ابدی خود ادامه ميدهاما چرخ تاریخ خستگی : "جعفرگفت
نهال آزادی .  نفرهم چندان مهم نيست٢١ازآن ماست و در مقياس مبارزات یک حزب اعدام 

  ."روباید با خون آب داد
بله مرگ خوبه ولی برای همسایه، ما همه اش فرمول حفظ : "عبداهللا دوباره ازجا در رفت

و مالنقطی ها جمله های معينی رو آنقدر تکررمی کنيم تا شنيدنش مثل همه قشری ها . کردیم
چرخ تاریخ، قدرت توده ها، افول سرمایه داری، حزب : چندش آوربشه، تهوع آوربشه



 

و از این فرمول تحویل دادن احساس خرسندی هم . شکست ناپذیر، آینده روشن، نهال آزادی
ولی حاضرنيستيم به .  ها مشکل حل ميشهمی کنيم و بيهوده خيال می کنيم با ذکر این جمله

  :"عبداهللا صدایش را که می لرزید بلند تر کرد. "تعصب کورمون کرده. واقعيات توجه کنيم
به . ما باید اونو به حرکت درآوریم. چرخ تاریخ هم کوره، هم کره و هم تنبل! آقای محمدجعفر

قومی به .... "و قدری هاستاميد سيرطبيعی تاریخ نشستن و دست رو دست گذاشتن کار قضا 
بله اگرهزار سال "!....  قوم دگر حواله به تقدیرمی کنند. جد و جهد گرفتند وصل دوست

ما ناخدای کشتی توفانزده . صبربکنيم ممکنه کشتی سرگردان اجتماع ما به ساحل بهشت برسه
شتن، از قوای دراین کشتی توفان رو نشناختن سمت باد رو تميزندادن، قطب نما ندا. ای هستيم

همه . طبيعت استفاده نکردن، منتظر باد شرطه بودن و با خيال راحت خوابيدن عاقالنه نيست
اگربه مردم عالقه داری، اگر به اصول . همينطورکه داریم می شيم. مون غرق خواهيم شد

معتقدی، اگرخودتو یک انقالبی مومن ميدونی، اوضاع رو آنطور که هست بررسی کن نه 
آرزو می کنی، ببين چرا به این روز افتادیم و حاال چاره کارچيست؟ تعصبه؟ حفظ آنطورکه 

  " ؟....و تکرارفرموله یا 
آدم زیرچوبه دارکه . من، هيچ تعصبی ندارم: "محمدجعفر معترضانه صحبت عبداهللا را برید

انسان برای بيان . فرمولم حفظ نکردم. ایمان با تعصب فرق داره. تعصب نشون نميده
وقتی کلمه ای بتونه احساس ما رو یا مقصود ما رو خوب . ورش باید ازکلمات استفاده کنهمنظ

ما که سابقه چند . دراینکه حزب اشتباهاتی کرده شکی نيست. برسونه چرا ازش استفاده نکنيم
  ...."هدف عالی باشه. باید راه درست باشه. حزبمون جوانه. قرن مبارزه نداریم

. شما اگرسرتونم به سنگ بخوره هشيارنمی شين: "  خندید و گفتعبداهللا ازشدت عصبانيت
  .و بلند شد و با رنگ برافروخته به قدم زدن پرداخت." باید مغزتون متالشی بشه

  
  !"عبداهللا: " نصراین  پدیده نفرت انگيزمثل جغد شوم و بدیمنی درآستانه درظاهرگشت

  .  بله-
  !" یاال لباس بپوش-

ک مغلوب محق و خشمگين نصير را نگریست و با لحن لجوجش عبداهللا با کين توزی ی
  .و مشغول لباس پوشيدن شد!" آب مياد ازروغن چرب تر: " زیرلب گفت

فساد همه ریشه های اخالق . نصيربا ریشخند رذیالنه و موذیانه ای به عبداهللا چشم دوخته بود
 بود و او را به این پسرک هم جنس طلب را، که به دنيای هرزگان تعلق داشت، جویده

انحرافی چرکين از برق یخ بسته چشمانش . صورت لوندی زشت و پست درآورده بود
ازخطوط  ناهنجار صورت دخترانه اش، از لبهای باریکش، از دهان تنگش و ازهمه جایش 

کاله خدمت لبه . آثار بی شرمی مخصوص ولگردی ازصورتش نشت می کرد. می تراوید
 کج گذاشته بود و لباس سربازی خوشدوختی که خياط شانه تختش را به طرف ابروی چپ

هنگام راه رفتن . هایش را با پنبه پهن و کمرش را به زورکش باریک کرده بود به تن داشت
حرف زدنش با پراندن . خود را می جنباند و کپل خشکيده اش را این ور و آن ور می داد

 ادا و اطوارها توانسته بود در دل ابرو و حرکات جلف و لوطی پسند توام بود و با این
فرماندهانش جائی بازکند و چنان موقعيتی به دست آورده بود که به گروهبانها هم پرخاش می 

