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    . نخستين  لحظات تحقيق -2
  

يكي دو دهليز را پيموده ) به خاطرم نيست كدام ما جلوتر مي رفتيم ( مزدوري شكنجه گر به نام مستنطق و من 
يز بزرگ كه بر روي آن در قسمت باالي اتاق مقابل دروازة درآمد ، يك م. اتاق بزرگ بود . شديم بعداً وارد يك اتاق 

 همچنان يك چوكي در طرف ديگر ميز ديده ه جاي نشستن آمر و يا مدير بود ، قرار داشت و يك چوكي كوسايل دفتر
باال بگير هر دو دستم را به طرف گفت دست هايت را ) لطيف شريفي(مستنطق . مي شد ، كه محل نشستن متهم بود 

زماني كه دستش را در جيبم داخل كرد ، . آن گاه  با دقت خاصي شروع به پاليدن لباس هايم كرد . سقف اتاق باال بردم 
اين چيست ؟ منكه در خانه با دقت جيب هايت را پاليدم ، در آن ! عجب « : ابرو هايش به هم گره خورد ؛ از من پرسيد 

 اين ادوية ضد درد آن است كه هميشه در جيبم  مي  . مصابم» مايگرن شديد «به مريضي :  توضيح دادم » .چيزي نبود 
  .دوا را گرفته با عجله از اتاق برآمد و به سرعت برگشت . باشد ؛ هر زماني كه دچار حمله مايگرن شوم آنرا مي خورم 

اوراق جوف آن را  پاليد تا اين كه يك . برداشت لطيف شريفي مستنطق من دوسية دم دستش را از روي ميزكارش 
در برابر سؤاالت جواب هاي درست را بايد بنويسي ، اگر « : ورق چاپي را يافته آنرا بيرون آورد ، و در برابرم گذاشته گفت 

ات هم نقص اين را بايد بفهمي كه براي دوسيه . كوچكترين جمله و يا كلمه را غلط بنويسي باز روية ما تغيير مي كند 
ورق را برداشته  به خواندن آن  شروع كردم  تا جائي كه سؤاالت داخل متن  به خاطرم مانده پيكره هاي . » مي كند 

  :ذيل در آن مطرح شده بود 
جمهوري «  دولت كودتا و در زير آن يت هويت متهم نشان منفور و منحوسدر پيشاني ورق به اصطالح تثب

پر « و » ماشين عظيم« به گونه اي كه متهم را زير تأثير . قاب اداره مربوطه چاپ شده بود وال» دموكراتيك افغانستان 
جويا معلومات شده .... سؤاالت داخل فورمه كه در مورد اسم و ولد  و قوم مريضي و ازدواج و. قرار بدهد »  قدرت دولتي

وي در هنگامي كه من مشغول نوشتن فورمه بودم ، . بود را خانه پري نموده به دست خون آلود اين جالد اجير شده دادم 
نگاهي به آن انداخت . فورمه را گرفت . گاهي در اتاق قدم مي زد ، و زماني از اتاق خارج مي شد ، و دو باره بر مي گشت 

  . شد جالد از اتاق بيرون . در جاي معين شده امضاء كردم و فورمه را مسترد نمودم » ! اينجا را امضاء كن « و گفت 
در هر باري . سكوت مدهش اتاق را ، هر ازگاهي فرياد نه چندان بلند زنداني و يا زندانيان زير شكنجه برهم مي زد 

؛ چون كوهي به روي تنم فرو مي غلتيد و مي خواست  اضطراب كه  صداي شكنجه شده ها  شنيده مي شد ، موج توفندة
احساس مي كردم كشمكش شديدي در مغز ضربه ديده ام به . ير نمايد  ذهنم را تسخر اراده و استواري ام غلبه نمودهب

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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مغزم توگوئي در . جريان درآمده و قدرتم را مانند سوهان مي سايد و ذرات آن را بر زمين سوزان اتاق پراگنده مي سازد 
  .  ميان آتش قرار گرفته ، طوري كه  سوزش آن را احساس مي كردم 

