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  دانــرات زنـخاط
  

   )10 ( بخش دهم
7/ 11/ 2010  

  

   تداركات مقدماتي  براي چه  ؟  -1
 

، نوكريوال به روال گذشته كار و بار جوش )  عقرب 26 يا 25 ( 1362 قوس 2چهار يا پنج روز پيش از 
نوكريوال دروازه سلول را باز كرد . روز نوبت اول از سلول ما بود   اً آناتفاق.  كرد ز آغا" اول صبح"دادن آب  را از

اش دست ه سلولي ها آب جوش را از وي گرفته در ترموز هايمان ريخت و چاينك حلبي خالي را ب يكي از هم. 
پنجره  ةمدتي سپري نشده بود كه سر و صداي درواز. نوكريوال دروازه سلول را بست . داد و از وي تشكر كرد 

 صداي رفت و آمد در قسمتي از دهليزكه  -  شايد بيست دقيقه و يا بيشتر-مدتي. دهليز پيچيد  آهني در
سلولي ها هر  هم. همه سر و صدا نشست  جاي آنه بعداً سكوت ب. نزديك به پنجره آهني بود ، ادامه يافت 

 بوديم تا نوبت تفريح ما برسد كه از منتظر.  ، چيز هاي گفتند آمد ها ورفتكدام در مورد سر و صدا ها ، و
زندانيان . نوكريوال سلول ها را باز كرد . هر رو ، نوبت تفريح هم رسيد ه ب. موضوع هر چه زودتر آگاه شويم 

درجريان انتظار ، چند تن كه نزديك پنجره .  پنجره باز شود ةتماماً در دهليز جمع شده ، منتظر بودند تا درواز
، از عقب شيشه ... ند ، متوجه شدند كه چهار سلول اولي نزديك  پنجره دهليز باز نشده دهليز ايستاده بود

 ها نگاه كردند ؛ مگر درون اتاق ها آنرا حركت داده  ، به درون  مراقبت دروازه ، حلبي آونگ شده آن سلول ها
  .را خالي يافتند 

 ، قيوم بنابر وظيفه استخباراتي كه داشت ، بعد از پايان تفريح كه زندانيان همه به اتاق هاي خود برگشتند
 " 1 بالك"بطور اخص در( مي خواست زودتر از ساير زندانيان ، از هرگپ و هر حادثه و هر اتفاقي كه در زندان 

» ... انتقال دادند "1بالك"زندانيان هر چهار سلول را به سمت غربي « : رخ مي داد ، باخبر شود ، چنين گفت ) 
داكتر حميد ( دوسيه هاي ساوو   ، صادق عالميار و برادرش عتيق عالميار ، همچنان يكي از همدر جمع آنان. 

 تن زنداني 22روز ، جمعاً حدود  در آن. را كه هم اتاقي آنان بود ؛ نيز به سمت غربي  انتقال دادند ) اهللا سيماب 
  . را از دهليز ما به كوته قفلي هاي سمت غربي بردند 

خود  رحمانه از ما گرفته با شت زمان ، باز هم ، يكي از روزهاي اخير ماه عقرب را ، بيناخداي كشتي گذ
موج شتابنده روشنايي . پايان رسيد ه هاي استخوان سوزش ب شب آن روز هم ، با همه اندوه و با همه درد. برد 

 ، در يكي از چهار سلول در اين مدت ؛ حتا يك زنداني را هم. روز ديگر  هم ، جايش را به سياهي شام سپرد 
ناپديد گشت و روشنايي آفتاب روز سوم و روز بعد آن ، همچنان در پس كوه هاي بلند . خالي شده  نياوردند 

اين مسئله .  بار ديگر سراسر زندان را فرا گرفت ، باز هم كسي را در آن اتاق ها نياوردند سياهي شب هول انگيز
. نداني در پي حل آن برآمده ، مي خواست بداند كه  قضيه از چه قرار است هر ز. براي زندانيان معما شده بود 
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سر انجام  بعد از سپري شدن سه  يا چهار  روز ، اسباب و اثاثيه  شماري از جالدان را به آن سلولهاي خالي شده 
ترميم اتاق "يز ،داخل دهله سرباز غالم علي ، علت آوردن سربازان را ب.  آوردند -  نزديك پنجره آهني دهليز - 

زندانياني كه از ترفند اطالعات زندان بي خبر بودند ، معما را حل شده پنداشته ، هر .  وانمود كرد "سربازان
زندانياني هم بودند كه به اين حرف ها قانع نشده ، اين حركت  بي . كدام متوجه دنياي آتش گرفته  خود شدند 
شانرا به  ، خود و هم اتاقي هاي با بي حوصله گي رديد نگريستهسابقه  قومنداني زندان را با ديده شك و ت

هر .  بود  ظلمت كدة ظلم آئين ما هميننهايت محدود و تنگ آخر دنياي .تجسس علت اين رويداد وا داشتند 
رويداد ناميموني را كه در حيطة ديد ما اتفاق مي افتاد ، آنرا  با ديدة  شكي آميخته با نفرت نگريسته مورد 

  ... .زيابي قرار مي داديم ار
نيم ساعت يا بيشتر از آمدن ما از تفريح سپري نشده بود كه آواز چكمه هاي دژخيمان حرفه اي در چوك 

اين ها سربازان بودند كه مي آمدند و . تدريج بلند شده رفت ه دهليزك مقابل اتاق سرباز غالم علي پيچيد ، و ب
ه داخل دهليز مي آوردند و از آنجا به چيز هايي را ب. مي افزودند  مان  و كنجكاويمي رفتند ، و بر تشويش

