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  خاطــرات زنــدان

  

  جلد سـوم

  )دوازدهم ( بخش 

   )4 -  8  - 2011( تاريخ  

  
  

  : تقابل تئوريك  بين دو هم اتاقي  به خاطردفاع از سند تسليمي -1

  
خاطرات زندان  توضيح دادم كه من و سر معلم صاحب قادر خان  چگونه در همان )  11(در بخش يازدهم 

عد از اينكه به يكي از كوته قفلي ها داخل شديم ، اسباب  ،  ب" 3بالك"نخستين روز آمدنمان  در منزل چهارم  
من براي ديدن ساير همزنجيران ازكوته قفلي خارج شده ، بعد از مدتي دوباره . و اثاثيه خود را در آنجا گذاشتيم 

 توخي صاحب مثلي كه ": سرمعلم صاحب قادر خان با تعجبي توأم با مهرباني گفت . به سلول خود برگشتم 
 من از شما خواستم ": در جواب اين رفيق مهربان ؛ اما تند مزاج چنين گفتم   . "وته قفلي ها را گشتيتمام ك

بيا باهم يكجا  كوته قفلي ها را بگرديم و از تركيب زندانيان آگاه شويم ، شما كه بي ميلي نشان داديد ؛ ناگزير 
   .  "... به تنهايي اينكار را انجام دادم  

بعد از رفع خستگي باالي  .  كه من و سر معلم صاحب در يك سلول قرار گرفته بوديم نخستين باري بود
همچنان در روز هاي بعد ، بقيه موضوعات مطرح شده را دنبال . مسايل مورد عالقه  صحبت هاي زيادي  كرديم 

ان انقالبي  كه  ازبينش و آگاهي تئوريك الزم در سطح كميته مركزي  يك سازم-با اين رفيق . كرديم  مي
  .  در اكثر موارد توافق نشان مي دادم - برخوردار بود 

موفق شده باشد متن و محتواي صحبت و ) از سه دهه پيش بدينسو ( كمتركسي را مي توان  يافت  كه 
در حاالت و شرايط زندان كه ذهن خسته . گفتگو هاي  سياسي اش را با طرف بحث  به طور كامل بازتاب  دهد 

ه زندانيان هرآن آماج  مسايل درد انگيز و هراس آور قرار مي گيرد ، به جز از نقاط  عطف و شكنجه شد
موضوعات مورد بحث ، و قسماً بخشي از پيكره اصلي شامل بحث ؛ ساير  بخشهاي آن به صورت جز وار ، 

بوط به آن نقاط اساسيي برخي از مسايل مر. محو مي گردد ) ظاهراً ( منسجم و مشرح  از روي صفحه ذهن 
بحث  كه بجا مي ماند ،  همان نقاط عطف و شاخص هاي اند كه بعد از سه دهه ماحصل همان بحث را در 

من در همين مجال به نقاط عطف . بازگويي ويا بازنويسي درمركز ديد خوانندگان و  يا شنوندگان قرار مي دهند 
  :نمايم يكي دو بحث با سرمعلم صاحب ، مختصراً در زمينه  اشاره  مي 
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 بر سر موضوع جمهوري اسالمي   كه سرمعلم صاحب با من در يك سلول بود  هيچگاه در مدت چند ماه
در يك بحث كه با هيجان دنبال شد ، وي نظرم را در مورد خميني و دار و دسته اش . ايران  به توافق نرسيدم 

  : پرسيد ؛ درجواب اش گفتم 
 به دست مردم نيفتد و منافع اش در ايران و منطقه از 1357الب  امپرياليزم غرب براي اينكه سكان انق"

صدمه مصون بماند ، يك تن از عواملش را كه از سالها پيش زير تربيه گرفته  بود روي شانه هاي مردم سوار كرد 
  با هيجاني و.  [*]   " فرزندان آزاديخواه و مبارز ايران را  قصابي نمايد " كتاب خدا "، تا با استفاده از احكام 

 ايران را يك انقالب ضد 57 و انقالب ، به شدت  رد كرد  نظرم را–  اشجانب بودنه ناشي از حق ب - 
 موقف جمهوري اسالمي روشن بوده  شعار هاي ضد امپرياليستي و  ": امپرياليستي خوانده اظهار داشت كه 

مؤيد  ضد امپرياليست بودن رژيم  ) خميني و برخي واكنش هاي ضد امريكايي ( اشغال سفارت امريكا در تهران  
   . "خميني مي باشد 

سه و يا چهار روز از اقامت ما در اين  سلول سپري نشده بود  كه بار ديگر همان سوالي را كه چند لحظه بعد از 
ه  در  روز اول ك": آشنايي با سر معلم صاحب در صحن  مثلث  مطرح كرده بودم ، از سر گرفته از وي پرسيدم 

در مثلث با هم ديديم از شما سوال كردم كه آيا شما هم  در آن سند امضاء كرده ايد ؟   نا راحت شده  جوابم را 
قادر  .  "امضاء كرده ايد يا خير ؟ ) سند تسليمي ( حاال  مي خواهم بفهمم كه شما هم در همان سند . نداديد 

  : چنين گفت خان بسيار زياد برآشفته شد و با آواز بلند در جوابم 
آدم بايد . آنها سياست را  نمي فهميدند . بهمن و رفقايشان مثل شمع سوختند و ِبل ِبل كردند ! چي « 

  . » خودش  را حفظ كند تا در آينده  بتواند باز هم  مبارزه نمايد 
 را كه از گفته اش  پيدا بود  عملي. رنگش به زردي گرائيده خاموش ماند  ، بعد از اداي چنين جمله اي

 ، در هيچ صورتي آرزو ندارد "بر روي سنتهاي انقالبيون گذشته پا گذاشته "انجام داده ، يا بگفته  معلم حفيظ  
دفاع از تسليم طلبي ، آنهم با چنين شكلي اهانتبار ، مرا بر . تماس بگيرد  ) خيانتسند ( كسي در مورد آن 

 ريخته ، تازه به بيان آن آغاز كرده بودم  كه سر معلم اولين واكنشم را در قالب يك جمله . افروخته ساخت 
و در دهليز به قدم زدن و سگرت .  از جايش بلند شده سلول را ترك نمود  و خشمصاحب از شدت ناراحتي

  .كشيدن پرداخت 
  
  

  

  
لكرد بادرنگي مختصر ، بر پاره اي از عم«  ، تحت عنوان  2007 مي 24رخ ؤنظر اين قلم  در مقاله م و هم[*] 

مندرج سايت ) ستيزمند(با نام مستعار » هاي جمهوري اسالمي ايران ، ميتوان ماهيت اصلي آنرا بر مال نمود 
 دوسال بعد از انقالب - پيام آزادي بر مبناي برداشت هاي نگارنده  از عملكرد هاي جمهوري اسالمي در يكي 

 . ايران به رشته تحرير درآمده است 1357
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پيهم يك سگرت را پشت سگرت . رت پناه مي برد گي زمانيكه ناراحت مي شد ، به س اين رفيق احساسات
به . ديگر دود مي كرد و دودش را مي بلعيد ؛ حتا  رنگ پوست ميان دو انگشتش را دود سگرت تغيير داده بود 

