
 

   سروان غالمعباس فروتن-١۵-افسانه ما

   سلطنتژنرال های ذوب در
  برابر در

  افسران ميهن دوست ايران
  

دست منحوس شب داشت بر روی چهره سرخاب ماليده باختر سياهی می ماليد تا زيبائی 
گلگون افق را از بين ببرد و سيمای آبی و شفاف آسمان را چون قيافه بدکاران، سياه و بی 

 گوشه سلول خاکی سرد و مرطوب چادر شبی پهن بود و دو پتو، يک تشک و يک .نور سازد
بالش رويه متقالی چرک روی آن گذاشته شده بود و تنها زندانی اين سلول روی بالش نشسته 

نزديک در، در گوشه سمت راست . و به ديوار تکيه داده بود و پتو را تا روی سينه کشيده بود
خطوط مدادی کتيبه مانند مختلفی که هر . وبه به چشم می خوردسلول يک کپه آشغال و خاکر

 نوشته شده بود در قسمت - ريز، درشت راست يا مورب-قطعه ای از آن با سليقه خاصی
هوای نيمه تاريک سلول قسمتی از آن را در هم و غير . پائين ديوار رو به رو ديده می شد

شت و به زندانی نزديکتر بود خوانده می ولی قسمت هائی که نسبتا در. خوانا نشان می داد
يکدست لباس کهنه آمريکائی و چند کيلو روغن اهدائی برای ملت ايران گران تمام : "شد

  .واله ." خواهد شد
روی " احمد مهديان. "رفيق شفيقی درست پيمان باش رفيق محبس و تبعيد و تير باران باش"

هبان، سوراخ مستطيل شکلی به اندازه در تخته ای سياه رنگ سلول، در ارتفاع صورت نگ
چشمان نگهبان دائم داخل . هنوز جای اره کردن آن تازه بود. يک کارت پستال تعبيه شده بود

اين سلول و سلول مجاور . سلول را می نگريست و نوک سر نيزه تفنگش از سوراخ پيدا بود
. ز هم جدا شده بودندو سلول های پشت، در اصل انبار مرطوبی بودند که به وسيله تيغه ا

فيروز دهنش را به ديوار . صدای زمزمه همايون از الی درزهای آجر به گوش می رسيد
  " چه می کنی؟: "چسپاند و از او پرسيد

  . دارم سرما می خورم-
   جات خوبه؟-

  ! "چه جور: "همايون با خنده گفت
   با کی حرف می زدی؟-
  .برای تعيين وکيل آمده بود.  منشی دادگاه-
   خب؟-
. شما که نمی گذارين کسی وکالت ما رو قبول کنه!  گفتم چه وکيلی، چه کشکی، چه پشمی-

  ...خودتون ميدونين
دقيقه ای بعد در باز شد و سرگردی که . نهيب نگهبان بلند شد و همايون حرفش ناتمام ماند

اندام کيف چرمی سياهی زير بغلش گرفته بود و به دنبال او استوار گردن باريک الغر 
سرگرد کيفش را باز کرد، پرونده ای درآورد و به فيروز . بدقواره فانوس به دستی داخل شد

  !" وکيل مدافع برای خودت تعيين کن: "داد
  !" تعيين نمی کنم: "فيروز با حالت قهرآلود و اعتراض آميزی گفت

   ما تعيين بکنيم؟-
  ! بکنيد-
  ! بنويس-

نور بی جان چراغ نفتی به شکل .  جلوی سوراخ آويختوقتی بيرون رفتند استوار، فانوس را
روی . مخروط به داخل می تابيد و ديوار مقابل و زندانی به ديوار چسبيده را روشن می کرد

خاک کف سلول جای کفش های افسر و پوتين های استوار و رد پای خود زندانی نقش شده 



 

ات تلخی به جای پاها خيره شده بود و بود و فيروز که انگار شب اول قبر را می گذراند با اوق
وقتی به نگهبان . چيزی بيقرارش کرده بود. کمی سردش می شد و سرش درد می کرد

  ."شب اجازه بيرون رفتن نمی دن: " مراجعه کرد او گفت
   تکليف چيه؟-
  . به سرکار استوار ميگم-

مد، آن را زمين مدتی بعد استوار در را باز کرد و سربازی با يک پيت خالی به داخل آ
  ".کار تو بکن: " گذاشت و گفت