  .خود درك مي كرديم »  حس ششم «درون اتاق ها انتقال مي دادند ، اين را با كمك 
خاطر بيرون كشيدن زندانيان اعدامي از سمت ه  ب ،) 1362 قوس 2 (شب سياه  چهار يا پنج روز پيش از

چهار ]  كه ما در آن زنداني بوديم ؛ همچنان در منزل دوم همين سمت درمنزل سوم آن [ "1بالك"شرقي 
 تن سرباز و يا بيشتر ، درآن اتاق ها 20 قوس حدود 2شب تاريك كوته قفلي اولي را خالي كردند ، تا در شام 

ه  مثل اشغال دهليز و حمله دست،خاموشانه موضع بگيرند كه در صورت بروز كدام واكنش تخريبي غير مترقبه 
كشيدند ؛  جمعي باالي جالداني كه بنا به دستور جنرال هاي روسي ، اعدامي ها را از اتاق هايشان به دهليز مي

زندانياني را كه ازاين اتاق ها به سمت غربي انتقال دادند ، به عوض آنها در اين . آمادگي مسلحانه داشته باشند 
 الچك و ساير وسايل كار ، گاز آشك آور ، اسلحه گرم ،كاله ،چهار اتاق آالت و ادوات ضد شورش ، مثل سپر 

  . بجا كردند   ؛ جا" اتاق كنفرانس ها"آمد تداركاتي را براي  انتقال اعدامي تا 
 آن خالي   باالي سقف فضاي،كرد   را ازهم جدا مي"1 بالك"دهليز منزل اول كه سمت شرقي و جنوبي

 دو اتاق بدون -  به احتمال قوي -ه بود كه در هر طبقه آن  ديگر هم ساخته شدة در باالي آن دو طبق. نبود
 ، از داخل اتاق " اتاق هاي نامرئي" راه رفت وآمد به آن ": برخي ها مي گفتند . پنجره و كلكين وجود داشت 
 اصالً وجود اين اتاق هاي نامرئي از بيرون تعمير  بطور قطع قابل رويت نبود . "... قومندان عمومي كشيده شده 

صرفاً ، آن زندانيان آگاه و بسيار كنجكاو كه به . سادگي ميسر نمي شد ه از داخل تعمير نيز فهم اين معما ب. 
 سپري كردن حبس در هر دو سمت اين بالك ياعمار خانه و ساختمان و نقشه بلديت داشتند ؛ بعد از مدت

آنجايي كه سمت ( جنوب امتداد دارد متوجه مي شدند كه  فضاي باالي سقف دهليز منزل اول كه از شمال به 
و ديوار دو طرف شمالي و جنوبي آن تا زير آهن پوش بلند . خالي نيست ) غربي و شرقي را از هم جدا مي كند 

خالي و بدون  آنرا اين دو خاليگاه بزرگ كه ديوار سمت غربي و شرقي را از هم جدا كرده ، نمي شد. رفته است 
( و بمب هاي دستي ) مسلسل (  آالت مخابره مدرن ، ماشيندار از قبيل نظامي ساز و برگ. استفاده گذاشت 

  ، لباس هاي ضد گلوله ، گاز اشك آور ، آالت شكنجه و ساز و برگ تداركاتي براي اعدام و كشتار هاي ) نارنجك 
   ] .1[ وجود داشت " اتاق هاي نامرئي"در همين... دسته جمعي وسالح تدافعي از زندان و
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  ) :كشتار دسته جمعي  بازخواني يك ( نگاهي مختصر به يك شب اعدام در گذشـته ؛ يا  - 2
  

پيش ازآنكه وحشت آور ترين كشتار دسته جمعي علني در تاريخ سلطه روسها بر زندان ! خوانندگان گرامي 

برپايي تصوير بكشم ؛ اجازه مي خواهم بخش هايي از جريان تدارك و ه   ب1362 قوس 2درشب   راپلچرخي 
 صورت 1359را كه در ماه ميزان سال ) "1بالك"صرفاً از منزل دوم سمت غربي (كشتار دسته جمعي سي تن 

 درج -دهاني  طور ياد- ، در اينجا ]  تذكر يافته است "خاطرات زندان"جلد اول ...   و105و در صفحات [ گرفت 
  :د ، ناراحت نشده بر امتنانم بيفزائيد اميد از باز خواني آنچه شما قبالً  مطالعه نموده اي. نمايم 

  :در آن شب 
 " اتاق كنفرانس ها "انتظار  جالداني را داشتند كه  از منزل اول ،  از و . همه دچار دلهره شده بودند ... «  

مي آمدند وطور دسته جمعي ، باالي پنجه پا ، بدون  سر و صدايي وارد دهليز مي شدند و دروازه سلول را نيمه 
 و آنگاه "!، بيا كه تره به تحقيق خاسته  فالني نام تو ست":  كرده ، نام اين يا آن  زنداني را مي گرفتند باز

در بالك هاي مختلف و در زمان هاي مختلف  تدارك و آمادگي براي اعدام ... ( زنداني را با خود مي بردند
 دومي مي شد كه پشتش  سربازيةوجه شاناعدامي كه پايش را به دهليز مي گذاشت ، مت« ؛ » ) همسان نبود 

 نيمه گشوده كه به سرعت بسته مي ةدرواز. را به ديوار چسپانده و در حال دور خوردن به طرف وي مي باشد 
شد ، اعدامي متوجه سرباز سومي مي شد كه پشت به ديوار ايستاده ، سرباز اولي پيشاپيش زنداني و دو سرباز 