 سگرت  تنفس دود، اين اصل  قطعاً توجه نمي كرد كه در سلول تنگ و نيمه تاريك و كم هوا ، نمناك و متعفن 
 افغانيي را كه  اعضاي 800 يا 700 خودش ة؟ بنا به گفت دن چرا دوباره تنفس كنهايششده وي را هم سلولي 

 اگر باقي مي -فاميل در هر ماه براي مصارف زندان اش مي آورد ، همه را سگرت مي خريد و مقدار ناچيز آن را 
وي با صداقت مي گفت  كه سگرت را ترك داده .  پرداخت مي)  خريد مواد خوراكه (  براي مصارف اتاق  -ماند 

  . اينكار برايش خيلي ها مشكل است  . نمي تواند 
 رگ و پي وجودم را به سوزش -  زننده  با لحن بسيار آنهم- را كه از اين رفيق شنيدم به هر حال ، جمله اي

، و دنبال نكردن ه نشان داد  ك زشتيتأثيرات ناشي از واكنش. درآورد و مرا خيلي ها خشمگين ساخت 
 به درستي درك كرده بودم ، از همين سرمعلم صاحب موضوعي  داراي چنين بار پر اهميت سياسي را در روان 

سلول ما  سكوتي به سنگيني كوه  در. نكردم سبب  زماني كه وي دوباره  به اتاق برگشت ، صحبتم را دنبال 
   . فاصله انداخته بودسايه افگنده ، و درياي بي كراني ميان ما

 ي سند چنين پاي  رابودن در يك سلول  با چنين  رفيقي كه نه تنها با تبختر  امضاي خود و رفقايش
تسليم ناپذير يك سازمان حماسه آفرين و درست جلوه مي داد ؛ بلكه  رفقاي  منطقي و و يك عمل ،موجه

كه  ،  مي كوفتبر تئوري بقاء و متكي  بي پايهانتقاد و با شالق  ،انقالبي ديگر را هم بيرحمانه  اهانت مي كرد
 خودشان  در برابر دشمن متجاوز  و اشغالگر سر تعظيم  فرود نياورده اند و تسليم نشده اند  ؛ بسيار مانندچرا 

  .مشكل و دشوار مي نمود 
 رفقاي جانباخته و)  بهمن(  انزجار و خشمي ناشي از اهانت  وي به رفيق تسليم نا پذير و اسطوره مقاومت 

مثالً  در باره قره ( داشت  تا مدت چهار پنج  روز ، به جز كلمات و جمالت كوتاه ، عادي و روزمره  اساوو  مرا و
. ؛  خاموشي اختيار نمودم ) وانه و برخي مسايل معمولي مربوط به پخت و پز و گرم كردن غذا و كار نوبتي  اتاق 

سر انجام . مان سايه افگنده بود ، احتمال انفجار آن هر لحظه مي رفت خاموشي بسيار سنگيني كه بر روابط 
تحمل اين سكوت  سنگين بر اين رفيق دشوار آمده از روي ناچاري و يا  با محاسبه منطقي كه پيش خود كرده 

ه  يك  گذاشتم ب ،من هم  بحث مورد نظرم را پيگيري ننموده. بود ، سر صحبت را با خنده اي رفيقانه باز نمود 
  .مجال ديگر كه وي ناگزير شود  با دقت آنرا دنبال نمايد  

  

  :     مهمان ناخوانده اي كه  با  واكنش شديد مواجه شد - 2

         
بهار دل آرا  لبخند دلشادش را با سيماي پر طراوت گلها و شگوفه هاي معطر و رنگين .      اواخر ماه حمل  بود 

  و نيرو آفرين ، به انسان ها  تحويل مي داد و از آنها مي طلبيد كه زمين وو گرماي لذت بخش آفتاب درخشان
زندانياني كه در . طبيعت زيبا را با اينهمه خوبي هايش پاسدارند و جاندارانش را فداي منافع خود ننمايند 

 برايشان به بهار چيزيسر مي بردند ، ه تنگناي بهم فشرده  سلول هاي تاريك ، دم كرده ، مرطوب  و متعفن ب
در لحظاتي كه به گذشت زمان مي انديشيدند ، .  با بهار و زيبايي هايش بيگانه شده بودند ارمغان نمي آورد و
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. ي آنان تداعي مي شد ابهار پربار زادگاه شان ، با بوي گلهاي رنگارنگ اش ، فقط در اذهان تخريش  شده 
فصل ها را هم از آزاديخواهان ) خلق و پرچم و خاد ( ا استعمار گران روس و پاسداران اجير و شرف باخته آنه

و آنان را  از تماشاي گلهاي رنگين و خوشبويي كه از آفات  طبيعي و صدمات  . زنداني شده ربوده  بودند 
 در گوشه و بيشه ، كنج و كنار ، كوه و دشت و دمن سر زمين زيباي - ماشين هاي جنگي  استعمارگران روس 

. روز هاي اخير ماه اول بهار  زندگي آفرين پيهم سپري مي شد . ده بود ؛ محروم ساخته بودند   مصون مان- شان 
 وقت و زمان پايوازي را به  ، زندانةدر يكي از همين روز ها كه طبيعت به نوسازي خود مشغول بود ، ادار

د  زندانيان همگي آمادگي در شبي كه فرداي آن پايوازي بو.   سال اعالم  كرد 20 -  16زندانيان داراي حبس 
  .  گرفتند 

منهاي آناني كه پايواز (  كوته قفلي 24انتظار كشيدن در برابر تشناب وقت زياد را مي گرفت ؛ زيرا زندانيان 
در همان شب سر و جان خود را مي شستند و لباس هاي  پاك و شستگي شانرا به تن مي كردند ، تا ) نداشتند 

افراد مكتبي اخوان بر چشمان .  كه گويا در زندان وضع شان زياد هم خراب نيست بفهمانندبه پايوازان شان 
شمار زندانيان بعد از  جان شستن ، .  مي كشيدند و ريش شانرا شانه مي زدند "ة تبركيسرم"گنهكار شان 

مي  ار آ ناريش شانرا مي تراشيدند و خود را آراسته مي ساختند ، تا از ديدن سر و وضع مرتب آنها  اندكي از
با اين فكر دلخوش كن . و آنها فكر كنند كه زنداني شان در وضع ناهنجاري قرار ندارد . پايوازانشان كاسته شود 

  .خودشانرا تسلي مي دادند 
  زندانيان مي كوشيدند از هيجانات ناشي از ديدار اعضاي فاميل شان ، ساير همزنجيران در چنين شبي

به همين سبب  مي كوشيدند .  در درون سينه  آنان  توفاني از آتش برپا مي شد درحاليكه. چيزي نفهمند شان 
 نگراني - انتظار آنان آميخته با خوشي ، توأم  با انواع تشويش و نگراني بود . خود را  آرام و خونسرد  نشان دهند 

نرا به عسكري سوق داده ؛ ؛ آيا اين جنايت پيشگان اجير فرزند شا... از اينكه سرنوشت پسر شان به كجا كشيده 
آيا پسر شان توانسته ازكشور فراركند ؛ آيا در راه و بيراهه دچار كدام مصيبتي نشده ؛ مشكل اقتصادي آنان به 

 كه در آن اعضاي فاميل شان  دليرانه  در برابر دشمن و مزدوران پليدش مي  كجا كشيده ؛ وضع جبهات جنگ
  ...  . ؛ و رزمند ؛ بر كدام  حال و به كجا رسيده

