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  :  ؛ ضرب و شتم يك خادي توطئه بد فرجام -6

  

خوانند گان گرانقدر كه جريان رخداد ها و حوادث زندان پلچرخي را در دوران تجاوز روس ها به افغانستان 

اراحتي آميخته با خشم مقدس و در بسا ، با هيجاناتي ناشي از ضديت با حضور ارتش بيگانگان در كشور ، و با ن

  :  و نشيب ها و پيچ و خم هاي حوادث ، با اندوه فراوان دنبال مي كنند ، بايد بنويسم زفرا

يكي از استخوان سوز ترين  شكنجه هاي نامرئي كه بر زنداني اعمال مي نمودند ، زماني بود  كه زنداني در 

كه به جز از هنگام جان شستن و قضاي حاجت ؛ رفتار و گفتار و درون يك سلول تاريك مواجه با فردي مي شد 

را با دقت يك باستان شناس مشتاق  ويگفتگوي وي با ديگران ، در واقع تمام حركات و سكنات ؛ حتا خواب 

 توطئه اي ةو در پي فرصت مناسب مي گشت ، تا دست و پاي زنداني را در حلق. پژوهش ، زير نظر مي گرفت 

دان ـدان ديگري بود در درون زنـع همانند زنـدر ماهيت خود ، اين وض. د نمايد ـوبراه كرده بود ، بنكه برايش  ر

  .  

 دستخوش تند باد حوادث درون زندان استعمارگران روسي و د روز هايي كه ورق پاره هاي عمرمدر امتدا

واب لحظه اي را از چشمان مزدوران دني شان مي شد ، و شب هايي كه تداعي محتواي آن ورق پاره ها ، خ

 يك دفعه  گرم بيايد " ،  "...خوب شد  شما هم گذاره اش را ببينيد "[ آرامش نديده ام  مي ربود ، نكته هاي 

 با ه را در رابط"همسايه " آن دو  )  ] ...كه اشاره است به مار يخ زده اي كه آنرا در آستين گرم بگذارند (   "...

ي كه از سقوط خود در منجالب تسليمي لذت مي برد ، به ياد مي آوردم ؛   برخورد همزيستي آنان با اين شخص

  .شان را در برابر اين شخص توطئه گر تقدير مي نمودم 

وقتي كه به طرف دروازه مثلث . يك روز كه هوا به شدت گرم بود ، من در داخل مثلث قدم مي زدم 

 احمد علي را ديدم كه نزديك دروازه مثلث  داكتر،ه بدهم نزديك شدم ، تا دوباره برگشته به قدم زدن  ادام

زماني كه نزديك وي رسيدم ، به آهستگي گفت كه داخل .  به طرفم اشاره مي كند كه نزدش بروم  ،ايستاده

 احمد علي به  داكترچوب مورد نظر[ آنگاه با اشاره چشم چوبي را در زير زينه منزل دوم نشانم داد . دهليز شوم 

آنگاه  به ] .  سانتي بود 4 يا 3 سانتي و ضخامت 20 يا 15يك متر هفتاد سانتي يا چيزي بيشتر ، عرض درازي 

 توخي صاحب اين چوب چند بار چاي ما را جوش مي دهد ، زود شو كه در دهليز ": آهستگي چنين گفت 

 داكتر صاحب چرا ": وابش گفتم در ج.  "آنرا بردار و به اتاق ببر و در زير توشك بان تا من بيايم  . كسي نيست 

 به خاطري كه سر باز اگر ببيند مرا به قومنداني مي ":او فوراً اظهار داشت  . "خودت اين كار انجام نمي دهي ؟ 

برد ؛ اما  شما را به خاطر موهاي سفيدتان چيزي نمي گويد ، اگر گفت چوب را چه مي كني بگو كه آنرا در 

آنگاه با عجله نگاهش را به اين طرف و آنطرف دهليز  . "ن قرآن شريف را بگذارم ديوار رفك مي زنم كه باالي آ

قبل از آنكه به داخل مثلث برود ، بار ديگر با صميميت و نوع خواهش از من خواست تا هرچه .  متمركز كرد 

