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  :وري الزم ياد آ
  نگاهي كوتاه  به  شيوه  معاشرت  و چگونگي -  5« خاطرات زندان در پايان عنوان ) 12(دربخش دوازدهم 

خود را ناخود آگاه  با .... «    در جمله  " ناخود آگاه "مقوله  )  17در صفحه (  » زيست يك تسليمي در زندان

نگارش ، مفهوم متعارف ة در همان لحظ) صرفاً (ه شده ، كه به كار گرفت»  ... لطيفه ها وطنز هايي نشان مي داد

  .  مقوله مذكور مد نظر نويسنده بوده  ، نه مفهوم  علمي محتواي  اين مقوله 

(  تئوري فلسفي متكي برروانكاويبه هر رو ، براي وضاحت بيشتر بايست به طور فشرده  خاطر نشان نمود كه 

  متكي است وبرشالوده غرايز"اميال وازده "و" ناخودآگاه"برمفاهيم  داردكه با نام فرويد بستگي) پسيكواناليز

بوده  " ناخودآگاه  ضمير"ناشناخته در و است كه شعورگويا محصول نيروهاي اسرارآميز بدين باور و قراردارد

 براي  عظيميولي ماترياليسم ديالكتيك اهميت ؛  است"عقده هاي فروخورده"وعبارت ازكالفي سردرگم ازانواع 

با تكيه  وو بر نقش درجه دوم و فرعي غرايز در انسان تأكيد مي ورزد . ت قايل اس  شعور و ديناميكنقش فعال

  .  ، بي پايگي اين  تئوري فلسفي را ثابت كرده است هشهاي علوم طبيعيپژوبر
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  خاطــرات زنــدان
  

  جلد سـوم
  )سيزدهم ( بخش 

  

  

 از شهداي  يشخود و رفقايش درزندان ، و ستاا انتقاد ازخط  تسليم طلبي  رفيقي كه ب-1
 : به اصوليت و ارزشهاي انقالبي ارج گذاشت   ؛"اووـس"تسليم ناپذير 

  
حدود يك هفته از دواپاشي سپري نشده بود ، يك روز بعد از  پايان تفريح ، زماني كه زندانيان پا به دهليز 

را  ر يك متوجه شدند كه بر روي ديوار هاي دو طرف دهليز  صفحات بزرگ  چاپي منزل اول بالك گذاشتند ، ه

 سه تن توقف كردند كه ببينند در آن كاغذ - دو . طوري سرش كرده اند كه دست زنداني  براي كندن آن نرسد 

، برويد  اين ورق ها در دهليز شما هم سرش شده ": سرباز مانع توقف شان شده گفت . ها چه نوشته شده است 

   .  "! در داخل دهليز خود آنرا بخوانيد 

اين صفحات ، . ويا بيشتر همين  اوراق را سرش كرده بودند  به روي  ديوار هاي دو جناح دهليز ، چهار

 افغان ملتي هايي بود كه براساس تصميم روسها درتمام دهليز هاي زندان پلچرخي "سند تسليمي"كاپي همان 

در .  نصب اين سند ، سبب گفت و شنود و مشاجره لفظي ميان افغان ملتي ها گرديد .آنرا نصب كرده بودند 

 آنها را از داخل اتاق هايشان بيرون كشيده  به خاد مي بردند ، و دور  واقع هر باري كه براي مصاحبه تلويزيوني

تشريف آوري " و " ثورحقانيت انقالب"يك ميز مي نشاندند ، و با آنان در مورد محتواي سند تسليمي شان ، و 

 مصاحبه مي كردند ؛ تشنج در بين زندانيان افغان ملتي در سلول هاي زندان مشاهده "عساكر روس درافغانستان

  . مي رسيد كه بر خورد فزيكي ميان آنان به وقوع مي پيوست  شدت  تشنج و خشونت  تا حدي . مي شد 

 و يكي دو تن از رفقاي  افغان )څرک( ، باز هم چند روز بعد از نصب كردن ورق ها  به داخل دهليز ما

. يك  شب بعدتر آنان را بر روي پرده تلويزيون به نمايش گذاشتند . را براي مصاحبه به خاد بردند  ملتي اش

زماني كه آنان .  از سلول هايشان بيرون نشدند  همان شب زندانيان افغان ملتي ؛ حتا براي گوش كردن خبر ها

سرمعلم صاحب كه  مثل گذشته . زندانيان هر چه دل شان خواست ، گفتند .  تلويزيون كشيدند را بر روي پرده

احمد . بر روي توشكچه گك خود در دهليز نشسته تلويزيون را تماشا ميكرد ، ناراحت شده به داخل اتاق رفت 

و كاسه مصروف علي به آهستگي از جايش بلند شده به عقب تلويزيون خزيد و خودش را با منقل و ديگ 

گفته . فردا كه براي تفريح رفتيم ، سند تسليمي افغان ملتي ها را در دهليز هاي هر چهار منزل ديديم . ساخت 

  اين سند ننگين تاريخي را در تمام دهليز ها و اتاق هاي عمومي زندان سياسي پلچرخي  نصب كرده ": شد كه 

  . ي پيكار اثر بس ناگوار گذاشت انعكاس چنين تبليغي ، باالي روحيه رفقا. "اند 
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بر روال گذشته شمار زياد زندانيان به خاطر شنيدن اخبار  بر روي دهليز مقابل سلول هاي خود نشسته 

هنوز چند روزي از نصب و نمايش سند تسليمي افغان ملتي ها بر روي ديوار ها سپري نشده بود ، كه در . بودند 

يعني حكيم توانا ، فضل الرحيم و  ، زدور سه تن از عوامل  نفوذي اشجريان خبر هاي هشت بجه شب ، دولت م