سر مي برد ، مي كوشيد اشياي مورد ضرورت اش را ، ه  التهاب بتوأم با ي انتظارهزنداني كه در آن شب  ب
 ذهن خسته و  صدمه ديده اش  ة صفحبههمينطور گفتني هايي را كه مي خواست با فاميلش در ميان بگذارد ، 

م اكنون بياد دارم كه در يكي از روز هاي پايوازي در همين رابطه  جمله اي از  جبران صاحب را تا ه. بسپارد 
 توخي صاحب ":  فارغ شده و به سلول بر گشته بود ؛ برايم چنين گفت شكه تازه از مالقات با  اعضاي فاميل

 چرا  يكي ": من در جوابش گفتم . " برايم بياورند بعديفراموش كردم كه  بگويم فالن چيز را در نوبت پايوازي 
ش از پايوازي همه چيز هايي را كه ضرورت  داري به يك توته كاغذ نمي نويسي  و آنرا با خود به دو  روز پي

 همان ياداشت  را فراموش ": وي  با خنده گفت  . " تا اين مشكل هميشگي بر طرف شود  ،پايوازي نمي بري
  .بعداً هر دوي ما خنديديم  . "مي كنم كه با خود به پايوازي  ببرم 

ع و حال زندانيان در شب پيش از پايوازي ، همچنان بعد از پايان  مالقاتي همراه با  دلهره و  بلي ، وض
در پايان چنين . سر انجام روز پايوازي و مالقاتي به پايان رسيد .  تشويش و نگراني هاي خرد كننده  مي بود 
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 پاره هايي از  - زدور تصور مي كرد  حزب م- جايي كه  (  روزي ، زندانيان همه خسته و مانده  به سلول هايشان 
 و مواد مورد ضرورت شان را كه ،  برگشتند ) خواهد نمود به هيچ و پوچ مبدل  را"دشمنان انقالب ثور"عمر 

در روز بعد ازپايوازي ، زندانيان بر روال . جا كردند ه پايوازان آورده بودند درگوشه و كنار سلول هايشان جا ب
ديگر مي پرسيدند ؛ همچنان از خبر هاي خارج هم و از احوال فاميل  ،كردند ت ميديگر  صحب هميشگي با يك

 هر پايواز خبري  : مي شود گفتتقريباً. از زندان  كه پايوازان با احتياط به زندانيان  مي گفتند ؛ آگاه مي شدند 
هاني نسبت به تجاوز خبر يا در باره اوضاع جبهات جنگ مقاومت بود ، يا واكنش هاي در سطح  ج. مي آورد 

  .خبر هاي زيادي در زندان ميان زندانيان تبادله مي شد . روسها در افغانستان 
     فرداي روز پايوازي ، بعضاً زندانيان از غذا هاي آورده شده ، مقداري آنرا به دوستان زنداني شان و يا زندانيان 

اين تعامل در زندان  .  ؛ مي دادند ) دنياسي ارتباط دارصرف نظر از اينكه به كدام نهاد س(بي پايواز  و بي بضاعت 
غذاي آورده  شده را كه عناصر چپ انقالبي در ميان زندانيان  بي پايواز كه . ميان چپ انقالبي جريان داشت 

( آنان با وجود اشكال ممانعت اخواني هاي مكتبي . كردند  وابسته به اخوان مكتبي در زندان نبودند ؛ تقسيم مي
مواد خوراكه طيف چپ انقالبي  )  "را نبايد خوردشان اين ها كافر هستند و غذاي" برايشان مي فهماندند كه كه

  .را مي گرفتند و كوچكترين وقعي به حرف هاي هيچ و پوچ برادران ديني خود قايل نبودند 
رخوان  برداشته     در همين روز ، بعد از اينكه  غذاي چاشت را سرمعلم صاحب و من صرف كرديم و دست

اول به طرف  سرمعلم . شد ، مصروف نوشيدن چاي بوديم كه دفعتاً داكتر احمد علي وارد اتاق ما شده سالم داد 
سرمعلم صاحب كه تا آن روز باوي سالم و عليك .  تا با وي دست دهد   ،صاحب رفته دستش را دراز كرد

 صحبت كرده كه قبالً( بعداً با من . با وي دست داد ، ت د و انزجار آميخته با نوعي خشم و نفرينداشت ، با ترد
برايش تعارف كردم كه باالتر . آنگاه  به طرف دست راستم در پهلوي دروازه سلول نشست . دست داد ) بود 

بعد از احوال پرسي با سر . گويا با فروتني در همان جايي كه انتخاب كرده بود ، ماندني شد . بنشيند ، نپذيرفت 
 صاحب ، از وي پرسيد كه پايوازش آمده بود ، همه اعضاي فاميل اش خوب بودند ، و از همين قبيل معلم

سرمعلم . بادله مي شد ، به سرمعلم صاحب تحويل داد تجمالت متعارف كه بعد از هر پايوازي ميان زندانيان 
 در حالي كه با ي را نداشت ، احمد عل داكترصاحب كه بطور قطع  انتظار آمدن و دست دادن و احوالپرسي كردن

چنين ار و نوعي بر افروختگي  پنهان ،  در جوابش با بي ميلي حقارتبنگاه اش گوشه و كنار سلول را مي پائيد
 رفيقانه  به ظاهر محترمانه ، مهربانانه وصاحب  تمام  پرسش هاي  سرمعلم  . "...  بلي آمده بودند  ": گفت 

 ، جواب " خوب است " ، " آن " ، " ني" ،  " بلي ": و جمالت مختصر ؛ چون كلمات    با كاربرد  رارفيق اش
علي براي اينكه از گسترش سايه سكوت اهانتبار بر اتاق جلوگيري كرده باشد ، با گرمجوشي و    احمد . مي داد 

 داشت ، تا بيدرنگ به سرمعلم صاحب  چشم روشني داده  به گونه اي وي را وا) گويا رفيقانه ( لحن پرمهر  
 بعد از پايان تعارفات معمولي  طرفين كه .ات متعارف بشنود  از زبان سر معلم  صاحب كلم،درمورد خودش  هم 

  تمرين واحمد علي با.  كرد ، سايه سكوت سنگين اهانتبار بر فضاي سلول كشيده شد ءمدت كوتاهي را احتوا
 بعد از پايان مكالمه زودگذر با صحبت هاي جسته توانمنديي كه در شكستن سكوت سنگين و اهانتبار داشت ،

خان را  بر خالف ميل و  گريخته در رابطه با اشخاص و افرادي كه هر دو يشان آنان را مي شناختند ، قادر 
  . رغبت باطني اش به ادامه صحبت با خود واداشت 
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 " اد به داخل سازمان ، عوامل خ حضور تشكيالتي ؛ از قبيل- ميان دو جهت مخالف  معضالت زياد سياسي
 ، چگونگي و چرايي "  احمد علي به ايران و اقامت مبهم و مشكوك اش در آن كشورة داكتررفتن خود سران

گرفتاري اعضاي سازمان توسط خاد ، مسايل مربوط به جريانات تحقيق و بازجويي ، امضاء سند ننگين تسليمي 
آهسته آهسته .  ؛ وجود داشت  ) ر درون يك ظرف سربسته به سان باروت تراكم كرده  د( ديگر ايلمس بسا و

 ، اين باروت متراكم را داغ و داغ تر ساخت ، تا زشت و درشتحرارت هر دم فزاينده  اي جر و بحث و جمالت 
  . آن حدي  كه انبار متراكم باروت ؛ منفجر گرديد 

نود با وي ، از شدت خشم در سرمعلم صاحب گيالس ناشكن مملو از چاي داغ را كه در جريان گفت و ش
احمد علي كه انتظار چنين . ميان انگشتان باريكش مي فشرد ؛ با تمام نيرو به طرف سر احمد علي  وار كرد 

حمله اي را از جانب رفيق سابقه اش نداشت ، با سرعت غير قابل بيان  سرش را به طرف شانه من خم كرد 
 و ،وازه آهني سلول اصابت نمود و با صداي بلند شكست گيالس ناشكن  از نزديك گوشش گذشت و به در.