   . زودتر آنرا به اتاق انتقال بدهم 

 كانكريت پايه و "ة شتآب ُك "زمانده قالب هاي احمد علي را كه فكر مي شد جزء با داكتر چوب مورد نظر

 زينه هاي هر چهار منزل را پيمودم و آنرا به  ، با احتياط و شتاب زياد ،سقف زندان بود ، از زير زينه برداشته

خوشحال شدم كه در راه با سرباز و يا صاحب منصبي تصادف . داخل دهليز و از آنجا به درون سلول انتقال دادم 
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احمد علي داخل داكتر زماني كه .  احمد علي را برداشته چوب را در  زير آن پنهان كردم  داكترتوشك. نكردم 

آنگاه با خاطرجمعي از ذخيره زير توشك خود تكه پاره هايي را . سلول شد ، با عجله زير توشك خود را ديد 

لول كوبيد وچوب را باالي آن گذاشت و بعداً دو و يا سه ميخ را در ديوار س. بيرون آورده چوب را در آن پيچاند 

اگر سرباز .  آنرا دربين تكه پيچانده باالي اين رفك مي گذارم ، پيدا كردم  اگر كدام جلد كتاب ديني را":گفت 

 داكتر صاحب ":در جوابش گفتم . چيزي گفت برايش مي گويم كه قرآن شريف را باالي آن  گذاشته ام 

 در جوابم  بي حوصله گيبا . "! چه برسد به قرآن خواندن ما  ، مي خوانيم سربازان مي فهمند كه ما نماز ن

گرسنگي را تحمل . بي چايي بسيار سخت است  .ان سرباز شايد بفهمد زياد پشت گپ نگردـ يگ" :گفت چنين 

   ."كرده ميتوانم ؛ مگر بي چايي را نمي توانم 

 احمد علي كاغذ و برخي چيزي هاي را  داكتر .روزي سربازان براي تالشي به سلول هاي ما هجوم آوردند

 با آغاز  . تا ازدور فكر شود كه در بين آن قرآن است ،در داخل  دستمال پيچانده بر روي رفك گذاشته بود

فوراً آنرا برداشته به جايش قطي چاي و يكي دو چيزي ديگر را ، تالشي از سلول هاي دم راه ، تغيير عقيده داده 

مزدوران با .  در ديد اول چشم آنان به آن چوب باالي ديوار افتاد  ،ا كه به داخل سلول آمدندسربازه. گذاشت 

 من نمي دانم چند وقت " : احمد علي گفت  داكتر ." اين چه است ؟ ":تعجبي آميخته با تمسخر چنين گفتند 

يكي از مزدوران . "ين جا بود  اين رفك  در هم،پيش سرمعلم از اين اتاق تبديل شد ، من كه به اين اتاق آمدم 

زماني كه مارا از منزل اول به اين اتاق انتقال دادند ، اين ": در جواب آن مزدور گفتم ... . روس ، از من پرسيد 

حاال ما چاي و بوره خود را بر روي آن .  شايد كساني  قرآن را بر روي آن مي گذاشتند ،چوب در همين جا بود 

 با لحن  ،سرباز در حاليكه تكه هاي دور چوب را با خشونت باز مي كرد . "ص دارد  اين چه نق ؛گذاشته ايم

به طاق و رفك ضرورت نيست . زندان است زندان .  اينجا خانه شخصي كسي نيست " :تحقير آميز چنين گفت 

  داكتردوران بهبعد از رفتن مز.  احمد علي را با خود بردند  داكترآنگاه بعد از پايان تالشي چوب گرانبهاي. "

 اين چوب را با خود نياوردي ، اگر سرباز در همان روزي كه اين چوب لعنتي را با خود به تو «: احمد علي گفتم 

 من را به اداره زندان  .اتاق آوردم ، مرا مي ديد ، اين احتمال هم وجود داشت كه پرواي موي سپيدم را نمي كرد

اينها در رابطه با چپ انقالبي پي . و شتم و داو و دشنام قرار مي دادند مي برد ، و با همين دستاويز مورد ضرب 