ترس از داو و دشنام و شكنجه از يك طرف ؛  استقامت و استواري در برابر : ضاد  برخورد دو احساس متدر جريان
 از جانب ديگر با هم در مبارزه  - كه سالها آنان را تحقير كرده بودم -اشغالگران رويزيونيست و مزدوران بي مقدارشان 

  . بودند 
در ) ستالين بزرگ (رجاد پرولتارياي جهان در آغاز لحظات برخورد دو احساس متضاد ، به يكبارگي يكي از رهبران ف

 لنينيزم آشنا شوم -من كه از دروة جواني احساساتي و پرشور بودم ؛ قبل از آن كه با ماركسيزم . ذهن ملتهبم تداعي شد 
شنيده بودم ؛ همچنان فلم هاي ] از زبان كاكايم[  فلسفي كم  و بيشي را در بارة ستالين -، مطالب و مسايلي سياسي 

نمايش داده مي »  سينماي كابل« را كه براي بار اول به افغانستان وارد مي شد و اغلباً در » جنگ دوم جهاني«ربوط به م
شد و در آن ستالين و كارنامه هاي سترگش را در برابر فاشيزم المان نشان مي داد ؛ با اشتياق تماشا مي كردم و ازديدن 

ايمردي كمونيست هاي كشورهائي كه مسلحانه عليه فاشيزم به جنگ هاي اعدام اسيران جنگي به خصوص از تماشاي پ
پارتيزاني مي پرداختند ، احساس غرور مي كردم ، و گاهي هم خود را در هيأت كمونيست هائي مي ديدم كه در جريان 

در حالي كه . دند  را سر مي دا» زنده باد كمونيسم« يا »مرگ بر فاشيزم «اعدام با سربلند و غرور پر خروش شعار هاي 
من از آن زمان شيفتة . اشك  در چشمانم حلقه مي بست ، از ديدن و شنيدن آن احساس غرور به من دست مي داد 

شخصيت سترگ و نامور ستالين شده بودم ، و حال كه در دوزخ رويزيونيست هاي روس گير كرده بودم ، تداعي چنين 
 افزود ؛ طوري ت و پايداري من در برابر مزدوران روس هاي فاشيستشخصيتي سترگ در ذهن آتش گرفته ام به استقام

  . بر خود مسلط شدم كه
 خودش را مالك و اختيار دار هر گرفتار شده  فكر مي كرد ، وارد اتاق اد ، ناكسي كه از همان لحظة نخستجالد خ

  : با خشم چنين گفت . شد 
تو چرا از . نمي داند زيره و پودينة سازمانت را مي دانيم اينجه را چرا غلط نوشتي؟ تو فكر مي كني خاد چيزي « 

پرچمي « در عمرم نخستين باري بود كه در برابر يك جالد و شكنجه گر . » عضويتت درسازمان ساوو چيزي ننوشته ئي 
و خشم بدر قواي دماغي ام را تمركز داده  از درون گرداب هولناك اضطراب و نفرت ] . *[بودم قرار گرفته » خادي  شده 

آمده  برخود چنان مسلط شدم كه بدون كدام ارتعاش در آواز ، و يا لرزش در عضالت چهره ام ، به جوابش پرداخته گفتم 
  پرعقده و نهايت بيرحم كه سر تيماين عنصر خود فروش و. » نه ، من هيچ وقت عضو  چنين سازماني نبوده ام  « : 

اين را « : گفت »  عصبيت كذائي«دوري اش براي روسها مباهات مي كرد ؛ با  بود ، و به مز» خاد 3 قسم «مستنطقين 
  «  : با اطمينان خاطر به دفاع پرداخته  در جوابش گفتم . » يك عضو مهم سازمانت مي گويد ؛ انكار كرده نمي تواني 

  
  

تين روزي كه نهاد استخباراتي را به خاطري به كار برده ام  كه در نخس» پرچمي خادي شده «  اين تركيب ، يعني -[*] 
به چنگ پرچمي ها افتاد ؛ در گام نخست تمام شبكة ) كه همانا مركب بود از نهاد هاي ماقبل خود ( اطالعاتي امين =  