رفيق قادر  هم زمان با واركردن گيالس چاي از جايش .  سلول پاشان گرديد تمامپارچه هاي خرد و ريزش در 
  از شدت ترسبلند شد ، تا با مشت هاي گره كرده اش بر سر و روي احمد علي كه در جاي خود نشسته و

در همين اثناء من با سرعت از جايم برخاسته وي را  . ؛ بكوبد ش به لرزه در آمده بود  چهره ا زرد شدةعضالت
رفيق قادر در لحظه اي كه مي نشست ، تمام بدنش از شدت . در بغل گرفته  به نشستن در جايش وادار ساختم 

  :  چنين گفت -  كه اوج نفرت اش را مي رساند -وي  با آواز بسيار بلند  . خشم مي لرزيد 
و به دنبال  .   ]يعني رفقاي ساما  [  »... تو تا لب گور هم  رفقاي ما را  تعقيب كردي ! خاين كثيف «  

 جبهه  " ؛ " عضو خاد ساختيرا هم )  خياط( تو خاين پست  برادرت  ": جمله اش  بي درنگ   اضافه نمود
تو  [» ...و با توده اي ها درتماس شدي خودت به ايران گريختي  ، سازمان را در هرات  به دشمن  افشاء كردي

  ] . .... و  .... وكردي   را ...اين كار
 ، تند تند نفس مي كشيد و با  بودرنگ سفيد جلدش به زردي گرائيده،  از شدت ترس  كهاحمد عليداكتر

بر قادر  اش را در برا"عكس العمل" وي. را از سر و رويش پاك مي كرد پنجه هاي لرزانش چاي  پاشيده  شده 
 او را هم شما مجبور ساختيد ":   نوع مالمتي  رفيقانه بروز داده  چنين گفت  خفت وخان به نرمي آميخته با

اشاره ) "... اورا هم "(احمد علي  ة داكتراين جمل) [ قيم از طرفين مشاجره نقل به قول مست ( "كه به خاد برود 
 بازويآنگاه ، من ] . رفتار شده در سند ننگين تسليمي اعضاي رهبري گخودش و به امضاي  اي بود  تلويحي 

.  سلول بيرون بردم جايش بلند كردم و از  از دچار بيحالي شده بود ، گرفتهاحمد علي را كه  از شدت  ترس 
  . و برده باري  اشرا را در برابر رفيق قادر مورد تائيد قرار دادم " خونسردي " حوصله مندي  و بعداً

 از طريق شماري از زندانياني كه يكي از [ م داخل اتاق ما ، تقريباً تمام زندانيان  منزل چهاراز سر و صداي
 معروف  شده بود و در دهليز ، درمقابل سلول همسايه دست راست ما  بر روي بسترش "زينوي پرگوي"آنها به  

پ هاي گتا بعداً  تمام ،  شنيد نشسته  و از دو سه متري جريان گفتگوي درون سلول ما را با دقت مي ديد و مي
 ؛ خبر شده  بودند ؛ بعداً معلوم شد كه  زندانيان منازل ]گفته شده ميان طرفين را به ساير زندانيان برساند 

و با آواز بلند در مورد . سرمعلم  صاحب  پيهم  سگرت مي كشيد . ديگر هم از موضوع اطالع يافته اند 
رفيق قادر هنوز  بر تموج اعصاب . از عملكرد  هاي وي پرده بر مي داشت احمد علي چيز هاي مي گفت و داكتر
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من  . شدت اذيتش مي كرد ه  برفيق سابقه  اش ،خشم شديد و نفرت عميق از . منقلب اش مسلط نشده  بود 
  . وي را  اندكي آرام ساختم ...  با بيان مطالبي  

رنگ كردم ، پي بردم كه تĤثيرات دو بار پرسشم  طوريكه بعداً به اين عكس العمل شديد  سرمعلم صاحب د
از سرمعلم صاحب  در مورد امضاي سند تسليمي ؛ همچنان عكس العمل اهانتبار وي  به رفقاي شهيد ساوو ؛ 
هكذا  بي اعتنايي  وي به سخنانم  و خارج شدنش از سلول ؛  بخشي از انگيزه هايي بود كه در اين شكل 

  به من و ساير زندانيان آن دهليز - به زبان بي زباني -  بازتاب يافت ، تا تلويحاً برخورد با داكتر احمد علي 
اگر بنابر انتخاب بين مرگ و زندگي دچار انحراف شده ، پاي آن سند ننگين را امضاء  ، كه خودش بفهماند 

اقع هم ، همينطور در و. نموده ؛ ولي قلباً از دولت دست نشانده و تجاوز گران روسي  به كشورش متنفر است 
برخوردي كه من ناظر مستقيم اش بودم ، هرگز تصنعي نبوده ؛ بلكه واقعيتي بود كه در آن عمق . بوده است 

در اصل  رفيق قادر از . نفرت و انزجار رفيق قادر نسبت  به  دولت مزدور و باداران روسي اش  نشان داده شد 
 اعالم داشت كه  اگر در زير فشار هاي ،  اعالن جنگ داده  احمد علي به تمام آنها داكترطريق حمله اش به

عجيب سردمداران خاد و مستنطقين ناموس فروخته و بي ننگ آن بر خالف نداي وجدان انقالبي خود  عمل 
را امضاء  نموده است ، حاال در درون زندان موضع ضد دولتي و ضد  سوسيال ... كرده ، و پاي آن سند 

شكارا بيان داشته و عناصر تسليم طلب و همكار ان دولت  دست نشانده را به باد ناسزا گرفته امپرياليستي اشرا  آ
  . است 

 باره آنكه بعداً  در،  مدتي بعد روي همين مسئله مشخص  شجاعانه  روشني انداخت ،رفيق قادر 
  .  طورمفصل خواهم نوشت  

  

   :  آشتيي كه مايه تعجب زندانيان گرديد  - 3

  
  سپري نشده بود ، تازه از صرف - احمد علي داكتر ميان رفيق قادر و- تر از حادثه برخورد دو روز بيش

 و در دست ديگرش ، احمد علي در يك دست ترموز چاي  داكترغذاي چاشت فارغ  شده بوديم كه متوجه شدم
كه از خجالت صورتش پيهم رنگ عوض مي  وي  در حالي.  سلول ما شد واردگيالس را محكم گرفته ، دفعتاً 

 درست  مشابه  نو جوانان احساساتي كه روز قبل از -كرد ، با  لبان متبسم و با گرمجوشي ظاهري سالم داد 
 و لحظه اي   ،عيد ، بعد از داو و دشنام مفصل ، زد و خورد  نموده باشند ، و در روز عيد بيدرنگ آشتي نمايند

