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  محاکمات دو دقيقه ای
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١٩  
  

ادعا نامه ! متهم شماره يک: "رئيس خطاب به همايون گفت. ساعت پنج بعد از ظهر بود
م آخرين دفاع دادستان را شنيديد، اگر مطلبی داريد با در نظر گرفتن خدا وجدان و ميهن به نا

  !" بيان نمائيد
ادعا نامه : "... همايون بلند شد، سرجايش ايستاد و از روی کاغذ شروع به خواندن کرد

  ...."دادستان بدون هيچ دليل و مدرکی اقامه شده
  !" از موضوع خارج نشويد: " رئيس زنگ را به صدا در آورد

م مدرک مدعی هستند که من جاسوسی سرکار دادستان به استناد کدا: " ... همايون ادامه داد
  ..."کرده ام؟

  ."اگر يکبارديگر از موضوع خارج بشوی اجازه دفاع به تو نخواهم داد: "رئيس فرياد زد
ما وطن : ".... همايون از خواندن چند خط صرفنظرکرد و دفاعياتش را چنين پايان داد

  ...."اگر به اين جرم می خواهيد. پرستيم
  !" بتمرگ!  شوخفه: "رئيس نعره زد

  .همايون معترضانه نشست
  ..."آخرين دفاع... ٢متهم شماره : " رئيس خطاب به ابراهيم

ابراهيم هنوز شروع به خواندن نکرده بود که سرهنگ جهان نما سقلمه ای به او زد و با 
چرا حرف تو کله ات نمی ره؟ اين : "گفت.تظاهری که توجه رئيس دادگاه را جلب نمايد

  !" خونمزخرفاتو ن
پرونده اينجانب به زور و شکنجه تشکيل شده : ".... ابراهيم بی اعتنا به جهان نما شروع کرد

"....  
بچه چرند ! الاله االاهللا: " قبل از اينکه داد رئيس دادگاه در آيد جهان نما با دستپاچگی گفت

  !" نگو
بعيت نکنی مجبورم اگر از مقررات دادگاه ت. احترامت دست خودته: "رئيس به ابراهيم گفت

  ."جور ديگری باهات رفتار کنم
  ."پس بنده عرضی ندارم: "ابراهيم که از خشم صدايش می لرزيد گفت

  ! "متهم شماره پنج: "رئيس
من در برابر دادستانی قرارگرفته ام که از تمام امکانات برای تنظيم ادعا نامه : " ... فيروز

  ...."رين امکانی برای دفاع داده نشدهاستفاده کرده است و حال آنکه به من کوچکت
  ! "خيلی داری پرت می گی: "رئيس

امکان و اجازه استفاده از مجموعه . ادعانامه را نخوانده ام. پرونده را مطالعه نکرده ام... 
  ..."نوشت افزار در اختيار نداشتم. قوانين را نداشته ام

  ! "خجالت بکش! دروغساز! خائن: "رئيس
درخون ما انگيزه ايست اهرمن شکن مهر ملت ...  نمی توانم از خود دفاع کنمدر نتيجه:  متهم
  ...نورايزد است . است



 

پس منتظر باش تا ملت بياد زندان ها را در هم بکوبد و : " رئيس با خشم بيسابقه ای نعره زد
  ! "تو جانی را نجات بده

  ! "متهم شماره هفت" 
من ! مرا قربانی کنيد. سايه به دنبالم آمدندهمچون . مرا فريب دادند: " ... صادق گفت
  ...."گناهکارم

رئيس دادگاه با لبخند رضايت بخشی از دفاعيات صادق استقبال . قيافه قضات از هم باز شد
دادستان روسفيد و سرفراز سر و گردن گرفته بود و منشی با عالقه و سرعت عجيبی . کرد

  ....مشغول نوشتن بود
  .اعالم کردرئيس خاتمه رسيدگی را 

شب از نيمه گذشته بود . مدتی بود قضات برای شور و صدور رای از دادگاه خارج شده بودند
و متهمين دور بخاری تازه خاموش شده با هم شوخی می کردند، ادای رئيس دادگاه، دادستان 

در راهرو، چند افسر پشت در دادگاه جمع شده بودند و از . و وکالی مدافع را درمی آوردند
اينها رو :  " يکی گفت. وراخ کليد، داخل را تماشا می کردند و آهسته با هم حرف می زدندس