 اين چهارمين بار بود كه خاد اين خود كنمفكر مي . را بر روي صفحه تلويزيون به نمايش گذاشت  فضل كريم 

اخواني زماني كه آواز يكي از آنان بلند شد ، آن عده از . فروخته ها را بر روي پرده تلويزيون  نمايش مي داد 

 .هايي كه تا آن وقت از سلول هاي شان خارج نشده بودند  به دهليز برآمدند 

 تسليمي بود ه از تشويق كنندگان پروژ  يك تن  بنا به گفتة اعضاي رهبري سازمان كه– رنگ احمد علي 

ا اين بار  ام( وي مثل گذشته .   طوري تغييركرد كه ؛ حتا از سه چهار متري به وضاحت تشخيص داده مي شد - 

از برابر تلويزيون برخاست و به عقب آن رفته خودش را مصروف ساخت ، تا آماج تير نگاه هاي ) به سرعت 

  . خصمانه و نفرتبار زندانيان نشسته در مقابل تلويزيون  نگردد 

 پيكاري هاي تسليم " زير پوشش - سر معلم صاحب قادر خان  از ديدن آن سه تن  عامل نفوذي دشمن 

 چنان  تكان خورد و ناراحت شد كه ارتعاش نا پيداي سراسر وجودش را فرا گرفت ؛ چناني كه رنگ - "شده 

دهليز تبصره ها وكنايه گفتن زندانيان ، بخصوص دشنام دادن اخواني  در. اش لحظه به لحظه به سفيدي گرائيد 

گرفته با چنين عكس العملي مي كه جنايات و جاسوسي ، رهزني و وطن فروشي خود را ناديده ( هاي گلبديني 

سر معلم صاحب بيشتر از چند . باال گرفته بود ) خواستند خود را مسلمان صادق و مجاهد ضد روسي جا بزنند 

تمام قوايش را جمع كرده از جايش به . لحظه  نتوانست  مصاحبه خاينانه آن سه تن را در تلويزيون دنبال نمايد 

من كه هيچگاهي اين رفيق را در چنين حالت رواني نديده بودم ، .  رفت سختي بلند شد ، و به درون سلول

ديدم سرمعلم صاحب پاهايش را دراز . بيدرنگ از جايم بر خاسته به درون سلول رفتم . سخت مشوش شدم 

ازسفيدي  سيمايش درك كردم كه فشار خونش پائين شده و در وضع .  ، به بالشت تكيه كرده است نموده

 سرمعلم صاحب مثلي كه حالت خوب نيست ؛ من ": با مهرباني از وي پرسيدم . ار گرفته است صحي بدي قر

به آهستگي  ) و از لحاظ عاطفي يك برادر ( سرمعلم صاحب با صميميت يك رفيق  . "چه كرده مي توانم 

ايم شربت كني ، حالم خوب نيست ، اگر بتواني هرچه زودتر چند دانه  ليمو را بر!  رفيق توخي ": چنين گفت 

با شتاب ، دو سه  دانه ليمو را بريده در ميان گيالس فشردم و با مقداري  . "حالم خوب خواهد شد كنم فكر مي

بعد از لحظاتي چند اندكي . شربت ليمو را تا به آخر سركشيد .   آنرا مخلوط كرده به دست اش دادم  و آببوره

اين رفيق مهربان دستم را در ميان دستانش گرفته . را باز يافت حالش بهبود يافت و به تدريج حالت عادي خود 

  : چنين گفت 

من از صميم قلب از تو تشكر ميكنم كه نسبت به من احساس !  رفيق نزديكتر بيا « 
فعالً ، حالم خوب شده ، نزديك .  رفيقانه نشان دادي و بسيار پريشان شدي واقعاً

ديدن آنها . حبه اين سه تن خاين را انداختند تلويزيون كه نشسته  بودم ، دفعتاً مصا
قسمي كه متوجه وضع من بودي ، ديگر . حالم بهم خورد . بااليم اثري بسيار بد كرد 

توان نشستن در آنجا را نداشتم ؛ از همين سبب از جايم به مشكل برخاسته خود را تا 
 ا در روي صفحه ديدن اينه. اگر نمي آمدي شايد حالم بد تر مي شد . اتاق رساندم 
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رفيق توخي من از .   اين اثر بد را بر من گذاشت - كه انتظار آنرا نداشتم -تلويزيون 
    كه از اينكه به رفقاي شما توهين كردم و گفتم. از صميم قلب معذرت ميخواهم  ،خودت

آنها سياست را نمي .  آنها مثل شمع سوختند و ِبل ِبل كردند و از بين رفتند "
. اين كامالً يك نظر غلط و نادرست است  . "، آدم بايد زنده بماند تا مبارزه كند فهميدند 

آنها كه در برابر دشمن تسليم نشدند و  مرگ را نسبت به تسليم شدن به دشمن ، 
 شان چون آفتاب درخشيدند ةترجيح دادند و شجاعانه مرگ پر افتخار را پذيرفتند ، هم

كه مرتكب خيانت شديم و سند تسليمي را امضاء كرديم اين ما بوديم  . و جاويدان شدند
نمي دانيم . من از اينكه در اين سند امضاء كرده ام ، از خودم متنفرم . ما خيانت كرديم . 

