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  :ونگي زيست يك تسليمي در زندان   نگاهي كوتاه  به  شيوه  معاشرت  و چگ- 5

  
 "داكتر صاحب "(  اين قلم  به فهم طبي داكتر احمد علي  با ديده احترام نگريسته از همين سبب وي را  

.  را برايش به كار نه مي بردند "صاحب"زندانيان  هيچگاه پسوند شماري از در حالي كه   . مصدا  مي كرد)  
. از جمله انجنير حسين و رحماني صاحب .  صدا مي كرد "  كورك " او را  و كسي هم "... كور "كسي وي را 

  .  صرفنظر مي كردند "صاحب" هم  با گفتن صرفاً داكتر اكتفا نموده از بردن نام وي و پسوند عده اي
ند نفر مپن كه چو به باند رباني  مسعود تعلق داشتند  ؛ مثل مامور جبار لتعدادي از مليشه هاي دولتي ، كه قبالً

 كه يگان مشكل صحي خود را " اصغر"؛ مثل[  جمع و جور كرده بود - ش  ا در دور و پيش-هم قماش خود را 
تا در تقابل با ساير گروپ هاي رقيب ، نيرومندتر  به حساب آيد ] ا احمد علي در ميان مي گذاشتبه آهستگي ب

كه آنرا به  )  "داكتر"(  با گرفتن  پيشوند نامش اين جنايتكاران از وي فقط. ؛ به احمد علي نيم نگاهي داشتند 
مامور جبار  اصالً رعايت  نوعي . شدت اداء مي كردند ، تا آهنگ شان بار تحقير داشته باشد ؛ نام مي بردند 

بگونه  مثال ، زماني كه تلويزيون  روشن نمي شد و .  اش را هم براي  احمد علي قايل نبود بانداحترام به اعضاي 
مثلي اينكه  مدير خود خواه و رشوه خوار يك اداره ، ( به آواز بلند .  روي صفحه آن برفك  مشاهده مي شد يا بر
طوري كه حريفان  اخواني اش هم بشنوند و بفهمند )  آن اداره را مخاطب قرار بدهد "خانه سامان" و يا "برقي"

كجا گم شدي ، بيا كه !   داكتر ": ت  مي گف- كه چپي يي مثل داكتر احمد علي به وي احترام مي گذارد 
   . "تلويزيون خراب شده 

دلچسپي نشان ) ظاهراً ( گلبديني ها و ساير اخواني هاي مكتبي جز خبرها ، به ساير پروگرامهاي تلويزيون 
. روشن كردن و خاموش نمودن و گرد گيري از روي صفحه تلويزيون را احمد علي انجام مي داد . نمي دادند 

 "سرود ملي" بعداز پايان  . وي خودش را مكلف مي ديد كه تلويزيون را به وقت و زمانش روشن نمايدتوگويي
 تازه مقرر شده در دفتر يك رئيس ، مي "خانه سامان" وي با صبر و برده باري يك ،دولت خاين و دست نشانده 

؛ در ال را بروي آن مي كشيد كرد و دستم گذاشت كه سرود ملي پايان يابد ؛ آنگاه تلويزيون را خاموش مي
 با نفرت به اتاق هاي خود بر مي گشتند و منتظر پايان آن سرود خيانت به ميهن نمي ساير زندانيان  حالي كه 

   .شدند
احمد علي .  رفتن و نوبت گرفتن و نشستن ، و يا ايستاده شدن  نزديك منقل ، حوصله بيشتر مي طلبيد 

( وي با  احتياط . رده باري خاصي از خود نشان مي داد چنين حاالت بكه دست پخت با مزه اي داشت ، در
ظرف خالي پخت و پز اش را كه به نوبت ) احتياط از اينكه با زندانيان در جريان  نوبت پخت و پز تصادم نكند 

 رسيد زماني كه نوبتش مي. مي گذاشت  چند بار به آن سر كشي مي كرد ، تا ببيند كه نوبتش رسيده و يا خير 
و متوجه مي شد كه زنداني بعدي منتظر نوبت است تا غذايش را طبخ نمايد و هر چه زودترآن را با هم اتاقي 

اخواني . هايش صرف نمايد ، آنگاه با صداي آرام ، آميخته با صميميت كذايي نوبت اش را به وي تعارف مي كرد 
 ؛ مگر احمد علي در فكر اين بود كه باين شيوه مذكور  به خاطر اين مهرباني ؛ حتا ازوي تشكر هم نمي كرد

وي كه فاقد وزنه  سياسي و انقالبي بود ، .  هم اتاقي هاي آن اخواني را جلب نمايد  مي تواند توجه"حسن نيت"
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 - از هر ساخت و ريخت اجتماعي ( همواره تالش مي ورزيد ، تا براي خود  متحد و يا متحديني ولو گذرا 
  .  ؛ دست و پا  كند ) سياسي كه مي بود 

زماني كه سيم و پلـَك منقل برقي  كدام نقص و عيبي  پيدا مي كرد ، مامور جبار يا رفقايش صدا مي 
و يا اگر تلويزيون تصوير را درست نشان "كجا گم استي ، بي خي كه منقل كار نمي كنه !   داكتر ": كردند  

با يك جهان تأسف كه داكتر هم  بدون  درنگ  در هر جا  . ...نمي داد ، وي را با چنين حرف هاي مي طلبيدند 
آنگاه . " مامور صاحب اينه آمدم":  نزديك آنها مي رساند و مي گفت -  نفس سوخته -  كه مي بود ، خودش را

و يا منقل را مورد بررسي .  آنتن تلويزيون را در جهتي سمت و سو مي داد كه تصوير بر روشني  نمايان گردد 
 اينه مامور صاحب " گزارش مي دادبعد از دستكاري منقل و يا تلويزيون نزد مامور جبار رفته . داد قرار مي 

   .  "تيارش كدم 
، پيش آمد و رويه  شده بود "سبك سنگ " و "سبكسار "و   "دهان پر آب " كه طور معروف احمد علي

 ظاهراً به ديگران  چنين  وانمود مي كرد كه .تحقير آميز آنان را ناديده مي گرفت ، و بر روي خودش نمي آورد 
 -  طبقاتي آنان -  بدون در نظر داشت مواضع سياسي -  ميخواهد براي زندانيان " چپ واقعي"گويا به مثابه يك 

مپن قرار داده بود ، و واو در اصل خودش را در اختيار  امر و نهي اين داره گك و آن داره كگ ل. مفيد واقع شود 
همه اينها  به خاطري بود كه از . ه  و فكاهيات مبتذل ، لبخند رضايت را بر لبان آنان مي نشاند با گفتن لطيف

مپنان و ساير زندانيان كدام صدمه اي متوجه وي نگردد ، و اگر بتواند در موقع لزوم آنان را وجانب حلقات ل
با زيركي مختص به .  تمام سلول ها بود اين شيوه وسياق وي در . "چه بهتر"مخفيانه در تقابل  با ما  قرار بدهد 

خودش ، مناسبات و تناسب قواي فزيكي و جاذبه هاي فردي و سازماني  زندانيان را زير نظر داشت و با دقت آنرا 
 ارزيابي مي كرد ، خودش را در معرض امر و  و متشكلترمي پائيد و محابسه مي نمود ؛ آنگاه آناني را كه قويتر

 از امر و نهي -در اصل آنان را به همچون لذت بردن ها . د ، تا از تحكم بااليش لذت ببرند نهي شان قرار ميدا
  اش را به بخشي از پليد ترين "خدمات انساني"بدين نهج گويا .  عادت ميداد - آميخته با تحقير خودش 

از آنها نفرت پنهاني  بخصوص با طيف  چپ انقالبي كه - رسوبات طبقات اجتماعي عرضه مي كرد ، تا به سايرين 
  . كه وي كسي نيست كه در حالت تجريد قرارش بدهند بفهماندداشت ؛ 

احمد علي ، فضل رحيم ،  فضل كريم ، حكيم توانا و معلم حفيظ را اكثريت زندانيان با نگاه هاي نفرتبار 
ـُتسليم شدگان هرزه كردار. مي نگريستند و از معاشرت با آنها اجتناب مي ورزيدند   هر زماني كه بر ك روح سب