  ! بيرون باش-
   اجازه نداريم-

  .استوار يکبار ديگر از سوراخ، سلول را بازديد کرد. صدای شيپور قرق در محوطه پيچيد
! فيروزجان: "دستی صورت نگهبان را پس زد و چشمان نيمه آشنائی جلو سوراخ قرار گرفت

 تسکين دهنده را شنيد ذوق زده شد از جا پريد و با فيروز که اين زمزمه مهربان و"
  !"بله: "خونگرمی شتابزده ای جواب داد

  .سالم باشی.  موفق باشی-
  کيستی؟: دل او از اين صدای گرم و محبت آميز شکفته شد و با هيجان پرسيد

  ....کيان 
نی، نور فيروز از ديدن چشمان، سروان کيا. حرفش ناتمام ماند و از جلو سوراخ غيب شد

معلوم نشد کيانی را چه کسی و . اميدی در دلش تابيد که ساعت ها آن را روشن نگه داشت
نگهبان را همان لحظه عوض کردند و اندکی بعد صدای جيغ . چگونه از پشت در کنار کشيد

  .او و صفير شالق در فضای تاريک و ساکت سربازخانه پيچيد
.  او آنها را دور خودش پيچيد و به بالش تکيه دادپتوها برای گرم کردن زندانی کافی نبود و

چهار ساعت قبل به اينجا . هنوز به منزل جديد اخت نشده بود و سلول برايش بيگانه می نمود
تا سه ساعت بعد از ظهر با هفت نفر ديگر از هم دادگاهانش منتظر اولين هوا . آورده بودنش
وقتی گروهبان يوسف وارد بند . ن می گذشتچهار روز از خاتمه دادگاه بدويشا. خوری بودند

گمانم ميخوان هوا : "شده بود همايون خوشحال به سلول آمد و ضمن حرکت چشم و ابرو گفت
  ."خوری ببرن

  ."يکساعتی جلو آفتاب دراز می کشيم: "ابراهيم با خوشحالی گفت
: ود آمرانه گفتگروهبان يوسف که جلو سلول رسيده ب. آشنا و دلروزعجوالنه از جا بلند شدند

  !"آقايون زود وسائلشونو جمع کنن" 
  " چه خبره؟: "همايون از اين دستور غيرمنتظره يکه خورد و برافروخته و نگران پرسيد

  ."بعد معلوم ميشه: گروهبان يوسف با بی اعتنائی جواب داد
ينم ا: "محمداسماعيل که گره رختخوابش را محکم می کرد نفس زنان گفت. ماست ها کيسه شد

  !" هوا خوريمون
! يااله: "گروهبان يوسف که می خواست ماموريتش را سريع انجام دهد با کمی خشونت گفت

  ! "عجله کنين
  

حرکت ماشين فقط روی دست . چادر ضخيم کاميون مانع نفوذ ناپذيری برای ديدن بيرون بود
ده بود که کاميون آفتاب ششم دی ماه غروب نکر. اندازها و يا در پيچ و خم ها احساس می شد

و حاال آخرين .... از برابر اطاقک سه رنگ نگهبان گذشت و وارد سربازخانه جمشيديه شد
صدائی که سکوت مالل آور فضای ظلمت زده سربازخانه را دريد، شيپورخاموشی بود و بعد 
از آن بجز جيرجير خفه پوتين های نگهبان که دائم پشت در پا بپا می شد صدای ديگری به 

  .ش نمی رسيدگو
  



 

در تاالر دادگاه تجديد نظر دو دسته متهم را که مجموعا هيجده نفر می شدند، نشانده بودند و 
همايون داشت با عالقه و دقت . منشی پرونده متهم شماره يک را برای بررسی جلو او گذاشت

ت پنج دقيقه بيشتر وق: "منشی با عجله ای ساختگی گفت. صفحه اول پرونده را می خواند
  ."نداری

  "برای خوندن پرونده؟: "همايون با خنده بيغمی گفت
  .پروندت که چهار صفحه بيشتر نيست.  آره بابا جون-

  ."وقتتونو تلف نمی کنم! بفرمائيد: "همايون بی درنگ پرونده را پس داد
ما سيستمون اينه که بيخودی . هر چی کارتون زودتر تموم بشه بنفع خودتونه!  آفرين-

  ." کش نديم تا زودتر از دلواپسی بی دليل نجات پيدا کنينکارتونو 
  " پس کارهای زائد رو خذف کردين؟: "همايون با طنزی دلچسب گفت

  !"بعله: "منشی با فصاحتی اديبانه جواب داد
اين کار زائديه که پنج روز پرونده بخونيم اونم . واقعا هم بايد همينطور باشه: "همايون گفت