و هرگاه به چنين عملي مبادرت نمي ورزيدند . باالي آنان حل نمايند  بهانه اي مي گشتند تا عقده هاي شان را

ما را به و اگر اين سرباز سخت مي گرفت هر دوي . ازلذت  تحقير و توهين آنان ابداً چشم پوشي نمي كردند 

   . »... .قومنداني مي بردند 

اعتراض .  احمد علي كه به خاطر از دست دادن چوب گرانبهايش تلخ شده بود  داكتر در هر حال ، اوقات

  .همديگر نداشتيم  قسمي كه تا يكي دو روز چندان حرف و سخني با. من هم وي را بيشتر بر افروخت 

 زندان نسبت به ماههاي قبل زود زود مي رفت و زندانيان را شديداً برق.  فكر مي كنم اواخر ماه  سنبله بود 

.  غذاي ديره شان را گرم نمايند و آب شانرا جوش بدهند نداسيران به طريقي مي كوشيد. ناراحت مي ساخت 

ل زندانيان  از پنبه داخ. روغن سر ديگ را آشپز ها جمع مي كردند و آنرا باالي تعدادي زندانيان مي فروختند 

قرار داده ...  يك نعلبكي حلبي و يا سر پوش قطي  چند تاي آنرا به گرد. اختند توشك هايشان فليته مي س

 آنگاه ديگ و چاينك حلبي پر آب را بر روي ،بااليش مقدار روغن مي ريختند ، بعداً  فليته ها  را آتش مي زدند 
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ه بود ؛ قرار مي دادند و ديگ شان را به اين  شان كه به روي فليته ها گذاشته شد ةسه پايه هاي دست ساخت

. زندانيان  با احتياط و دلواپسي اين كار را  انجام مي دادند .  و يا آب را جوش مي دادند  .صورت گرم مي كردند

  آن  از همين ديگدانك هاي خود ساخته استفاده مي كردند ، كه بعد ها 15 و يا 12  سلول ، 24شايد از جمله 

  . به كمترين رسيد -  شماري كه بدين شيوه عمل مي كردند - وصداي تالشي به خاطر سر

يه  در آن ف به همين فكر افتاده  ديگدانكي ساخت كه روغن نا تص-  با وجود اعتراض من -  احمد علي داكتر

الً اتاق هايي كه قب.  و بوي روغن سوخته مشام را اذيت مي كرد  .مي سوخت و فضاي اتاق را دود فرا مي گرفت

اخواني هاي مكتبي ، اگر . اينكار را انجام مي دادند ، به خاطري كه جزائي نشوند ، از اين كار منصرف شدند 

 در چنين صورتي احتمال گير افتيدن ما بيشتر متصور بود ،خبر مي شدند كه ما از ديگدانك استفاده مي نمائيم 

چند تا  . داشته و بوي آن هم كمتر حس مي شد من ، روي ناچاري در صدد ساختن ديگدانكي شدم كه دود ن. 

ور از  بريده را دة چند توت، از شمع هاي را كه به خاطر بي برقي از كانتين خريده بودم گرفته آنها را نصف كرده 

 و در زير سه پايه  .را روشن كردمها هم ، بر روي سر پوش شير قطي كليم هالندي به شكل دايره  قرار داده آن

آنگاه چاينك .  درست كرده بودم ؛ قرار دادم -  شيرخشك بزرگتر   قطي از-   احمد علي داكتر كمكاي كه به

دود نداشت ، بوي آن . حدود چهل دقيقه نگذشته بود كه آب جوش آمد . حلبي پر آب را بروي آن گذاشتم 

ه اخواني ها در وقت را پشت بالشت و كمپل قرار داديم ك...  ساز و برگ جوش دادن آب و. كمتر محسوس بود 

 -احمد علي كه به نوشيدن چاي   داكتر مايه خوشحالي " ابتكار "اين . عبور از مقابل اتاق ما  متوجه نشوند 

به رحماني ،  از  كار منقل بي دود و بي بو  ، احمد علي داكتربر خالف ميل.   معتاد بود ؛ گرديد - چون هيروئين 