روي پرده تلويزيون ظاهر مي شدند رگباري از داو و دشنام ؛ كتره و كنايه ؛ حتا جمالت ركيك كوچه و پس 
  .كوچه ها بر سرشان  مي باريد 

هنوز تبصره و گفتگو پيرامون جنگ و آشتي داخل سلول ما ، ميان زندانيان  كوته قفلي هاي دهليز سمت 
د  كه روزي  احمد علي در حاليكه  از دو طرف ديگ داغ غذاي طبخ شده  محكم گرفته  شمال و جنوب گرم بو

بعد از اينكه . بود ، با سر وصدا وارد سلول ما شد ، تا ديگران را متوجه نزديكي اش با سرمعلم صاحب نمايد 
سرمعلم صاحب  ":  ت سالم داد ، با صداي بلند طوري كه زندانيان  قرب و جوار سلول ما هم بشنوند ، چنين گف

بعد از آن تاريخ به اتاق ما مي آمد و مدتي مي نشست و  . "اين را آوردم كه هر چهار ما با هم يكجا بخوريم 
گاهگاهي غذاي طبخ شده اش را به داخل سلول ما مي آورد  و از ما  تقا ضا مي كرد آن  را . صحبت مي نمود 
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. وي را مهمان  كنيم ) متقابالً ( به توافق رسيديم كه ما هم  سرمعلم صاحب و من . با وي يكجا صرف نمايم 
سرمعلم صاحب با  وجوديكه بعد از آشتي با وي روابط گرم و صميمانه اي بر . چنانچه اين كار را انجام داديم 

در  توخي  صاحب  نظرم ":  با  احتياط و به آهستگي چنين گفت وقتي  كه وي در اتاق نبود ، .قرار كرده  بود 
او آدم . چيز هايي كه  در موردش گفته ام كامالً درست است . مورد  احمد علي هيچ تغيير نكرده است 

من فكر ميكنم . خطرناكي است ؛ اگر با او آشتي كردم و لطف خوش مي كنم ، اين يك  مسئله جداگانه است 
توخي . اي خود را صرف كرده مي توانيم اين بهتر است ؛ زيرا با اطمينان  غذ. بياكه  او را همكاسه خود بسازيم 

صاحب شما اينرا ميدانيد  كه وي داكتر است  مي تواند به تدريج در غذاي ما موادي را مخلوط كند  كه به 
بخشي از بدن ما صدمه وارد نمايد ، از همين سبب چه بهتر كه  وي را همكاسه  و هم دسترخوان خود بسازيم 

  .در باره اش بيشترفكر كنيم . گفتم خوب است  در جواب سرمعلم صاحب " ... .
به خاطرم نمانده چند و يا چندين روز  از خواست سرمعلم صاحب مبني بر همكاسه شدن ما با احمد علي 

 كه - احمد علي . سپري شده بود كه  سرمعلم صاحب به تنهائي تصميم گرفت تا با احمد علي  همكاسه شود 
 غذا صرف  شده  ودر درون سلول مابا سر معلم صاحب همكاسه -وابيد شب را در اتاق رحماني صاحب مي خ

كار پخت و پز يك دسترخوان را احمد علي . من و قاضي صاحب راتب با هم يكجا  غذا مي خورديم . مي كردند 
  .انجام مي داد و از ديگرش را من به عهده داشتم 

فشاء كرد ، خود ، قلباً ناراحت به نظر مي رسيد  هاي  احمد علي را ا" شهكار"بعد از اينكه  سرمعلم صاحب 
؛ مگر طنين كتره و كنايه زندانيان ؛  بخصوص خادي ها  ، چون نيش گاو زنبور هاي از سطح كثافات برخاسته ، 

 پيش از برخورد با ،او كه از ناحيه ضرب و شتم توسط  زندانيان . بر جان و روان احمد علي  فرو مي رفت 
 گفتن طنز و فكاهيات  احساس ترس و خطر مي نمود ، پاد زهر آنهمه نيش زهر آلود را درسرمعلم صاحب  هم 

 هاي اخواني مي "داره گك " در برابر  ومجيز گوئي هاي خنده برانگيز فروتني هاي مضحكو بازاري و مبتذل
  . ديد ، تا ساير زندانيان 

 خواهيم ديد  ، اگر اين جمله را بشكافيم ."كرد   خوب درآمد  مي": احمد علي  به گفته سر معلم صاحب 
كه احمد علي افراد و اشخاص ناشناس را در زندان ، با سخنان شيرين ، ابراز ارادت كذايي ، پرس و پال بي مورد  
از صحت و سالمت اشخاص و گفتن فكاهيات مبتذل و لطيفه هاي مضحك و قصه هاي راست و دروغ و خنده بر 

وي اميال سركوب شده ، آرزو هاي . مپنانه متمايل به سخن زدن با خود مي ساخت انگيز و مشاطه گري هاي لو
و ضربه هاي  ها بر آورده نشده ، عقده هاي رواني ، خشم ، نفرت ، پرخاشگري ، تجربيات ناكام  در بسا رشته 

اه  با لطيفه ها و طنز خود را ناخود آگ.... رواني ناخوشايند ، تحقير ها ، حسد و كينه و ميل به  تهديد و تخريب و
هايي نشان مي داد كه  همين نوع مزاح ها  در واقع  نوعي تخليه هيجانات و اضطرابات ناشي از پيكره هاي 

شمول ترسي بود كه بدان اشاره شده ؛ ولي از منظر آسيب شناسي رواني درست مثل استفراغي ه تذكار يافته ب
شد  ؛ اما دوباره و ده باره و صد باره آنرا  با آلودگي بيشتر مي ماند كه وي به بيرون مي  ريخت و خالي مي 

  .  د و همواره دنبال تغذيه مسموم  و بيمار گونه بود يسرمي كش
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  :  كين توزي و نفرتي كه به دوستي و صميميت انجاميد -6

  
 بيني حصار وب به كدام تنظيمي كه نفوذ فراوان در مناطقسدر سلول آخري ، جواني  شجاع  و مغرور ، من

وي كه قد متوسط  و اندام ورزيده اي داشت ، با هيچ كسي در . اك كابل داشت ، زنداني بود ه، شيوه كي و س
از قرائن چنين استنباط مي شد كه مي خواست به تنهايي بيست سال حبس . ارتباط و همدستي قرار نداشت 

 هم اتاق و همكاسه بود ؛ مگر از ارتباط وي با بلكااك هاين جوان ساده با يك تن باشنده س. اش را سپري نمايد 
مپن هاي وخود بوده ، به تنهايي درتقابل با له اين جوان كامالً متكي ب. اطالعات زندان چيزي نمي دانست 

در همين (مپن هاي حزب اسالمي گلبدين وو ل)  ؛ مثل مامور جبار و دسته اش ( مسعود - مليشه شده  رباني 
 با وي ؛ اجتناب ي جالب اين بود كه  هر دو گروپ از  تقابل و در گيري مستقيم و رويا رو.قرار داشت ) دهليز

 كه برطبق گفته خودش آن شخص با - احمد علي بسيار تالش داشت  تا از طريق هم اتاقي ظاهر. مي ورزيدند 
  .  با وي نزديك شود - قومنداني زندان ارتباط داشت 

 با من رو برو مي شد ، رنگش از شدت خشم و يا نفرت ، بيدرنگ زمانيكه ظاهر با هر يك ما ؛ بخصوص
  با من طرف شود ، و  در مورد اينكه ما چرا ياما جرأت اين كار  را در خود نمي ديد كه رويا رو. تغيير مي كرد 

 گاهگاهي كه در غياب ما  تبليغات تحريك آميز از طرف اخوان مكتبي شدت. نماز نمي خوانيم  چيزي  بگويد 
، بيشتر اختيار مي كرد ، و دامنه تبليغ آنان گسترده تر مي شد ، آنگاه  اين جوان  بعد از پايان نماز و دعا و نياز 
: با آوازي لرزان ، قسمي كه ما در داخل اتاق خود كه در دو متري وي قرار داشتيم ، بشنويم ، چنين مي  گفت 

دراين تحريكات ، گلبديني . ام اش را يكي دوبار تكرار مي كرد  فقط همين جمله ناتم ."...  اِي بي نماز ها ره "
خود اين جنايتكاران خود فروخته  توان  مقابله و جر و بحث با هيچ يك ، دراصل . وان داشتند اها سهم فر