در لحظه بعد سايرجالدان را هم مي . روس قرار مي گرفتند   قرباني استعمارديگر هر يك به طرف راست و چپ
كه اتاق نگهبان و زينه  از چوك دهليز. ديد كه به همان شكل در جناح هاي دروازه سلول ها موضع گرفته اند 

 "ق كنفرانس ها  اتا"هاي  منزل باال و پايين به آن متصل بود تا چوك دهليز تونل مانند منزل اول واز آن جا تا 
خير و " منتظر بودند كه اعدامي ها به بود  ي گرائيدهزردبه   كه از ترسيي، سربازان كمين گرفته با صورت ها

 سرباز به دهليز مورد 60در شب هاي اعدام در حدود «  ؛  »  ... .  برسند " اتاق كنفرانس ها " به داخل "خوبي
 به " اتاق كنفرانس ها " مانند " لفت" ةواز جنوب منزل اول كه  در- يز  شمالهاي زينه و دهل) پله ( نظر وپته 

اعدامي از سلول خودش كه بيرون كشيده مي شود خود را در .  ، تقسيم مي شونددش طرف چپ آن ديده مي
زنداني . ميان صف دو طرفه سربازاني مي بيند كه چون سگان شكاري چهار چشمه سراپايش را نظاره مي كنند

 همراهي "اتاق كنفرانس ها" ة تا دهن درواز ،همان سه جالد موظف كه امنيت اشرا گرفته اند  ك رابدون الچ

 " درهمين«؛ » ... . ها دهان باز مي كند و زنداني را مي بلعد " اتاق كنفرانس" دروازه  ، در يك لحظه .مي كنند
شمس الدين ننگ قوم پنجشير  ( " كورشمس الدين"جه عطا قومندان عمومي زندان ا  خو" اتاق كنفرانس ها

 تره ةي خلقي كه در دور"ضبطو"مانند قومندان ( ، بعضي از قومندان هاي بالك ها ) "1بالك"قومندان مقتدر
آمرين سياسي و اطالعات ، با تعداي از نظاميان روسي و )  امين هم درهمين زندان وظيفه اجرا مي كرد -كي 

دراين اتاق سه سرباز حرفه اي ، در دو جناح . ضور مي داشته باشند  حافغان هاشماري از سربازان روسي و 
يكتن از .  درست مانند دهليز منزل دوم ، خود شانرا از پشت به ديوار مي چسپانند ،" اتاق كنفرانس ها"ديوار

ت  كه به داخل باز مي شود كمين كرده ، خريطه چرمي را كه در دس" اتاق كنفرانس ها"آنها در پشت دروازه 
دهن خريطه باز بوده  رشمه بسيار محكم دهن خريطه  طوري در نيفه اش قرار داده شده كه به مجردي  [ دارد
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كافي است اگر هر سه سرباز .  حلقه خريطه به سرعت تنگ مي گردد -  به دو جهت مخالف - كشيدن دو دست 
. ، دهن خريطه بسته مي شود با دست هاي پرزور شان ، دو طرف رشمه را به دو جهت مخالف به شدت بكشند 

 دارد ، به سرعت باال و در حرفه اش دست  ] درست مانند حلقه دار، زنداني  در كمترين لحظه جان مي دهد 
عجيبي دهن باز خريطه را بر سر زنداني انداخته به طرف گلويش مي رساند و رشمه دو طرف آنرا كه با انگشتان 

زنداني از سوراخ هاي كوچك دور از . دو جهت مخالف مي كشد دو دستش محكم گرفته به شكل عمودي در 
 دو سرباز -  شايد سه ثانيه پيشتر- "كاله چرمي"چند لحظه پيشتر از انداختن. چشمانش مي تواند تنفس نمايد 

ديگركه در جناح ديگر دروازه  دركمين اند ، به سرعت دستهاي اعدامي را محكم مي گيرند و به آن الچك مي 
  چهار –سه شايد در . در درون خريطه چرمي مي پيچد ... فرياد زنداني ، شعار زنداني عليه دولت و . زنند 

به همين قسم  سربازان شكار شانرا به دام مي اندازند و از ضربه . متري كسي آنرا به مشكل شنيده بتواند 

هاي سر پوشيده كه ) ماشين ( ا به موتر تا زماني كه اعدامي ه«   . »غافلگيرانه از جانب آنان در امان مي مانند 
 ، يعني در عقب دروازه آهني آن "1بالك" و مارك هاي تجارتي بر روي آنها رسم شده و درخارج از ءعكس اشيا

  .» . توقف كرده اند ، انتقال داده شوند ، جز تاريكي و خاموشي ، نه چيزي را ديده مي توانستند و نه شنيده 

  

  ) : 1362   قوس 2روز  ( در اوضاع  سلول  ما  - 3
  

 پرنشيب و فراز ةاهريمن سياه شب كه به  هررگ و موي رگ اژدهاي هفت سر زندان عظيم الجثه و گستر
 كه - چنبره اش در دامنه كوه بلند ، سايه افگنده بود ، از هيبت تابش شعله هاي سركش و فروزان آفتاب 

و با شتاب توأم با نفرت ، . لرزه در آمد ه  ب- يدن  بود رد كابل در حال زبانه كشـازپس ستيغ كوه مغرور ُخ
بدين عزم و . جايش را به سپيده صبح سپرد ، و خود با سرافگندگي هميشگي اش ؛ از نظرها ناپديد گشت 