  ." چند روز ديگه می کشن خودشونم می دونن ولی خنده شون قطع نميشه
  ."زدن به سيم آخر" 
  ."به راهشون ايمون دارن" 

 دور بخاری جز چند نفر بقيه از. هوا سرد بود و متهمين خسته و گرسنه خوابشان می آمد
اطاق کم کم وضع غم انگيزی می گرفت . پراکنده شدند و هر کدام روی نيمکتی دراز کشيدند

و غم انگيزتر از آن وضع رقت بار فرشته عدالت بود که به زور او را سرپا نگهداشته و 
يکی از متهمين که در حين خيره شدن به آن . را به دستش چسبانده بودند" ميزان عدل"

 خوابش برده بود خواب می ديد که رفقايش دارند با هم و با فرشته عدالت مجسمه گچی
  .صحبت می کنند
  "چرا چشمان فرشته عدالت را بسته اند؟ : " متهم شماره يک
 -فمن يعمل مثقال ذره خير، يره و من بعمل مثقال ذره شره يره: برای اينکه: " متهم شماره دو

 باشد حاصلش را ببيند و هر که اعمال بدش ذره پس هر که اعمال نيکش ذره ای سنگين تر
  ..."ای سنگينی کند همان را ببينند

  "با چشم بسته خوبی و بدی را چگونه تشخيص می دهد؟ : " متهم شماره يک
  ."برای مجسمه گچی چشم باز و بسته فرق نمی کند: " ٢متهم شماره 
  "همه جای دنيا چشمان او را می بندند؟ : " ١متهم شماره 

  ."و اين وظيفه مردم است که چشمان او را بگشايند. خيلی جاها: " ٢هم شماره مت
  . "ترميم اين فرشته هر جائی خيلی دشواراست: " ٢متهم شماره 
تو با اين هيمنه و هيبت داوران را می ترسانی يا : "  خطاب به فرشته عدالت١متهم شماره 

  "آموزی؟ متهمان را؟ و به کدام يک از طرفين درس عدالت می 
  نه به حق و عدالت و دور -من مترسک داورانم و برابر ميل و فرمان آنها : " فرشته عدالت

احکام ديکته :  کفه های ترازو را سبک سنگين می کنم و بعد فتوا می دهم-از کينه خصوصی
فقط يک دستور کلی می . ولی خودم حکم مخصوصی صادر نمی کنم! شده را صادر نمائيد

  ." دهم
  "چرا چشمانت را بسته اند؟ : " ٢م شماره مته

چون در جاهای ديگر دنيا خواهرانم چشم . اين کار را تقليدوار انجام داده اند: " فرشته عدالت
را در اين دادگاه ها نبينم تا " عدالت"منظور ديگری هم دارند، می خواهند اجرای . بسته اند

  ." و الل درست کرده انداصال مرا کور و کر. چيزی بر وجدانم سنگينی نکند
  ." فهم اليعقلون: صم بکم عميی و در نتيجه: ٢متهم شماره 



 

من جنازه سرپا نگهداشته ای هستم که روح و فکر و قضاوتم را به داوران : " فرشته عدالت
واگذاشته ام و به آنان سفيد مهر داده ام و سرنوشت تو و همه کسانی که تا کنون روی اين 

داوران مرا از درستکاری، . شده اند يا خواهند شد، به دست آنان سپرده امنيمکت ها نشانده 
و من با داشتن چنين اطمينانی با خيال راحت از . عدالت و شخصيت خود مطمئن کرده اند

و وصيت کرده ام که مجسمه گچی ام را بر باالی خانه ملت و بر سينه تاالر . کار کناره گرفتم
  ."کنندعدالت باالی سرداوران نصب 

  
دزد را از نهيب او . بر سر چوب اگر بود سر خر: به همين دليل: "  به رفقايش٣متهم شماره 

قضات هم دندان های او را شمرده اند و در حضور او و زير نظارت دقيقش احکام . چه حذر
  ."منشی نيز موظف است احکام را با صدای بلند بخواند. ديکته شده را صادر می کنند

