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  سرانجام شكنجه گران خاد ، منزل ما راهم مورد حملةوحشيانه قرار دادند-9     

  
 تيم جالدان خاد به خانة ما  آن شب2نهم سنبله، روزي كه به ساعت سر انجام روز « نوشتم  )  11( در پايان عنوان 

  .  » حمله ور شدند ؛ فرا رسيد
تصميم گرفتم  فردا كه قبالً روز جلسة .  آغاز نموديم هبلي ، اين روز را هم ، چون روز هاي ديگر با اضطراب و دلهر
ر شد ، در رابطه با گرفتاري اعضاي مركزي و چگونگي حلقه اعالم شده بود ، رفيق ها كه به خانة ما آمدند و حلقه داي

  .، صحبت نمايم  ... ارتباط با ساير اعضاي رهبري و تداوم كار سياسي ويا مخفي شدن اعضاي حلقه و
 مخفي شدن حلقه بگيرند ، در صورتي كه رفيق ها تصميم  به.  من تمايل به مخفي شدن  و كار مخفي  نداشتم 

چنين وضعي را مي پذيرفتم و بر وفق تصميم رفيق هاي داخل حلقه آمادگي » قليت از اكثريت تبعيت ا« متكي به اصل 
  . خود را  براي كار مخفي ابراز  مي داشتم 

 KBG(  اين دسـت آمـوزان سـازمان  استخبارات سوسيال امپرياليزم شوروي -سيه روي و سيه كردار كه خفاشان شبي 
 ة بج2 به ساعت دقيقاً به خاطر ندارم كه چند دقيقه ؛ ما هم پهن كردند ة خان فضاي بررا شان  بال هاي سياه و نكبتبار)

 تيم يك خانة ما مورد تهاجم  بجه شب گذشته بود كه2مانده بود ، و يا از   ؛ بود1359كه فرداي آن دهم سنبله شبي 
 توسط) وي به طوراخص كمونيست هاي ضد سوسيال امپرياليزم شور( مشخص براي گرفتاري طيف چپ انقالبي 

    .خاد  قرار گرفت و آموزش ديده هاي   حرفه ئيمزدوران ناموس باختة
جالدي كه از شكنجة اعضاي گرفتار [ بود  » شاگرد مستري« معروف به   ، لطيف شريفيزنجيريسرگلة اين سگهاي 

 ، و اعدام آنان را دستاورد  برد ، لذت خاصي مي آن سازمان هااعضاي رهبريبه خصوص   ؛سازمانهاي چپ انقالبي شدة 
 از قيوم صافي ؛ حميد  : عبارت بودندساير جالدان ميهن فروش . ]بزرگي براي خود و تيم شكنجه گرش مي دانست 

كه بنا به گفتة زندانيان در [ » عبداهللا بازنگر«  معروف به ، بچه سرور«؛ عبداهللا  ) » كومه كته «معروف به (شتاب 
 زنگ « محافل عروسي هاي منطقة كوهستان ، گلبهار و ساير قسمت هاي شمالي طور معروف  با مجالس عيش و نوش و

 فاروق « برادر اين جالد همه چيز باخته ،[  » امين جالد«مشهور به ، » دست دراز « ؛ امين ]  مي رقصيد » و جامن
  جالدان كه اسماي آنان به خاطرم نماندهي از و شمار ديگر.] بود آمر سياسي وزارت داخله كارملو  پرچمي مشهور» زرد

... .    

  

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال    - 6 -   قسمت  -  18 -بخش 
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 ، هر زماني كه براي گرفتاري افراد  تحت تعقيب اقدام مي كردند ؛ معموالً كار و بار  باخته شرفخادي هاي مزدور و
ها  و انتخاب اين وقت  شب  در طول دهه ها و ؛ حتا صده . گرفتاري را به ساعت دو الي دو نيم شب  انتخاب مي نمودند 

 فرو مي » خواب عميق «بيشتر در ميان دهاره هاي دزدان معمول بود ، زيرا كه صاحبان خانه ها در آن پاري از شب  به 
  .رفتند 

براي گرفتاري اشخاص مورد نظر شان سوار جيپ هاي روسي مي شدند »  كام«و » اكسا «خلقي هاي وحشي كه از 
فرداي آن شب كه فاميل هاي گرفتار شدگان به . ن حمله مي كردند شا» انقالب ثور« ، مستقيماً به خانه دشمنان 