و . بدين منظوركه بار ديگر به تجديد قوا بپردازد ، و درآستانه شامِ  ديگر ، با روشنايي بازهم به نبرد برخيزد 
خاطر آزادي خود و سرزمين ه  شكست خفتبارش را ازاين دوست با وفاي طبيعت و انسان هايي كه بانتقام

  .اند شان رزميده بودند ، و در سياهچالهاي زندان پلچرخي شكنجه مي شدند ؛ بست

ي ـعي طراحـته جمـتار دسـ كش"قـيك خلـراتـوكـزب دمـح"فور ـد منـبي كه بانـان شـتا صبح هم
، اصالً كسي از ميان همزنجيران نديده و نه شنيده بود كه راه انداخت ر  را ب) 1362 قوس  2رخ ؤم (شده 

آگاهي به اين مسئله ، مجموع زندانيان ، . سربازان در هنگام شب  به آن چهار سلول خالي شده بيايند و بخوابند 
كمه اختصاصي امح" رفتن به برايشان اعدام خواسته بود ، و آناني كه بعد ازڅارنوالبخصوص آناني را كه 

 و انتظار هول انگيز و "بي سرنوشتي"  نگرفته بودند ، و در حالت "پارچه ابالغ" دولت مزدور و منفور ،"انقالبي
   . شدت  مضطرب ساخته بود ه سر مي بردند ؛ به كشنده ب

واب هاي پريشان صبح آنروز سياه كه عقاب بيداري زندانيان دهليز ما را از چنگ خ! بلي خواننده عزيز 
رهانيد ، آواز چرخش كليد را درگوش قفل بزرگ و محكم چينايي ، كسي نشنيد ؛ مگر آواز ناهنجار باز شدن 

سرفروخته اي به ظاهر آرام و مؤدب ، يعني غالم علي ، كه آنروز چهره .  آهني را همگي شنيدند ة پنجرةدرواز
در درياي خونين چشمانش ، موج وحشتزا و هراس . اد اش رنگي ديگر داشت ؛ با احتياط پا به دهليز ما نه
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ساحل تاريك ه آفريني ديده مي شد ، كه كشتي بي سكان زندگي زنداني را مي شكست و توته پرچه هايش را ب
  . و خاموش گورستانهاي ابديت پرتاب مي كرد 

گذشته متوجه وظايف محوله جالد ، دروازه يكي از كوته قفلي ها را باز كرد ، تا نوكريوال را چون روز هاي 
  مضطرب  بسيار كه خود-نوكريوال . اتاق بي چاي بماند  و نگذارد كدام. كار و بارش برسد ه اش بسازد ، كه ب

هم اتاقي .  آب هاي  نيمه جوش و نيم پخته را با بي ميلي به اتاق ها توزيع كرد - نظر مي رسيد ه ومشوش ب
  .وكريوال آنرا تا دهن دروازه سلول آورد ، اندكي گرم شدند هاي ما هم از گرماي آب نيمه جوش كه ن

 و اضطراب تر و هزار بار اندوهبارتر گذشته ، صد بار سنگينهاي اين روز سنگين و اندوه بار ، نسبت به روز 
توگويي همه با هم . سلولي ها ديده نمي شد  ميل گپ و گفت در سيماي هيچ يك از هم.  مي نمود ]*[آورتر 
مي خواستند با . دند و انتظاري هم نداشتند تا كسي بيايد و مزاحم شان گردد ، و آنها را باهم آشتي دهد قهر بو

در همين چند روز اخير ، . خويش خاموشانه و بي صدا بسوزند تنور مشتعل و در. خويشتن خويش باشند 
ي پريشان خاطر ، برده باري و سلولي ها پاسخ به پرسش هاي حق و ناحق هم. حوصله زندانيان تنگتر شده بود 

 . توانمندي زياد مي طلبيد ، كه زنداني ايندو وجه مهم انساني را  در خود نمي ديد 

 پرچمي و خادي رگ و  خلقي وكه ميهن فروشان  گداخته را ةكه ناتوانم ، و قادر نيم وضع آن كور! دريغا 
اطره هاي زشت و زيبايش ، با همه داشته هاي پي و استخوان مان را ، ذهن پوينده و جستجوگر مانرا ، با خ

 ؛ ن و بار ديگر مي ساختن مان و باز هم مي سوختاندن ما[آشكار و پنهانش ، در آن  به آتش مي كشيدند 
ه سوختن و ساختن در اين دايره خبيثه كه معماران اطالعات روسي بدورِ آن  ديواري از گوش ها و چشم هايي ب

 به عمق گان تا خوانند، به درستي بيان نمايم ] ، تمام ناشدني به نظر مي رسيد هم پيوسته را تعبيه كرده بودند
عمق جنايت اين جنايت پيشگان وكليه ابعاد رذالت و پستي  دژ بانان هرزه و رهبران  ناموس فروخته باند مزدور 

  .خلق و پرچم و خاد پي ببرند 
 "و. هرسو مي دويد ، و بو مي كشيد ه  پوليس ، بةسگ آموزش ديده و با تجرب با آنكه ، چون "خرقيوم"

مي زد ، و قسماً خاطر جمعي هم داشت كه خادي هاي شرف باخته برايش وعده داده بودند ، " جف وغف
يعني آنهاي را [   اعدامش نخواهند كرد ، با آنهم  باالي حريفان سياسي ديروزيش جاسوسي براي آناندرصورت 