مدتي نگذشته ... . جوش تهيه مي كردند وآنها هم با همين طريق آب. م  دادصاحب و يك تن افغان ملتي اطالع

  . بود كه چند اتاق ديگر هم از خريد روغن قره وانه منصرف شده با همين شيوه آبجوش تهيه  مي كردند 

از همان . در اين گير و دار بود كه خبر شديم در منزل پائين كساني را به خاطر اين كار جزائي نموده اند 

 احمد علي خواستم تا از اين كار دست  بكشد و ساز  و برگ آنرا از بين ببرد ؛ مگر  داكتروز به بعد من جداً ازر

 با دلگرمي و پشتوانه اي كه داشت -چنانچه روزي در برابر اعتراضم . وي نمي پذيرفت و جداً مخالفت مي كرد 

 دلتان جمع  ؛نرا من شخصاً به عهده مي گيرمليت آو زماني كه دهليز ما تالشي شود ، مسئو": چنين گفت - 

ساختن و مشتعل كردن آن را به .  تجربه نشان داده  بود كه وي دروغ مي گفت " .اين كار خودم است. باشد 

 من در عين همزيستي و. طور يقين به من نسبت مي داد ، تا آرزويش كه همانا جزائي شدنم بود ؛ برآورده شود 

  .ن با وي ؛ جداً متوجه توطئه هاي احتمالي وي بودم هم اتاقي و همكاسه شد

كامالً به  خاطر دارم ، عصر روز بود كه تيم تالشي دفعتاً وارد . سر انجام ، روزي تالشي ناگهان فرا رسيد 

 كوته قفلي هاي دهليز دست چپ و شمار ديگر به جانب كوته 24شماري از اجيران به طرف . دهليز ما شد 

در اين اثنا  چايجوش ما بر روي منقل  قرار . از اتاق پاكستاني ها شروع كردند . وم آوردند قفلي هاي ما  هج

 احمد علي را مخاطب  داكتربا ناراحتي آميخته با خشم ،.  داشت ، دو يا سه دقيقه به جوش شدن آن مانده بود 

 ، اگر منقل را از اتاق  بيرون مي   ديدي نه گفته بودم كه نوبت تالشي دهليز ما هم مي رسد«: قرار داده گفتم 

بگير زود باش شمع ها را خاموش كن ؛ منقل و  پطنوس را هر چه . بردي  حاال به اين جنجال دچار نمي شديم 

 پروا ":وي  ظاهراً با خونسردي گفت  . »! زود تر از اتاق بيرون ببر و در بيرل  كثافات نزديك تشناب خالي كن 
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از جايم بر خاسته صافي ظرف ها را برداشته ، شمع هاي مشتعل را كه حرارت زياد .   "ندارد چيزي نمي گويند 

با شتاب روي . قسمتي از صافي آتش گرفت و كمي دود از آن بلند شد . توليد كرده بود با آن خاموش كردم 

  با خشم آنگاه. پاك را برداشته بدور قسمت سوختگي  طوري پيچاندم كه دود از جاي سوختگي بيرون نشود 

 احمد علي كه از داكتر . "!  بگير منقل و آب جوش را از اتاق بيرون ببر و به بيرل بيانداز ، زود باش ": گفتم 

پروا ندارد  ": اين وضع دچار نوع اضطراب شده بود ، سرخي بيشتري درچشمانش ديده مي شد ، باز هم گفت 

 - را با نوعي تمسخر پنهان " نترس"حيل كلمه اين انسان م . "! چيزي نمي گويند ، توخي صاحب نترس 

ن سنجش كه برخي افراد توا[  اداء نمود ، تا به زعم خودش در چنين حالت اضطراري و حساس - طورعمدي 

ضربه اي متوجه غرورم ] همه جانبه شيوه خنثي نمودن يك رخداد مذموم و ناميمون را موقتاً از دست ميدهند 

از شنيدن جمله توهين آميزش خشم . سازد و من براي اثبات نادرستي گفته اش از تصميم ام منصرف شوم 