این پسره کونی به ما هم فحش : " احسان که گاهی سردرد دلش بازمی شد و می گفت. کرد
  ."می ده

ه را می شناخت دلمرده و فيروز که عبداهللا لجوج و یکدند. عبداهللا ازسلول بيرون رفت
  ."ازعبداهللا اعتراف نمی گيرن: "محمدجعفرعقيده داشت. ناراحت بود

   چرا؟-
. تمام فوت و فن های قانونی و قضائی رو می دونه. وکيل مدافع بود.  ليسانس حقوق هست-

  .ازتجربه دیگران هم استفاده کرده. لجبازهست



 

عبداهللا را قبل . محمدجعفردرست درآیدخيلی دلش می خواست بيش بينی . فيروز حرفی نزد
دستهایش از کار افتاده بود ولی روحيه اش خوب . لباسهایش خاکی شده بود. ازشام برگرداندند

چون سنگی حاضر نبود نصير آفتابه مسی . مدتی زیردستبند مقاومت کردم: "تعریف کرد. بود
امو بازکردم کف اباق وقتی چشمه. دلم ضعف رفت و بی حال گشتم. مستراح را به آن بست

علی اصغرحالمو برای . اهميت ندادم. افتاده بودم و نوران داشت با شالق تهدیدم می کرد
  ."بازجوئی مناسب ندید

احسان دنبال ليوانش آمد ولی خبری از وضع او . دفعه سوم عبداهللا را ازبازجوئی برنگرداندند
فر به این موضوع جلب شد و ليوان توجه محمدجع. ليوان را صبح روز بعد برگرداندند. نداد

 محمدجعفر با NOته آن با نوک چيزی شبيه به ميخ نوشته شده بود . را به دقت وارسی کرد
  ." اعتراف نکرده! بنازم: "خوشحالی گفت

محمدجعفرشربت به گلویش ریخت و عبداهللا . شب، جنازه نيمه جان عبداهللا را به سلول آوردند
  !"ه می خواستند گرفتناعترافهائی ک: "همينقدرگفت

  
: می گفت. محمدجعفر را که ازبازپرسی آوردند زیرچشم راستش جوهری  و مجروح بود

." بازپرس می خواست قلم روتو چشمم فروکنه سرمو دزدیدم نوک قلم زیرچشمم فرو رفت"
بازپرس خسته . بعد شالقم زدن: "عبداهللا بهت زده گوش می داد و محمدجعفر تعریف می کرد

در رو که بازکردن من مثل مرغی که تو . امشب فرصت داری فکرهاتو بکنی! برو: فتبود گ
  ."لونش می ره خودمو انداختم تو بند

حق داری آدم که در تنگنا گيرميفته کارهای عجيب و غریبی : "عبداهللا خنده اش گرفت و گفت
ر کسی رو برای مثال اگ. یعنی غریزه حفظ جان، آدم رو به این کارها وا می داره. می کنه

کشتن توی اطاقی ببرن خيال ميکنه اگراز این گوشه به آن گوشه اطاق بره می تونه خودشو 
من خدا خدا می کردم یه . نجات بده من وقتی مکتب می رفتم یه روز پاهامو فلک کردن

شالق پاره بشه، چوب فلک . دستشون درد بگيره: مثل. طوری بشه که نتونن شالقم بزنن
  .سيل بياد و از این آرزوها. له بشهزلز. بشکنه

فردا صبح که محمدجعفر را می بردند دلش می خواست یک پيشامد غير منتظره ای کار 
پيشامد غيرمنتظره ای هم نشده . دو ساعت بعد محمدجعفر برگشت. بازپرسی را متوقف سازد

ینکه عبداهللا فقط راه رفتنش غيرعادی و بينيش متورم و لباسش خونين بود و قبل از ا. بود
  :سوالی بکند او ناالن شروع به گفتن ماجرا کرد

جناب سرهنگ : بنویس به نفع کدام دولت خارجی جاسوسی می کردی؟ گفتم: بازپرس گفت" 
آقا جاسوسی : "دوتا مشت توی صورتم زد و به نوران گفت. غلط کردم جاسوسی بکنم

 دستبند قپانی رو به دستهام قفل و نوران مرا کشان کشان به داخل روشوئی برد و! " نکردن
! آقایان: به التماس کردن افتادم. دیدم طاقت نمی یارم. ده دقيقه جلو خودمو گرفتم. کرد

. بنفع همين روسهای بی پدر و مادر جاسوسی کردم. خيلی هم جاسوسی کردم. جاسوسی کردم
  !...."حاال دیگه دستبند رو بازکن آقا جان

  . د که سلول ناراحت و ماتم گرفته ازصدای خنده به لرزه درآمدبقيه صحبت محمدجعفرتمام نش
و " ببر قانعش کن: "وقتی بازپرس از کتک زدن غالمرضا خسته شد او را به نوران سپرد