همواره سرزنش )  " اشرافي هاي وابسته به دربار و عامل امپرياليزم غرب"به عنوان (ه در زمان حاكميت شان ك
  او خود ، بار ها ديده بود كه حريفان سياسي اش چگونه . ؛ كمترين اعتماد هم نداشت ]  و تحقير مي كردند

  

  
احساس نا امني و هراس مبهم در خارج از محيط  خوانده شده  از " مادر امراض "اضطراب كه به قول معروف   -]*[

زيست بسته و يا از احساس نا امني و هراس آشكار درمحيط زيست  نسبتاً بسته ، مانند قرارگاههاي عسكري ،كمپ 
هاي پناهندگان در شرايط جنگ ، و بسا موارد ديگر برمي خيزد  ؛ اما منشاء اضطراب  بسيار خطرناك را ميتوان در 

 بسته ؛ يعني زندان ها ؛ به ويژه در شرايط اشغال  يك كشور توسط قواي خارجي كه بر زندان هاي كشور شرايط كامالً
 حتا ؛ اين شكل اضطراب  مشكالت  گوناگون رواني را در پي دارد. اشغال شده حاكم اند ؛ به وضاحت مشاهده كرد 

مي  ها كه  توابان و تسليمي ويا،ار نگيرد قرتهلكه وزندگي شان دردن ازترس اينكه افشاء نشو دولت مخفيعوامل
از گزند اينها هم . كشته ويا مورد ضرب و شتم قرار نگيرند  ترسيدند مبادا توسط زندانيان ، در زندان و يا خارج از آن،

     . حالت اضطراب دايمي بسر مي بردند اين طيف دردرواقع تمام  . در امان نبوده اند  هيچگاهياضطرابات از نوع ديگر
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خاطر زنده ماندن تن به پستي داده براي آنها خدمت كرده بودند ؛ در روز اعدام ه كساني را كه از ترس مرگ و ب

از . با بي رحمي ذلتباري از سلول هايشان بيرون كرده ، و سر بي ارزش آنها را زير بالهاي شكسته شان كردند 
 توگويي  طناب دار بدور ،  طوري گرفته بود گلويش. همين سبب رنگ صورتش لحظه به لحظه در تغيير بود 

. را نداشت  پا هاي درازش ، تحمل وزن بدن اش.  تنه كوتاه اش خميده شده بود .گردنش تنگتر شده مي رفت 
و از غروركاذب خلقي بودنش كوچكترين .  انگشتان شاخي ماندش ، مثل زانوانش مي لرزيد دست هاي دراز و

چشمان جنايت ديده و گناه كارش ، چون دو . ه زردي گرائيده اش ديده نمي شد  گوشت آلود و بةاثري در چهر
طرف من نگاه ه با نگاه هاي هراسانش ، گاهگاهي ب. پرنده هراسيده در چشمخانه تنگ اش در تپش و تنش بود 

  . شده ام و يا نه "دنياي ديگر"طرف ه كرد ، تا بفهمد كه متوجه  جبن و ترسش از رفتن ب مي
 و آنان همه ، درلب ،رطوب سلول ها با بوي خون عجين شده ، در ذهن زندانيان تداعي شده بود هواي م

آتش ترسي كه در آن لحظه هاي هول انگيز در درون سينه پر مهر و . لرزان پرتگاه نيستي  قرار گرفته بودند 
اكنون شادم وآسوده خاطر . ، پيروزمندانه  تالش مي كردم  خاطر خاموش ساختنشه كينم شعله ورشده بود ، ب

ي سلولي ها ، كه درآن ساعات ، و در آن لحظه هاي دير پا ، در برابر آن خلقي جنايتكار و جاسوس  و ساير هم
  .   ، لرزشي در انگشتانم ديده نشد ، و رنگ هراس ، بر سيماي آگنده از خشم و نفرتم ؛ ننشست جنايتكارش

 ، دو سه روز قبل با نفرتي آميخته با ندامت ، متنفر بودشدت  هصباح الدين كه از پرچمي ها و خادي ها ب
  : گپ دلش را چنين بيان كرد 

 حاال ما را مي كشند ، به پرچمي مي. ما مي كشتيم ! ما مي گفتند كه بكشيد ه  توخي صاحب روسها ب"
  "اينها كه مي كشند ، برايشان مدال ميدهند ! گويند كه بكشيد 

 شدت انتظار كشنده و بي سرنوشتي ، صادقانه ابراز داشت ، زلمي كاشفي هم ، جمله اي كه اين جوان از
با تمام ارتعاشي كه درسراسر .  رنگ اين جوان خلقي به زردي گرائيده بود  .چنين جمله ايرا برزبان آورده بود

اشته با وجود اين جوان مؤدب و با معاشرت ديده مي شد ، پنجه هاي لرزان پايش را بر روي چپركت من گذ
آنگاه ، نگاه بي فروغش را به دروازه .  و بر روي جايش نشست باالشدصرف نيروي زياد بر منزل بااليي چپركت 

او كم گپ بود . توگويي منتظر خروج كسي از تشناب است تا خودش هر چه زودتر به آنجا برود . تشناب دوخت 
ر بيننده اي بي خبر از كار و كردارش در دوره اي در چنين حالتي كه قرار داشت ، دل ه. و ظاهر آرامي داشت 

 اي كاش اين جوان ، كه به آرزو ": و با خود مي گفت . كه صالحيت داشت ؛ براي جواني اش خون مي شد 
دانست كه  همين جوان آرام و عاجز ، در زمان اقتدار تره كي و  كي مي . "! هايش دست نيافته ، اعدام نشود 