) ولو كه آن چپ انقالبي ؛ حتا در يك سلول چهار صد نفره  تنها مي بود ( ازمنسوبين  طيف چپ انقالبي را 
ند ؛ ولي همواره در فكر اين بودند كه آدم هاي احساساتي ، نترس ، ساده انديش و متعصب را بيابند و نداشت

  .  قرار بدهند ماآنان را در تقابل با 
درآخرين . چند باري بود كه ظاهر در پايان نماز چاشت ، همين جمله را در مقابل سلول ما تكرار مي كرد 

اينجا پاي حيثيت  .  بي حوصله شده بودم ، آنرا مصاف و رويا روي تلقي كردم باري كه از شنيدن جمله اش كامالً
چپ انقالبي در جبهه فرهنگي در ميان بود ، آنهم با رذيل ترين خود فروخته هاي جنگ مقاومت كه وي به 

 همين از.  عمل مي كرد ؛ نبايد عقب نشيني مي شد -  خود آگاه و يا ناخود آگاه - تحريكات غير مستقيم آنان 
كه  از زبان  اين ( رو تصميم گرفتم تا به نوعي جواب اعتراض توهين آميز اين طيف پليد و ضد روشنايي را  

و هرگاه ضرورت افتد با  برخورد فزيكي معضله راحل نمايم كه . بدهم )  جوان ساده انديش  طنين انداز مي شد 
از همين سبب پيش از نماز به رحماني صاحب . يه درسي باشد به ساير اخواني هاي توطئه گر و اجيران فروما

  .فكرت باشد كه امروز در برابر ظاهر قاطعانه عكس العمل نشان مي دهم : گفتم 
بايد يادآوري نمايم كه مريضي ماگرين و نقرص كه هر دو را تحت كنترول داشتم ، مانع ورزش روزانه ام 

 مي كرد ، پياده ءمنظم روزانه كه يك ساعت را احتوادرطول مدت زندان عالوه بر ورزش . شده نمي توانست 
 ورزش پياده روي كه جزء عادت ام در خارج زندان شده بود ، به طور دايم به دويدن و . [روي هم مي كردم 
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  پياده روي مي -   البته به وقفه ها -  ساعت 4  و يا 3بعضي از روز ها  ؛  ] .  در زندان مي پرداختم اخيرالذكر
هرگاه در (  متر 3 در 4ر طول دهليز ها ، به دور قفس ها ، و در محدوده كوته قفلي هايي با مساحت د. كردم 

و در شرايطي كه با چهار همزنجير در كوته . رفت و برگشت مي نمودم ) سلول چپركت مي بود و يا نمي بود 
، تا  از انديشيدن به زندان در جريان ورزش كم و بيش موفق شده بودم . قفلي مي بودم ، جا بجا مي دويدم 

خستگي بعد از پايان ورزش روزانه مي توانست باالي . وفشار هاي گوناگون و طاقت فرساي آن خود داري نمايم 
  .   خواب شبانه ام اثر مثبت داشته باشد 

ي سپورتي از اينرو  كرمچ هايم را به پا كردم و برزو. من توان تقابل فزيكي با اين جوان را در خود مي ديدم 
آنگاه در .  به روز هاي تفريح مي پوشيدم و در صحن بالك با رفقا يكجا مي دويدم ، پوشيدم "1بالك"را كه در 

ما در جريان هر وقت نماز ، بر روي دروازه سلول پرده انداخته ، ( پشت دروازه سلول به انتظار پايان نماز ماندم 
  اي بي ": و ختم دعا ، به مجردي كه آواز ظاهر را شنيدم كه گفت بعد از پايان نماز ) . آن را بسته مي كرديم 

درنگ را الزم نديده ، در وازه سلول را با شتاب ، طوري باز كردم كه ... ] اين بي نماز ها را  . [ "...نماز ها ره 
بودند د شان صداي آن در دهليز پيچيد و زندانياني كه بر روي جاي نماز هايشان نشسته مشغول ختم دعا و اورا

نگاه ستيزه جويم را  دريكدم به چشمان نفرت بار و خشماگين . ، حيرت زده متوجه سر و وضع من گرديدند 
اين جوان لجوج كه انتظار چنين واكنشي را هرگز از من نداشت ، طوري متمركز ساختم ، توگويي لحظه اي بعد 

ديد بالنده و مترقي و خادم انسان دردمند ،  يك سو از[ در تقابل و تصادم دو ديد . به وي حمله ور خواهم شد 
سر ] و در سوي ديگر ؛ ديد متحجر وسنگ شده و در خدمت رقيت و بندگي روان آدمي كمر بسته ، و ستمكش 

تغييري در . انجام ديد بالنده اثر مطلوب اش را بر جوان مغرور، احساساتي ، ساده انديش و بي پيرايه  گذاشت 
لحظاتي چند در چشم ستيزه جويم كه درياي از خشم وخون انسان مترقي و تحول طلب در . رنگش پديدار شد 

آن مي جوشيد ، نگريسته آنگاه متوجه وخامت اوضاع شده جاي نمازش را از روي زمين برداشته به اتاق اش 
خورد را بازيركي خطر بر -  اين جبون ترين كسي كه تا آن وقت در زندان ديده بودم - احمد علي . رفت 

درست  مثل برخوردي كه رحماني صاحب با يك [  از صحنه خودش را كنار كشيده بود  ،محاسبه كرده بود
  ...  ] .  از معركه كنار كشيده  بود و" دليرانه " داشت و احمد علي خودش را... گلبديني در بالك 

 به اتاق اًه اي خود داري نموده راسبعد از اين فراخوان به مصاف ، ظاهر بعد از ختم نماز از گفتن چنين جمل
در اين رويا رويي قاضي صاحب و انجنير حسين و همكاسه هايش در صف نمازگزاران قرار . اش مي رفت 

  .تنها رفيق قادرخان و رفيق رحماني ، من و احمد علي در صف بي نمازان قرار گرفته بوديم و بس . داشتند 
كه احتمال رويا ) تحريكات  اخوان مكتبي بر ضد بي نمازان ( سرمعلم صاحب درچنين حاالت و اوضاع  

ي و خطر تصادم مي رفت ، فقط يكي يا دو بار دچار آشفته فكري شده به دهليز بر آمده  خودش را در صف يرو
  .نماز گزاران جابجا كرده بود ؛ مگر به زودي متوجه اشتباه خود شده ، ديگر به نماز ايستاده نشد 

صاحب راتب  هم اتاقي ما شد ، در هنگام نماز بي درنگ  ما را ترك گفته در پهلو  و يا در  زماني كه قاضي 
پيشروي ظاهر در صف نماز گزاران مي ايستاد ، تازماني كه به طبقه سوم نزد رفقاي خود رفت ؛ حتا يك وقت 

  . هم ، نمازش را ترك نكرد 
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او به طور مطلق  نه تنها در . اشتراك نمي كرد  قاضي صاحب در بحث هايي كه در داخل اتاق باز مي شد ، 
شايد اگر در ميان رفقايش مي بود  . داخل سلول ما ؛ بلكه در تمام دهليز  خودش را بيگانه احساس مي كرد 

وي  به نسبت مريض صعب العالج كه عايد حالش بود ، هميشه . خودش را اينقدر بيگانه احساس نمي كرد 
كسي نديده  و نشنيده بود كه قاضي صاحب به عنوان كمك به كدام  .  خود داشت مقدار زياد ادويه  در نزد

من گفت كه از ه كامالً به خاطر دارم كه يكبار احمد علي ب. زنداني مريض ؛ حتا يك قرص دواي مسكن بدهد 
گر قاضي قاضي صاحب فالن مسكن را كه نزد شما نبود ، خواستم تا آنرا به يك زنداني كه مريض است بدهم ؛ م

  . صاحب از دادن دوا برايم خود داري نمود 
احمد علي بار بار از من دوا مي گرفت و آنرا به مريضان مورد نظرش ؛ يعني زندانيان قواي مليشه ، 

زماني كه  به اين عملكرد موذيانه اش پي بردم  با بهانه اي از دادن .  بودند ؛ مي داد تشيعبخصوص  به آناني كه 
من افزونتر گرديد ه خود داري نمودم ، كه از اين سبب هم كينه پنهاني اش نسبت ب اش  ان مليشه مريضدوا به 