. را می کرد بر داشت و با متهم روانه حمام شد" منطق"نوران زردک بنفش بزرگی که کار 
ه هایش را می تراشيد و با زهرخنده شومی ضمن راه آن را با چاقو صاف می کرد و گره گول

و او که از این منطق نو ظهور یا بقول بازپرس " اندازه شده؟: "ازغالمرضا می پرسيد
  .وسيله قانع کردن چشمش ترسيده بود با تردید غم انگيزجواب داده بود قانع شدم"

  !"پس بيا با هم بخوریمش: "نوران گفته بود
  



 

 اسمت تو دفتر: "ل عضویت استنکاف می کرد گفته بودعلی اصغر به صراف که از قبو
  ." رمزه

او  وقتی طرف این جواب سرباالئی را داده بود علی اصغر" قرآن خداست؟ رمز دفتر  مگر-
  .بکند" آدمش" سپرد تا  را به نصير

  
   چيست؟ ٢۵١۶ستوان محمدعلی پرسيده بود شماره  بازجو از

و علی اصغر به گروهبان نوران دستور داده . " اشدشاید شماره یک تاکسی ب: "او نوشته بود
محمدعلی که . بود محمدعلی را ببرد گرم کند تا او حواسش جمع باشد و جواب سرباالئی ندهد

  .  شماره عضویت اوست٢۵١۶خوب گرم شد قبول کرد که شماره 
  

 ربشود یک صندلی به سرش کوبيدند و او با س" آدم" که اصال نمی خواست سرگرد ارسطو
کلی  نا نداشت یک دستور بازپرس که دیگر". نرم"شد و هم " آدم"شکافته درآن واحد هم 

  !" اول پنجاه ضربه شالق بعد بازپرسی"کرده بود  صادر
  

 بازپرسی می کردند تا به قصد - بازپرس اصلی-اتاق کيهان خدیو سرگرد عبداهللا را هم که در
" آدم"اعت زیرمشت و لگد نکوفتند کردن عينکش را توی صورتش نشکستند و سه س کور

در باز شد و .  شب ناالن از بازپرسی برگرداندند٩شده را ساعت " آدم"نشد، عبداهللا 
حال عبداهللا داشت ." پاشو پرستاریشو بکن: "نصيرسرش را توی سلول آورد و به خليل گفت

 به عبداهللا دکتر. دکتر تدین رئيس بهداری لشکر زرهی را به بالينش آوردند. وخيم می شد
  " تو سلول از بيکاری دعوا می کنين؟: "گفت

اینها عالئم بازپرسی : "خليل به خيال خودش می خواست دکتر را ازاشتباه بيرون بياورد
  ."است

باهم دعوا . خوب نيست: "گفت" دلسوزی"دکترحرف او را نشنيده گرفت و موقع رفتن با 
  !" نکنين

  .عبداهللا هم درکوزه افتاد
 یکی پس ازدیگری درهم می شکست و پرونده ها به سرعت به دادگاهها احاله می مقاومت ها

 توی زندانيان افتاده - مثل وبا و طاعون-بازجوئی و بازپرسی مثل یک بيماری واگيردار. شد
هيچکس ازخطراین بيماری و عوارض ناشی ازآن، . بود و هرروزعده ای را مبتال می کرد

حلقه . راه رفتن غيرعادی: این عالئم را همه می شناختند.  نبودکه ماهها باقی مانده، درامان
خونمردگی زیرچشمان، از عالئم . تورم بينی و صورت. کبود دورمچ ها و فلج دست ها

  .ظاهری بازپرسی بود
  

سه نفر دیوانه . سه نفر را فلج کرد.  را در همان لحظه ابتال کشتستوان منزویاین بيماری 
عده ای پرده گوششان پاره شد و عده زیادتری . اشان ناقص شدچهارنفر بيضه ه. شدند

دستورات سرهنگ وزیری،  سرهنگ ابتهاج، سرهنگ زیبائی، ستوان . دندانهایشان شکست
دائم به " ببر قانعش کن"و " ببر آدمش کن"و " ببر گرمش کن: "در لفافه...... علی اصغر و

 و به سربازنصير ابالغ می شد و در گروهبان شعبانی به استوارساقی به گروهبان نوران
، شب و قزل قلعه قصر، حمام خرابه لشکر زرهی و در بيغوله های ٢حمام زندان شماره 

" نرم"روزدر حال اجرا بود و مقاومت ها با خشونت وحشيانه ای درهم می شکست و متهمين 
و شماره پرونده ها کلفتی . را کنار بازجو و باز پرس می نشاندند" گرم"و " قانع"و " آرام"و 

به پرونده ها و " رسيدگی"ها شبانه روز مشغول  به سرعت افزون می گشت و دادگاه
  . صدورحکم بودند

  