مراجعه مي نمودند و از احوال دلبندان و جگرگوشه هايشان با  اضطراب و ترس جوياي معلومات » كام«و » اكسا«شعبات 
 كي برده ، شايد ما چه مي دانيم  نفر تان را« : خلقي هاي نهايت قسي القلب با بي تفاوتي جواب مي دادند . مي شدند 

كه هر كدام خودش را ) پرچمي هاي خادي شده(؛ مگر مسؤوالن بلند پاية خاد » دشمنان تان اينكار را كرده باشند 
به نزديكترين »  ضد انقالب ثور «خداي خاد و زندان تصور مي كرد ، تجويز گرفته بودند كه قبل از گرفتاري عناصر

آن » ضد انقالب « يطة نفوذ رسمي آن قرار داشت ، رفته از موضوع گرفتاري مأموريت پوليس كه خانة مورد نظر در ح
آنگاه دو سه تن پوليس خلقي را توظيف مي نمودند كه سه يا چهار دقيقه پيشتر از حمله به . اداره را باخبر مي ساختند 

 از آن مانع فرار شخص زير تعقيب بام خانة شخص مورد نظر باال شده از آنجا با ماشيندارش آنان را حمايت نمايد و مهمتر
  .از راه بام و ديوار هاي خانه اش گردد 

همچنان از (روزانه .  موقعيت داشت موريت پوليسقسمي كه قبالً تذكر داده ام ، در سرك متصل به خانة ما  مأ
  . اشت اين امر براي ما تازگي ند. بارها موتر هاي جيپ پوليس به آن جا رفت و آمد مي نمودند ) طرف شب

داكتر نجيب سر دستة ( كه تيم گرفتاري تحت فرمان فراري معروف ) بود ...  بجة شب يا 2(شب از نيمه گذشته بود 
به مأموريت پوليس آمده نام و هويت من را براي مأمور پوليس خلقي بروت )  شورويKGBجالدان خاد و عضو اصلي 

قتدار شان  پرچمي هائي بي عار و بي وقار را مثل روباهان به گريز كه در وقت ا( درحالي كه مأمور مذكور . كشال دادند 
چاپلوسانه در برابر همين فراريان بي ننگ ؛ اما با صالحيت خاد ، ايستاده بود ، تا افتخار ) از كشور مجبور ساخته بودند 

لطيف »  انقالب ثور« ان سر دستة تيم گرفتاري دشمن. كدام كار را به اين آدمكش كودنِ ماشيندار به دست بسپارند 
باالي بام خانة توخي باال شده  ... شريفي با تبختر باالي اين خلقي كودن امر كرد تا شخصاً  از راه بام همساية  خانة نمبر 

زماني كه بخواهد از راه ديوار به كوچة باريك عقب خانه فرار نمايد ، اگر به . ساحة ديدش را شديداً تحت نظر داشته باشد 
  . وي  اهميتي قايل نشود ، بااليش فير نمايد ) ايست( دريش آواز

بوده ام » هوشيار خواب « از آنجائي كه خوابم در سراسر زندگي عميق نبوده ، مانند بسا انسانهاي ديگر طور معروف 
 روي در پاره اي ازآن شب پر اضطراب و ظلماني احساس كردم كه كسي از. ، طوري كه با اندك صدا بيدار مي شوم 

از پي آن آواز چند عراده موتر جيپ نظامي كه با آهستگي . سطح بام اتاق خواب ما محتاطانه ؛ اما به سرعت گذشت 
به سرعت ممكنه رحيمه را .  متر با خانة ما فاصله  داشت ، شنيده شد 60حركت مي كردند از كوچة مأموريت كه تقريباً 

 شده بود ، قلبش رحيمه كه با صدايم بيدار! رفتاري من آمده اند ، بخيز تكان داده در گوشش گفتم  فكر مي كنم براي گ
باشتاب زياد از جايم بلند شده با نوك پنجه خودم را به دروازه دهليز رسانده قفل آن را به .  آغاز كرد به شدت به ضربان