.   و نيت نيك خود  را به طرف مقابل نشان دهند ؛ يعني گل بگويند و گل بخندند بعد از آن بيشترين ارادت
 ، رفيق قادر كه منتظر آمدن وي بود ، مثلي كه ميان آندو هيچ بگو مگويي نشده باشد ، با خنده هاي گرم

رادر بزرگ اش   احمد علي هم مانند برادر كوچك ، كه  ب داكتر. با وي جور پرساني نمود "مهر آفرين" و مستانه
 سر ": تازه از سفر پر مخاطره  خسته و كوفته و مانده  برگشته ، به سرمعلم صاحب  نگريسته ، چنين گفت 

  با گرمي  ميان شان رد و "مهر آگين"كلمات   . "معلم صاحب بگير كه يك  ترموز چاي داغ برايت  پيدا كردم 
 .م شده و يا دچار مصيبت هايي شده  بودند ؛ آغاز گرديد پرس و پال از دوستان مشترك و آناني كه گ. بدل شد 

 احمد علي با نوع هيجان و خوشي ناشي از  آشتي  با رفيق قهر كرده اي خود ، با قصه ها و فكاهيات داكتر
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 كه به سبب برخورد مفتضحانه و آگنده از بغض و كين و  [هميشگي اش فضاي دو سه روز پيش  اتاق را
، رنگ تازه و شميم خوش و معطر  ]  رفيق قادر نسبت به وي ، عميقاً مكدر شده بود دشمني طبقاتي و ملي

  . از فضاي اتاق  راند بانيرنگ خاصيو هيوالي مدهش كينه و كدورت و دشمني را . بخشيد 
 احمد علي اصول و شگرد جلب شنوندگان گرد آمده در يك محل را به جانب خودش ، به درستي مي داكتر

 با  را نام وي ،جريان صحبت  نه تنها با دقت  به طرف مخاطب اصلي مي ديد و در اثناي صحبتدر . دانست 
را هم  متوجه صحبت هاي ...   بار بار تكرار مي كرد ؛ بلكه شنونده سومي و چهارمي و   "صاحب" بردن پسوند 
در جريان  صحبت هاي . خت  به وقفه ها به طرف آنها هم نگاه ظاهراً پر مهرش را متمركز مي سا،خود ساخته 

 از انعكاس تعجب  "خصم ديروز و دوست امروز " طرفين ، من مي كوشيدم تا آن دو "گل گفت و گل شنيد "
  . ناشي ازآشتي سريع و سوال بر انگيز  شان در خطوط چهره ام ، چيزي نفهمند 

چاي "ور معروف  هر دو  احمد علي و رفيق قادر  ط داكتر.تهيه و تدارك چاي در آن شرايط مشكل بود 
 احمد علي طوري به  داكترمن هم چاي نوشيدن را خوش داشتم و تا كنون هم دارم ؛ مگر.  بودند "خور پخته

در اين زمينه بعداً تماس خواهم [ آن به اصطالح معتاد شده بود ، تو گويي  چاي افيون و هيروئين اش شده  
 احمد علي مي كوشيد دير تر در اتاق ما بماند ، تا   داكتربه هر رو ،] . گرفت ؛ زيرا  جنبه اي  دارد قابل  تذكر 

از همين سبب  اين نخستين باري بود كه بلند تر صحبت . از حضورش در اتاق ما ، ساير زندانيان اطالع يابند 
 خان مي كوشيد به صداي بلندش آهنگ رفيقانه  دهد ، تا ديگران از آشتي وي با سرمعلم صاحب قادر. كرد  مي

سلولي اش ؛ بلكه ساير زندانيان   از جريان  آشتي وي با رفيق قادر ،  نه تنها دو هم. هرچه زودتر مطلع شوند 
   : دچار  تعجب شده ، سواالتي را در زمينه  مطرح مي كردند 

در اين برخورد پاي حكم در ميان بوده ، يك رفيق بزرگ باالي هم سازماني اش حكم كرده كه وي « 
تا پاي دار تعقيب كرده ، برادرش را  "  اعدامي نام غلط " زير پوششدولت دست نشانده بوده ، رفقايش را همكار 

، كثيف   پست  جبهه را به دشمن افشاء كرده ، به ايران گريخته ، با حزب توده درتماس شده ،خاديست ساخته ،
ينانه به گ كين توزانه و خشميحث و گفتگوگپ هاي سياسي ديگر هم گفته شده ، جر و بگفته شده ، ...  و.... و

آن سطحي از شدت و حدت و بن بست رسيده كه راه حل اش را از طريق جنگ يافته ،  اين چه نوعي گذشت ، 
گيالس ناشكن به هايي سياسي سازماني افشاء شده ، چه شكلي از انعطاف پذيري و بخشش بوده  كه ناگفتني 

داي   شكستن اش در فضاي دهليز پيچيده ، همگي از جريان اطالع ، ص پرتاب شده  اششدت طرف سر رفيق
  فكاهياتگفتنيافته ، دو روز بعد تمام اين افتضاحات به  يكبارگي از ميان رفته ؛  جايش را به صلح و صفا و 

  . » !! ؟؟ ... و خنده هاي مستانه ميان طرفين برخورد داده  مبتذل
 احمد علي چطور جرأت   داكتر": اش ، از سرمعلم صاحب پرسيدم  احمد علي به سلول  داكتربعد از رفتن

اين رفيق . جور بخيري كند ) در واقع فاتحانه ( كرد به اين  زودي دو باره به اينجا بيايد  و با شما  بي شرمانه 
 رايالبته رسوايي آفرين صرفاً ب( در حاليكه مي كوشيد چيزي كه بعد از آن برخورد شديد و رسوايي آفرين  

خندي  بر زهرموجب ناراحتي اش گشته ، در سيماي مغموم اش بازتاب نيابد ، به آهستگي )  احمد علي داكتر
 اِي خدا زده گك ": لبانش نشست و با بي ميلي و نوعي بي اعتنايي به مسئله آشتي ؛ اين چنين ابراز نظر كرد 

من در زمينه  . ب ديگري را به ميان كشيد بعد از آن موضوع را تغيير داده مطال .  "از مه معذرت خواست 
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 توضيحات بيشتر نخواستم ؛ زيرا از قرائن  چنين استنباط كردم  كه وي نمي خواهد  "! بخشش  سريع "چنين 
در هر حال ،  پيش خود  فكر كردم بايد علت ديگري در ميان  باشد كه فردي با .  بدهد  بيشتر از اين توضيح

  . سياسي اش مورد عفو و بخشش قرار گرفته است اينهمه افتضاح و رسوايي 
  :تحليل و ارزيابي رفقاي ديگر ، از مسئله  چنين بود 

 احمد علي كه بعد از ضربه خوردن سازمان پيكار به خاطري اعمالي كه بر ضد آن سازمان انجام  داكتر« 
، همواره  از ناحيه  بود رار داده داده ، و مهم ترين مسايل سياسي و تشكيالتي سازمان اش را در اختيار دشمن ق

پيش از برخورد و [ سر مي برد ه در حالت هراس ب) بعد از رهائي از زندان(محاكمه اش از جانب  سازمان  
افشاگري رفيق قادر، بخصوص از روزي كه بخشهاي اسيران به زندان تحت اداره خلقي ها  سپرده شدند ، اين 