اوال متهمين از سرگردانی متهم بودن رهائی می : اين کار چند حسن دارد. بله: "تفرشته عدال
شوند و هم آينده " پشيمان" يابند و به محکومين غيرسرگردان مبدل می شوند تا هم از گذشته 

از گذشته "از اين . ثانيا تکليف خانواده شان معلوم می شود. شان روشن و مشخص باشد
خورده اند و دارد استخوان هاشان زير خروارها خاک " تدستی پدرانه ُپش"عده ای" پشيمان ها

شما که حاال هشت . کله شان را بکند" گوشمالی پدرانه"می پوسد و عده ای هم منتظرند تا 
را نوش جان کرده اند و خانواده های " ُپشتدستی پدرانه"دو نفرتان . نفريد قبال ده نفر بوديد

پدرانه آزاد ساخته اند و " عفو"و " عطوفت"و " کرم"و " لطف"ه خود را از قيد انتظار بيهود
  ."با ماهی پنجاه تومان نگهداری می شود" بچه گرگانشان"از 

  " با ما چه معامله ای می خواهی بکنی؟ : " ١متهم شماره 
بايد در انتظار . تکليف شماها هم تا يکی دو ساعت ديگر معلوم می شود: " فرشته عدالت

  ."باشيد" پشتدستی " و" گوشمالی"
  مگر گناه ما چيست که حکم قتل عاممان را صادرمی کنی؟: " ٢متهم شماره 

" عدل"پس ظلم من رنگ . اوال ظلم به سويه عدل است: "فرشته عدالت با خشم جواب می دهد
ثانيا شما مرتکب بزرگترين ! به خود گرفته است و وای برکسی که از اين عدالت شکوه کند

شما آنطور : چيزی که از دوران باستان و قرون وسطی هم جرم شناخته شده بود. دگناه شده اي
بايد می فهميديد که هيچکس حق ندارد آنطور که دلش . که دلتان می خواست فکر می کرديد

بايد همه آشکار و با صدای " هرج و مرج فکر"می خواهد فکر کند و برای جلوگيری از اين 
  !"ارشان را خوب کنترل کردبلند فکر کنند تا بشود افک

چرا از کوره در می روی؟ مگر اندرز سقراط را نمی دانی که الزمه : " ٣متهم شماره
قضاوت شکيبائی به هنگام شنيدن، تامل به هنگام گفتن، بصيرت به هنگام رسيدگی و بيطرفی 

  به هنگام قضاوت است؟ 
من مسخ . من نعشم. زنده من بوداين دقت نظر و مو را از ماست کشيدن کار : "فرشته عدالت

اگر زنده ام گذاشته بودند، اگر چشمانم را نبسته بودند و به من ميدان می دادند شما را . شده ام
حاال که چشمانم را کور کرده اند حاال که ميدان را از . بيگناه می ديدم ولی حاال مسخ شده ام

  .ه ام افکارتان را به محاکمه بکشنددستور داد. من گرفته اند همه تان را گناهکار می دانم
تفتيش عقايد را مجاز کرده ام و به دادرسان گفته ام که به من بی اعتنا باشند و هميشه پشتشان 

شما هم حق داريد که از بوی . نعش پوسيده من بيش از اين شايستگی ندارد. را به من بکنند
  ."گند من بينيتان را بگيريد

رنج محکومين بيگناه رنج نمی بری؟ و ناله و درد خانواده های پس تو از : " ١متهم شماره 
  "آنها در دل سنگ تو راه پيدا نمی کند؟

مگر هميشه بايد از رنج محکومين رنج برد؟ مگر نمی شود از خوشبختی : " فرشته عدالت
  "قضات شاد شد؟ 

  !"نگين را خوشبختی ن! خوشبختی گوسفند وار را! بنازم اين خوشبختی را: " ٣متهم شماره 



 

مردمی که آسوده دست در خون ديگران کنند ارزش زندگی را چه می : " ٢متهم شماره 
جان شيرين را به هيچ " زندگی" در غم نام و ننگ باشند و برای پاسداری حرمت اين -دانند

  ."گيرند و از مرگ نهراسند
  .اوت می کنيدشما با مقياس بشری احساس و قض: " ٢ و ١فرشته عدالت به متهمين شماره 