گماردند ؛ همچنان آنعده از اعضاي ) خاد ( استخباراتي پرچم را در سطوح باالئي ساختمان جديد التشكيل شان 
 اعضاي كميتة مركزي  فركسيون پرچم هريك را در خفا و مجزا از حزب ، جلب و جذب نموده استخباراتي كه شماري از

  ] .و در مثلث مختص به خود داشتند را نيز به تشكيل خاد انتقال دادند 
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موج زود گذر تعجبي . »  در برابرم چنين حرفي را بزند  ،وقتي كه  عضو كدام سازمان نباشم  هر كسي مي گويد بفرمايد
در حالي كه با تكبر از جايش .  با صالحيت دويد  بي ننگ و مزدورمسخر بر روي عضالت چهرة گندم گونيخته با تآم

  .  آن گاه از اتاق خارج شد .» حالي مي بينيم « :  گفت بلند مي شد با نوك زبان 
يش را به طرف آن جوان آن گاه رو. چند دقيقه بعد  با يك جوان كه هيچگاهي وي را نديده بودم ؛ وارد اتاق شد 

  ـ   : نمود و با تحكم يك سردار بزرگ  نظامي كه به افسر تسليم شدة دشمن فرمان مي دهد ، گفت 
شخص ناشناس كه در آن لحظه موهايش ژوليد و رنگش اندكي زرد مي نمود ، با . » خوب بگو گپ  چيست ؟ « 

كه آن  را مي شما  دو حلقه داريد : ورانداز نموده چنين گفت نگاههاي آگنده از پيوستن به دشمن ، سرتا پايم را با دقت 
 عجيب مي نمود ، معلوم نبود   اينها چرا با من  بسيار ] *.[داديد گزارش آنرا به مسؤول حلقة باالئي تان مي . ديديد 

عدة زندانياني كه تا خاطرات در. ودند كه بااليم  شهادت بدهد كسي را كه هر گز نديده بودم آورده ب. مانور مي كردند 
در هر صورت  شايد مرام اينها  مصروف ساختن . پيش از گرفتاري خوانده بودم ، به چنين مسأله اي بر نخورده بودم  

به . بيشتر ذهن شديدا ً ضربه ديدة من بوده كه در آن لحظات اضطراب آور وكشنده ، دست به چنين مانوري زده بودند 
با نوع نا راحتي آميخته با دلسوزي . » من تو را هيچگاهي نديده و نمي شناسم « : جواب اين شخص ناشناس گفتم  

. مي باشم » سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي«رفيق توخي ، نام من نجيب است ، عضو كميته مركزي « : گفت  
لطيف ( سؤول حلقة ما بعد از شنيدن نام م. » انجنير لطيف محمودي گزارش حلقة تان را به كميته مركزي مي داد 

فكر . دفعتاً  احساس تشنگي شديد نمودم . دچار حالتي شدم ، شبيه برق گرفتگي ها ؛ حتا از آن هم بدتر ) محمودي 
با صرف دنيائي از انرژي خودم را باز يافته ، . كردم چيزي شبيه يك پتكي آتشين به سنگيني كوه بر مغزم كوبيده شد 

انجنير محمودي كي است ؟ كجاست انجنير محمودي ؟ خودش بيايد  گپش را بزند «  : م جمع و جور كرده ، به وي گفت
اگر خود لطيف اين گپ را بزند آن وقت چي مي «  : سر تيم شكنجه گران  لطيف شريفي از جايش بلند شده گفت . » ! 