از آن تاريخ به بعد ، ادويه اي را كه بايد به افراد مورد نظرش مي داد ؛ به سهولت از داكتر ( ... ) ة بر طبق گفت. 
  .  دست مي آورد ه زندان ب

 را با تمام كجراهه و  تكامله سنگين مكان نهاده راه  پر نشيب و فراززمان پشتواره سنگين تكامل را بر عراد
تيغ  عراده هاي گردنده روز هاي طوالني زندان استعمار با تمام  درد و داغ اش  بر روي . بيراهه اش مي پيمود 

ني ي ما را به زنجير شب هاي طوالاپوست و گوشت ما كشيده مي شد ، آنگاه جسم و روح پارچه پارچه شده 
  . مي بست ، تا در روز ديگر آنرا تحويل گرفته كار هميشگي اش را با بيرحمي از سر گيرد ) اواخر ماه جوزا (

 انتقام خون -  مثل من - در يكي از همين شبهاي گرم كه برخي زندانيان به خواب رفته و شماري ديگر 
سلول ما   ةبرابر دروازحمد علي دري شانرا از خسك هاي زندان مي گرفتند ، سر و كله ااهاي مكيده شده 

 "من گفت كه ه پيشتر هم اتاقي ظاهر ب! توخي صاحب « :  گفت "مهرباني"او مرا بيرون خواسته با . نمايان شد 
ش ي ا اگر كدام دواي داشته باشي برايم بده كه آنرا به ظاهر بدهم ، تا سردرد ،ظاهر به شدت سردرد است

بكس حلبي خود را باز نموده  مسكن مورد . » توانيم به او كمك كنيم  همين وقتش است مي  . "خوب شود 
ظاهر به هم اتاقي اش گفت كه هيچ گونه مسكن . او آنرا گرفته به هم اتاقي ظاهر داد . نظرش  را به وي دادم 
را به  هم اتاقي اش خواسته او . اگر يك  دانه ليمو بخورد سردردي اش خوب مي شود . وي را خوب نمي سازد 

 رحيمه در هر پايوازي مقداري -  با آنكه ليمو كم پيدا و قيمت است -  احمد علي خبر داشت. احمد علي رساند  
 من ليمو ها را در البالي برگ ها پيچانده در درون مرتبان .ليموي تازه را در بين برگ گذاشته برايم مي آورد 

 ؛ زيرا در ليمو مادة هست كه از فاسد اب نمي شد روز ليمو ها خر20 – 15كوچك شيشه اي مي گذاشتم تا 
من . ي ظاهر را  با من در ميان گذاشت ا  ، از همين سبب  خواسته  جلوگيري مي كنددر كوتاه مدتشدنش 

فرداي آن ، هم اتاقي ظاهر به احمد .  آنرا به هم اتاقي ظاهر داد احمد علي. دو  دانه ليموي آبدار برايش دادم 
 سردردي  ظاهر خوب شده ؛ مگر به ظاهر نگفته بود كه ليمو ها را از كدام اتاق دستياب كرده علي خبر داد كه

احمد علي باز . مدتي بعد ، بارديگر هم اتاقي ظاهر نزد  احمد علي آمده در خواست يك دانه ليمو كرد . است 
ه اتاق ظاهر رفته از وي من به وي گفتم كه اين بار خودش  ب. هم از من خواست كه براي ظاهر ليمو بدهم 

عيادت كرده ، ليمو را برايش بدهد ؛ همچنان وانمود سازد كه توخي از سردردي تو خبر شده قبالً دواي مسكن 



چرخيخاطـرات زنـدان  پل                                            

يـكبير توخ                                  سوم جلـد                                                        

 

 

 

 
 

   

 

 

8 

احمد علي ظاهراً پذيرفت كه چنين خواهد كرد ؛ . با ليمو و حاال هم  اين دو دانه ليمو را برايت فرستاده است 
ود كرد كه گويا در هر دو بار ليمو هاي تازه و دواي مسكن از شخص مگر وي نزد ظاهر كه رفت  قسمي وانم

در شب هاي بعدي چند بار ديگر احمد علي از . خودش بوده كه چنين سخاوتمندانه آنرا براي وي آورده است 
 معلوم نبود اين جوان قوي( گرفت و آنرا به ظاهر داد  ... و) ضد اسهال ( من ليمو و تابليت هاي انتي دياري 

و پاي شناسايي استاد . و بدينگونه با وي خودش را نزديك ساخت ) ؟ !هيكل چرا مشكل معده پيدا ميكرد 
 ظاهر بود و تمام اهالي آن منطقه به وي و فاميلش احترام خاصي داشتند ة كه از قري- مسجدي زنده ياد را هم 

ب از دوستان نزديك ظاهر بوده او هم آنگاه از طريق   ظاهر خبر شد كه برادر مسجدي صاح.  به ميان كشيد - 
احمد علي ادعا مي كرد كه در خانه مسجدي زنده ياد . در منزل سوم و يا دوم همين بالك زنداني مي  باشد 

از همين سبب هم  ، ظاهر با  وي سر صحبت را باز نموده را جع به وضع زندگي خود و .  رفت و آمد داشت 
احمد علي در پي آن بود تا برادر زنده ياد مسجدي به دهليز ما بيايد . ود مادرش چيز هاي به احمد علي گفته ب

  . و به ما بگويد كه احمد علي استاد مسجدي را مي شناخت و به خانه آنان رفت و آمد داشت 
در يكي از روز هايي كه ظاهر نزديك منقل نشسته منتظر نوبت بود ، من هم براي آنكه نوبت اتاق ما نزديك  

اين جوان . فاصله ميان من و او كمتر از يك متر بود .  ، بر روي زمين نشستم و به ديوار تكيه دادم شده بود
. نفرتش از بي نمازان به اوج خود رسيده بود . طرف رحماني صاحب مي ديد ه  نه به طرف من و نه ب ،مستقيماً

 احمد علي اندكي وضع از ليمو و دوا  گرفتن . حاال وقت اش رسيده  بود تا اين نفرت بر ضد خود تبديل  شود 
متوجه شدم كاسه پالستيكي او به نزديك منقل برقي . نوبت اتاق ما بعد از نوبت او بود . او را تغيير داده بود 

؛ كاسه پالستيكي وي را چملـُك خواهد كرد ،  حرارت  ،گذاشته شده ، فكر كردم تا ديگ روي منقل پخته شود
طرف وي نگاه كنم ، كاسه ه از همين سبب بدون آنكه ب. خته در فضاء خواهد پيچيد دود و بوي پالستيك  سو

او فكر كرد كه من نوبتش را مي گيرم و يا فكر كرد كه با . اش را از نزديك منقل برداشته دور تر از آن گذاشتم 
ايد در فكر آن شد ش. شدت سفيد شد ه ، رنگ اش ب... با وي  برخورد كنم  خواهم  جا بجا كردن كاسه اش مي

شايد هم ، آن روزي به خاطرش خطور كرد كه بعد از نماز . كه با كدام كلمه و يا با كدام جمله اي اعتراض كند 
 ، من دروازه كوته قفلي را با شتاب  باز كرده  نگاه  بر "...  اي بي نماز هاره "چاشت به  مجردي كه گفت 

من بدون آنكه به طرف رويش ببينم ، با لحني كه غفلت اش ، هر حال  در .... افروخته ام را به چشم اش دوختم 
 كاسه نزديك منقل بود برداشتمش كه نسوزد و دهليز را بوي ": را نمايان مي ساخت ، با آرامي برايش گفتم 

 كه مي پنداشت من پي بهانه اي هستم تا با  او  برخورد نمايم ، از شنيدن جمله ام احساس ظاهر . " هنگير
 از ادامهنخواستم كه سكوت  . " آن "رامش به وي دست داد ، و با آهستگي تائيدش را اين چنين بيان كرد  آ

 بي درنگ با  -  تداوم  صحبت را باوي درنظر گرفته - از همين سبب  . جلوگيري نمايدنخستين گپ و گفت ما 
لحظه  با تعجب . " چطور است سر دردي ات ":  نوع دلسوزي صادقانه كه آميخته با مهرباني بود ، به وي گفتم 