من می . ولی من از ديد يک غيرانسان، برای من ديو شدن و فرشته بودن تفاوت نمی کند
  ."خواهم غير از آدم باشم

پس اين همه کشتار و جنايت به دست بيگناه تو به انجام می : " با هم٢ و ١متهمين شماره 
  "رسد؟ 

ولی ديری نکشيد که دو باره . همه تعجب کردند. فرشته عدالت غيب شده بود. جوابی نشنيدند
من هم اکنون در جلسه شور بودم و داشتم داوران را : " ظاهر شد و خطاب به متهمين گفت

  .به شرط آنکه مزد قابلی بگيريد. آزاديد. خودتان می دانيد: به آنها گفتم. نصيحت می کردم
 کلمه –" نه عادالنه" اه .. .اه ... نمی دانم چطور حاليتان کنم احکام... اه... اه ... صدوراحکام

 – و يا نه -تقريبا.  اهميتی ندارد-را خيلی آهسته گفتم که اطاقدار و امر بر متوجه نشوند" نه" 
  .منظور مرا درک می کنيد. البته خودتان آدم های با هوشی هستيد. تحقيقا مجاز است

پر بيرون می آيد و اين روزها دست ها از کيسه های زر، کيسه های دالر و کيسه های ليره 
زندان ها را به همين . شما هم احکامی سخاوتمندانه صادر کنيد. در پول ريزان خستی نيست

نگذاريد که زندان بی رونق . منظور ساخته اند و تيرهای اعدام را برای همين بر پا داشته اند
نان و . يستبا خون مردم بازی کردن، بازی مطبوع. و ميدان اعدام خالی از صدای تير بماند

پدر و مادرها را بی فرزند کردن، زنان را بی همسر کردن و کودکان را بی پدر . آب دارد
کردن بازی ازلی و ابدی تاريخ است و شما که مجری فرامين سياست بازان و تاريخ سازان 

  .دنيای کهنه را بايد با ريختن خون حفظ کنيد" بسازيد"قرن بيستم هستيد تاريخ را خوب 
شکوه . ی کار پر افتخارسياستمداران شکوهمند و تاريخ سازان پر هيمنه ملل استخونريز

مردم هم از فاتح جبار بيش از . سازندگان تاريخ به خون ريختن است نه به اجرای عدالت
فاتح جبار حق دارد . اين دو دسته قابل مقايسه نيستند. شکست خورده راه حق تجليل می کنند

از . از من به شما نصيحت هميشه طرفدار حاکم وقت باشيد. گويدو شکست خورده نا حق می 
خون ناحق ريختن در ابتدا ناگوار است و . اين کليد موفقيت است. حکومت روز تجليل نمائيد

ولی تکرار عمل، زشتی آن را از بين می برد و وجدان را . روی وجدان سنگينی می کند
. ريختن معتاد می سازد و به او لذت می دهدگرخت می سازد، آدم را مسخ می کند و به خون 

نبايد بامدادی بی ! خون بريزيد و زندگی رنگينی به رنگ خون تازه برای خود ترتيب دهيد
منطقتان نيز بايد مانند . مرگ، نيمروزی بی کشتار و شامگاهی بی زنجير وجود داشته باشد

اصوال ! تر رحم نکنيدبه پير و جوان، زن و مرد، پسر و دخ. قلبتان جنايتکار باشد
  .رحم و شفقت و شرافت با سياست بازی منافات دارد. سياستمداران تاريخ رحيم نبودند

سياستمدار در پيچ و خم تاريخ نمی تواند شريف و پاکدامن بماند و شما که . سياستمدار باشيد
توانيد اکنون در پيچ و تاب تاريخ معاصر و در حمايت عاملين حکومت وقت قرار داريد نمی 

و نبايد شرافتمند بمانيد واال تاريخ سازان خودتان را به پشت ميز اتهام می کشانند و از کشته 
حيف است زندگی رنگينتان را رها کيند و با . هاتان پشته می سازند و شما نبايد خام بشويد

خون خود ميدان اعدام را رنگين سازيد، موفقيت در احساس نداشتن است، در بی شخصيت 
اگر اين قانون در جاهای ديگر صادق نباشد . دن است، در اعمال زور و رواج ظلم استبو