 از روي حويلي عقب تعمير بلند كرده آنگاه  زينة چوبي كوتاه را. آهستگي باز كردم و از زينة دو پله اي صفه پائين شدم 
 30آمدنم از اتاق وعبورم از دهليز و رسيدنم تا زير ديوار حدود [  تكيه دادم  )  سانتي 20متر و 2( به ديوار كم  ارتفاع 

ه و كه گيا» بدرفت ها « ، از چهار پلة زينه  به سرعت باال رفته مي خواستم خود را به كوچة ] ثانيه را احتواء كرده بود
رستني هاي زياد در آن روئيده بود ، بيندازم ؛ صاحب منصب خلقي كه به روي بام خانة ما برآمده بود و دورا دور تعمير را 

 (اين مزدور از نظر افتادة روس بيدرنگ به روي بام پروت . در حالت خميده مي پائيد ؛ متوجه باالشدنم به زينه گرديد 
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به سرعت عجيبي . » تكان نخو دست هايته باال بگي و گر نه فير مي كنم «: بلند صدا زد   كرده  با آواز بسيار ) دراز كش 
 متر طول و دو متر عرض داشت ؛ پوليس 80كه تقريباً » بده رفت ها «به فكرم خطور كرد كه حتماً در سر و آخر كوچة 

از راه ) مسكونة خيرخانه ( ژيم دست نشانده شماري از مخالفان ر»  ساوو« قبل از گرفتاري اعضاي .ها را توظيف كرده اند
بعدهاً پيش از آنكه به خانه هاي مورد نظر حمله ور شوند  كوچه . باريك همين كوچة عقب خانه هايشان فرار كرده بودند 

  .عقبي خانه ها را زير نظر پوليس ها قرار مي دادند 
ا كه به دست چپ گرفته بودم با وجودي كه اشياء و تصميم خطرناكي گرفتم خريطة پالستيك كوچكي ر. هوا تاريك بود 

كه حاوي نوشته هاي ( اشخاص در تاريكي آن شب به مشكل تشخيص داده  مي شد ، احتياط را از دست نداده آن را 
درحين سقوط از ارتفاع دو نيم متر به حويلي ، آن ) مورد نيازم بود ، نه مسايل مربوط به اعضاي سازمان و تشكيالت

دست داشته را به كوچة پشت خانه طوري انداختم كه صاحب منصب پوليس متوجه آن بستة كوچك و حركت خريطة 
 هاي دست  »روشني انداز« با ديدم شماري از خادي ها . آن گاه به سرعت به پيش روي تعمير خانه رفتم . دستم  نشد 
از باالي ديوار كوچه ، خود را به صحن .  نگر گرفتندس باال شده  باالي ديوار هاي همسايه ها و بام خانة ماهداشتة شان ب

تشويش از اين كه مبادا اين  مزدوران ناموس [ من كه اضطراب آميخته با نفرت و نوعي تشويش .  حويلي ما پرتاب كردند
زدم كه سراپاي وجود ملتهبم را فرا گرفته بود ؛ با خشم  طوري فرياد ] فروخته مرتكب بي حرمتي در برابر همسرم شوند

 از باالي ديوار كوچه ه چرا از راه دروازه نمي آئيد كه خود«: همسايه ها به خصوص دو همسايه همجوار ما بيدار شوند  
اگر صدايته «  :  لولة تفنگچة اش را به طرفم نشانه گرفته گفت ) كه بعداً شناختمش ( قيوم صافي . »  ؟ مي اندازيد

هر كدام آنان شروع . ان مرا از روي حويلي با خود به درون دهليز خانه بردند آن. » بكشي همينجه سرت فير مي كنم 
با دقت زياد  تالشي . هر دو يا سه تن يكي از اتاق ها را زير و رو كردند . در اصل تقسيم شدند . كردند به پاليدن اتاقها 

نبار كرده ، همه را به درون بوجي هاي تمام كتاب هائي را كه طي ساليان متمادي خريده بودم ، روي هم ا. مي كردند 
يكي از آن جالدان چشمش به يك الماري ظريف افتاد كه ). شايد پنج بوجي شده بود. (ترپال گونه انداخته با خود بردند 