 . هـن اين خيانت ما را خواهد بخشيد و يا. كه سازمان با ما چگونه برخورد خواهد كرد 

لتي ها چاپ كنند و آنرا بر روي ديوار شايد روزي سند تسليمي ما را هم مانند افغان م
در زير اين سند اسم تمام ما با امضاي ما درج . رش نمايند هاي  دهليز و سلول ها ِس

رفيق توخي من توان ديدن آن سند را بر روي ديوار هاي زندان در خود نمي بينم . است 
نگرهار تبديل ، از همين خاطر فاميل عريضه اي داده تا هر چه زودتر مرا به زندان ن

 اميد وارم از من آزرده ،شايد به زودي جواب آن بيايد و من از پيش شما بروم . نمايند 
خواهشم از شما . نباشي كه چنين حرف هاي نادرست  را درمورد رفقاي شهيد تان زدم 

   .».اين است تا روزي كه موافقه آن نيامده موضوع تبديلي من پيش شما بماند 

 

) منيژه  هدايي ( يپ كردن گفته هاي صادقانه رفيق قادر به ياد نقد يك كمونيست  ايراني  بعد از پايان تا

 خاطرات زندان 106 در زندان آن كشور افتادم كه ايرج مصداقي آنرا در صفحه سازمان پيكار ايرانمنسوب به 

  :اش اين چنين به تصوير كشيده است 

در تاالر بزرگ زندان ، شمار زيادي از زندانيان » وردي الج«   زماني كه جالد مخوف زندان هاي تهران «

را ) روحاني(و از آن ميان نطق ]  توخي -زندانيان تسليم شده [ سياسي را گرد آورده بود تا سخنان توابان 

بشنوند و در باره آن بيانديشند ، در جريان صحبت تواب مذكور ، كسي از جالد معروف و با صالحيت كه  در 

 داشت ، خواست  تا بعد از پايان صحبت هاي تواب گوينده ، براي يك " مادر زاد"گويا  تخصصتواب سازي 

  : جالد موافقت كرد . زنداني اجازه صحبت بدهد 

ل  دانش آموزي و ووي در حالي كه خود را منيژه  هدايي ، مسئو. ميكروفن را  به دست آن فرد دادند 

ت اين سازمان معرفي مي كند ، به شكل غير منتظره  و ستايش بر دانشجويي سازمان پيكار و كانديداي مركزي

انگيز ، در ابتدا از فرصت به دست آمده  استفاده كرده و در حضور خيلي عظيمي از  زندانيان و ديگراني كه از 

مي گذشت ، ]  توخي- تاالر بزرگ گرد همĤيي  در درون زندان [ طريق بلند گو در جريان آنچه در حسينيه 

د  به انتقاد از خود پرداخته و با لحني حزين و گرفته  و با اندوهي بزرگ كه از لرزش  صدايش به خوبي بودن

يعني [ من تزلزل نشان دادم  ؛ مصاحبه كردم .  بچه ها من به شما خيانت كردم  ": احساس مي شد  ، گفت 
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، ولي وقتي به بند منتقل شدم و در ]  توخي - مصاحبه تلويزيوني كه مردم سراسر ايران آنرا ديدند و شنيدند 

كنار شما قرار گرفتم  و دالوري شما را ديدم ،  وقتي ديدم سرود خوان و با روحيه اي قوي  به جوخه هاي اعدام 

من  شرمسار شما هستم  و به ضعف خود  اعتراف مي كنم  و از شما پوزش مي . مي رويد ،  در خود شكستم 

انتقادي از ته دل و اعترافي از . بود ]  توخي  - در حضور  الجوردي جالد [ رشور او  اين ابتداي خطابه پ". طلبم 

احساس كردم از صميم قلب دوستش دارم  ونه تنها نمي توانم هيچ . سر درد كه الجرم  بر دل ها نشست 

چهره حسين بهت و اضطراب و دلهره  در . كدورتي از او به دل بگيرم  ، بلكه برعكس  تحسين اش نيز مي كنم 

   .      ». هيچ كس انتظار  خلق چنين صحنه اي را نداشت .  روحاني هويدا بود 

 است كه رضا براهني  وسيامك پورزند ، غالم حسين ساعدينماد ديگر خط تسليمي در زندان شاه  

  .  خاطرات زندان  در مورد  ساعدي قسماً تماس گرفته ام 169من در جلد اول صفحه 

 تحصيالت خود را با " ؛ "يكي از بزرگ ترين نويسندگان معاصر ايران  است "عدي كه  غالم حسين سا

 وي در زندان شاه در زير فشار  و "درجه دكترا در رشته پزشكي ، گرايش روان پزشكي در تهران به پايان رساند 

ز خود و هم از  پخش شد در آن مصاحبه هم ا1354شكنجه حاضر شد در برنامه اي به نام گفتگو كه در سال 

 غالم حسين ساعدي با اينكه «.  شاه پرداخت " انقالب شكوهمند" از مخالفان شاه ايران انتقاد كرد و به ستايش

مصاحبه كرد ؛ ولي بعد از آزادي از زندان او همچنان به انقالب و سوسياليزم وفا دار ماند و هيچگاه  با دشمنان 

ده بود ، سوسياليزم و آزادي انسان و عدالت اجتماعي آرمانهاي او خلق همكاري نكرد و تا آخرين روزي كه زن

 و در  تا هم اكنون كه زنده است(بعد از نقد ديدگاه اش در زندان شاه  ، رضا براهني ، در حاليكه »بودند 
تجاع   از ماركسيزم  انقالبي و مبارزه مسلحانه روگردان بوده به  شيوه خود از بخشي از ار)تورنتو اقامت دارد 

ئيد و أجمهوري اسالمي ايران  وابسته به امپرياليزم به ستايش مي پردازد و عملكرد هاي آنان را مورد ت
  .» تمجيد قرار مي دهد 

گلوي رفيق قادر كه سالها مبارزه طبقاتي و آزادي انسان از قيد و بند استثمار و استعماررا فرياد كرده بود ، 