 ليمو هايي كه توسط داكتر صاحب احمد ":  بدون وقفه اضافه كردم  ." خوب شده ": به طرفم ديده گفت اي 
بعد از مكث كوتاهي . خطوط  تعجب بر چهره اش  نشست بار ديگر .  " فايده كرد ياني  ،علي برايت روان كردم

تا زماني كه ليمو !  بلي ": با نرمي و مالطفت سوالش را اينطور پاسخ گفتم  . "   ليمو ها از شما بود ؟": پرسيد 
 برادرم و خانمش هر دو داكترطب. تازه در بازار پيدا مي شود ، خانمم آنرا مي خرد و با خود به زندان مي آورد 
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دوايي را كه به دست داكتر صاحب . هميشه برايم دوا روان مي كنند . هستند و در آلمان زندگي مي كنند 
 به خاصيت دوا مي فهمد  ،خانمم نرس است.  تأثير خوب دارد . ساخت آلمان است  ،احمد علي برايت فرستادم

 داكتر گفت كه مسجدي شهيد از ":  داشت آنگاه به آرامي و اندكي احتياط اظهار. چهره اش باز و باز تر شد  . "
 ، ظاهر "...  داكترصاحب احمدعلي مربوط به سازمان پيكار است ": در جوابش گفتم  . "رفقاي نزديكش است 

  همان سازماني كه افراد آن در زندان به دولت  خط ": با عجله و دلواپسي داخل صحبت شده اظهار داشت 
بعداً  در مورد نفوذ خاد در درون  . " درست است ": گفتم  . "انشان ميدهنددادند و در تلويزيون هر وقت نش

همينطور درمورد . سازمان پيكار و تسليمي آنها  زير نام  رهبران سازمان پيكار كم و بيش برايش معلومات دادم 
ا دولت  حاضر نشدند ب اعضاي كميتة مركزي ما و از اينكه [" ساوو "سمت سياسي مسجدي صاحب و اعضاي 

و بدنبال آن در مورد . ، طور فشرده صحبت كردم  ] تمام شان  اعدام شدند  ، مذاكره كنند و تسليم  شوند
و   ارهبران شهيد ساما در پنجره چپ ؛ هكذا در مورد  مقاومت و شهادت اعضاي سازمان هاي اخگر و سرخ

 بعد از تجاوز شوروي گرفتار شدند ، و بعد دسته پيشرو  و ساير شعله اي هايي كه در دوران تره كي و امين ، و
در جريان صحبت باالي شعله . از شكنجه هاي وحشيانه به شهادت رسيدند ، طور مختصر برايش توضيح دادم 

اي ها ، از گره دو ابرو و تمركز چشمانش به يك نقطه ، استنباط مي شد كه با عالقمندي ، مبارزه و جانبازي ، 
. با دقت دنبال مي كند  را اومت و شهامت شعله اي ها  در برابر روس ها و مزدوران اش فداكاري و استواري ، مق

به غير از . قبل از اينكه با من صحبت نمايد ، به احمد علي گفته بود كه در داخل كابل تكسي راني مي كرد [ 
... .  وشتي دچار شده نمي داند بعد از دستگيري وي مادر پيرش  به چه سرن. يك مادر پير كسي ديگر ندارد 

   ]؟! احمد علي در زمينه رساندن احوال وي به مادرش وعده هاي داده بود 
 هاي اخوان )دهاره (داره. وي با اصرار زياد نوبتش را براي اتاق ما داد . هر رو ، نوبت پخت و پزش رسيد ه  ب

طوري كه  هم اتاقي رحماني  . ه بودند كه دزدانه  ما را زير نظر داشتند از نزديكي اين جوان با من  متحير شد
 گلبديني ها ، چند بار سر خود را از اتاق هاي   توخي صاحب" : به من گفت اًصاحب متوجه اين مسئله شده بعد

   .  "شان بيرون كرده ، به طرف شما مي ديدند 
هم باوي صميمانه  من. اين جوان از آن روز به بعد ، در دهليز ، به مجردي كه مرا مي ديد ، سالم مي داد 

  به برادر مسجدي شهيد در منزل ": يكي از روز ها كه مرا ديد ؛ گفت . سالم و عليك و جور بخيري مي كردم 
   . "پائين  احوال دادم كه  توخي صاحب و رحماني صاحب و داكترصاحب در منزل باال بامن يكجا استند

كه قد ) مسجدي (  ؛ يعني زنده ياد  هدايت ستان افغانمدتي  بعد برادر يك تن از اسطوره هاي مقاومت
احمد علي كه همواره ادعا مي كرد در خانه مسجدي  صاحب رفت و آمد داشت ، . بلند داشت ، به منزل ما آمد 

به مجردي كه خود . در پي آن من كه قبالً او را نديده بودم  باوي احوال پرسي كردم . با وي جور بخيري نمود 
 در خانه ما بود ، بار دوم با  صميميت اغلباً و از برادر شهيدش ياد آوري نمودم كه در دوره اختفا را معرفي نمودم

آنگاه  مدتي با ظاهر . و گرمجوشي با من بغل كشي و روبوسي نموده از صحت خانمم رحيمه و اوالد  ها پرسيد 
شتاب ترك كرد ، تا سربازان متوجه بعد از پايان صحبت دهليز را با . در سلول اش نشسته به گفتگو پرداخت 

آمدنش به اين منزل نشوند ؛ اگر سر بازان مي فهميدند ، آمدن و رفتن  زنداني را از يك منزل به منزل ديگر 
ناديده مي گرفتند ؛ زيرا كه سياست  خلقي هاي وحشي در اوايل همين  بود كه سربازان چنين رفت و آمد ها را 
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. قت بيرون رفتن و تفريح و هوا خوري و يا رفتن به كانتين را بهم ديگر مي گفتند زندانيان و. ناديده بگيرند 
در واقعيت امر از اين . رفت و برگشت از يك اتاق به اتاق ديگر را طوري عيار مي كردند تا سربازان متوجه نشوند 

  . ي  ديد و واديد ها بيشتر خلقي ها و اعضاي مخفي خاد  نفع مي بردند تا زندانيان واقع
.  دو سه روز بعد از رفتن برادر زنده ياد مسجدي ، ظاهر با دعوت غير منتظره اش مرا دچار تعجب نمود 

 توخي صاحب امروز چاشت ":  درآن روز ، زماني كه در دهليز مرا ديد ، بعد از سالم و عليك چنين گفت
خودت بيا در اتاق ما در ، جان  هيچ تكليف نكش ظاهر ": با صميميت تشكر كرده گفتم  . "مهمانم استي 

.  حالي باشه ، باز مي آيم ": ت در جوابم چنين گفت يبا صميم. "همان جا همه با هم يكجا نان مي خوريم 
كار . چاشت كه نزديك شد ، نوبت پخت و پزش رسيد . با تشكر موافقه كردم  . "امروز خو خودت مهمانم استي 

 ": ، گفت  دربرابر دروازه اتاق ما ايستاده شد و بعد از سالم به هم اتاقي هاآشپزي اش را كه  تمام كرد ، آنگاه  
 اينه  اينجه مي ": از جايم برخاسته مي خواستم به اتاقش داخل شوم ، گفت . "توخي صاحب  نانه تيار كرديم 

ز كمي دور تر از  پيش از اينكه  ديگ پخته شده  اش را آماده كند ، شال پشمي خود را بر روي دهلي."نشينيم  
وي بدون مالحظه كاري و بدون . از من خواست تا در همان جا نشسته باوي  نان  بخورم . منقل پهن كرده بود 

ذره اي هراس از گروپ هاي اخوان مكتبي و مامور جبار و داره اش ، عامدانه  خواست  غذا خوردنش را در يك 
 ، بخصوص  داره گك هاي اخواني كه با وي كينه مي ورزيدند ؛  در مركز ديد ساير زندانيان" كافر"ي نكاسه با م

  .قرار بدهد اما جرأت رويا روي و تقابل با وي را نداشتند ؛ 
 و با چنين حركت شجاعانه و كم نظير   . غذايي را كه با دست خود طبخ نموده بود با من صرف نمودظاهر