بعد از برخورد و آشكار شدن يك سلسله مسايلي كه در باال ] .  مي شد هراس پنهاني در وي به وضاحت مشاهده
كه ساير زندانيان از  تذكار يافت ، ترس و لرز احمد علي ابعاد بيشتر  از پيش كسب نموده ، به اين انديشه شد

ندانيان  به وي ، و افشاي بسا مسايل سياسي با خبر شده اند ، مبادا  ز موضوع  برخورد و حمله سرمعلم صاحب
وي را  بسان چند تن از همكاران  افشاء  شده اطالعات ، درداخل مثلث ، يا در راه زينه و يا در گوشه و كنار 

 چون جفسر  احمدعلي با آنكه پشتوانه اي خيلي ها پرتواني. دهليز گير آورده  مورد ضرب و شتم قرار بدهند 
ش منعكس نشود ؛ چون خوره ، رگ و پي وجودش را داشت ، با آنهم جبن و ترسي را كه مي كوشيد در سيماي

از همين سبب در يك فرصت مناسب سرمعلم صاحب را به تنهايي در كدام گوشه و كنار دهليز گير . مي خورد 
 تفهيمآورده ، او را مورد تهديد قرار داده است ، تا هر چه زود تر با وي آشتي كند و باين شگرد به زندانيان 

مد علي شخص مورد اعتمادش مي باشد ، و بيان چنين  گپ ها  از طرف وي ناشي از احداكتر نمايد كه 
  ] . نقل به مفهوم [ » . عصبانيت  زود گذر بوده ؛ حقيقت ندارد 

 احمد علي ، سر معلم صاحب را به چنين انعطاف و گذشتي  داكترهيچ نوع كرنش ؛ عذر و زاري  از جانب
 وادار نمي توانست ، كه بر تمام احكام شفاهي خود عليه وي ، كه عده -آور سوال بر انگيز و خنده -غير اصولي 

اي از زندانيان آنرا از نزديك ديدند و شنيدند ، و ساير زندانيان از آن با خبر شدند ، خط بطالن بكشد ، و هر چه 
  . زود تر با وي آشتي نمايد ، و اورا هم سفره و هم كاسه خود بسازد 

 احمد علي به گونه اي  مورد تهديد قرار گرفته كه باوي هر چه داكتر صاحب از جانب ازديد من ، سر معلم
 امر  ...تا زندانيان  ببينند و بشنوند كه قضيه برخورد و افشاگري، زودتر آشتي نمايد و در يك كاسه  غذا بخورد 

   !! ... . بوده  "قهر زودگذر "و از روي  بي اهميت ،بديهي 
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  : به منزل چهارم ، و تذكار مطالبي چند   [*]  اضي صاحب راتب  ورود ق- 4

  
 قسمي كه قبالً هم اشاره شد ، بعد از دو سلولي كه براي تشناب تخصيص داده بودند ، در سلول سومي دو و يا 

ت يابد ، يك تن از آنان  براي اينكه از اعدام و زندان هر چه زودتر نجا. سه تن پاكستاني را زنداني ساخته بودند  
. طوري كه  در اتاق بر روي توشك اش مدفوع و ادرار مي كرد . خودش را در نقش ديوانه به نمايش گذاشته بود 

وي . از موضوع به سلطاني قومندان خلقي كه شخصي بود  عصبي مزاج ، اطالع دادند . بوي در دهليز مي پيچيد 
با آنهم  زنداني . اني را مورد ضرب و شتم شديد قرار داد آنگاه پاكست. امر كرد كه او را در اداره اش بياورند 

و كماكان  دهليز را بويناك  . مذكور از رفتن به تشناب كه در پهلوي اتاق وي قرار داشت ، خود داري مي نمود 
 حتا دشمني  ؛  رقابت و هاگروپ گلبديني از دهكوي كوهدامن كه با تعدادي از زندانيان كوته قفلي. مي ساخت 

در مسلمان اش خطاب و برا.   قرار گرفتند " ديوانه " در خدمت آن ،نرا  به اشكال مختلف تبارز مي دادند شا
 الحق را منحيث  رهبر مسلمانان ء از پاكستان  به حيث كشور بزرگ اسالمي ياد مي كردند و ضياو. مي نمودند 

جبون و خود فروخته به نوبت كثافات آن اين رهزنان و جنايتكاران . جهان و جهاد افغانستان  مي خواندند 
را با اين  عمل اش )  ستان - پاك ( پاكستاني را ، كه به حق سمبل كشور پاكستان شده  محتواي اصلي  واژه 

  .آشكار ساخته بود ؛  با صد شوق تمام پاك مي كردند 
د ديدم ، كسي نزديك  روزي از نزديك سلول خو.  جايي ما در منزل چهارم  سپري شده بود ه مدتي از جا ب

چند قدم كه پيشتر رفتم ، متوجه شدم آن . تشناب رو به روي  اتاق پاكستاني ها بر روي توشك نشسته است 
رفقا وي را از دور برايم (زنداني باريك اندام ، چهره سفيدي دارد و بيشتر به قاضي صاحب راتب شبيه است 

 از اين اذيتم  نكرده باشد ، به سرعت به آن طرف دهليز شتافتم براي اينكه كنجكاوي بيشتر) . نشان داده بودند 
از طريق  خانمم .  بود - داماد خياشنه ام -آن شخص قاضي صاحب راتب . متوجه شدم كه اشتباه نكرده ام . 

اين اولين باري بود كه وي . رحيمه شنيده بودم  كه  قاضي صاحب  در رابطه سازمان رهائي گرفتار شده است 
همانطوري كه مي گفتند . بعد از سالم و جور بخيري خود را معرفي كردم . پيش رفتم . از نزديك مي ديدم را  

وي از جايش بلند شده با احترام و صميميت بامن جور . دب و بسيار با  حوصله يافتم ؤ، قاضي صاحب را جوان م
اطمينان . از احوالش پرسيدم .  باشد خبر داشتم كه به  نفس تنگي شديد مصاب  مي. پرساني و بغل كشي كرد 
به خاطر جايش كه نزديك تشناب و رو بروي سلول پاكستاني ها بود ، ابراز تشويش . داد كه فعالً خوب است 

 ": به وي  اطمينان داده گفتم  . " چاره نيست زندان است چه بايد كرد ": قاضي صاحب با تبسم گفت . كردم 
 . " خودتان را  به تكليف نسازيد ": از من تشكر كرده گفت  . "يت پيدا كنيمكوشش مي كنيم جاي مناسبي برا

  .بعداً از وي جدا شده  به  سلول خود آمدم 
  

  
قاضي ( ؛ يعني   ميهن خاين بهخاين به مردم و نوشتة خصمانة يكي از تسليم طلبان  !خوانندگان گرامي – [*]

قسمت ) 13(بخش  -  3 جلد در ، اين انقياد طلب از مننقد  ، و مخاطرات زندان درمورد  ) احمد راتب فقيري

  .  بزودي منتشر مي شوداين اثر) 2(
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سرمعلم صاحب با يك تن از اعضاي ساما كه در اتاق آخري بود ، وعده كرده بود كه مي تواند در اتاق ما 
 افغان  (ال عزيز احمداز همين سبب همان روز و يا روز بعدتر با سرمعلم صاحب مشوره كردم كه دگرو. بيايد 
.  بيا برويم از وي تقاضا نمايم تا قاضي صاحب راتب را در اتاق خود جاي دهد ، يك نفر هم اتاقي دارد  )ملتي