برده دل و جان .  صفحه اس و همه اش دلبرجانان من  برده دل و جان منپرونده ای که چهار
با وکيل مدافعمون تبادل نظر بکنيم و مدتها بنشينيم اليحه دفاعی . من دلبرجانان من هست

  ."بنويسيم
  .پرونده مطالعه شد: بنويسيد که!  مرسی-

لو نفر دوم آمد، بعد ج. و آن را گرفت و روی ميز بزرگی که در گوشه تاالر بود گذاشت
  !"ادعانامه: " ابراهيم پرسيد

  !"اونو بعد: " منشی با بی اعتنائی شرم آوری جواب داد
. اينم باشه خدمت خودتون: " ابراهيم با لحنی گزنده که اعتراض فشرده ای در آن بود گفت

  !" خوندن نداره
يطانی پرونده را منشی با نيشخندی ش. و پرونده را با پشت ناخن هايش به طرف منشی سراند

  !"رويت شد: زيرش بنويس! زنده باشی: " دوباره جلو او گذاشت و گفت
دکتر شهری به سرهنگ . پرونده روی نيمکت ها نشسته بودند" مطالعه"متهمين در انتظار 

  ."رو دست دادگاه سرتيپ معينه" فعاليت" اين دادگاه از نظر : " اکبر گفت
  ."نده هائی که از دو تا دادگاه بدوی مياد رسيدگی کنهچون بايد به پرو: " اکبر جواب داد

  شما رئيس دادگاه رو می شناسين؟
و پس !" کامال: "اکبر به نشانه اطالع پلک ها را به هم زد و با نگاهی شادی آفرين جواب داد

سرتيپ مجيد شهرت عالمگير داره و سوابق درخشانش در طول خدمت : "از مکثی ادامه داد
در رشادت هم از . از لحاظ اخالقی تا حاال خيلی درخشيده. ه خاص و عامهزبانزد" مقدس"

  ."افسران انگشت شماره
دکتر شهری قيافه ای جدی گرفته بود و از پشت عينک ذره بينيش چشم در چشم سرهنگ 

 موقع ورود ١٣٢٠در حوادث شهريور ماه : "اکبر دوخته بود و اکبر داشت حرف می زد
ار، که آنوقت سروان بودن، برای مخفی کردن ترس خودشان ارتش سرخ به رشت، تيمس
اينها مهمان های . واهمه ای نداشته باشين! همشهری های عزيز: خطاب به مردم گفته بودن

می ! جناب سروان: از ميان جمعيت يکنفر داد زده بود. با شما کاری ندارن. عزيز ما هستن
و مجيد که هوا را پس می بيند به ! ما را بگاناينها آمدن که خوار ش. دونيم با ما کاری ندارن

نحوی از گير جمعيت فرار می کنه و شبانه با يک تاکتيک بديع نظامی با استفاده از چادر 
  ."زنانه به تهران مياد

حالت جدی صورت دکتر شهری محو شد و موجی طنز آميزجانشين آن گشت ولی هنوز با 
در آن روزها سر مام ميهن : ".... حرف می زدعالقه گوش می داد و سرهنگ اکبر شاعرانه 

مجيد می خواست مرکز مام ميهن را . در دامن يک بيگانه بود و پايش در دامن بيگانه ديگر
  ..."از بازی اجانب حفظ کنه و دو دستی به سينه او چشبيده بود



 

محمداسماعيل که روی نيمکت جلو نشسته بود و صحبت های سرهنگ اکبر را می شنيد به 
حسن سليقه اين ژنرال درخور تحسينه و با : "حرف اکبر را بريد و گفت. رف او برگشتط

  ."سليقه سرلشکر گليان زمين تا آسمون فرق داره
  چطور؟: دکتر شهری پرسيد

 آذر در باشگاه لشکر ٢١پيرارسال به مناسبت سالروز : "محمداسماعيل با تبسمی روشن گفت
که از بيسيم لشکر هم " مهيجی"و " غرا"ن طی نطق کرمان جشنی ترتيب داده بودن و گليا

پخش می شود و !" تمام دنيا؟"اکنون که صدای من با امواج برق در : ".... پخش می شد گفت
کمی مکث "آذربايجان سر ايرانست و ما : از پشت اين تريبون به جهانيان اعالم می کنم که

نقطه " و ما، درست : " ... و فرياد زدکرد، آب دهنش را قورت داد، ريه ها را ازهوا انباشت 
  !"آن قرار گرفته ايم" مقابل