من تحت تأثير صداقت و شجاعت اين رفيق انقالبي قرار گرفته . گرفته بود در جريان صحبتي كه با من داشت ، 

  :در پايان صحبت اش اظهار داشتم . بودم 

 شما يك انقالبي شجاع هستيد كه بر مبناي قضاوت و حكم وجدان بيدار تان  مانند يك كمونيست "
 انقالبي است كه اشتباه و يا اين كمال شرافت و صداقت يك. انحراف تان را بي رحمانه به نقد كشيديد 

من فكر ميكنم  با اين شيوه اي كه شما از خود و رفقايتان . انحراف خود را بي رحمانه مورد انتقاد قرار بدهد 
والً  برخورد اعضاي سازمان با شما نمي تواند ـد ، اصـنقد كرديد و به مبارزه انقالبي تان كماكان ادامه مي دهي

   ."  دشمنانه باشد
 كه پاي مرگ و  (اف و لغزشي را كه خيانت اش مي خواند و در يك لحظه  بسيار حساس تاريخيانحر

 )زندگي اش در ميان بود و ديگران هم برصحه گذاشتن پاي آن سند ، ابليسانه  وسوسه اش مي كردند 
ؤف و روان پر و در هر زمان ذهن و دماغ و قلب ر، مرتكب شده  بود ، تداعي آن لغزش و انحراف  در هر حالت 

مسرور بودم از اينكه شيوه استداللم احساس درد  و تقصيري را كه  . شور وي را به آتش ندامت مي كشيد

  .همواره مايه اندوه عظيم وي شده بود ؛ تسكين مي داد 
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 ": گفت  . " سرمعلم صاحب ، دراين  سند تمام  رفقاي پيكار امضاء كرده اند " : از وي پرسيدم 

بلي ، او هم امضاء كرده ؛  ": گفت  ." داكتر احمد علي هم امضاء كرده ؟ ": پرسيدم . " كردندهمگي امضاء 
    . " حتا ديگران را تشويق مي كرد كه در آن امضاء كنند

به ( اين رفيق شريف و با وجدان ، با شجاعت ، شفافيت و صداقت انقالبي از خود و رفقاي زنداني اش 

 در درون زندان شجاعانه  عليه وي. به شدت انتقاد كرد )  بودند في  امضاء كردهخاطري كه پاي آن سند انحرا

  .موضع فعال گرفته بود ) خلق و پرچم و خاد و سازا (سوسيال امپرياليزم روس و مزدورانش 

رحمانه از  و انتقاد بي) از زنده ياد سيد بشير بهمن و ساير رفقاي شهيد ساوو  (  اين قلم  ستايش وي را  

 يعني -  بدون اندك كمي و زيادي -   امضاء كرده بودند ؛   خيانتود و رفقاي زنداني اش را كه پاي آن سندخ

  .  در اين جا آوردم ،نقل  به مضمون اصلي 

  

  نوشيده ، و دوايي كه  بايد  زرق مي شد ، " تعامل آب در مجاورت هوا " سخني پيرامون - 2
  :شد 

  
يار بد زندان ، بخصوص مسايل نشر، پخش و نصب سند تسليمي افغان استعمال سگرت  زياد  و شرايط بس

 و در پي آن مصاحبه  آن سه تن  خادي در نقش اعضاي تسليمي سازمان پيكار ، باالي  سر معلم  ،ملتي ها

يادم نيست ، اين رفيق به خاطر چه ه ب. صاحب كه شخص بسيار حساس بود ، اثري  ناگوار به جا گذاشته بود 

 وجدان   فاقد مانند داكتر احمد عليكه زندان داكتر موظف .  زندان مراجعه كرده بود "شفاخانه"ه مشكلي ب

 تاريخ تير شده "طبابت بود و چندان عالقه اي به  زندانيان مريض نشان نمي داد ، با دادن ادويه ارزان قيمت و

 زندان  مي بود ، روز هاي ديگر به بهانه " شفاخانه"داكتر اگر يك روز در.  مي نمود " تداوي"مريضان را گويا  "

درهر .  از آمدن به زندان خود داري مي كرد "...روز تولد" ، " ميتنگ " ، "جشن كارگر"هاي مختلف مثل 

داكتر زندان  براي  .   طفره مي رفت "شفاخانه"صورت ، سرباز مزدور هم به بهانه هاي مختلف از بردن مريض به 

احمد علي از سرمعلم  صاحب خواست كه امپول زرقي را . واي زرقي تجويز كرده بود رفيق قادر چند امپول د

وي بعد از اينكه . سرمعلم صاحب امپول را با ترديد به دست احمد علي داد . برايش بدهد تا  نوشته آنرا بخواند 

 ، با اطمينان خاطر به مشكل اسيد معده  دچار است  سرمعلم صاحب  پشت امپول را خواند ، با آنكه مي دانست

جمله اي . "تواني سر امپول را شكستانده  آنرا بخوري ؛ كدام نقصي ندارد   حاال كه داكتر نيست مي": گفت 

من در زمينه كدام اظهار . احمد علي كه تمام شد ، سرمعلم صاحب با نگاه پرسشگرش به طرف من نگاه كرد 

 احمد علي سر باريك امپول شيشه اي را  با . " امپول را بشكنانم ؟ ": سرمعلم صاحب گفت . نظري نكردم 

سر معلم صاحب . پارچه تكه اي  محكم گرفته  آنرا  شكستاند و به داخل گيالس سرمعلم صاحب خالي نمود 

شايد علت تهوع ، . حالت تهوع وي مدتي دوام نمود . مدتي نگذشته بود كه  دوا را استفراغ كرد . آنرا سركشيد 