 در داخل آن البوم هاي خانوادگي و نامه هاي خصوصي ما بود ، همچنان فرهنگ دو جلدي (در گوشة اتاق قرار داشت 
، به طرف آن رفت تا آنرا باز نمايد ؛  ) ارسي كه آن را با شماري از كتاب هاي ديگر از تهران با خود آورده بودمفارسي به ف

) مسلسل ( اين سرفروش از من خواست تاكليد الماري را هرچه زودتر بدهم ، ورنه آنرا با برچة ماشيندار . مگر نتوانست 
كتاب لغت نامة دو جلدي در نظر اول توجهش را جلب . زدور دادم كليد را به اين م. دست داشته اش خواهد شكست 

حاال : يكي ديگر از اين گلة گرگان آمرانه به وي گفت . آن را برداشت و شروع كرد به ديدن جوف ورق هاي آن . كرد 
ليد در اشياي از دست زدن اين انسانهاي نهايت پ) . خريطة بزرگ = جوال ( وقت اين كار ها نيست بيندازش درون گوني 

با آواز بلند گفتم  اين كتاب سياسي . خصوصي خانواده خشمي به من دست داد كه نتوانستم جلوي تبارز آنرا  بگيرم 
[  قيوم صافي اين پرچمي خادي شدة مشهور ، .  اين را براي پسرم خريده ام  . خوب داخلش را كنترول كنيد . نيست 

شاه ، بعد ها »  رياست عمومي ضبط احواالت « م  ليسة عالي حبيبيه بود ، براي وي در ايامي كه  متعلم صنف نهم يا ده
اين دگه از تو نيست  هر « مداخله كرده با خشونت و با آواز بلند گفت ] داوود خان كار مي كرد » مصونيت ملي « براي 

را بدهم ؛ مگر رحيمه با نگاه ميخواستم جوابش »  ! حق گپ زدن نداري . چه را كه خواسته باشيم با خود مي بريم 
صداي اين جاسوس . » بانش خير است  مه يك جلد ديگر براي  پسرم مي خرم « : التماس آميز به طرفم ديده گفت 

 ساله ام را كه شديداً گلو درد بود ، ودر همان شب دهشتبار 9روس و سر و صداي تالشي  با آن كه بلند بود  ؛ مگر  پسر 
 ؛ از خواب  در خواب بودند سال داشت  كه هردو 5همچنان دخترم را  كه در آن زمان  اشت ، وتب خيلي باالئي هم د

. » اينها كي است ؟ «: زماني كه اين گلة  قالده به گردن به اتاق خواب ما داخل شدند ، سؤال كردند . بيدار نشدند 
( كه بعدها دانستم از تكميل هر دوسيه [ وس جنايتكاران مزد بگير ر. » پسر و دخترم ، پسرم تب دارد « : رحيمه گفت
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آن ]   مزد مي گرفتند - در صورتي كه هر چه زودتر دوسيه به اتمام مي رسيد - افغاني به عالوة بخشش 5000) پرونده 
[ آن گاه با دقت عجيبي ،  . بيدارساخته از جاي خواب شان پائين كردنددو كودك را با خشونت يك جالد مادر فروخته ، 

به ] گوئي انگشترهاي طالئي نگين الماس بسيار گرانبهاي اهداء شدة جنراالن روسي به خانم هايشان گم شده باشد تو
پسرم كه شديداً گلو درد بود و تب خيلي . پاليدن آن دو كودك شروع كردند ؛ حتا لباس هاي  آن دو را هم پاليدند 

شدت ترسيده و رنگ ه  شب سياه ، ب نيمه در آنة شان و اسحل داشت ، از ديدن چهره هاي خشن آن دزدانباالئي
 آن هم -  براي اطفال خرد سال ، كه بر شانه و كمر داشتند هائي و ماشيندار هاديدن تفنگچه. صورتش پريده بود 

   . وحشت آور بود  بسيار سخت اضطراب انگيز و- شب نيمة در
ن كه از بعد از اي) ان با روسها به خود مي باليدندكه از همبستر شدن خانم هايش(جنايت كاران مادر فروش خاد 

 رويش را به طرفم برگردانده با دنيائي از نا اميدي كه در نگاههاي  پسرم. تالشي اين دو كودك معصوم فارغ شدند 
«  : رحيمه  پسر بيمار مان را در آغوشش گرفته گفت . » پدرجان مي بري ته « : معصومانه اش موج مي زد چنين گفت 