وقتی سرلشکر گليان : "محمداسماعيل ادامه داد. دکتر شهری و سرهنگ اکبر خنده شان گرفت
" مام"سرتيپ مجيد که تو سينه " زرنگی"سرمام ميهن می دونه بايد به " نقطه مقابل"خودشو 

  ...."خيلی شانس می خواد" مام"نتخاب و بازی با پستان اين حسن ا. جا گرفته اعتراف کنيم
اين که دست ! آقايون توجه کنن: "صحبت های خصوصی متهمن را صدای منشی قطع کرد

منه و مالحظه ش می کنين ادعا نامه دادستانه روی بيست و دو صفحه بزرگ در پونصد 
رونده هر کدوم از يعنی روی پ. نسخه پلی کپی شده و هر نسخه ش ضميمه يک پرونده س

ديگه وقت تموم ! به اين موضوع خوب توجه کنين. شما يک نسخه رونوشت ادعا نامه هست
  !"تشريف ببرين تو سلوالتون. شده پرونده ها تونم که مطالعه کردين

که نمی " خائن"هيجده نفر . سرتيپ مجيد داشت صادقانه خدمت شورانگيزش را انجام می داد
يهن در دامن اين يا آن بيگانه باشد و پس از شش هزار سال سابقه خواستند سر و ته مام م

تاريخی به روسپی گری بيفتد و دائم دست اين و آن توی پاچه اش، توی سينه اش و توی 
موهايش باشد، روی نيمکت های اتهام رو درروی سرتيپ مجيد و شش تن دستيارانش نشانده 

مات دادگاه از سه طرف به سوی متهمين روان لوله آفتمات سربازان مامورانتظا. شده بودند
  . خود نظم دادگاه را بهم نزنند" بی جای"بود تا با حرف يا حرکت 

سرتيپ مجيد قبل از همه و قبل از شروع محاکمه با گردنی کشيده و ژستی فاتحانه خطاب به 
گند سو. به اعليحضرت خيانت کرده ايد. شما همگی خائن و جنايتکارهستيد: "متهمين گفت

بايد . می خواستيد کشور را به بيگانگان بفروشيد و همه مستحق اعداميد. خود را شکسته ايد
از حزب بيگانه پرست توده اظهار نفرت کنيد . در محضر دادگاه به خيانت خود اعتراف کنيد

  ." و از شاهنشاه طلب عفو کنيد
  " ادگاه اعتراض داريد؟آيا به صالحيت د: "پس از تعيين خط مشی متهمين از همايون پرسيد

  !"نه: "همايون با خشونتی قهرآلود جواب داد
منتقل شد و اين فرمول تا نفر آخر به طور يکنواخت اجرا ... ميکرفن به جلو دوم و سوم و

  .وکالی مدافع هم قبل از متهمين همه يکصدا دادگاه را صالح دانسته بودند. گشت
  :پرده اول افتاد و پرده دوم باال رفت

  "آيا به گناه خود اعتراف داريد؟: " س خطاب به متهم شماره يکرئي
  !نه

رئيس از نفر آخر سئوال نکرد و پرونده او را . اين فرمول هم تا نفر هجدهم اجرا شد
  "اجازه می فرمائيد؟! تيمسار: " خسروی پا شد. خشمگينانه به آن سر ميز انداخت

تو هم مثل اون گه ! نمی خوام: "يان گفترئيس نگاه منحوسی به او انداخت و با وقاحتی عر
  !"های ديگه

  !تيمسار خواهش می کنم اجازه بفرمائين
  "ميخوای چه گهی بخوری؟: "رئيس به طور تحقيرآميزی گفت

  ..."من اعتراف می کنم که خيانت کردم، جاسوسی کردم و : "خسرو با دناعتی مبتذل گفت



 

  ."بهت ارفاق می کنم! اينو ميگن خائن با وجدان: "رئيس تشويقش کرد
کجا رو : "رئيس پرخاشجويانه به آنها گفت. متهمين سرها را به طرف خسروی برگرداندند

  !."نگاه می کنين؟ تخمشم نمی تونين بخورين
سرتيپ مجيد با چشمان ريز، صورت درشت، فک های : پرده دوم افتاد و پرده سوم باال رفت

 روغن زده، واکسيل زربفت، نوار رنگارنگ مربع شکل، پيشانی بلند، فرق باز شده موهای
که رج رج باالی جيب سمت چپ .... لياقت، افتخار، طال، خدمت، رستاخيز و: نشان های