در هر صورت ، بعد از آنكه دلبدي وي .... . گرتراكم اسيد هاي اضافي در معده اش بوده باشد و يا كدام تعاملي دي

سرمعلم صاحب ، قاضي ( اين وضع سبب تشويش هر سه ما . اندكي بهبود يافت ، كمي احساس ضعف نمود 

  . گرديد )  و من  راتبصاحب
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 در - كه به مشكل ميسر مي شد - جوش را هم وي ديگ پخته شده  اش ، آباحمد علي گاهگاهي در پهل

ريخته براي سرمعلم صاحب مي آورد ، و طبق معمول آنرا در ترموز هاي داخل اتاق تقسيم چاي جوش حلبي 

گذشته بود كه احمد علي بر روال گذشته نيكي دو روزي از نوشيدن امپول  و دلبدي سرمعلم صاحب  . مي كرد 

 داكتر ": يش گفتم برامن . آب را به يكي دو ترموز خالي تقسيم كرد . جوش وارد اتاق ما شد  چاينك آببا يك

وي لطف . خالي كن )  برتن حلبي رويه چيني(  اگر زحمت نشود آنرا در برتن  ،صاحب ترموزم چاي پراست

هم سطح  ( متوجه شدم كه به دورا دور داخل برتن ،فردا كه سر برتن را باال كردم . كار را انجام داد  كرده اين

موضوع را كه به سرمعلم صاحب گفتم ، وي اظهار داشت .  بود كف سفيد ، مايل به زردي حلقه بسته)   آبجوش

قاضي راتب كه در هيچ  .. "...  ديروز بعد از نوشيدن چاي معده ام تاب و پيچ داده  يكي دوبار به تشناب رفتم ": 

 در زمينه ابراز  ، در ظاهر امر به خوب و بد كس غرض نداشتشرايطي نمي خواست كسي از وي آزرده شود ،

.  داخل اتاق شده با خنده از حال و احوال ما پرسيد ،احمد علي كه اوضاع اتاق ما را زير نظر داشت .  نكرد نظر

 ؛  مي كوشيد خشم اش را پنهان نمايددر حالي كه. از كف سفيد مايل به زردي دور برتن آب كه برايش گفتم 

 آنگاه نظر سرمعلم را ؛ "زي مهمي نيست  اين تعامل آب در مجاورت هوا است كدام چي": در جوابم چنين گفت 

جوشي كه تو آوردي معده ام  بش گفت من بعد از نوشيدن همان آبسرمعلم صاحب در جوا. در زمينه خواست 

 كه در زندان هرگز " صاحبراتب " .از قاضي صاحب پرسيد . مشكل پيدا كرد و بزودي به تشناب رفتم 
ه  سكوت را بر اظهار نظر ترجيح داد ،طرف شود  ) با زندانبانانبخصوص ( نمي خواست با كسي

 ناراحت شده بود ، با خشم و با صداي بلند  احمد راتبسرمعلم صاحب كه از سكوت قاضي  . خاموشي ماند

  : علي را مخاطب قرار داده گفت 

  در حاليكهنوشم ، امپول پيچكاري را ب دواي داخل به من توصيه كردي كه.  تو با ما دشمني داري "
   . "... پيچكاري از رگ بود تو خودت ديدي  كه به من چه حالتي دست داد 

در نوشته هاي قبلي هم اشاره  شده  كه خادي هاي شرف باخته و وجدان كشته در ترموز چاي و يا در 

 نكهآوانه زندانيان مقدار صابون پودري مي ريختند و آنگاه  مي ديدند كه چسان  زنداني بيچاره  براي ه داخل قر

 خواهش مي كرد كه اجازه مكرر از دو پيسه سرباز خود فروخته  ،بي آبرو نشود ، در برابر دروازه ايستاده شده

 شان "دشمنان انقالب ثور "در پهلوي اينكه نوعي انتقامي بود كه اين مزدوران ناكس از . دهد به تشناب برود 

 به اين فكرم  كه كسي در تا امروز هم ، من. مي گرفتند ؛ موضوعي هم بود براي سرگرمي و خنديدن آنان 

. ي دانم اينكه كي اين كار  را كرده بود  تا به حال نم. جوش مقداري صابون پودري را مخلوط كرده بود داخل آب

بعد از يك شبانه روز كه سر برتن را بلند كردم ، كدام كف . جوش را  در برتن انداختم در فرداي همان روز ، آب

 هم راتباين حالت را سرمعلم صاحب و قاضي . به زردي به دور آب درداخل برتن مشاهده نشد سفيد مايل 

 .   ديدند 

   :  ذيلسرمعلم صاحب قادر خان تازماني كه در سلول ما بود ، منهاي جمله

 آنگاه مرا با تحقير.  دفعتاً  وارد اتاق شد اسحق توخي زماني كه ما در خاد زير تحقيق قرار داشتيم ، «

سر معلمك ميداني ياني ، اگر بتراشمت ، بتراشمت ، بتراشمت !  او ، او ": مخاطب قرار داده چنين گفت 
 مطلبي را در رابطه با جريان تحقيق  گپ  يا ديگركدام ؛"، آخر ازت يك روشنفكرخرده بورژوا مي برآيد 
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لي نكرديم ؛ زيرا كه در زندان  رسم من و قاضي  راتب هم از وي در زمينه كدام سوا. خود و ساير رفقايش نگفت 

بر اين بود كه يك زنداني از زنداني ديگر در رابطه با تحقيق اش چيزي نمي پرسيد ؛ مگر اينكه وي رفيق 

   .تشكيالتي اش مي بود 

سرمعلم صاحب . يكي از روز ها سربازي به دهليز ما آمده به سرمعلم صاحب گفت كه آماده رفتن شود 