[  در زمينة وحدت با سازمان  شما  ما. بهتر است واقعيت را انكار نكني اين به نفع تو و تمام سازمان تان است ! گوئي 
گپ هاي زيادي ]   را در مورد من به كار برد »شما«  ضمير منفرد منفصل » تو«اين نخستين باري بود كه  به عوض 

داريم ؛ البته با آن عده اعضاي سازمان تان كه عاقالنه و با ديد وسيع  در مورد اوضاع جاري كشور و منطقه  فكر كنند ، 
براز بعداً رويش را به طرف نجيب دور داده ا] . نقل به مفهوم [ »  ... ده  مغز هاي سنگ شدة سازمان تان  نه با آن ع

 از اتاق خارج شد شريفي بدسگال كه.  » !  تش بدهي  با رفيقت صحبت كني و قناعتا دوباره آمدنم مي تواني«  : داشت  
  :چنين سر صحبت را با من باز كرد   اين،  نجيب با مهرباني يك رفيق گويا فهميده ، دلسوزانه

! رفيق توخي لطفاً خشمگين نشو و با خونسردي به مطالبي كه با شما در ميان مي گذارم  به دقت  گوش كن « 
براي اين كه به گپ هايم باور كني نشاني مي . خالصه مي گويم . وقت بسيار كم است ، شايد  اين آدم  زودتر  بيايد 

به سببي كه او هم مثل . او را مي ديدم ، راه خانة ما تا خير خانه دور بود . ور پنجشيري من بودم مسؤول تيم. گويم 
  همين شخص تو را تعقيب كرده خانة تان را ديده بود ، . خودت در خيرخانه  سكونت  داشت وي را به تو ارتباط داديم 

  
  

پيش از گرفتاري  حلقة ما را مخاطب  قرار داده  پيام  خطور كرد كه  رفيق لطيف مدتي  به سرعت  برق در ذهنم –[*] 
رفيق ها ميگويند اگر يك رفيق زير ضربه قرار گيرد ما بايد حلقاتي « : يان كرد  شفاهي  كميتة  مركزي  را اين چنين ب

به همين سبب به اسم  ، ولد ، نام فاميلي  ، محل سكونت و آدرس كار و خانة آن ها  نياز . را كه وي مي ديد ؛ بشناسيم 
   .]داريم ؛ در چنين صورت رابطه ها در هنگام ضربه خوردن از هم نمي گسلد 
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 اين » اتاق محصلين «بعد ها كه ما را تحويل زندان پلچرخي دادند ،  تيمور از اين كه خانة ما را ديده بود در داخل  [
بعداً كه تصميم گرفتي كه وي را نبيني و خواهش اخراجش را منحيث جاسوس از سازمان .] را به من گفت .... موضوع  و

  . نمودي ،  او را دو باره به من ارتباط دادند 
 خوب رفيق ، ما اگر با اين ها در زمينة وحدت صحبت كنيم ، نيروي خود را  براي مبارزات  بعدي حفظ كرده مي 

آن گاه از امكاناتي . بعداً در درون حزب شان وظايفي را براي ما  خواهند داد .  شايد مدتي كمي در اينجا بمانيم . توانيم 
پشت گپ بهمن و ديگران ... يم يك فرصت  مناسب مي توانيم از كشور فرار نمائكه اينها در اختيار ما قرار مي دهند در 

زماني كه با نيت تداوم مبارزه .  بايد به مبارزة ما در آينده بينديشيم ، مانگرد ، آن ها راه خودشان را انتخاب كرده اند 
 ؛ زيرا مردم زماني كه الً منتفي مي گرددبراي مردم در آيندة با اينها وارد مذاكره شويم ، موضوع تسليمي به دولت كام

قرار گرفتيم ، محق بودن ما را باور ) مردم خود (  با اين طريق خود را از مرگ نجات داديم و در خدمت  آنان بدانند ما
از اين كه خودت را كميتة مركزي مسؤول تيمور ساخته اين را هم مي خواهم برايت بگويم خاطر جمع باش . مي كنند 

 خودت وي را جاسوس خوانده و از خاد اگر بداند كه. شاء نشده است  با او كار مي كردي تا كنون اين موضوع افبود و
رفيق توخي زماني كه سر . سازمان خواسته اي كه اخراجش  نمايند ، نمي دانم چه مشكلي برايت پيش خواهد آمد 