  .»نه پسرم پدرت كدام گناهي نكرده به زودي دو باره  به خانه مي آيد
هر زماني كه چهرة زرد شدة پسرم در هنگام تهاجم گلة گرگان در ذهنم تداعي مي شود ، و به ياد آن جملة نا 

همين .  ايم  زجر دهنده است  نوعي ناراحتي و بي قراري رواني مي شوم كه خيلي ها بر دچاراميدانه اش مي افتم ، 
درد كشنده )  سپري شده است  با آنكه سه دهه ازآن تاريخ ( كه رويداد آن شب زندگي برانداز را تشريح مي نمايم لحظه

( ظه اي كوتاهي يكي از اعضاي آن تيم گرفتاري بارها آرزو كرده ام ، اگر زماني براي لح. اي در قلبم احساس مي نمايم 
را ببينم ، قلب كثيفش را هدف خشم آتش افروز و كين طبقاتي ام ، طوري  قرار خواهم ) كه مستنطقين ما هم بودند 

 كه در گوشه و كنار جهان مخفيانه به زندگي ننگين شان ادامه -داد كه از شنيدن آن ساير هم مسلكان روس پرستش 
  .داشته باشند ن از اضطراب و هراس مدت ها خواب آرام -مي دهند 

شب گذشته كه ساعت يك شب را نشان مي داد جريانات يورش و تالشي خانة ما توسط جالدان خاد در ذهنم 
طوري تداعي شد كه موجي از ناراحتي و خشم شديد سراپاي وجودم را درهم پيچيد ، طوري كه حواس وافكارم متشتت 

  هر چه تالش كردم كه به نوشتن جريانات آن شب ادامه دهم ؛ مگر  نتوانستم كه بيشتر از آنچه نوشته .و پراگنده شد 
بودم  ، بنويسم ؛ زيرا در شرايط پاشان شدن افكار ، تمركز باالي  موضوع مورد نظر خيلي ها دشوار و شايد هم امكان 

 بروم ، باشد كه ذهنم را از چنگال خاطرة نهايت تلخ و تصميم گرفتم كمپيوتر را خاموش كرده به بستر .  پذير نباشد 
  .خشم آفرين آن شب  برهانم  ،  تا فردا بار ديگر نوشتن خاطرات آن شب اندوهبار و نفرت آفرين را ادامه دهم 

يك تن از سگ هاي آموزش ديدة روسي كه با دقت عكس هاي البوم خانوادة ما را مي ديد با خوشحالي رويش را به 
كشور » نيش «در شهر[ »  ! اين عكس را ببين « : لطيف شريفي  برگرداند و با هيجان چنين گفت طرف  

سابق كه امپرياليزم جهاني آن را به چند كشور كوچك تجزيه نمود ، برادرم در رشتة طب محصل » يوگوسالوياي«
يكي از آن ها كه . ات نشان مي داد عكس داخل البوم چند داكتر خارجي را با برادرم در اتاق عملي. بود ) دانشجو (

؛  لطيف شريفي  بعد از ديدن ] داكتري بود از يونان و بروت هاي خلقي گونه داشت ، توجة اين خادي را جلب نمود
« : عكس را كه ديدم گفتم . » اين نفر حاال كجاست زود باشد بگو ؟« : عكس رويش را به طرفم دور داده آمرانه  پرسيد 

عكس را برادرم از يوگوسالويا . اهل اروپا است كه در فاكولتة طب شهر نيش با برادرم در يك صنف بود اين داكتر از 
عكس » شفاخانة علي آباد«كه با نرس ها در .... ) مانند موالنا رحيمي و ( بعداً به عكس دوكتوران افغان » .فرستاده است 

بار ديگر عكس اولي را گرفته دوباره . كه وي نرس است عكس رحيمه را كه ديد فهميد . گرفته بودند ، چشم دوخت 
« : گفتم» او حاال كجاست « : دو باره پرسيد. عكس برادرم را نشانش دادم » !برادرت كدامشان است نشان بده« : پرسيد 