زمانيكه  نزديك اتاق دگروال عزيز . انجام بدهم را سرمعلم صاحب  از من خواهش نمود تا به تنهايي اينكار 
 چاي  رسيدم ، بعد از سالم عليك ، آنها مرا به  نوشيدن-ي بوديم  كه در ليسه عالي حبيبيه هم صنف-احمد 

بعد از صحبت  پيرامون  مسايل زندان و اوضاع  بيرون از .  شده در آنجا نشستم داخل سلول شان. دعوت كردند 
 دگروال عزيز احمد با لحن دوستانه  معذرت خواسته. ، موضوع مريضي قاضي صاحب را مطرح كردم ... زندان و 

به ) كه به همين تازگي وي را به خاد برده اند ( اظهار داشت  كه با تأسف نمي تواند جاي خالي رفيق شانرا 
تازماني كه رفيق تان از !  دگروال صاحب عزيز خان  ": با لحن نيمه جدي برايش گفتم . قاضي صاحب بدهد 

  قاضي صاحب را دوباره به -  ولو فردا - خاد نيامده  قاضي صاحب را اينجا جا بدهيد ، به مجردي كه وي برسد
شب . دهيم   انتقال مي- كه هيچ زنداني آرزو ندارد به آنجا بستره اش را پهن كند - همان جاي اولي اش 

اقالً يكي دو شب . درستي نخوابيده است ه گذشته وي تا به صبح  به خاطر رفت و آمد  زندانيان به تشناب ، ب
در آنجا جريان هواي . مي كوشد ريزش نكند . مريضي سينه تنگي دارد . هد كرد در اتاق تان تجديد قوا خوا
از وي و دو  سه تن رفيق اش كه بعداً درآن اتاق . دگروال عزيز احمد موافقه كرد . مرطوب بسيار شديد است 

شتم ، و از وي بيدرنگ  موضوع موافقه  عزيز احمد را  با قاضي صاحب راتب  در ميان گذا. آمدند ،  تشكر كردم 
بخشي از اسباب و اثاثيه اش را هم برداشته به داخل اتاق عزيز احمد انتقال . خواستم هر چه زودتر با من بيايد 

كه اسمش - ييچند شب بيشتر نگذشته بود كه آن رفيق ساما. بعداً قاضي صاحب  را با آنها معرفي كردم . دادم 
از دگروال عزيز احمد . دام بالك ديگر  پيش رفقاي خود مي رود  اظهار داشت كه به زودي به ك- فراموشم شده 

سر برده بود ، و آنها با وي برخورد و پيشĤمد خوبي كرده ه به خاطري چند شب كه قاضي صاحب در اتاق آنها  ب
لم سرمع.  داخل شديم " اتاق خود"آنگاه اسباب و اثاثيه قاضي صاحب را برداشته هر دو به . بودند ، تشكر كردم 

  . [*]صاحب از جايش بلند شده  با مهرباني زياد از قاضي صاحب پذيرايي كرد 
 قاضي صاحب هم اتاقي ما گرديد و موقتاً همكاسه شدن با  احمد علي به  ،قسميكه در باال توضيح شد

مي داديم انديوالي ما دراين اتاق طوري بود كه جمع و جاروب اتاق را من و رفيق قادرخان انجام . تعويق افتاد 
به قاضي صاحب اجازه نمي . سطل پر آب را از نل داخل مثلث گاهي من و زماني سرمعلم صاحب مي آورد 

  . داديم اين كار شاق را انجام بدهد 
اكثر زندانيان  دخل و .  فاميل ها با هزار مشكل مقدار پولي تهيه مي كردند و براي زندانيان شان مي فرستادند 

  كه مانند ساير  فاميل هايي كه ) رحيمه ( خانمم . ليت سنجيده مصرف مي كردند و مسئوخرج خود را با دقت و
  

  
 بعد از انتقال سرمعلم صاحب قادر خان به « :  تذكار يا فته كه اً ،  اشتباه14درجلد دوم  در زير عنوان ]  [ *

  . ]زندان  ننگرهار ، قاضي صاحب احمد راتب هم به جمع ما در آن سلول اضافه شد 
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همت يگانه نان  اين زن  شكيبا و با. در پلچرخي زنداني داشتند با هزار نوع مشكل دست و پنجه نرم مي كرد 
 از لحاظ سلسله مراتب اداري به رتبه "شفاخانه علي آباد"آور فاميل بود ، كه به خاطر سابقه شغل نرسنگ در 

برادرم و خانم وي كه هر دو در آلمان  . اده مي شد اول ترفيع نموده بود ، كه معاش ماهوار همين رتبه برايش د
اين زن دلير و . به شغل طبابت اشتغال داشتند ، يك مقدار پول  در اخير هر ماه براي رحيمه مي فرستادند 

 از لحاظ پولي به كدام ،در تمام مدتي كه زنداني بودم . مبارز پول مورد ضرورتم را در زندان برايم مي آورد 
مي مقدار پولي هم ذخيره داشتم كه از آن براي رفقاي بي پايواز و ساير زندانيان مساعدت . خوردم مشكلي بر ن

  .كردم ، و چنين عملي را جزء وظايف ابتدايي هررفيق ميدانستم 
ادويه مورد ضرورتم ، با مقداري  م ويتامين به طور منظم از جانب انواع كن و چند نوع انتي بيوتيك و س

 به تشخيص و تجويز   آن ازمقداري.  فرستاده مي شد  - در كشور آلمان به طبابت مشغول بود  كه– برادرم
مانند ساير عناصر ، من هم .  داده مي شد )رفقا   آن از طريق(و مريض بي پايواز  براي زندانيانرفقاي داكتر 

 –  دور از چشم عوامل اطالعات  البته- چپ انقالبي ، كه وضع اقتصادي بدي نداشتند ، به زندانيان بي پايواز 
در هنگام تايپ سطر هاي فوق كمك به يك جزامي مظلوم و بيچاره  ،كه رژيم منفور وضد . كمك مي كردم 

انساني خلق  پرچم و خاد وي را نيز به زنجير شكنجه و ستم كشيده بود ، درذهنم تداعي شدكه جريان آنرا 

  :چنين  به تصوير كشيده  اش اين » ياداشتهاي زندان«  دررفيق رحماني

  خالق ترين ويژگي هاي خاطره نويسي ، به تصوير كشيدن وقايع و رويداد هاي فراموش ناشدني است ، « 
  . كه خاطره نويس  داشته ها و برداشت هاي عيني را كه از يك وقت ويا جاي مشخص درحافظه دارد 

يداد ها با همه دل زدگي ها و دلشادي روال كار آنگاه دلچسپ و مجذوب كننده ميگردد كه چگونگي رو
ارمغان آورده است ) خاطرات زندان ( هايش نقاشي شود ، آنچه خامه رفيق گرانمايه كبيرتوخي با نگارش 

  . كاريست دشوار ؛ مگردرخورتمجيد و سزاوار توجه كه اين ويژگي ها را دارد 
 ها هزار آزاديخواه اي وطنپرست ، زندان پلچرخي آن شكنجه گاه جهنمي ، يا فرسايشگاه جسم وجان ده