سينه اش سنجاق شده بود، لباس خوش دوخت و بسيار زيبای اميری که عطر خوشبوی آنها 
باالتراز آنها پشت ميز فضای تاالر دادگاه را پر کرده بود، رو به روی متهمين و يک متر 

قضاوت نشسته بود و با تفوقی که از اين باالنشينی در خود احساس می کرد به وکالی 
  .تسخيری که همه از افسران لشکر خودش بودند اجازه دفاع داد
موکل من به علت جهالت، : "وکيل مدافع همايون، دفاعياتش را در يک خط خالصه کرد

من از محضر دادگاه برای او طلب . يره ای شده استخريت و نفهمی مرتکب گناهان کب
  ."استغفار می نمايم

اين جوان را ببخشيد او و امثال او به درد مملکت می : "... وکيل مدافع دکتر شهری گفت
  ..."خورند

د، د، : " سرهنگ امان زبانش بند آمد!" خفه شو: "رئيس با چشم غره ای به او فهماند که
  ."ديگرعرضی ندارم

 ترين، شجاع ترين و احساساتی ترين وکيل مدافع داشت از موکلش سروان مينا دفاع می جوان
  ..."دستبند قپانی چنان فشاری به جناغ سينه وارد می آورد که: "... کرد

رئيس دادگاه با صدای باريک و جيغ مانندش حرف او را قطع کرد و با لحنی ناميمون، زشت 
تو هم فکر وکيل مدافعی برای خودت ! بی شعور! بدبخت! بيچاره: "و تهديد آميزبه او گفت

  !" باش
سروان اصغر با عقب نشينی دردناک و رنج آوری از گفتن باز ماند و سکوتی هراس انگيز 

  ...بر دادگاه سايه گسترد
رئيس دادگاه چنان زهر چشمی از وکالی مدافع گرفته بود که پس از سروان اصغر هر کدام 

فعال عرضی : " ند صداشان می لرزيد و قبل از هر چيز می گفتندبرای دفاع بلند می شد
  ."ندارم

رئيس به دادستان اجازه . پرده سوم افتاد و پرده چهارم نمايش دادگاه سری نظامی باال رفت
ميکرفن را به دهنش نزديک ترکرد و از . سرهنگ اللهيار عينکش را به چشم زد. صحبت داد

اين خائنين کتاب ماکسيم : " ... روع به خواندن کردروی نوشته ای که در دست داشت ش
کتابی را از روی ميز برداشت، باالی سرش برده آن ... " گورکی را که همان استالين باشد

را چندين بار به اين طرف و آن طرف چرخاند، رو به هئيت داوران کرد، چشمانش را از هم 
و برای خوشايند اجنبی می خواستند !  اندمی خوانده: "دراند صدايش را خيلی بلند کرد داد زد

زبانم . زبانم الل"... آب دهنش را فرو برد ..." بنيان سلطنت دو هزار و پانصد ساله ما را
اين خائنين مستوجب عقوبت اعدامند و من از رياست محترم دادگاه و ! براندازند! الل

  ..."ا می کنمدادرسان محترم برای اين جانيان بالفطره تقاضای اشد مجازات ر
اقارير : "... همايون داشت از خودش دفاع می کرد. پرده چهارم افتاد و پرده پنجم باال رفت

  ..."را به زورشکنجه گرفته اند
بيشرف خيانت کرده و دوقرتو نيمشم ! خوب کردن: "رئيس با بيشرمی شگفت انگيزی گفت

نمی کردن که حقايق رو ... واگر چوب ت. اگر شما پدرسوخته ها رو شکنجه نمی کردن. باقيه
  ."نمی گفتين

  .به دفاعيات همايون در همينجا خاتمه داده شد



 

او با . خطوط سياه شده و فرو رفته ای روی کپل هايش نقش بسته بود. سروان پيمان لخت شد
من آثار باقيمانده شکنجه را به داوران محترمی که بی طرفانه : " لحن دادخواهانه گفت
  ...."شان می دهم تاقضاوت می کنند ن

در اين . خودم دادستانم. من مدعی يم! من بی طرف نيستم: "رئيس با خشمی شتاب آلود گفت
  ."دسته سومی وجود ندارد. مدعی و مدعی اليه: دادگاه دو دسته در مقابل هم قرار گرفته ان
ام کتاب من اجازه نميدم بر. الزم نيست: "رئيس گفت. پيمان می خواست به صحبتش ادامه دهد