م را چنان بر روي هم فشردم كه طوري كه از شدت خشم دندان هاي. شديدي سراپاي وجودم را فرا گرفت 

خود داري اش از بردن منقل و آب جوش  به بيرون ازسلول ، عمق توطئه اش را . صداي آن در سلول  پيچيد 

با درك اين حالت خشمم آنقدر سركش شد كه  انگشتان هر دو دستم را جمع كرده به هم . نمايان  ساخته بود 

 وي كه تا آن روز چنين "!  نمي بري ": ا مخاطب ساخته گفتم گره زدم و با عصبانيت بي سابقه اي وي ر

حالتي را در من مشاهده نكرده بود ، درك كرد كه اگر ساز و برگ جوش دادن را  از اتاق بيرون نبرد ، مشت 

در حالي كه رنگش از شدت ترسي آميخته با نفرت از من ، به . محكمي  بر دهان و دندانش اصابت خواهد كرد 

 ريخت و منقلك و -  كه در آن كمي آب بود - ائيده بود ؛ فوراً دست به كار شده آب را به داخل سطل زردي گر

چند سربازي كه . سه پايه اش را در روي پاك پيچانده و از اتاق خارج شد ، تا آنرا به داخل بيرل بياندازد 

و ( ي آن نشدند او حمل دهنده اك ي پمشغول تالشي منقلك در اتاق ها بودند ، متوجه منقلك پيچيده در رو

 احمد علي در  داكتراگر هم مي شدند ، بر روي خود نمي آوردند ؛ زيرا كه مالقات باديگارد نجيب ديو خاد را با

آنگاه با . از دور كه ديدم ، وي منقلك را با روي پاك به داخل بيرل انداخت ) . زندان ، از نزديك شاهد بودند 

  .مده در گوشه اي ماتم زده  نشست اعصاب نا آرام به اتاق آ

تيم تالشي كه به اتاق ما رسيد ، شايد هم توقع داشتند چيزي پيدا كنند ؛ مگر از سلول ما دست خالي 

در يكي از اتاق ها دهليز ما ساز و برگ جوش . دو اتاق بعدي را هم تالشي كردند ، چيزي نيافتند . بيرون شدند 

بعداً معلوم شد كه آن زنداني را شديداً مورد . ل آنرا با خود بردند ود ، نفر مسئورا پيدا كرده بودن... دادن آب و

  .ضرب و شتم  ، تحقير و توهين قرار داده بودند 

سكوتي .  چندان گپ و سخن با همديگر نداشتيم - احمد علي  داكتر من و- از روز تالشي تا چند روز ديگر 

من اغلباً با رفيق رحماني .  متعارف و روز مره آنرا مي شكست بر اتاق ما  مستولي شده بود كه فقط كلمات

احمد علي هم روز ها را اغلباً در داكتر.  مي پرداختم مسابقه صحبت مي كردم و بر  روي تخته شطرنج با وي به 

  . سپري مي كرد   و قسماً در اتاق مامور جبار سازايياتاق انجنير حسين

ت كه من در فكر زدن اش بيافتم و آنچنان توهين آميز با وي برخورد ـش ندااورب احمد علي هيچگاهي داكتر

  .ي ديگر برآمد ااز اين سبب آتش خشم اش نسبت به من شعله ورترگرديد ، و درفكر و ذكر توطئه . نمايم 
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كسي كه از چترال پاكستان بود و كار آوردن قره وانه و بوجي نان خشك و ميوه را به عوض برخي زندانيان  

.  وي را ازدهليز ما تبديل كرده بودند  ،جام ميداد و در بدل آن از آنان پول مي گرفت ؛  از چند روز بدين سوان

ش كار آوردن قره وانه و  ااحمد علي و يا اصغر دوستداكتر  ،فكر مي كنم در روز هايي كه نوبت اتاق ما مي بود

 و من به موقع موفق شدم توطئه وي ،ار تكان شد زماني كه مناسبات ميان ما دچ. نان خشك را انجام مي داد 