 طيدرس خوان و اول نمرة عمومي « از آنجائي كه برادرم از معروف ترين چهره هاي به اصطالح . » در جرمني است 
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سالهاي دهة سي و چهل در ليسة عالي حبيبيه بود و قيوم صافي كه خود نيز از شاگردان همان سالها درمكتب حبيبيه 
اين مزدور كثيف روسها ، . وي شماري از شاگران آن وقت را كه با برادرم دسته جمعي عكس گرفته بودند ؛ شناخت . بود 

 البوم خانوادگي ما برداشته به لطيف شريفي  يك راز بزرگ از رويكشفسرِ فروخته شده اش را بانوع خوشي ناشي از 
شايد : در ذهنم به سرعت گذشت . ضربان قلبم بيشتر شد » البوم را با خود مي بريم ، مه برادرش را شناختم « : گفت  

م كه به جواب پرسش   در رابطة رفتن برادرم به كشور چين ، گفتني هاي داشت[ از رفتن برادرم به چين خبر داشته باشد
  ] ؛ به آن خواهم پرداخت ) كه  به همين سبب از من صورت گرفت ( هاي مستنطق شــوروي  در جريان تحقيق 

آن گاه من را با خود ، به عقب حويلي .  را با دقت مزدورانه پاليدند  تمام اسباب و اثاثية اتاق هاي ماگلة مزدوران
قلبم به شدت به .  موقعيت داشت  »خرچ خانه« - كوچة باريك پشت سر حويلي  متصل به ديوار-بردند كه در گوشة آن 

بريده  هاي نشرات مثل : چين از جمله كمونيستي جهاني و انقالب فرهنگي در عكس ها وآثار مهم جنبش . ضربان افتاد 
 رويزيونيست هاي كه در آن عكس هاي دستگيري) پرچم سرخ ( » خونچي« و » جيفان جيباو « ، » ژمين ژيباو « : 

و عكس هائي از جريانات انقالب فرهنگي را ) جوانان گارد سرخ ( ها » خونوي بين« داخل حزب كمونيست چين توسط 
 ، مخفي كرده بودم ، با آنكه مي دانستم »خرچ خانه«  )»روشندان«(در قسمت باالئي ، در پشت خشت هاي  چوكاتك 

  . ن هم اضطرابم بيشتر شد با آ. كه پيدا كردن آن امكان پذير نبود 
« : با تحكم گفت . » خرچ خانه است « : گفتم . » اينجا كي زندگي مي كند« :  يك تن از جاسوسان روسي گفت 

يك مزدور با قنداق ماشيندار قلفك آن را  از جايش جدا . اندكي دير كرد . رحيمه رفت تا كليد آنرا بياورد » ! باز كن 
دو تن . با دقت يك زرگر  نگريست  )  كه ميانش كتب درسي و مجالت بود (صندوق چوبيته به آن گاه به داخل رف. كرد 

آن گاه درون هرجلد كتاب و داخل هر مجله را تكان دادند ، تا اگر نوشته اي . ند روي حويلي كشيده  بشان صندوق را
نگاهي هم به سقف مسطح ناشده و .  دستگير شان نشد سرانجام چيزي. ه روي زمين بيفتد جداگانه در آن باشد ، ب

شايد به همين سبب به سقف آن بيشتر توجه . متروك به نظر مي رسيد » خرچ خانه«. چوكات روشندان آن كردند 
به شمول مواد  (  كاغذ در خانه بودبه نامتمام كتاب هاي ما و هر چيزي كه . من را دوباره به داخل خانه آوردند . نكردند 

ي كه با خود آورده بودند ، ئ ساختمان خانه و البوم فاميلي ما را در خريطه هاة نقشاحت  ؛» خانهخرچ«داخل صندوق 
« كدام درايور » كلينر« آن گاه لطيف شريفي ، اين بردة نجس و  فضله خور روس كه قبل از پيشة جالدي .  انداختند

ي كه شكنجه گرانشان را مي شناختند ، وي را به به همين سبب زندانيان. [ بود ؛ بعداً شاگرد مستري شد » همجنس باز
بعد از اين كه من را با دقت خاصي پاليد ، با تكبر ]  معروف ساخته بودند »  شاگرد مستري « خاطر پيشة سابقش به 

 برايم داد وطني لباس جوره يك  رحيمه .»عوض نمايم م را  لباس،بگذاريد «:  من  گفتم  » ! پيش شو كه بريم « گفت  
و بوي كش روسها كه چهار چشمه هم چيز را زير نظر داشتند ؛ بوي سگان آموزش ديده   ،در اثناي پوشيدن  لباس. 