كه  صميميت آميخته با احترام وي نسبت به طيف چناني . دوستي اش را با  طيف چپ انقالبي اعالم داشت 
بعد ها شنيده شد كه اين جنايت پيشگان خود فروخته ( چپ  مايه تعجب و تبصره  اخواني هاي مكتبي گرديد  

به خاطر آمدن برادر مسجدي صاحب به اتاق ظاهر و غذا خوردنش با من ، وي را به هواداران جريان شعله 
  ) .نسبت  داده بودند 

[ هر صورت  عوامل اساسيي كه  اين تضاد ؛ يعني كين و نفرت را از طريق تبديل پديده بر ضد خودش  در
حل نمود ؛ همانا پايداري در موضع ضد اخوان مكتبي ؛ ثبات و استقامت دريك مبارزه ] دوستي و صميميت 

؛ هويت تثبيت شده  ريض و م بي پايواز ،ت عحاد فرهنگي با اسالم سياسي ؛ اشكال كمك به زندانيان بي بضا
به طور مثال مسجدي صاحب و برادرش در ( چپ انقالبي در خارج از زندان و در جبهات جنگ مقاومت  

؛ شهامت و استواري بي نظير زندانيان  شعله اي زماني ) حومه كابل نفوذ فراوان داشتند جنگ مقاومت جبهات 
قالبي در بررسي و ارزيابي مسايل و رخداد هاي سياسي كه به پيشواز مرگ مي شتافتند ؛ فهم و درايت  چپ ان

ملي و بين المللي ؛ ايستادگي و جانبداري از اسيران در برابر جالدان زندان و افشاي خادي هايي كه در ميان 
آنها فعاليت داشتند ؛ رهگشاهي و بازيابي راه درست واكنش  زندانيان در شرايط حاد و بحراني داخل زندان ؛ 

كه نتيجه اش وصول [ كه  مزدوران روسي كارد  را بر روي استخوان زندانيان مي كشيدند ) تصابيعني اع(
؛ و بسا ] حقوق حقه زندانيان در رابطه با تعيين كوتاه مدت  پايوازي و مالقاتي وتخفيف در مدت حبس بود 

رش و ساير شعله  براد سمت و سوي سياسي از جمله صحبت هاي برادر مسجدي شهيد درمورد ؛مسايل ديگر
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طوري كه نفرت و كينه اي . اي ها ، موجب  اين  تغيير در انديشه دگم اين جوان شجاع  و ساده انديش گرديد 
  .    داشت ؛ به دوستي و صميميت شجاعانه انجاميد "بي نمازان"را كه نسبت به  

  

 آن اهميتي  بخشي از مشكالت و نياز هاي برحق زندانيان كه دژخيمان ساديست خلقي  به-7

  :قايل نبودند 

  
در برابر .  دشوار مي نمود راهوا رو به گرمي مي رفت و تنفس در داخل سلول ها . نيمه ماه سرطان بود 

هواكش هاي . دريچه گك هاي دهليز كه ايستاده مي شديم ، مي توانستيم مقداركمي هواي تازه را تنفس كنيم 
ار قله هاي متروك عهد عتيق  بود ، توانمندي بلعيدن هواي داخل سلول ها كه باريكتر از تيركش هاي ديو

ثريتي درتهويه ؤدريچه گك هاي دهليز نيز  چندان م. متعفن و مرطوب و بسيار گرم داخل سلول ها را نداشتند 
 براي خشنودي استعمارگران - هوا از خود نشان نمي دادند ، تو گويي تمام اجزاي متشكله ساختمان اين هيوال 

 دست به دست هم داده ، تمام مسامات اش را مسدود ساخته  بودند ، تا مانع - سگ هاي زنجيري اش روس و 
در حالت ،   سلول هايي كه زنداني در آن - رسيدن هواي تازه و گوارا  به داخل سلول هاي فنگس زده اش شوند 

  . سر مي برد ه خفقان ب
زندانيان همه به انتظار رسيدن نوبت تفريح دقيقه آفتاب كه طلوع مي كرد ، روز روشن كه فرا مي رسيد ، 

نياز آنان بيشتر از همه به آب تازه و هواي شفاف و گوارا بود كه بخش نا چيزي از اين دو . شماري مي كردند 
در روز هاي آفتابي و يا ابرآلود ، با آنكه فضاي . عنصر زندگي ساز ،  فقط در داخل مثلث ميسر مي شد و بس 

ري مثلث سخت دلگير و اندوه افزا بود ، با آنهم ضرورت هايي زندانيان را وا مي داشت كه رفتن به آبي و يا اب
صحن مثلث را غنيمت بزرگ پنداشته  از هر لحظه و لمحه اي زود گذر آن به خاطر تداوم حيات تاريك و مبهم 

  .  پرتگاه هول انگيز نيستي قرار داشت ؛  مستفيد گردند ة شان كه بر لب
جا ورزش ه كسي جا ب.  هنگام تفريح ، در درون مثلث ، هركي به كاري خودش را مشغول مي داشت  در
كسي خودش را به پاليدن توته و پارچه چوب هاي رنده شده و يا كنده شده از خوازه . كسي مي دويد . مي كرد 

كه از پايوازان دوره تره كي  و يا پارچه هاي كاغذ نيمه مرطوب -و داربست ديوار ها و چوب هاي زير آهن پوش 
 امين  بجا مانده و سربازان آنها را درگوشه و كنار مثلث پرتاب كرده بودند ، و يا پارچه ها و توته هاي  لباس - 

زندانيان آن دوره كه در زير خاك مدفون شده بود ، و يا بوت و كفش و كلوش كهنه ، كه  از اسيران گمنام  و 
و در روز هايي كه برق . داشت ، تا آنرا بر داشته در اتاق اش  پنهان نمايد  غول ميگمشده بجا مانده  بود ، مش

در . نمي بود ، قسمتي آنرا  به آتش بكشد و چاينك حلبي دود زده و پر آب را از يمن انرژي آن به جوش آورد 
حالتي زندانيان در در چنين . يك هفته حد اقل دو بار برق مي رفت و تا چند ساعت اين وضع ادامه مي يافت 

داخل سلول هاي خود  چوب و چخت ، كهنه و ژنده  اي را كه پنهاني جمع كرده بودند ، آتش زده چاي دم مي 
در جريان سوختن اشيايي به آتش كشيده . چند بار زندانيان به همين طريق آب شان را  جوش دادند . كردند 

حلقه  هاي باريك دود با تنبلي و بي .  ها مي پيچيد  در فضاي بسته دهليز و اتاق"قسماقسم"شده ، بوهاي 
در فضاي كوچك تمام سلول ها ، رگه هاي دود مي دويد و . حالي از پنجره گك هاي دهليز بيرون مي شدند 
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تا . با تمام اينهمه جار و جنجال ، باز هم زندانيان با همان شيوه آب شان را جوش مي دادند . آنرا پر مي كرد 
در عوض اجازه داد كه زندانيان در وقت . اني زندان خبر شد و از اين كارشان ممانعت به عمل آورد اينكه قومند

 "بعد از دو  سه بار قومندان خلقي با . تفريح داخل مثلث رفته در آنجا آتش كنند و آب شان را جوش بدهند 
لول هاي هر چهار منزل مي داخل سه دودي كه درفضاي مثلث مي پيچيد ب:  خلقي گونه اش كشف كرد "نبوغ 

  . خط بطالن كشيد " ابتكارش"رفت و موجب اعتراض ساير زندانيان مي گرديد ؛ از همين سبب باالي اين 
 زندانيان هر دهليز با سطل هاي دست داشته ، به دور يگانه نلي كه در گوشه اي  مثلث قد بر افراشته و 

زدند ، تا نل آب كه گاهي با فشاركم و زماني با فشار زياد ، آب حيات را از شيردهن اش مي افشاند ، حلقه مي 
در يك ساعت تفريح تعداد . آب را از داخل خود بيرون مي ريخت ، به سطل هاي پالستيكي آنان  سرازير  شود 

بر عدد مذكور  شمار [  نفر مي رسيد 48؛ به ) كه به نمايندگي از دو زنداني  مي آمدند ( نوكريوال هر سلول 
 مي " نيك بخت"در چنين حالتي آب نل به چند تن] دانياني را كه بر روي دهليز مي خوابيدند اضافه ننمودم زن