من بگويد كه بعد از اين  در روز نوبت اتاق ، بوجي نان خشك را به ه را نقش برآب سازم ، آنگاه وي بدون آنكه ب

؛ به اصغر ] و من در فكر پيداكردن كسي ديگر شوم كه اين كار را برايم انجام بدهد [ عوض من آورده نمي تواند 

 صحبت -   خصوصي -  اش "مريضي" مليشه  كه بعضي اوقات با وي ، گويا در باره " دهاره مامور جبار"رهزن از

وجي نان بعد از اين در روز نوبت اتاق ، كار آوردن ب، مناسباتم با توخي برهم خورده ": مي نمود ؛ گفت كه 

 به او بگو كه چرا  تو مستقيماً. در نوبت ديگر شخص توخي بايد اينكار را بكند . خشك را من انجام نمي دهم

به نقل از مامور   ( "الزم نيست تو اين كار را به خاطر او انجام بدهي . نمي آوري ات نان خشك را بر روز نوبت 

   . ) سر دستة مليشهجبار

احمد  علي به آهستگي از اتاق .  در دهليز سر و صداي  پيچيد ، بعد از صرف غذاي چاشت ،يكي از روز ها 

 سرم را از سلول بيرون  ،من هم. طوري نشان داد كه مي خواهد بفهمد كه در دهليز چه گپ است . ج شد خار

متوجه شدم كه پنج شش تن . كرده به طرف دست راست دهليز ،كه صداي بگو مگو از آنجا مي آمد ، دور دادم 

در  )  بودند مسعود- ي  هر دو مليشه و عضو جمعيت ربان( خادي " يك دستةخوج"غر چرسي و صبه شمول ا

رحماني ) هم اتاقي(در همين اثنا . برابر اتاق افغان ملتي ها ايستاده با تندي و خشونت به گفتگو مشغول اند 

 سر مسئله "اصغر چرسي" و "خوجه يكدست"لومپن هاي جمعيتي « : صاحب از آنطرف آمده  اظهار داشت 

 ي  و جنجال راه انداخته آنها را  به خاطر مصاحبه  تلويزيوننوبت قره وانه و نان خشك  با افغان ملتي ها دعوا

    .» ... دشان گپ هاي بد و بيراه زدن

كه من صرفاً ،  سه يا چهار نفر زنداني در برابر دروازه اتاق ما ظاهر شدند  ، بعد از سپري شدن چند دقيقه

يعني اصغرمليشه را كه از [  به ياد دارم يك تن از آنان را كه گاهگاهي در هنگام روبرو شدن با من سالم مي داد

 توگويي از شدت گرسنگي لحظه اي بعد -شدت الغري حين راه رفتن به طرف چپ و راست خم مي شد 

از ميان آن لومپن ها ، اصغر . لست ياداشت گونه اي هم در دست يكي از آنان ديده مي شد ] . برزمين مي افتد 

چرا در روز نوبتت !  او توخي او ": را مخاطب قرار داده چنين گفت  عصبي داشت ، م تحريك شده وكه حالت

 احمد علي از اتاق ، در  داكتربه سرعت برق ، خارج شدن چند لحظه پيش . "جوال نان خشك را نمي آوري ؟ 

در جواب اين چرسي مفلوك و بي عقل با خونسردي . بيدرنگ به كنه دسيسه وي پي بردم . ذهنم متبادر شد 

 در مقابل من برايش  پيسه مي دادم ؛ حاال هم اگر كسي  ديگر اينكار را به  .اين كار مي كرد) كريم  ( " :گفتم 

اين كم عقل دني . " من نه نان خشك مي آورم و نه قره وانه  .خاطر پيسه انجام بدهد ، برايش پيسه مي دهم

 با گستاخي  رذيالنه اي كه تصورش را عليه من تحريك شده بود ،)  داكتر احمد علي توطئه گر( كه از طرف 

 كه مي خواستم  با در همين لحظه  . " خوده مي زنم....  در پيسه ات  "نمي كردم در جوابم چنين گفت 

تم هويت اش ـه من نتوانسـكسي ك، زن را بدهم ــپن بي سواد و رهـجواب اين لومعبارت و جمله اي  درشتي 