اسيران دربند كشيده رژيم سفاك كودتاچي هاي خلقي و پرچمي هزارها هزار قصه تلخ و مضحك فراموش 
ناشدني دارد ، هر زنداني رسته ازمهلكه مرگ و خطرتيرباران همه اين قصه هاي درد ناك و اندوهبار را بخاطر 

  ... . دارد 
مزدور تالش داشتند تا بزعم شان دلباختگان آزادي و عاشقان ميهن را درآن زندان كه وطن فروشان 

ازهستي و هويت ، ازانسانيت و خالقيت عاري بسازند ، بودند كساني كه مرارت روزگار اسارت و ؛ حتا هول از 
رهمت مرگ را به سخريه گرفته هرازگاهي با بلوغ خرد و جان نثاري در تنوير اذهان زنداني هاي گم كرده راه كم

پاي در زنجير داشتند ، اين ) يعني بي پايواز ( مي بستند ويا به ياري آنهاي مي شتافتند كه دور از يار و ياور 
انديشه و توجه بدون درنظرداشت تضاد هاي گوناگون شامل هريك ميگرديد كه بنحوي نيازمند ياري و 

  . دستياري بودند ، البته به استثنأي خود فروخته هاي زبون 
بود  ) ام ، ل ، (  همه تالش براي خدمتگزاري ، تنها مولد تفكر واالي رفقاي چپ انقالبي آراسته با ايده اين

، آنهايي كه منش انساني و مشي آزاديخواهي داشتند ، آنهاي كه خدمت توده هاي بي تاب و توان را دين 
گزاردند و در راه آزادي انسان ازستم خويش ميدانستند ، و آنهاي كه بي هراس دركارزار مبارزه ازخود مايه مي
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آنها در زندان نان ، لباس ، پول ، دارو ، كتاب ، آگاهي و وقت خودرا بيدريغ ... استعمار و استبداد سر مي دادند 
درآن روزگاري ترس و ترور ، » اين يك حقيقت انكارناپذير است ، همه ميدانند « با نيازمندان قسمت ميكردند ، 

چاكران سوسيال امپرياليزم ازهرسايه اي هراس داشتند ، و هركي را كه بو مي بردند . بود هيچ كسي مصون ن
بنحوي درتضاد با آنها قرار دارند ، و درفش مبارزه را بخاطر رهايي وطن شان از چنگال اشغالگران تزاري بلند 

اني نمودن اطفال خردسال تا كرده اند به تير و زنجير مي بستند ، آن وجدان مرده هاي بي شرم ، حتا از زند
 اعم ازمرد و زن عار نداشتند ، يقين دارم كساني درجمع زنداني ،پيرمردان ازپاي افتاده ، بيماران هميشه دردمند

قاري شفيع باشنده شاه شهيد را كه از هردو چشم نابينا بود ، از ... . ها مرد نابينا و مرد جذامي را هم ديده اند 
  ... . ه بودند  ، همچنان مرد ميان سال جذامي را از بهسود مكتب نابينايان آورد

اين مرد ستمديده در بالك دوم منزل دوم مقابل اتاق نام نهاد محصلين در يك خالء كوچك كنار دروازه 
متاسفانه نام آن مرد و شماره ( دخولي وينگ در طبقه پائين يك چپركت شب و روز پر از دردش را ميگذرانيد 

او به دليل بيماري اش آدم گوشه گير ، كم حرف و هميشه تنها بود ، او هيچ هم صحبت ) م نمي آيد اتاق بخاطر
اتهام عمر پرادبارش را در زندان پلچرخي سپري  به كدام  ، آشنا يا پايواز نداشت ، ما نمي دانستيم كه او 

  ! مينمود ؟
ي دستش كج ، ناخن ها و ابروهايش مرض مدهش جذام نصف روي اورا چون خوره خورده بود ، انگشت ها

ريخته بود ، آن مرد برباد شده قواره شبيه به شير را پيدا كرده بود ، او چهره اش را از ديد ديگران با دستمال 
  . مي پوشانيد 

رفقا گاهي نظر به توان ، پولي ، خوراكي ، چيزي ، مقابلش ميگذاشتند كه با يك تشكر دردانگيز ازعقب 
  .گاه هاي پرازسپاس پذيرفته ميشد  همان دستمال ون

وضع اسفبار آن  زنداني مريض قلب رقيق و انساندوست رفيق توخي را بيشتر بدرد مياورد ، اين رفيق مبارز 
( و مشكل ؛ بارها توسط خانم و همسنگر انقالبي اش ، رفيق رحيمه توخي شاعر و نويسنده  با قبول هر خطر

اين .  براي آن مرد دارو و دوا ميخواست و بر روي چپركت اش ميگذاشت )خاطرات دردناك هشت سال پايوازي 
اين خاطره با تماميت وضع دردناكش يك شيريني خفيفي هم ... . محبت ها سوا از معاونت هاي ديگر بود 

داشت ، همه ميدانند جذام يك مرض ساري و مهلك است ، درجوامع ديگر جذامي ها را از اجتماع مردم جدا 
 درساحات مشخص كه به اين منظور اختصاص داده ميشود ، نگهداري كرده تحت مراقبت ميگيرند ؛ نموده و

مگر پرچمداران دشمن خلق ، اين جانيان مزدور ، آن آدم جذامي را هم در محدوده تنگ زندان با ديگران 
  !!همزنجير ساخته بودند ، زهي ددمنشي ؟

وز رزم و پيكار براي آزادي ميهن و مردم امانت رفيق توخي كه خون رگ و ضربان قلبش را براي ر
نگهداشته بود ، نمي خواست و آرزو نداشت با مرض جذام بميرد ، من اين حساسيت را ميدانستم ، براي اينكه با 
آن رفيق كمي شوخي كرده باشم و بدانم كه با آن مرد جذامي دست ميدهد يانه ، به آن مرد جذامي با 

يا الزم نمي بيني بخاطر اينهمه كمك كه توخي صاحب برايت  كرده نزدش بروي و  آ": صميميت چنين گفتم 
من .  ، وي حرفم را پذيرفته به طرف چپركت توخي صاحب رفت "با ابراز تشكر دست  توخي صاحب را بفشاري 

بود به به اين فكر بودم  كه وي با رفيق توخي دست  خواهد داد ؛ اما وي كه از مهلك بودن مريضي خود آگاه 
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عوض دست دادن با توخي صاحب  دست خود  را بروي سينه اش گذاشته از رفيق توخي تشكر  كرد ، رفيق 
توخي كه قبالً متوجه صحبت من با آن  زنداني شده و مقصدم را از فرستادن وي به عنوان شوخي باخودش مي 

خي صاحب هم دست به سينه به دانست ، خود را جمع نموده به آخرين قسمت چپركت كشيده بود ، آنگاه تو
بيادر جان ، ضرورت به تشكر ": عنوان احترام متقابل و با فروتني آميخته با مهرباني به مرد جذامي چنين گفت 

ندارد ، مه كدام كار مهمي برايت نكرده ام ، هر كمكي كه از من و رفقاي ما ساخته باشه  برايت  انجام مي دهيم 
  "زنده باشي . 

و تو نميداني كه بخاطر آن رويداد هاي مصيبتبار و مضحك ...  اي از آن روزگاران درد و داغ اين هم خاطره

     .»!  بخندي يا گريه كني ؟
 

 ادامه دارد    

   

  