گناه را با تمام آرزو هايشان روانه همين    چه تعداد جوانان بي"مزار شريف"كم واليت امين جالد ، در تخني
  .زندان و همين سلول كرده بود ، كه اعدام شوند ، تا زنده مانده  ها در پي نقد از رژيم كودتا نيفتند 

ن جالد ، وي در زمان خدايي امي. زلمي كاشفي ، مردي بود با تمكين و بسيار خوش برخورد و خندان 
وي نيز مانند رفيق اش صباح . نفرتش را از پرچمي ها پنهان نمي كرد . كارمند با اقتدار وزارت مخابرات بود 

  .   قرار داشت "بي سرنوشتي"شدت ترسيده بود ؛ زيرا كه مانند ساير اعضاي فركسيون خلق درحالت ه الدين ، ب
سرمي ه بودند ، و در بدترين حاالت رواني برهبران فركسيون خلق ، در واقع همگي شان بي سرنوشت 

 زندگي را نسبت -  متولد و باشنده هر كشوري كه باشند -اساساً جنايتكاران ، آدمكشان و وطن فروشان . بردند 
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خاطر به قدرت دست ه اينها كه ب. به ساير افراد شريف اجتماع ، ده ها بار و ؛ حتا بيشتر از آن دوست دارند 
يازات و نعمات مادي رسيدن ، و به نفس كشيدن در اين كره خاكي و لذت بردن از نعمات مادي يافتن ، و به امت

از . متوصل  مي شوند ... و معنوي آن بسيار بسيار عالقمندند ، به هر نوع پستي ، جنايت و خيانت و آدمكشي و 

جنايتكار امريكا و در كشور اشغال شده ما توسط امپرياليزم . شدت مي هراسند ه همين سبب از مرگ ب
به گالب زوي ، به دستگير پنجشيري و  سلطانعلي كشتمند ، به علومي و دوستم ، به  ؛  نظر بيندازيمءشركا

 و به ساير  ، به محقق و به اكبري و عبداهللا عبداهللاگلبدين و سياف ، به فهيم و به قانوني ، معلم عطا ويارمحمد

خاطر محاكمه نشدن ه  بنگريد كه چسان ب)مثل اينان  ( ينين مليوطنفروشان و جنايتكاران و آدمكشان و خا
سان سگ هاي وامانده و گرسنه ، به ليسيدن خون ه  و زنده ماندن ، ب- از جانب امپرياليزم متجاوز و اشغالگر -

خصلت اينان  در .  مشغولند  و ناتويي و شركاءهموطنانشان از چكمه هاي متجاوزين جنايتكار امريكايي
  ليسيدن چكمه هايدر هر گاه لحظه اي .و غير ازاين  چيزي ديگر بوده نمي تواند . همين است مجموع 

 ( داموكلوس شمشير ؛ بيدرنگ سوزش مرگ آور   سربازان امريكايي تنبلي ويا بي ميلي نشان بدهندخونين
   .كنند احساس مي ، بر فرق سرشان شان آونگ شده باالي سركه بر   را) شيدن آنان كبه محاكمه 

سيماي موقر ، آرام و .  ، بر هيجانات دروني خود مسلط شده بود "عبداله جان"سلولي ديگر ما ،  هم
ما هم كه . بر روي جايش نشسته بود . در چهره اش چيزي خوانده نمي شد . هميشگي خود را حفظ كرده بود 

آنروز ، .  با هم صحبت مي كرديم از نشستن زياد بر روي چپركت خسته مي شديم ، بركف اتاق مي نشستيم ، و
و ظاهراً . صباح الدين جوان بر روي چپركت اش نشسته بود . من ، قيوم و كاشفي بركف اتاق نشسته بوديم 

.  نشسته بودم "عبداله جان"من در فاصله ميان چپركت كاشفي و توشك ... . مصروف مطالعه كتابي بود 
طرفم دور داده به ه ديداً احساس بيگانگي مي كرد ، رويش را ب كه نسبت به خلقي هاي اتاق ش"عبداله جان"

كه تمام حرف هاي وي    من." امروز دلم يك قسم ديگه است ،توخي صاحب  نمي فهمم  ": آهستگي گفت 
خاطر دارم و تا زنده ام ؛ حتا طنين صداي وي را نمي توانم فراموش نمايم ، درجوابش با ه را در همان روز ب

  :آرامي گفتم 
شايد شب .  صبح كه شد احساس نĤرامي مي كند  ، بعضي وقت ها كه آدم خواب هاي پريشان مي بيند" 

اين . اين جنايتكاران از زندانيان بسيار واهمه دارند ! فكر نكن . گذشته درست نخوابيده باشي ، كدام گپي نيست 
   ."كار هاي قومندان جديد است كه مي خواهد زندانيان را بترساند 

  : ا نوعي هراس و لرزش آواز اظهار داشت ب
  "نگيرند و نكشند] آنرا[ من سر مرگ خود چرت نمي زنُم از خاطر بچيم پريشان هستم كه اينها اوره "

   .    ...گونه اي  او را دلداري دادمه  ب
  
  
  
  
  
  



اطـرات زنـدان  پلچرخيخ                                            
يـكبير توخ                                   دوم                                                        جلـد   

 

 
 

   

 

 

9 

  