گپ هايت را سنجيده بزن ، !  او اصغر ": سيار بلند و محكم چنين گفت  با آواز ب بيدرنگيص بدهم ،ـرا تشخ
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... كل شان صاحب منصبان تحصيل يافته و بلند رتبه اردو هستند . پيشتر هم  افغان ملتي ها را  توهين كردي 

ند اين كم عقل دني كه از شدت عصبيت انگشتان الغرش به لرزه در آمده بود ، دست الغر و درازش را بل . "

 زن تمام صاحب منصب ": كرده با انگشت شهادت اش اشاره به كوته قفلي افغان ملتي ها  نموده  چنين گفت 

 در فضاي -كردار  از جانب ابليس بد -بعد از اين كه دشنام ركيك لومپن كم عقل تحريك شده  . ".... ها را 

ويي تمام زندانيان دفعتاً توگ. ولي گرديد سكوت مدهشي بر تمام دهليز و سلول ها مست. دهليز طنين انداز شد 

  . سكوت شبيه گورستان كه تا چند لحظه  نشكست ، بر دهليز حاكم گرديد .  عميقي سقوط كردند در چاه

 سياسي و  اين رياكار محيل و فاقد وجدان- احمد علي  داكتر.زندانيان در سلول هايشان داخل شدند 

، داخل اتاق   ، در حاليكه نمي خواست مستقيماً به چشمانم نگاه كندولتر از معم دير-  به كشور طرفدار تجاوز

 .  سربازي به داخل دهليز آمد  ،چند دقيقه بعد .  و نگاه اش را بر سطح اتاق دوختسر جايش نشست شده 

 و يكي دو لومپن " يك دستةخوج"اصغر و همچنين   ؛ ، عزيز احمد خان و صديق پتمن  افغان ملتي څرک

ش  امدتي بعد دروازه بزرگ آهني دهليز با صداي گوش خراش. و گلبديني را با خود به قومنداني برد جمعيتي 

در . زندانيان با سه تن سرباز داخل دهليز شدند . كه در هنگام شب تا اتاق ما هم شنيده مي شد ، باز شد 

ري گرفته بودند كه بر زمين غر را طوصبغل  ا  زيرآندو .پيشاپيش آنان دو سربازخشن خلقي ديده مي شدند 

 از برابر سلول ها مي گذشتاندند ، تا  -  در حالي كه پاهايش بر سطح دهليز كشيده مي شد - وي را . نيفتد 

 را كه قومندان خلقي »  مره ببخشين « ، » مه گو خوردم كه زن صاحب منصب  ها را داو  زدم «جمالتي  

بردند و دو ) روبروي اتاق ظاهر( تا اخير دهليز را هر سه سرباز وي . د سلطاني برايش ديكته كرده بود ؛ تكرار كن

اين كم عقل تحريك شده  جمالت ديكته شده را مرتب بر زبان مي راند و از زندانيان . باره بازگشت دادند 

   .بخشش مي خواست ، تا اينكه از دهليز بيرون اش كردند و به كدام بالك ديگر طور جزائي انتقال دادند 

 به  وساير  رفقاي انقالبي اش هم بر خورده و  قومندان خون آشامغر كه به  شخص  سلطانيصدشنام ا

نامبرده هم در )   افغان ملتي ها ةطبق گفت(  شان را جريحه دار ساخته بود " انقالبي" و"غرور نظامي "اصطالح 

  .غر با سربازان  حصه گرفته بود صلت و كوب ا

يكي دو روز .  ، بسيار متأثر بود  و تحقيرش كردندشدت زدنده  رفيق اش را بلقي ها خمامور جبار از اينكه

با لحن تأثر بار   ، ويدور منقل  دهليز جمع شده بودندزنداني در حالي كه عده اي ، بعد از  جزائي شدن اصغر 

 تحريك ]كتر احمد علي  دا[ اين بيچاره ساده دل و مريض را داكتر «گفت  كه  نوع تهديد را مي رساند ، چنين 