اين رفيق با من و قاضي . رخواست  تبديلي اش پذيرفته شده و اكنون آماده رفتن مي باشد اظهار داشت كه د

  16بعد از آن با شماري از زندانيان خدا حافظي  نموده  دهليز . صاحب بغل كشي و رو بوسي  صميمانه اي كرد 

  .   ها را براي هميش ترك گفته روانه زندان واليت ننگرهار  گرديد 20 - 

  

 :يل غير مستقيم احمد علي در هم اتاقي شدن با ما   تحم - 3

  
ن  كه م- 1364از زماني كه سر معلم صاحب از سلول ما به زندان واليت ننگرهار تبديل شد ، تا  نيمه سال 

 از اين  رفيق  هيچگونه -انتقال دادند )  " اتاق جزائي"  يا " اتاق سياه" (" 6بالك"در جزائي  نمودند ورا 

 و بعد از مدتي وي را به " 5 بالك " به  راساًدر آن اتاق بودم كه فردي را از زندان ننگرهار . م خبري نداشت

 كه در ي به وضع زندان آن واليت ؛ مقررات تازه وارد  راجع" زنداني".  انتقال دادند " اتاق سياه " ، " 6بالك"

ق سلطان عضو مركزي سازمان پيكار آنجا بايست رعايت مي شد ؛ وضع سر معلم صاحب  و پيامي كه به رفي

  . خواهم نوشت ...  و " زنداني پيام آور "آورده بود ؛ چيز هاي بيان داشت كه در نوشته هاي بعدي در باره آن  

به هر رو ، خاليي كه از عدم حضور سرمعلم . تا چند روز كمبود اين رفيق را در سلول احساس مي كردم 

  . ، هيچگاهي پر نشد صاحب در اتاق ما ايجاد شده بود 

 يابد   نجات  ظاهراً به خاطري كه از شر خسك احمد علي كه در فكر و ذكر هم  اتاقي شدن با ما بود ،   

وي مي گفت كه از سبب   ] . * [در گوشه دهليز كشيده و در آنجا مي خوابيد)  در هنگام شب (توشك اش را 

طوري مي فهماند كه از دست هم ) از جمله به ما هم ( نيان خسك ، شبانه در دهليز مي خوابد  ؛ مگر  به زندا

 .اتاقي هايش به دهليز مي خوابد 

 با تبر طنز و بودند و عرصه را در آن سلول  بر وي تنگ ساخته اشدو هم اتاقي من  از اينكه به هر حال ، 

وارد مي كردند  تا وي   "شخصيت سياسي  " ة آميخته با تحقير ، ضربه هاي به ريشه درخت كرم زدةكناي

  اين مسئله سوالي ؛ ولي برآيند سنجش تمام جهات  ؛ هيچگونه ترديدي نداشتمهرچه زودتر اتاق را ترك بگويد

 

 

 اصالً خسك هاي زير آهن پوش از طريق عبور از سقف  دهليز ،  به سلول ها مي آمدند ،  و از ديوار [ * ] 

بار ها مي ديديم كه . ي دهليزها مي خوابيدند ؛ جا مي گرفتند دهليزها پائين شده در توشك  كساني كه بر رو

   .]چند زنداني  روي دهليز ، تا نيمه هاي شب بيدار خوابي كشيده  به كشتن خسك مشغول مي شدند
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 از روي واماندگي و بي چارگي  مجير طلب  ، واقعاً توطئه گر"متفكر"اين ا را در ذهنم شكل مي داد ، كه آيـ

  و با) آشكار مي ساختش را روي آوردن و طلب كمك كردن كه (  مظلوم نمائي باو  به ما روي آوردكه بود شده 

م ، وي اسباب و اثاثيه اش را در يفق باشامو من و قاضي  از من خواست ، اگر  ترحم بر انگيزنوعي گردن پتي

ار او نهفته بود كه وي را وا داشت تا و يا اينكه كدام گپ  و سخني در ك ؛اتاق ما بياورد و با ما هم اتاق شود 

نقش اش را طوري ايفا نمايد كه دو هم اتاقي اش را بر ضد خود بشوراند ، تا آنها به خاطر عدم رعايت نظافت 

اتاق و دزدي پياز و كچالوي  سر و صدايشان بلند شده ، دسترخوان شانرا از وي جدا نمايند ، و تحريم اش كنند 

ش هم اتاقي شدن اش با ما  پايه منطقي Jوي تنگ  سازند كه به دهليز برآيد ، تا خواهو عرصه را چنان بر . 

 .بيابد 

حاال قاضي صاحب در  ": برايش گفتم بعد از اينكه گپ و گفت اش  به خاطر آمدن به اتاق ما  تمام شد ، 

وي مانند كسي كه از .  "اتاق نيست زماني كه آمد مي تواني در حضور وي مسئله آمدنت به اتاق را مطرح نمائي

 به اتاق آمد ، وي هم راتبزماني كه قاضي . چيزي مي هراسد ، سرش را پائين انداخته از اتاق خارج شد 

آنگاه خواسته .  بر روي توشك نشست  با مظلوم نماييو.  سالم داد  و با فروتني كذاييبيدرنگ داخل اتاق شده

در مورد اينكه هم اتاقي هايش . مطالبي در ميان آمد .  مطرح كرد -ي قبل و با همان اطوار  با همان ادا-اش را 

 و شستن   آوردن قره وانه  اش ازاز وي شكايت داشتند كه نظافت را بكلي رعايت نمي كند ، در روزهاي نوبت

 اين گپ و بعضي گپ هاي ديگر را برايم ": چنين گفت  ، طفره مي رودآن ، همينطور شستن ظروف نانخوري 