: م  گفته بوده رحيمهبعد از گرفتاري اعضاي رهبري  ب(  » تيلفون يادت نرود « : به آهستگي به رحيمه گفتم  ،نبردند
 تا دواي و با اشاره به رحيمه فهماندم » مخفي شوند  فوراًكن كهرا گرفتار كردند ، تو براي دو نفر تيلفون ن اگر م«
رحيمه چند تابليت آن را كه دربين قطي بسيار كوچك گذاشته بودم قطي را طوري به من . را به من بدهد » مايگرن«

ش كني به  هو« : م گفت به رحيمه به آهستگيمكرد وقتي بند هاي بوت خود را بسته مي. داد كه هيچ كدام شان نديد 
صاحب منصب وزارت » عارف«خسربره ام   [» برادرت ة به خانا؛ حت! خاطر واسطه و خالصي من به خانه كسي نروي 

 «:  با خشونت فرياد زد  ،يكي از آن سگها.  ] نداشتيم اي رابطهبا اين جنرال پرچمي ميهن فروش ، هيچ گونه. دفاع بود 
 و دشمني ضديتبه خاطر . لحظه اي بسيار درد انگيز بود  . »! اش كه برويم كني؟ زود ب چرا بند هاي بوتت را بسته مي

 داشتند ، فكر مي) به مفهوم كمونيستي (  بي فرهنگ و خود فروش با سازمان هاي چپ انقالبي خاصي كه اين مزدوران
   .  را نخواهم ديد همسر و دو كودكمكردم كه ديگر هرگز 
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ه تن شان تختة سنگين سر چاه آب را پس كردند و با روشني انداز هاي دستي  خانه ، دو سبعد از تفتيش و بررسي
 فروخته  با تمسخر، خطاب  يك تن از آن جنايت پيشگان وجدان.شان درون چاه آب را با دقت يك باستان شناس ديدند 

ي توانيد داخل چاه را م« : با تعجب جواب دادم . » در درون چاه كدام چيزي را پت نكرده اي ؟ « : به من چنين گفت 
چنين جمله اي را به  . » باشه فردا اين كار را انجام مي دهيم «: با اطمينان تشويش برانگيز خونسردانه گفت . » بپاليد 

ياد آوري نمايند كه سبب تشويشم  گردند ) بدون حضور من ( خاطر اين به زبان آورد ، تا از آمدن دوبارة شان به خانة ما 
جز صداي  همين خفاشان شبگرد ، هيچ آوازي به . چشمم به سرك افتاد   . حويلي بيرون بردندةا از دروازربعداَ من . 

توگوئي  يك نيروي دروني به من مي . با دقت كوچه ، ديوار هاي همسايه ها و خانه هاي آنان را ديدم . گوش نمي رسيد 
  : گفت 

زي و سلوك نيك با همسايه هايت مراوده داشتي و آنان هم ترا سالهائي را كه در اينجا به خوبي و خوشي و مهر ور« 
تصوير درست  همة اشياي دور و پيش . صميمانه احترام مي كردند و دوستت داشتند ؛ حاال با دقت به همه جا نظر كن 

رهمين كوچه معلوم نيست سرنوشت اجازة بازگشت  به اين جا را به تو خواهد داد كه باز هم د. را در حافظه ات ثبت كن 
پا بگذاري و بار ديگر بتواني همسر نهايت فداكار و مبارز و فرزندان از جان عزيزترت را ببيني و از همسايه هاي بسيار 

   . » مهربانت  ديدن كني 
آواز لطيف . آواز يكي از سگهاي زنجيري روس من را به خود آورد . لحظه اي بود زود گذر؛ مگر نهايت درد ناك 

اخير  كه در  هائي را جيپ ازيكيدرايور خاد دروازه . » ! دروازه را باز كن« : يدنم كه با تحكم گفت شريفي را شن
آن گاه من را مخاطب قرار داده .  باز نمود  ؛ قطارجيپ ها ايستاده بود ، و با دروازة  خانة ما يكي ، يا دو متر فاصله داشت