  !"دفاعياتتو به منشی بده. حسين کرد بخونی
  .و پيمان اجبارا از خواندن اليحه دفاعی شصت صفحه ای يش محروم شد

  ..."من جاسوسم... بله : " ... سرهنگ اکبر به پيروی از شاهکار سيامک گفت
  .اخم رئيس از هم باز شد و سرش را به عالمت تائيد تکان داد

من موظف ! من جاسوسی کرده ام! بله من جاسوسم: "... تفاده کرداکبر از اين موقعيت اس
  ..."بودم هر روز صبح گزارش وضع اداره ام را به يک افسرخارجی بدهم

دادستان سر از . تبسم فاتحانه ای روی لبان رئيس موج می زد و داوران به هيجان آمده بودند
  .دانگار باری از روی دوشش برداشته شده بو. پا نمی شناخت
او عضو وزارت . ولی آن افسر روس نبود. به يک افسر خارجی بدهم: " ... اکبر ادامه داد

  ...خارجه آمريکا بود که به نام مستشار بر من فرماندهی می کرد
  .خالء وحشتناکی جلو رئيس دهن گشود. افسردگی پر اضطرابی دل قضات را در هم فشرد

: و عکس العمل وحشيانه ای از خود نشان دادخنده اش تبديل به اخمی زشت و هراسناک شد 
  !"دستور ميدم اول شالقت بزنن بعد اعدامت کنن! بی ناموس! بی شرف! خفه شو پدرسگ"

. سرتيپ مجيد دادگاه را به چنان خفقانی کشاند که فقط صدای نفس سرهنگ اکبر شنيده می شد
  .دمجيد نتوانست به کارش ادامه دهد و بين پرده پنجم تنفس داده ش

اينجا حکم مسلخی را پيدا کرده : "... نيم ساعت بعد محمدعلی داشت از خودش دفاع می کرد
آخر اين چه دادستانيست که . و بی آنکه اجازه بدهند حرفی بزنيم می برند سرمان را می برند

نمی تواند تشخيص بدهد من که روز دهم خرداد در آبادان بوده ام چگونه همان روزها با 
  ..."ات در تهران جلسه تشکيل ارحم و نب

کی اينها رو اينقدر پر رو : "مجيد رو به اعضای دادگاه کرد و به شکل موهن به آنها گفت
مگر : "بعد خطاب به متهمين می گويد" کرده که جرات می کنن اين مزخرفاتو تو دادگاه بگن؟

: يات بايد خالصه باشهاينجا قهوه خونه قنبره که شما خيانتکارها دارين نقالی می کنين؟ دفاع
اگر جز اين چيز . ببخشينمون. ما يک غلطی کرديم و حاال از گه خوردن خودمون پشيمونيم

  !"ديگه بگيد دستور ميدم همه تونو به مسلسل به بندن
  ..."ما بيگناهيم: " ... کيانی گفت

بازی ما لباس مقدس سر... گناهکاری خبيث تر از شما وجود ندارد: "رئيس توی حرفش دويد
  ."را از تنتان درمی آوريم

من وجدان و شرفم را به ستاره های براقی که روی دوشم بود ترجيح می : "کيان جواب داد
  ."دهم

بله، شما بيگانه پرستان منتظريد که چين، چين قهرمان به دادتان : "رئيس با پرخاش گفت
  ..."برسد

اميدوارم : "ه دفاعياتش گفتصمد که در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شده بود در خاتم
  ."دادرسان دادگاه تجديد نظر برعکس دادگاه بدوی حکم عادالنه ای صادر فرمايند

اينجا دادگاه تشديد نظر است و من افتخار می کنم : "رئيس چون تبهکاری دل آسوده جواب داد
  ."که مشتی بيشرف جانی را به ميدان اعدام می فرستم

جاسوسی کردم و حاال پشيمانم و . جنايت کردم.  کردممن خيانت: "خسروی اظهارداشت
  ..."تقاضای بخشش دارم



 

تو گه خوردی، تو غلط کردی، : "رئيس که از رفتار ساير متهمين عصبانی شده بود گفت
  ."حاال هم سزای اعمالتو ببين! بيشرف

رايشان در تنفس دوم عده ای از متهمين دور منوچهر جمع شده بودند و او داشت ماجرايی را ب
همين ژنرال مجيد مخوف که در مقابل يک عده زندانی دست بسته باد : "... تعريف می کرد

در غبغب می اندازد و تا کنون بيش از شصت حکم اعدام صادرکرده و وکالی مدافع از 
هيبتش قالب تهی می کنند و زهره می ترکونن و رنگ می  بازن در مقابل يک سرجوخه 