در کشور شما که نام کشور گل و بلبل به خود گرفته است و نعش من ناظر بر اجرای 
به روی . در لباس ميش کار گرگ را بکنيد: از من پند بگيريد. است، صدق می کند" عدالت"

در زير اين نام هر ظلمی و هر جنايتی .  و بی غرض بگذاريدخود نام قضات شريف، پاکدامن
همه عين علی ها کورند و . در کشور شما اسم ها را بی مسما و وارانه می گذارند. رواست

  .من هم به تقليد از اين سنت ديرين نام فرشته عدالت بر خود نهاده ام. زلفعلی ها کچل



 

به . ای روزگار طبعی سازگار داشته باشيدباشيد و در برابر ستم ها و رذالت ه" خردمند"
وقتی نوع دوستی، رعايت . خود را حفظ کنيد" مقام"طوری که بتوانيد هميشه و درهر حالی 

شما را در هم می شکند گو مباد، اين متهمين که " وقار و آراستگی"قانون و انجام وظيفه 
 چيزی جز يک مشت "می رسيد"داريد ضمن صرف شام و نوشيدن مشروبه به پرونده شان 

در درجه اول کوشش کنيد خودشان را بکشيد و اگر احيانا، به عللی . زندانی دست بسته نيستند
پا بند . که اراده شما در آن دخيل نباشد، نتوانستيد، از خودشان مهمتر، روحشان را بکشيد

  ."اخالق جز واقعيت سطحی فتوحات آدمی چيز ديگری نيست. اخالق نباشيد
قضات سرتا پا گوش بودند و نصايح مرا کلمه به کلمه : "لت نفسی کشيد و ادامه دادفرشته عدا

و با دقت تمام در لوح ضمير ثبت می کردند و پس از نوشيدن آخرين جام که به سالمتی 
  .شوهر من بود احکام شما را صادر کردند

  
  ."ندهيئت دادرسان تشريف می آورد: "صدای منشی اين سه نفر را از خواب پراند

همه در جای خود . سه ساعت و نيم از نصف شب گذشته بود. همايون به ساعتش نگاه کرد
هيئت دادرسان نماينده دادستان و پشت سر آنها دو گروه سرباز مسلح وارد دادگاه . ايستادند
  . شدند

  !"منشی حکم را بخواند: "رئيس دستور داد
بقيه به علت جهالت و نفهمی سه نفرشان به دو نفر محکوم به اعدام و ... به نام نامی "... -

متهمين می . حبس ابد دو نفرشان به پانزده سال و يکنفر به ده سال زندان محکوم می شوند
  ..." توانند از حکم صادره تقاضای تجديد نظر کنند

گروهبان يوسف . هيئت دادرسان، نماينده دادستان و بعد هم منشی از تاالر دادگاه خارج شدند
  .د ها را حاضرکرده بوددستبن

  
٢٠  

ساعت هشت صبح قفل سلول را باز کرده بودند، محکومين اجازه داشتند در راهرو قدم بزنند 
عبدالمجيد با خيال . محمد اسماعيل هنوز خواب بود. و از مزايای تبعی آن بهره مند گردند

! اسمال آقا ":شيطنت آميزی به سلولش آمد و با لبخندی بهشتی و فروغناک که بيدارش کرد
  !" طول کشيد؟۴حتما آخرين دفاع خيلی مفصل بود که محاکمه تون تا ساعت 

: محمد اسماعيل خواب آلود قبل از سينه صاف کردن با صدای دورگه و گرفته ای جواب داد
  !"همون يک خطی که برام نوشته بودی خوندم" 
  ."پس با اين حساب محکوميت هاتون سنگين نيست" 
  ."ونم قرعه کشيدن به من پونزده سال رسيد محکوميت هام-
  . ما رو ميخوان ببرن-
   کجا؟-
  !" تجديد نظر-

  !"به اين زودی؟: "محمد اسماعيل با تعجب پرسيد
سه را خيلی ( سه روزه . خيلی هم زود نيست: "عبدالمجيد به طور طنز آميزی جواب داد

  ."وقت طالست! که دادگاه بدويمون تموم شده) کشيدار گفت
  .مد اسماعيل نگاهش را به سقف دوخت و ديگر حرفی نزدمح

  
  