به داخل جيپ روسي باال شده در پهلوي آن . سرباز خاد نشسته بود درپشت سر درايور يك  . »!باال شو « : ، امر كرد 
 خواهند بعد از مدتي با چنگ و دندان به تن و بدنم. فكر كردم در ميان آدمخواران وحشي قرار گرفته ام . سرباز نشستم 

ة خادي هاي تيم بعد ها متوجه شدم كه اين هر دو سرباز ازجمل(  سرباز ديگر خاد نشست در طرف راستم يك. چسپيد 
بعداً لطيف شريفي در چوكي پهلوي درايور تكيه زد . يكي از مستنطقين در پهلوي سرباز خاد نشست ) . گرفتاري بوده اند

آن ها منتظر يكي از اعضاي تيم شان بودند كه . بود ) روشن (جيپ روسي تا هنوز ايستاده بود ؛ مگر ماشين آن  چاالن . 
از آئينة عقب جيپ به سركي كه در برابر خانة ما كشيده  شده بود ، نظر . سرم را دور دادم . از مأموريت پوليس برگردد 

 كيلوئي بدنم را به هنگام عبور از 85 تا آن لحظه ، هزاران بار  وزن 1352 سرطان 25به سركي نگاه گردم كه از ( كردم  
ديدم رحيمه در برابر دروازة خانه ايستاده به . م نظر كرد)  روي سينة بي كينه اش تحمل كرده به من لبخند زده بود 

   .  سرم را بعد از لحظه اي دور دادم.طرف جيپ آخري كه من را در آن سوار كردند ، مي بيند 
يك تن . مدتي گذشت ، تا نفر موظف خاد و مأمور پوليس از دفتر مأموريت بيرون شدند و به طرف جيپ ها آمدند 

 مأمور پوليس خلقي كه چاپلوسانه احترام آن سگ هاي تازه به دوران رسيده را به جا مي آورد از جالدان خاد كاغذي را از
. لطيف شريفي دروازه جيپ را باز كرد ، و من را به وي نشان داد . آن گاه خلقي مذكور  به طرف جيپ ما آمد . ، گرفت 

دي هاي  ساخته شده؛ به طرفم ديده  بعداً با خامأمور پوليس با نگاه يك قصاب كار كشته؛ اما از وظيفة قصابي بركنار
به مجردي كه تاير هاي موتر جيپ به دور خوردن آغاز كردند، .  به طرف مأموريت روان شد درون موتر خدا حافظي كرده

ديدم رحيمه به لب جويچه گك خشك مقابل دروازة خانه نشسته هر . باري ديگر از آئينة پشت سرم به سرك نگاه كردم 
 به داخل جويچه پيهم حركت داده و با آواز بسيار بلند  ،ايش را چون طفلي كه پدرو مادرش وي را ترك گفته باشنددو پ

  ] . - 7- قسمت - 18-  توضيحات در بخش -الف  [گريه مي كند 
تا . مي كرد حركت ) مثلي كه از سرك باريك و پر پيچ و خم يك درة هولناك مي گذرد(موتر جيپ به آهستگي 

 همسر تنهايم ك غربي در حركت بود ، چشمم در آن شب هولناك از آن صحنه اي كه راست سري كه جيپ به طرفزمان



خاطـرات زنـدان  پلچرخي                                            
يـكبير توخ                                   چهـارم جلـد                                                       

 
 
 
 
 
   

 

 

7 

جنايت پيشگان و . كنده نمي شدبه خاطر زنده به گور شدنم توسط استعمار شوروي ؛ كه با صداي بلند گريه  مي كرد ؛ ، 
ا اين كه جيپ به طرف راست  سرك رخ به جنوب پيچيد و  ت ، هم  آواز گرية رحيمه را مي شنيدندناموس فروشان مزدور

از ريشه محكم خانواده . من به سان درختي كه طوفان از ريشه برمي كندش ؛ همانطور خودم را بي ريشه احساس كردم 
مار د به سوي دوزخي كه  استعمن را از خانه و كاشانه ام ربوده بودند ، و با خو، گرگان دهن دريده . كنده شده بودم 

  . خدائي مي كرد ؛ روان شدند برآن
  ادامه دارد  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