در غير آن ما با . هميت  خود را از دست مي دهد مسألة  وحدت با اينها توافق صورت  بگيرد ، ديگر اين مسايل ا
  ] .  نقل  صحبت هاي نجيب با مفهوم [ » . مشكالت زيادي مواجه مي شويم 

  
   رو در روئي با يك همسنگر  -3

  
حيوان درنده اي مي درست مانند  . توجه چهرة من بود درجرياني كه نجيب گپ مي زد چشمانش به طور جالبي م

در صورتي كه نجيب از « : با خود انديشيدم . واسش كوچكترين حركت شكار را زير نظر گرفته باشد نمود كه با تمام ح
عوامل اصلي خاد نبوده باشد ، صحبت هاي خاينانه اش مي رساند كه تا گوش و گلو در مرداب بويناك سازش و همكاري 

هم درحلقة مزدوري خودش به سوسيال ؛ وي به سادگي توقع داشت من را » ... با دولت دست نشانده  فرو رفته 
در همان لحظات فكر مي كردم كه همين شخص اعضاي مركزي سازمان را به دام  خاد انداخته ، . امپرياليزم داخل نمايد 

قراري كه بعدها از رفيق انجنير فتاح ودود و .   بدهد ، نه خيانت »محمل تئوريك«حاال مي خواهد اين عملش را ، گويا 
  ...  . غرزي هم شنيدم ، در جريان تحقيق آن دو ، نجيب همين نظرات را با آن ها هم در ميان گذاشته بود رفيق فاروق

اين بود كه چنين چيزي قبل از گرفتاري در اذهان نجيب و ) فتاح ودود و فاروق غرزي ( برداشت آن دو  زنده ياد 
با تمام . ين به ماركسيزم لنينيزم  مائوتسه دون انديشه اين خاين به سازمان ، و خا. تيم نا معلومش پرورش يافته بود 

  .تالش هايش  موفق نشد  آن دو رفيق را به طرف خود بكشاند 
تبليغ مي شد ، به » كار مشترك با دولت «  سحر و جادو  و افسون خاد كه از طريق نجيب در مورد گويا زماني كه

كه تا آن زمان در مورد   مطالب و راز هائي را بخشهاي ازا برداشتهجائي نرسيد ؛ اين خاين دست از تطميع ساير رفيق ه
  .سازمان و اعضايش برمال نكرده بود ، مانند يك خاين افشاء كرد 

  :صحبت هاي نجيب كه به اينجا رسيد
ت كامالً زماني كه با نيت تداوم مبارزه براي مردم در آينده با اينها وارد مذاكره شويم ، موضوع تسليمي به دول...  « 

 با اين طريق خود را از مرگ نجات داديم و در خدمت شان قرار گرفتيم ،  ؛ زيرا مردم زماني كه بدانند مامنتفي مي گردد
سرانجام از من . لحظاتي سكوتم را تحمل كرد .  ؛ تصميم گرفتم در جوابش چيزي نگويم »محق بودن ما را باور مي كنند

من عضو كدام سازمان نبوده ام ، اين مسايل « :  و ظاهراً خونسردانه در جوابش گفتم با احتياط. خواست تا چيزي بگويم 
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سبب موجي از خشم و از همين . از شنيدن اين جمله ، خودش را تحقير شده احساس كرد . » به من ارتباط نمي گيرد 
  .ت  در سيماي زرد شده اش به حركت در آمد و به زودي به حالت اولي برگشنفرت و انتقام

درجريان صحبت هايش  نهايت تالش مي كردم تا با سيماي آرام آميخته با تعجب به سخنانش گوش دهم كه نتواند 
 جالد  ،مدتي گذشت. من با هوش و حواس متمركز متوجه صحبت هاي اين خاين بودم . از خطوط چهره ام چيزي بداند 

كه ايستاده بود ، پيش از آن كه  با او يكجا از اتاق بيرون شود ، نجيب . به نجيب اشاره كرد . مزدور دوباره وارد اتاق شد 
  . نگاهي به من كرد ، و سرش را طوري حركت داد كه تأسفش را بازتاب داده بتواند 