   :".هواي تازه گرفتم  همين آسمان بسيار زياد خوشم آمد  " :مرگ ، گفت ه   محكوم ب-4
  

 آشپز و شاگردش ، با ديگ و كاسه مي "1بالك"در گوشه اي از ميدان [ رسيد ) ظهر ( وقت نان چاشت 
غالم علي سر فروخته از ] . آمد و غذاي پخته شده زندانيان را در قره وانه دست داشته نوكريوال مي ريخت 

   ] .آماده باش [ "!   قروانه چي تيار باش ": عقب پنجره آهني دهليز صدا كرد 
امروز نمي دانم چرا دلم بسيار !  توخي صاحب ":  مرا مخاطب ساخته به آهستگي گفت "عبداله جان"

... هم براي آوردن قره وانه  بيرون بروم  تنگ است ، اگر از قيوم بخواهم به نوكريوال بگويد كه اجازه دهد ، من
بگويد كه ترا هم ... يوم بگو كه به نوكريوال اتاق  اين كدام كار مهم نيست به ق":  ، به آرامي ، به جوابش گفتم "

قيوم .  فوراً به زبان پشتو خواسته اشرا با قيوم در ميان گذاشت "عبداله جان" . "براي آوردن قره وانه  بفرستد 
 رفيق اش با. " عبداله جان از اتاق ما براي آوردن قره وانه مي رود":، گفت  به رفيق خلقي خود كه نوكريوال بود

  .  قره وانه را برداشته از اتاق خارج شد "عبداله جان". خوشرويي پذيرفت 
را براي تفريح و يا  اسيران كنجكاو براي اينكه آمد و شد را دردهليز ديده بتوانند ، درفرصت هايي كه آنها

اقبت دروازه  آهن چادر هاي آويزان شده عقب شيشه مر- دور از چشم سربازان- بيرون مي بردند ... تشناب و يا 

پيش از آنكه سرباز .  طوري كه سربازان مزدور متوجه ُكپ شدن آن نشوند ،سلول ها را اندكي ُكپ مي كردند 
و آن حلبي پشت شيشه را تا جايي كه الزم بود . دروازه سلول را ببندد ، ما هم اينكار را خپ و چپ انجام داديم 

. را منعكس مي ساخت  انه را آورد ، سيمايش خوشي كودكانه اي قره و  بعد از آنكه" جان هعبدال" .ُكپ كرديم 
   ." هواي تازه گرفتم  همين آسمان بسيار زياد خوشم آمد ": وي با آواز بلند  چنين گفت 

ه ب. دسترخوان را يكي از هم اتاقي ها بر روي كمپل رنگ رفته و كهنه كه فرش اتاق ما بود پهن كرد 
دانه ؛ و  گوشت اشتر ريشه دار و بيمزه ؛ و يا بادنجان سياه بي آب و بي.ه بود خاطرم نمانده غذاي آن چاشت چ

يا لوبياي بي روغن و لعاب ؛ و يا باميه ريشه دار ؛ هر چه بود ، ما همه در دور يك سفره نشسته آنرا صرف 
 و اندوهبار هركي به جاي خود برگشت و در گرداب فكر هاي زجر دهنده. دسترخوان كه برداشته شد . نموديم 

  . خود فرو رفت 
دادند  و در  حركت دوراني خود ادامه ميه كندي و بي ميلي بر روي صفحه گرد آن به عقربه هاي ساعت ب

 زير -غم اين نبودند كه در اثناي هر دور شان ، قلب پرآرزوي كدام آزاديخواه را گلوله هاي آتشين استعمار
 در همان دقايق و ثانيه ها و -يا همسر و يا خواهري اعدام شده درد ؛ و گلوي كدام مادر و  مي - پوشش سرخ 

ه  در پنجه هاي تشويش و اضطراب فشرده مي شود ؛ و از حنجره كدام پدر پيري ، آه و ناله ب-لحظه هاي مرگبار
 كه نزديك - ساعت ها هم بيرحم شده بودند ، مثل روز هاي پايوازي و مالقاتي. مي كشد  سوي آسمان خدا پر

  . نبودند -   پايوازان و مالقات با فاميل ها را با مسرت نويد مي دادند ، و زندانيان را مسرور مي ساختند شدن
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  :ون يخاطر تفريح  و تماشاي تلويزه   انتظار بيهوده ، ب- 5
  

 شنيده "جالد مهربان"سر انجام ثانيه ها و دقايق و ساعت ها هم ، يكي درپي ديگر گذشتند ؛ مگر آواز 
قره وانه چاشت را هم ديرتر از ساير . از تفريح خبري نبود . "وقت تفريح  است!  نوكريوال ": د ، كه بگويدنش

گمان مي شد توفاني در راه .ارتباط اين دو ، حالت اضطرار فوق العاده را در زندان تداعي مي كرد . روزها آوردند 
 هركي چيزي مي.  بردل پرخون زندانيان نشست موجي شكننده تشويش واندوه. است ، و عنقريب خواهد رسيد 

 6جانب رقم هندسي ه عقربه هاي ساعت ب. گفت و برداشتي از چگونگي حالت غير عادي در زندان مي نمود 
تمام زندانيان بي صبرانه به انتظار باز شدن دروازه سلول هايشان بودند ، تا . شام در حال حركت ديده مي شدند 

در واقع امر ، تلويزيون بهانه خوبي بود براي بيرون شدن آنها در دهليز  و قدم زدن با [ ند تلويزيون را تماشا كن
شان  ، تا متيقن شوند كه نبردن...]  يك زنداني از سلول ديگر ، و صحبت نمودن در اطراف وقايع مورد نظر، و