وي وعده داد كه در امور نظافت اتاق همكاري   . "ته اند ، تا زمينه بيرون كردنم را از اتاق مساعد بسازند ساخ

  و خريد از كانتين و آوردن ،خواهد نمود و كار و بار نوبت گرفتن و پخت و پز و آب آوردن و جاروب كردن اتاق

در مورد پخت و پز .  به درستي انجام خواهد داد  را همقره وانه و نان خشك و شستن قره وانه و ظروف نانخوري

 داكتر صاحب اين كار ها را من و ": ، و آوردن آب از نل داخل مثلث  تماس گرفته با بي تفاوتي برايش گفتم 

در اين زمينه ما كدام مشكلي . سرمعلم صاحب انجام مي داديم ، حاال من به تنهايي اين كار ها را انجام ميدهم 

 و آوردن بوجي نان خشك در روز نوبت به آن پاكستاني و يك زنداني ديگر "قره وانه"ه خاطر آوردن ب. نداريم 

اگر قرار شد در . آنها با خوشي اينكار را براي ما و ديگران انجام مي دهند . دهيم  پول  مي داديم و حاال هم مي

ساعت بعد از صحبت با قاضي صاحب ؛ نتيجه درهر حال شايد يك . اتاق ما بيايي  ازخاطر اينكار ها نخواهد بود 

در رابطه باين مسئله ، . احمد علي نا اميدي را در سيمايش منعكس ساخته  از اتاق خارج شد   .را برايت  بگويم 

سر انجام  به اين نتيجه رسيديم كه مي بايد  خواست وي را بپذيريم .  صحبت مفصل  نموديم راتبمن و قاضي 

 اگر احمد علي از سرباز مي خواست كه وي را  ،احياناً . ؛ زيرا كه در داخل اتاق  دو نفر بوديم چاره هم نداشتيم . 

 ت ـالفـن امر مخـ با اي ر دو نمي توانستيمـت و ما هـسرباز خواست اش را مي پذيرف. به اتاق ما  انتقال بدهد 

 چنان روي نظر سرمعلم صاحب تأكيد با وي ، هم [*]ديره بودن  و هم  ودنـه بـورد همكاسـدر م. يم ـنمائ

 

 

  در زندان ،  در مورد شماري از هم دوسيه ها و يا هم طيف ها به كار برده "ديره"اين اصطالح ؛ يعني  - [*] 

مي شد كه چپركت هايشان در  قسمتي از اتاق قرار ميداشت  و آنان  همه به دور يك دسترخوان  نشسته غذا  

 ]مي خوردند  
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دا ـتر است ، نه جـ بهصيـچنين شخه بودن با ـو به اين توافق رسيديم كه براي مصونيت ، همكاسهر د، ورزيده 

توافق بر اين شد ، تا من به احمد علي بگويم كه اسباب و اثاثيه اش را به اتاق ما . ] ** [ترخوانـودن دسـب

 احمد علي به گوشه اي دهليز يكي دو ساعت بعد كه از اتاق خارج شدم ، متوجه گرديدم كه. آورده مي تواند 

از شنيدن . به وي اطالع دادم كه اسباب و اثاثيه اش را به اتاق ما آورده مي تواند .  نشسته منتظر جواب است 

ازمن و از قاضي صاحب با گرمي و صميميت تشكر كرد ، .  زيادي از خود نشان داد "شور و شعف"جواب مثبت 

  .اق ما  انتقال داد باب و اثاثيه اش را به اتسآنگاه  ا

خوب شد  شما هم گذاره ":  با تعجب و ترديد چنين گفت  ، ويزماني كه از موضوع به رفيق رحماني گفتم

وي درحالي كه تأسف اش را با تكان دادن سر نشان مي داد ، به همين نكته ديگر هم اتاقي  . "...اش را ببينيد 

   ."...ايد  يك دفعه  گرم بي":  ناتمام بسنده كرده  گفت 

ب مي ياهرناگ شخصيت سياسي خودش را خزف شكسته  لنينيزم و انديشه مائوتسه دون كه "منتقد بزرگ"

 مراعات) برخالف ميل باطني اش ( نظافت اتاق  را هم . امور كار و بار اتاق فعاالنه سهم مي گرفت   در،پنداشت 

 ، زماني باميه سخت و بي مزه ، وبعضي وقت ها وانه را كه گاهي سبزي نيم خامه  وي مواد داخل قر.مي كرد 

  قدري  منقل گذاشته بامي بود ،  بر روي ... گوشت اشتر ريشه دار ، برخي اوقات لوبياي بي لعاب و سخت و 

مي . غذايش را به تنهايي صرف مي كرد . ساخت  كمي پياز و بادنجان رومي و سير با مزه مي  نمك و مرچ و

ش را  اخرچ زندان)  جنرال جفسر باديگارد نجيب (  نمي دهد كه از شوهر خواهرش ش اجازه ا" غرور" گفت

 .از همين سبب با همين تر و خشك زندان مي سازد . تقاضا كند 

    دركانتين زندان خلقي ها ، تخم مرغ ، مسكه تازه ، اقسام شير خشك هالندي و روسي ، پنير تازه و 

 گاو ، لوبيا و نخود كانزرف شده ، دو سه نوع برنج و حبوبات ، سير و پياز كانزرف شده ، گوشت ماهي ، گوساله ،

، ميوه خشك ، اقسام چاي ، هيل چاي ، ترموز ، گيالس چاي و اقسام ... و بادنجان رومي و مرچ تازه و خشك 

 . موجود بود ...  سگرت  و نصوار و برس و كريم دندان و كريم ريش و 

 
 
 