    .»كرده بود 

در روز هاي پيش از  جزائي شدن اصغر ، زندانيان در دو  پنجره منزل چهارم همين بالك ، دو تن زنداني را 

 ، و همين دو در شناسايي كرده بودند  تحقيق در خاد صدارت و ششدرك و يا در كدام خاد ديگرةكه در دور

خبر اين . اطالعاتي  مشغول بودند ،  بي رحمانه مورد ضرب و شتم  قرار دادند  به كار و بار زندان پلچرخي نيز

  .رسيد ) به گمان اغلب در بالك هاي ديگر نيز (  درساير اتاق هاي همين بالك روزه رخداد هم

كه زندانيان  به خاطر خط تسليمي اش به دولت پوشالي و تجريد بودنش در ميان طيف [ احمد علي داكتر 

 يعني جنرال ؛بي طور اخص و مهمتر از آن  ارتباط تنگاتنگ اش با  دست دراز داكتر نجيب در زندان چپ انقال

 اعضاي اطالعات به دهليز بعد از رسيدن خبر لت و كوب]  وي به  شدت نفرت داشتند  از،) جفسر ( دو ستاره 
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و ماه هاي پيش ، كه  به هنگام وي ، برخالف روز ها . ما ، مي كوشيد كسي  متوجه  تشويش و ترس اش نگردد 

بعد از اين واقعه ، به وقت . مي شد ... تفريح  اغلباً در دهليز مي ماند و مصروف ديگ پختن و چاي دم كردن و

در واقع . تفريح  با زندانيان يكجا  به داخل مثلث مي رفت  و در بازگشت هم با آنان يكجا وارد دهليزما مي شد 

 .ماند احتياط مي كرد كه تنها ن

 واقعه جزائي شدن  اصغر نگذشته بود كه  زندانيان بعد از پايان نماز شام كه هوا  تاريك سه و يا چهار روز از

 دورتر از تشناب و دو سه اتاق - آنعده كه توشك هاي شان  در دهليز . شده بود  به اتاق هاي خود داخل شدند 

و )  بشردوست ( به جز از . ي آوردن قره وانه  رفته بودند  يا مشغول پخت و پز ، ويا برا، پهن شده بود - اولي 

 و قد كه بنيه قوي) بشر دوست(ن هنگام  در اي. در دهليز كسي به نظر نمي خورد  ، سه چهار تن زنداني ديگر

بلند داشت ، و از اهالي چاريكار بود ، و در خاد صدارت و دربالك هاي تحت  فرمان خاد در زندان پلچرخي ، 

در .   به اين كارش ادامه داده بود  ؛ با فردي مشغول گفتگو شد-  در قالب باشي - ي مي كرد و به دفعات جاسوس

طوري كه يك [ همين لحظه چراغ هاي دهليز و كوته قفلي ها خاموش گرديد و دهليز در تاريكي فرو رفت 

سر و . و صداي هاي در دهليز پيچيد بعد از چند ثانيه سر ] . زنداني ، زنداني ديگر را به مشكل ديده مي توانست

شماري از . چراغ ها  دوباره روش شد . صدا ها ، بعد از يك دقيقه و يا چيزي بيشتر ؛ رو به خاموشي نهاد  

با سر و روي خونين  بر صحن دهليز ) بشر دوست ( زندانيان ، از كوته قفلي هاي  شان برآمده متوجه شدند كه 

  . تا به سلول خود رفته بتواند  ،عده اي وي را بلند كردند و كمك اش نمودند . ... افتاده - نزديك تشناب - 

خبر شد يا نه ؛ به طور قطع چيزي به خاطرم ) بشر دوست (  از اينكه  قومانداني زندان از  اين حمله باالي  

 يك تن از سربازان ،دو و يا سه روز بعد از آن . رخداد  1363ماه جدي سال اين واقعه در اوايل . نمانده است 

 كه چند دقيقه بعد از اينجا   تانه جمع كنين زود باشيد  كاالي"سرفروخته خلقي  به دهليز ما آمده چنين گفت

    ◙ ."به كدام جاي ديگر مي بريتانه 
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