  .  براي تفريح كدام موجبه و علت خاصي ندارد
 شام گذشت ؛ مگر از باز شدن دروازه پنجره آهني دهليز خبري 6اعت  دقيقه ديگر هم از س15 و يا 10

ه پنجره بود ، كه صداي هراس روازكردند ؛ ولي فكر شان متوجه د سلولي ها به آهستگي صحبت مي هم. نشد 
درواقع تمام حواس زنداني بخصوص شنوايي هر زنداني ، نسبت به روز هايي كه آزاد مي . برانگيزش بلند شود 

  . ، بسيار حساس و قوي شده بود زيست
زندانيان كه همه .  شام را نشان مي داد ؛ باز هم  از باز شدن دروازه سلول ها خبري نشد 7 ساعت ، نزديك

، تا به دهليز برآمده برروال هميشگي به تماشاي تلويزيون بپردازند ،   باز شدن دروازه سلول هايشان بودندرمنتظ
در اصل مطمئن شدند كه توفاني خون در حال . ان ؛ چيزي هاي فهميدند ازحالت اضطراري درداخل زند

  .پديدارشدن است 
دروازه ها را باز !  نوكريوال ":  بجه شام  هم گذشتند ؛ مگر صداي برنخاست كه بگويد 7عقربه ها  از روي 

   . "كن كه وقت ديدن تلويزيون رسيده 
 1بالك"چراغ هاي محوطه  شام گذشته بود كه  بجه 7كنم سه و يا چهار دقيقه از ساعت  فكر مي

سلولي از جايمان بلند شديم و از دريچه گك هاي سلول ، صحن جنوبي بالك را  خاموش گرديد ، من و دو هم"
از دريچه . را خاموش كرده بودند " 2 بالك"و"1بالك"چراغ هاي زاويه ديوار ميان . با دقت از نظر گذرانديم 

اليي برج بزرگ مراقبت كه در زاويه جنوب غرب زندان با قد برافراشته خود نمايي گك هاي سلول ما قسمت با
 را هم خاموش كرده بودند "نظام قراول " و  مراقبت برجشيت دارچراغ هاي . درستي ديده مي شد ه  ب؛كرد  مي

نبود ، كدام يت ؤجز روشنايي كمرنگ گروپ هاي درون سلول هاي زندان ،كه آنهم از دور دست ها قابل ره ب. 
دور اين حيوان ه خفاش سياهي با بالهاي سهمناكش ، ب. چشم نمي خورد ه چراغ ديگر در گوشه و كنار زندان ب

تداعي  و ارواح مردگان را در اذهان لجثه هفت سر ، چنان پيچيده بود كه تصور تيرگي وحشتناك گور اعظيم
والن درآمده بود ، عاليم و نشانه هايي از تدارك و جه هيوالي خاموشي كه در فضاي ظلمتبار زندان ب. مي كرد 

را  آنان همگي ، فشار استخوان شكن چنين اوضاع اي. آمادگي براي اعدام را در اذهان زندانيان متبادر مينمود 
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وضاحت اين عاليم به صداي بال هاي  سياه اهريمن مرگ . روي پوست وگوشت پاره پاره خود حس كرده بودند 
        ◙ . گوش مي رسيد ه  فضاي خارج از سلول ها بمي ماند كه از

  
                       �  

  توضيحات
  
بالك " داكتر صاحب احمد علي كه خيال مي كند خيلي ها هوشيار است  وجود چنين اتاق هايي را در  ]1[ 
آيا واقعاً  از ... . گرفته به سخريه ]  آگنده از الطائالت  اش "نقد"در به اصطلح [  از آن ياد نموده ام من كه "1

يك رفيق گرانقدر كه انجنير است و زنداني هم بوده ، ... .  درك چنين اتاق هاي در آن بالك عاجز بوده و يا 
پنجره ها و بالك هاي زندان پلچرخي را كه دركتاب خاطرات زندان  بادقت به تصوير زماني كه نقشه سلول ها و 

 به  باريكي نه چندان پيداي آن اشاره نموده  خاطر نشان ساخت كه سمبول ها كشيده ام ، مالحظه نمود ؛ صرفاً
 سمبول انتخاب شده  براي چپركت ها در تمام نقشه «: براي چيزي هاي مشابه يك سان نيست ؛ به گونة مثال 

 يل اتاق هاي سمت شرقي ، سـمبول چپركت دومنـزله به گونة مستط" 1بالك"در نقشه . ها هم شكل نيستند 

اين رفيق .  سمبول افادة چپركت مي باشد  ]  L  [ نشان داده شده و در نقشه اتاق هاي سمت غربي   ]  ▭▭▭▭  [
 را برايش  "1بالك"آنگاهي كه وضع ساختمان آن بخش . ژرف نگر  بر نقشه هاي ياد شده زندان ايرادي نداشت 

ماران بعضاً اتاقك هايي را در زير اتاق  حتا در خانه هاي  قديمي كابل مع": تشريح كردم ، خنديده گفت 
راه دخول آن را در زير .  وسعت يك خانه مگر ارتفاع آن از يك متر بيشتر نمي بود نشيمن اعمار مي كردند به

فرش كفشكن و يا در جاي ديگر مي ساختند و در آن اشياي قيمتي  و يا اسلحه را پنهان مي كردند ويا كسي را 
در زندان اي به اين بزرگي وجود چنين اتاق ها  . در آن جا مخفي مي نمودند كه خطر تهديدش مي كرد 

  ... .امريست بديهي 
  
  
  
  

  ادامه دارد                                                                           