چند ماه قبل سرجوخه نامه ای رو برای امضاء به اطاق سرتيپ مجيد . آمريکائی ناتوان بود
سرجوخه از بی . مجيد در آن موقع تلفنی با رئيس ستاد ارتش مشغول صحبت بوده. می بره

توجهی او عصبانی ميشه و نامه رو به طرف مقتدرترين فرمانده لشکر ايران و مخوفترين 
 از اطاق بيرون می ره و در رو به هم می رئيس دادگاه نظامی پرتاب ميکنه و معترضانه

هر طور شده بايستی رضايت : مجيد دستپاچه ميشه و ملتمسانه به رئيس ستادش ميگه. کوبه
: به همين دليل وقتی محمداسماعيل درآخرين دفاعش گفت. اين سرجوخه رو فراهم کنی

و آن را اهانتی به مذاقش سازگار نيامد ! مرگ بر نوکران بيگانه! مرگ بر جاسوس اجنبی"
  ."نسبت به خودش تلقی کرد

مينا مشغول خواندن شعری بود که آخرين کلمات اليحه . سومين قسمت پرده پنجم شروع شد
گر . آتش عشق توام جان افروز. ای مهر توام هستی سوز! ميهن: "دفاعيش را تشکيل می داد
  ."اختنم قابل نيستباز دانم که بسی مشکل نيست، سرو جان ب. دهم جان به خدنگ دلروز

بيشرف، به مام ميهن توهين ! خفه شو: "مجيد طاقت نياورد و با بيشرمی عفونت باری گفت
 ."خون کثيف تو حتی نمی تونه لکه ننگ رو از دامن خانواده بی همه چيزت پاک کنه! نکن

من : تيمسار رياست محترم دادگاه با فرمايشات خودشان: " ... منوچهر ضمن دفاع گفت
دستور . اول شالق می زنم بعد اعدام می کنم. اينجا دادگاه تشديد نظراست. يم نه قاضیمدعي

پدر . بی ناموس. بيشرف. ميدم همه تان را به مسلسل به بندند و کلماتی از قبيل خفه شو
  ..."دادگاه رای دادند" صالحيت"سوخته و غيره خودشان به جای ما متهمين به 

من از نقالی خوشم نمی ياد؟ دفاعياتتو خالصه : فعه داد بزنمچند د! احمق! خائن: مجيد گفت
راه نجاتت گفتن اين اراجيف ! حيون زبون نفهم! اين ره که تو می روی به ترکستانست! کن

  ."اين حرفها، تو را پای تيراعدام می بره. نيست
ه انسان من افتخارمی کنم که در راه هدفی مقدس به گناه وطن پرستی و به گنا: "منوچهر گفت

آرزو می کنم ملتی شاد و خوشبخت بر روی استخوان های من پايکوبی . دوستی اعدام شوم
  ."کنند

  ."ای خائن دو آتشه، به آرزوت می رسی! نشود خشک جز به آتش راست: "رئيس گفت
دادگاه دو ساعت از ختم آخرين جلسه، احکام صادره خود را در يک آتمسفر مشئومی به 

  .متهمين ابالغ کرد
سه ساعت بود که فيروز برای رفع خستگی و جبران کمبود بی خوابی دو روز گذشته در 
سلولش دراز کشيده بود ولی خوابش نمی برد و داشت زير چشم با نگهبان خودش حرف می 

چرا رئيس دادگاه نمی گذاشت که ما حتی يک کلمه از خودمان دفاع کنيم؟ اين حرف : "زد
ه قاضی، نفی کامل خاصيت وجودی دادگاه و نقض آشکار من مدعييم ن: سرتيب مجيد که

ما : شاه در سفر اخيرش به آمريکا از بيان اين مطلب که. ابتدائی ترين حقوق انسانی ما بود
افسران را آزاد گذاشتيم تا از خود دفاع نمايند چه منظوری داشته؟ تنها کسانی که همه گونه 

دن، حق جلوگيری از دفاع و خيلی حق های  حق دشنام دادن، حق تهديد کر-داشتند" حق"
  . قضات بودند که آنها هم برابر گفته صريح رئيس دادگاه مدعی العموم بودند-ديگر

اين دادگاه به جز انجام يک سری تشريفات پوچ و بيهوده ظاهری شباهت عجيبی به دادگاه 
صادر می کردند های زمان جنگ آذربايجان داشت که بی آنکه تشکيل شوند احکام اعدام را 