 ، با ناراحتي زياد مثلث را  سرفروخته ها  با آه و ناله و تحمل ِنق و ِفق  و ممانعت  سربازان" كم بخت"رسيد و 
  . ترك مي گفتند 

 بعد از طي زينه هاي چهار منزل آنرا به ،ب را از مثلث برداشته هر يك به نوبه ، سطل پر آ، هم اتاقي ها 
قاضي صاحب به خاطري كه الغر و . اكثراً انتقال آب را از مثلث من به عهده مي گرفتم . اتاق خود مي رساندند 

عمدتاً من و قسماً سرمعلم صاحب سطل پر . ه بود ، نمي گذاشتم كه سطل آب را از مثلث بياورد ثضعيف الج
بعداً كه سرمعلم صاحب به زندان ننگرهار تبديل شد ، من و احمد علي . آب را تا سلول خود انتقال مي داديم 

تفريح كه تمام مي شد ، داد و   .آوردن آب توسط قاضي صاحب مي شديماينكار را انجام مي داديم و مانع  
كسي كه چانس مي آورد ، به قدر دو . يم فرياد سرباز مزدور بلند مي شد ، تا هر چه زودتر مثلث را ترك بگوئ

سه گيالس آب در سطل اش ريخته شده بود ، به همان قدر آب نل اكتفا كرده آنرا با خود به سلول اش مي آورد 
زماني كه سرباز پايان تفريح را اعالم مي . اكثر زندانيان با سطل هاي خالي به سلول هاي خود بر مي گشتند . 

مي كرد ، تا  مقدار بيشر آب گيرش بيايد ؛ سرباز دون همت  با كمربند بر سطل اش مي نمود ؛ اگر كسي درنگ 
  . كوبيد و نمي گذاشت كه همان آب كم را هم  با خود  ببرد 

بعد ها كه خلقي ها ماسك  انساني شان را از سيماي كرگسي خود برداشتند ، سربازان بعد از لحظه اي 
براي مزدور . قسمت فلزي كمربند غالمي خود بر سر و روي آنها  مي زدند توقف زنداني در برابر نل آب ، با 

بيشرم مهم نبود كه گل فلزي كمر بندش در كدام جاي حساس زنداني اصابت مي كند ؛ چنانچه شماري از 
و عده اي هم سر و روي شان  چنان . زندانيان به اثر ضربات كمربند سربازان مزدور چشم شان آسيب ديد 

 اينان را  ،د كه از آن ناحيه تا ماه ها چرگ وريم  مي آمد ؛ ولي خلقي هاي سنگدل ، بي ننگ و مزدورصدمه دي
  .غرض تداوي به شفاخانه هاي خارج از زندان نمي فرستادند 

زندانياني كه با سطل هاي خالي به سلول هايشان بر مي گشتند ، از طرف شب منتظر مي شدند تا آب نل 
يشتر بيايد ، آنگاه با اكراه و دلواپسي سطل هاي شانرا از آب نل تشناب پر مي نمودند و  آنرا  ببافشارتشناب اگر 

  .در پيشروي دروازه سلول خود مي گذاشتند 
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 هم بسترخود  هم جنس گرايان  شب كه ازنيمه مي گذشت ، بعضي از اخواني هاي همجنس باز، با برادر
ز آب ذخيره شده اتاق خود استفاده مي كرد ؛ ولي همجنس گرا ، ، ا براي غسل كردن ، همجنس باز . مي شدند 

به همين . دو  سه بار  سطل آب ما گم شد . دست به دزدي آب مي زد براي غسل كردن و وضوء  ساختن ، 
بعد از پرس و پال زياد ، سر انجام  سطل خالي را در برابر دروازه   . سبب سلول هاي هر دو دهليز را مي گشتيم 

 برادر سطل پر آب ما گم شده حاال "زماني كه از زندانيان آن سلول مي پرسيدم كه .  پيدا مي كرديم اتاقي
 نا انصاف ها آب را كه دزدي مي كنند سطل ":  ، آنان هم صدا مي گفتند "خالي شده آن در اينجا چه مي كند 

 باين شتند  آرزو داكه بودندي ديگر دزدان آب كسان . "خالي اشرا مي آورند  پيش دروازه اتاق ما مي گذارند 
من تصميم گرفتم  شب را به حالت نيمه خواب و نيمه باري ، . سياق ما را با ساير زندانيان در تقابل قرار بدهند 

 بجه شب را نشا ن مي 3 و يا 2در يك شبي كه ساعت . بيداري  به سر كنم ، تا اگر شود كه دزد آب را بيابم 
متوجه شدم  سطل آب . بعداز يك لحظه زودگذر كه چشمم باز شد . تگي بسته شد داد ، چشمم از شدت خس

سه يا چهار اتاق دورتر را  كه نگاه كردم ، ديدم همان . بي درنگ  از اتاق خارج شدم . ما در جايش نيست 
م را ن پول نقل و شيريني ختآاخواني مكتبي  كه جوانكي بود كم سن و سال و خوش منظر كه پيش از ختم قر

ن خدايش را به آچند افغاني را نقل مي خريد و متباقي پول هاي ختم قر( از نمازگزاران جمع آوري مي كرد 
بلي ، همين جوانك كه . ن را  در ميان زندانيان تقسيم  مي نمود آو در وقت ختم  پاره هاي قر) جيب مي زد 

دزد و   همجنس گرا حيا نشان مي داد ؛در جريان صحبت به چشم طرف مقابل نمي ديد و خودش را با حجب و
با نوعي اهانت  و با آواز . وي در حال ريختن آب از سطل ما به سطل خودش بود . با شتاب پيش رفتم . آب بود 

و خواهش كرد . فوراً سالم داده عذر خواست  .  " چرا دزدي مي كني ؟ ":بلند وي را مخاطب قرار  داد گفتم 
گفت كه به آب احتياج پيدا كرده  و آب ذخيره  آنها تمام شده و .. چيزي نفهمد كه بلند گپ نزنم كه كسي 

به همين نمونه بسنده كرده از تذكار موارد ( ناگزير شده از سطل آب اتاق ما براي  رفع ضرورت استفاده نمايد 
  ) .مشابه  منصرف شدم  

سر و . يرون هم به شدت گرم شده بود هواي ب.   بود 1363به خاطرم نيست كه  اوايل و يا نيمه ماه اسد 
. " امشب تا به صبح از دست خسك نخوابيدم ": يكي مي گفت . صداي زندانيان از برخي  اتاق ها بلند شد 

 بي از او اين  زندان تمام خون ما ره خشك كده حالي خسك هاي گالب زوي هم ": ديگري شكايت مي كرد 
به زودي  تمام سلول هاي دهليز ما  مورد هجوم خسك ها قرار  .  "به جان ما چسپيده و خون ما را مي خوره 

و به مكيدن خون تن و . سر انجام به اتاق ما هم رسيدند . تكثر اين حشره خونخوار بسيار سريع بود . گرفت 
تمام زندانيان مي گفتند كه هيچگاهي در عمر شان  خسك هاي به اين كالني نديده اند . بدن ما هم پرداختند 

شب كه فرا مي رسيد ، خسك ها بسان نوار هاي سرخ رنگ از جدار چوب هاي زير آهن پوش در حركت شده .  
شماري اين حشره هاي  بد منظر در زير توشك و درز بالشت جا مي گرفتند  . مي آمدندبه داخل سلول هاي ما 

  . دند ، تعدادي هم در ديوار هاي اتاق كه توسط ميخ سوراخ شده بود ، پنهان مي ش
اين ميخ ها به مرور زمان جدار  . زندانيان براي آويزان  كردن لباس هاي شان در ديوار سلول ميخ زده بودند 

بعد ها كه قومنداني اطالع يافت ، توسط سربازان ميخ هاي روي ديوار را . ديوار را خراشيده و بزرگ ساخته بود 
تعداد اين سوراخ ها بر روي ديوار هاي هر . نت پر نكردند برداشت ؛ مگر خاليگاههاي كوچك روي ديوار را با سم
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سلول به چند تا مي رسيد كه براي خسك ها  جاي رهايش خوبي بود كه از مشكل  آمدن و رفتن به زير  آهن 
 با اشتياق تمام براي مكيدن خون زندانيان -  ساعت 24 در -به هزاران خسك ديگر. پوش خالص شده بودند 