 

م طبقي ميان عناصر كامالً متضاد و ناهمگون مدت ها پيش در ساير  سلول ها مشكل همزيستي و ه[**] 

،   سمت غربي اتاق اخير" 1بالك "ت  در هزماني من و عارف فر.  تجربه شده بود - " 2 بالك"و" 1بالك" در- 

به ) نتون شعله اي ، خلقي ، گلبديني ، جمعيتي و استادان پوه(   نفر زنداني از طيف هاي مختلف 12 يا 11با 

اين همكاسه بودن  در جريان چند سال ، در سلول هاي . دور يك دسترخوان ، يك جا نشسته  نان مي خورديم 

 به يك بخشي از -  كودتاي ننگين خلقي ها ، چه در دوران تجاوز ارتش اشغالگر روس ة چه در دور- زندان 

مگرايي در امور سياسي و مبارزاتي و فرهنگ مبارزاتي تبديل شده بود كه همدلي و هموندي و همسويي وه

از همين سبب زندانيان تالش مي ورزيدند تا با هم دوسيه ها و . عقيدتي را ميان زندانيان منعكس مي ساخت 

  .  ]قرار بگيرند ، نه با ديگران هم طيف هاي خود  همكاسه  شوند و در يك ديره
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ما پول بيشتري را براي خريد مواد خوراكه . وضع اقتصادي قاضي صاحب نسبت به من به مراتب  بهتر بود 

در يك سلول كوچك هموار شد ، ) سفره ( صبح روز بعد دو دسترخوان . ازكانتين زندان تخصيص داده بوديم 

 و در دسترخوان  ، زندان را رنگ و لعابي داده صرف كردةدر يك دسترخوان  احمد علي غذاي داخل قره وان

 دو يا سه روز بيشتر  ادامه   ،اين وضع.  اي خريده شده از كانتين استفاده كرديم  ما هر دو از خوراكه ه ،ديگر

نيافت ؛ زيرا كه براي ما ديدن اين تمايز ؛ يعني نوعيت و كيفيت غذا ميان دو دسترخوان ، به عالوه مشكل قبلي 

 گرفتيم  دو دسترخوان از اين رو تصميم. بسيار ناراحت كننده شده  بود ) عدم مصونيت در جدا نان خوردن ( 

زماني كه  به احمد علي گفتيم كه همه با هم  در يك دسترخوان  غذا صرف نمايم ؛ با آنكه  از . را يكي بسازيم 

اين امر به گرمي استقبال كرد ؛ ولي با ترديد اظهار داشت كه به نسبت مشكل اقتصادي نمي تواند طور مساويانه 

 وي از دو .برايش اطمينان داديم  كه باالي اين موضوع فكر نكند . شود در خريد مواد خوراكه  با ما سهيم 

كار از لحاظ  مهمتر از آن ، با همكاسه شدن با ما از حالت تجريد مي برآمد ويكي اينكه : جهت بيشتر خوش بود 

  . داشت   فراوان برايش اهميت -   بودن در اتاق ما- سياسيو بار 

از مواد خريده شده .  به عهده گرفت  خاصپز را وي با اشتياق و عالقه مندي از آن روز به بعد امور پخت و 

  كه در روز هاي ةمواد خوراكه  طبخ شد. ش را مي پخت  اكانتين به عالوه طبخ غذاي روزمره ، غذاي دلخواه

جلوگيري  و من آورده مي شد ، آنرا طوري جابجا مي كرد ، تا مدتي از فاسد شدن آن  راتبمالقاتي براي قاضي

بسان هوا كه در آن  .  و چاي با مزه دم مي نمود  به هر شكلي و از هر طريقي آب جوش را  تهيه مي كرد.  شود 

  .  به ما بلند و بلندتر شده مي رفت، گراف گرمي و گرمجوشي احمد علي هم  نسبت شده مي رفتترروز ها گرم

 در داخل راتبتوجه گرديدم بكس حلبي قاضي  كه ازتفريح برگشتم و وارد سلول شدم ، م هايكي از روز

 يك ضابط و سرباز قاضي را با اسباب و اثاثيه اش به منزل سوم انتقال  : گفت ، احمد علي كه آمد.سلول نيست 

 بي سر و صدا ش به منزل سوم براي ما چيزي نگفت  ؛ بلكه   اتعجب كرديم كه وي نه تنها از پالن رفتن . ندداد

رفتن قاضي .  اين نقل و انتقال صورت گرفت -  در وقت تفريح كه ما در مثلث بوديم -  و بدون خدا حافظي

وضع ة مقرردر واقع اين استثناي بود كه اداره زندان . صاحب به منزل سوم مايه تعجب ساير زندانيان نيز گرديد 

ديده گرفته زنداني داراي شده وزارت امور داخله را در مورد تقسيم بندي مدت حبس زندانيان در چهار منزل ، نا

     ]1[ . سال جا داد 15 الي 10قيد بيست سال را در جمع  زندانيان داراي قيد 

رفتن قاضي صاحب در غياب ما و بدون خدا حافظي سبب شد كه احمد علي تلويحاً چيز هاي در مورد   بلي

 و بار بار از ماجراي كرم زدن  زحماتي كه من و سرمعلم صاحب براي قاضي صاحب  متقبل شده بوديم ، بگويد ،

در وقت تفريح   ذخيره پسته و بادام قاضي صاحب كه به برداشت  وي آن همه ميوه خشك را درجمع نگذاشته و

  .به تنهائي مصرف مي نمود ؛ ياد مي كرد 

  ◙ . مانديم " تنها "سر انجام  من و احمد علي در يك كوته قفلي مثل رحماني صاحب و هم اتاقي اش 
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