مگر با ما جز اين رفتار می شد؟ . و در زندان به متهمين از همه جا بی خبر ابالغ می کردند



 

 به تاالر دادگاه بردند و رئيس و دادستان و وکالی مدافع - چهار جلسه-هيجده نفررا دو روز
 و هفت کوتاه هفت نفر را به دوبار اعدام" شور" مقداری فحش نثارمان کردند و پس از يک 

چرا . نفر را به حبس ابد، سه نفر را به پانزده و يک نفر را به ده سال حبس محکوم کردند
وقتی حکم را می خواندند پای من دچار لرزشی خفيفی شده بود و هماهنگ با آن دلم می تپيد؟ 
کيست که در خطری بزرگ آنچنان که هست بماند و خود را نبازد؟ و چرا پيمان، منوچهر، 

ينا، همايون، ابراهيم، و محمد باقرکه محکوم به اعدام شده بودند، خونسرد و بی صمد، م
به صالحيت دادگاه : تفاوت به رای صادره گوش می دادند؟ چرا وقتی رئيس پرسيد آيا

  جواب منفی داديم؟ آيا جرات نکرديم و يا اعتراض را بی نتيجه می دانستيم؟. اعتراض داريد
کند و به " شور" م فقط ربع ساعت وقت دادگاه تلف می شد که اگر جواب مثبت هم می دادي
حاال در انتظار چه هستيم؟ ما . همان کاری را که بارها کرده بود. صالحيت خودش رای بدهد

 با تيرهای - پادگان تحت فرمان سرتيب مجيد-ميدان تير جمشيديه. در انتظارچيزی نيستيم
گيزی در انتظاراعدامی هاست و زندان قصر خونين اعدام طعمه می طلبد و با وضع غم ان

چرا مجيد بی . برای بلعيدن محکومين به حبس های طويل المدت منتظرانه دهان گشوده است
آنکه عذاب وجدان را حس کند دستش را به خود آغشته است؟  مگر برای ماندن در مقامی و 

 و برای مصلحت پا بر سر برای نيل به درجه باالتری بايد بيگناهی متهمين را به هيچ گرفت؟
حقيقت گذاشت؟ فقط مردان تبهکار، دل آسوده پا بر زندگی ديگران می نهند، چون در نمی 

آيا برای يک امير ارتش، يک . يابند آنکس که انسانی را می کشد انسانيت را کشته است
د فرمانده لشکر و يک رئيس دادگاه ننگ نيست که وجودش را چون زنی هرجائی برای به خو

را برای صدور احکام " ستايش"کشيدن پليدی و پستی باز کند؟ مجيد اين فعاليت در خور 
می داند و پس از صدور هر حکمی برای " مام ميهن"اعدام و حبس های سنگين، خدمت به 

مجيد پستانی را که از آن شيرخورده است گاز می . می چسبد" خستگی به سينه مام"رفع 
همخوابگی می " مام ميهن"تمالی شان می کند و جلو چشم ملت با گيرد و با هوسی ناپاک دس

 -  و يا نه-اين بدترين دستيار اهرمن! کسی که با مادر خود زنا کند با ديگران چها کنند؟. کند
ابوالهول نفرت، چرا . مجری بی وجدان. انبانه فساد. بهترين دستيار اهرمن، رامشگر مرگ
دانی را که در آرزوی سر بلندی وطن بودند با دستی ولع خيانتکاريش فرو نمی نشيند؟ مر

تا بر ! ... بسته، چون تبهکاران، به پيشگاه چنين تبهکاری می بردند تا درباره شان داوری کند
روح انسان يک فساد معنوی چيره نشده باشد صاحب چنين تمايالت هرزه ای نمی شود و 

  .سيالب خون جاری نمی سازد
 بايد شما را پاره پاره کنيم تا بتوانيم زندگی نمونه خودمان را ما: مجيد آشکارا می گفت

او نه تنها . بگيرند" عبرت"تا ديگران ! بايد به دارتان بزنيم بايد چکی بکشيمتان! بسازيم
  ."وارثين را می کشت بلکه ارث را هم داشت نابود می کرد

دست ها را به هم می او مرتب پاهايش را تکان می داد و . افکار فيروز برايش عقده شد
از جا بلند شد، پتو را . نگهبان به او زل زده بود. سرش را از زير پتو بيرون آورد. ماليد

  .دورش پيچيد، پشت در رفت و برای انصراف خاطر با نگهبان مشغول صحبت شد
  