هر گاه فردي در نيمه هاي شب  از برابر اتاق يك . پنج متر را شبانه  دو بار طي مي كردند مسافه چهار الي 
زنداني عبور مي كرد ، مي ديد كه يكي در حالت نيمه خواب ، نيمه بيداري نشسته و محل نيش اين حشره  را 

و يا مي ديد كه كسي . يد و ديگري براي  يافتن اين دشمن موذي گوشه و كنار اتاق را با دقت مي پا. مي خارد 
  .بلند شده با تكه پاره اي به كشتن خسك هاي روي ديوار اتاق اش مشغول است 

 بود كه  اداره  زندان  هم در زماني كه اين بخش زندان  زير نظارت خاد بود ، "شكنجه نامرئي" اين نوعي 
 ؛ باالي زندانيان  اعمال مي و هم بعد از تقسيم قدرت كه خلقي هاي آدمكش بر آن حكمفرمايي مي كردند

در اين [  گذاشته بودم "شكنجه  نامرئي" - كه اگر حمل بر خود ستائي نشود -نام چنين شكنجه اي را . گرديد 
زمينه ؛ يعني انواع شكنجه هاي نامرئي كه درهنگام عكس العمل بسيار شديدم در برابر جنرال هاي وزارت دفاع  

  ] . ؛ بعد ها به تفصيل خواهم نوشت ... لين بلند رتبه زندان از آن نام بردم و، وزارت داخله و شماري از مسئو
تا زماني كه سرمعلم صاحب با ما يكجا بود ، گاهگاهي از خواب برمي خاست و به كشتن خسك مصروف 

روي با كاغذ و يا با يك پارچه تكه اين حشره پليد را بر . من بيشترين مدتي شب را بيدار مي بودم . مي شد 
اين كار .  و يا ميخي را كه پيدا كرده بودم ، آنرا به داخل سوراخ هاي روي ديوار فرو مي بردم .ديوار مي كشتم 

از اين طرز نابود كردن خسك به شدت . را چند بار انجام مي دادم تا خسك هاي داخل سوراخ  كشته مي شد 
انه چوبك گوگرد را يكجا كرده قطي گوگرد را فكر كردم اگر چند د. راهي به نظرم رسيد . خسته شده بودم 

نزديك سوراخ برده  چوبك ها را  روي قسمتي از قطي كه زرنيخ ماليده شده بود ، طوري بكشم كه چوبك ها 
 در سوراخ  فرو بروند ، درچنين صورتي تمام حشره هاي درون سوراخ در يكدم  خواهند مشتعل شدندر حال 
پنج يا شش عدد چوبك گوگرد به . كاري كه انجام دادم ، مؤثر واقع شد . دست به اين تجربه زدم . سوخت 

يكباره گي در حالت درگرفتن به داخل سوراخ ، تمام خسك هاي  آنجا را در مي داد ؛ اما بوي بدي از سوختن 
  . آنها  در فضاي سلول مي پيچيد 

، جوراب هايش را مي كشيد و قاضي صاحب كه جواني بود بسيار با حوصله ، بر روي پاچه ها تنبانش 
در چنين حالتي ، گرچه . سر و رويش را هم با تكه  نازك مي پيچاند . قسمت بااليي آن را با نخ بسته مي كرد 

تنفس برايش مشكل بود ؛ مگر اين مشكل را تحمل مي كرد ، تا از نيش خسك در امان  باشد و بيدار خوابي 
 سر و رويم را ، صاحب جوراب هايم را بر روي پاچه هاي تنبانم كشيده   به طريق قاضي)يكبار  ( من هم. نكشد 

  .اين وضع را تحمل نتوانستم . تنفس كردن برايم مشكل شد . با دستمال پيچاندم 
شكايت .   بسيار دشوار بود - كه حشره هاي  موذي خون ما را مي مكيدند -  به پايان رساندن آن شب ها 

 صبر كنيد  اتاق ": زندانيان جواب گرفتند . جام به گوش خلقي هاي جنايتكار رسيد زندانيان هر دو دهليز سر ان
   . "هايتان دوا پاشي مي شود 

 روز هاي طوالني را به شب مي رسانديم ؛ مگر از "دوا پاش"شب ها سپري شد و ما همه به انتظار آمدن 
 فردا تمام كااليتانه جمع كنيد ، ": آمده گفت تا اينكه  روزي سرباز به درون دهليز ما .  خبري نبود "دوا پاش"

به مجردي كه  دواپاش ها آمدند تمام تان به داخل مثلت برويد و كااليتانه در روي مثلث هموار كنيد كه  آفتاب 
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اين  . "مواد خوراكه و ظرف هاي تان را هم پائين ببريد . اتاق ها را  دوا پاشي مي كنند . خسك هايش را بكشد 
 48آفتاب كه دميد  تمام . شب را چون شب هاي ديگر سپري نموديم .  خوشي زندانيان گرديد خبر موجب

سلول  شروع كردند به جمع كردن فرش و ظرف و ساير ساز و برگ  مختصري كه  كوله بار هر زنداني را درهر 
در دو و يا سه بار رفت يك تعداد زنداني .   خود مي كشيد ةهر يك بار  اش را برشان. نقل و  انتقال مي ساخت 

  . و آمد توانستند كوچ و بار شانرا به صحن مثلث بياورند 
عصر روز سرباز آمد و امر انتقال دوباره اسباب و اثاثيه .  سوزان آفتاب سپري كرديم ة تمام روز را زير اشع

 خود را جمع آوري نموده   توشك و كمپل و ساير اسباب و اثاثيهزيادبار ديگر با جارو جنجال . آورده شده را داد 
كساني كه . وقت  آوردن  قروانه رسيد . بعد از پيمودن زينه هاي هر چهار منزل ، به اتاق هاي خود انتقال داديم 

زندان استفاده كرد و كساني كه شده عده اي از غذاي طبخ . براي آوردن آن  به طبقه اول رفته بودند بر گشتند 
  .  زندان مي خريدند  آنرا  توسط منقل پخته كردند مواد خوراكه شانرا از كانتين

پاسي از شب گذشته بود . زندانيان ظاهراً با خيال راحت به خواب رفتند . شب فرا رسيد . هوا تاريك شد 
ادويه ضد . كه بار ديگر خسك ها  درست مانند مورچگان از زير آهن پوش پائين شده به جان زندانيان افتادند 

 ساعت براي كشتن خسك  12: به چند علت . ثري بر اين حشره هاي مقاوم  نگذاشته بود خسك كوچكترين ا
دهليز ها اكثراَ ) دريچه گك (  ساعت  براي اينكار تخصيص داده مي شد ؛ كلكينچه 24 بايد .زمان كافي نبود 

م فاصله داشت ، شيشه نداشتند ؛ همچنان دروازه عمومي دهليز كه ميله هاي آن به فاصله چهار انگشت از ه
اين دروازه بايد بطور قطع  با تكه و يا چوب پوشانده مي شد ، تا مانع بر آمدن بوي دوا مي گرديد ؛ دواي ضد 
خسك مي بايست  كنترول مي شد كه  دواي اصلي است و يا تقلبي ؛ چوب هاي زير آهن پوش كه جاي اصلي 

  به اين واقعيت پي  هم برخي از  زندانيان  خوشباور.تكثر اين حشره خون خوار بود ، بايد دوا پاشي مي شد 
  . بردند كه مزدوران  روس كاري نمي كنند كه  سبب آسايش زندانيان گردد 

 تا در بدل مكيدن  خون دشمنان آنان ،رشوه خوار وزارت داخله ، خسك هم خدمتي كرد  براي مامورين 
بستانند و در آن صورت بگذارند كه دواي تقلبي را به   - طور رشوه   -  متقلب "قرار دادي" از  رامقدار پولي

در تمام سلول هاي زندان پلچرخي ،   . بدهنددر سلول هاي زندان  پاش ) دوباره ( فاصله هاي ده يا پانزده روز 
زندانيان به عالوه . ره خانه كرده بود ــ  اين حش-  1357 ثور  مدتي بعد از فاجعه -بخصوص زندان دايره وي 

 از شر اين حشره هم  زجر غير قابل بيان مي -  بويژه شبش كه دمي آنان را رها نمي كرد - شرات ساير ح
   ����  .كشيدند 
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