ذهن آتش گرفته ام در اي رفيق هاي گرفتار نشدة ما ، دردر آن لحظات نهايت حساس كه نبردي داغ براي حفظ بق
سرم . ال هاي زيادي چون سنگ ريزه هاي فرو غلتيده يكي پي ديگري بر ذهنم سرازير مي شدند جريان افتاده بود ، سؤ

از ديدن به آئينه بزرگ روي ديوار اتاق كه در . به شدت داغ شده بود ، احساس درد شديدي در ناحية پيشانيم مي كردم 
 متيقن بودم كه چشمان كس و يا كساني كامالً. برابرش قرار گرفته بودم احساس ناراحتي عجيبي به من دست مي داد 

چوكي ميزكار را طوري گذاشته بودند كه فرد نشسته باالي چوكي ، هرگاه . متوجه تمام حركات و نگاه هاي من است 
وقتي داوود خان به كمك پرچمي ها كودتا كرد ، . خود را اندكي كج مي كرد ، مي توانست  خودش را در آئينه ببيند 

مفرطي كه به نهاد هاي استخباراتي داشت ، تمام اتاقهاي تحقيق واتاقهاي زندانيان را در صدارت ورياست نظر به عالقة 
جنائي وزارت داخله با آالت سمعي وبصري مجهز ساخت كه بعد از تجاوز ، روسها در مجهز ساختن اتاق هاي تحقيق 

مانند نصب كاك هاي سوراخدار  تيار داشت ،  در اخKGBصدارت  با جديد ترين ومدرن ترين وسايل الكترونيك كه  
[ جالي مانند در اتاقهاي شكنجه وزارت داخله، تا صدا وفرياد زنداني زير شكنجه را نگذارند از آن اتاق به بيرون نفوذ كند 

و نصب آئينه كه يك طرف آن مانند  . ] امين گرفتار شده بود -چشم ديده يك رفيق چپ انقالبي كه در زمان تره كي 
آئينة معمولي است ؛ اما از طرف بيرون زنداني وحركاتش را در وقتي كه مستنطق از اتاق خارج مي شود تحت نظر داشته 

ضمناً براي حفظ جاسوسان خود كه آن ها  از پشت آئينه زنداني را شناسائي كنند و هم چنان تسليمي هائي كه . باشند 
فكر مي كنم فقط .  شهادت بدهند شان سابق انئينه باالي همرزمخاد نمي خواست هويت شان افشاء گردد ، از پشت آ

دو سه اتاق محدود آئينة نظارت يكطرفه داشت و بقيه اتاق هاي تحقيق توسط كمره هاي مخفي الكترونيك كنترول مي 
م جريان از همه مهمتر مشاروان روسي تما. گرديد كه مشاوران در اتاق هاي خود جريان تحقيقات را مشاهده مي كردند 
 تا از يك طرف برتجربيات خود بيفزايند و  ،تحقيق زندانيان مورد نظر را از پشت آئينه و يا در مانيتور مشاهده مي كردند

از جانب ديگر درجة مقاومت زندانيان مقاوم را با دكتوران روانشناس يك جا تحليل وتجزيه كنند ، تا در كشور هاي ديگر 
         .نددر آينده از آن استفاده نماي

شريفي شكنجه گر مشهور زندان پلچرخي داخل اتاق .  غرق در گرداب سؤاالت الينحل بودم كه دروازة اتاق باز شد 
در صورتش كبودي هاي . به دنبالش كسي را ديدم كه شناسائي چهره اش در آغاز ديدن برايم مشكل مي نمود . شد 

 پنديده بود توگوئي به صد ها گاو زنبور چشمانش را گزيده پشت چشمانش طوري. متورم متصل به هم ديده مي شد 
 اين تا سر انجام. من خود جراح صورتم  دقت نگريستم تو گوئي يده شده و  ورم كرده اش  طوري بابه صورت كوب. بودند 

د كه بااليم مستنطق اين رفيـق را آورده بو. وي رفيق انجنير لطيف محمودي عضو رابط حلقة ما بود . رفيق را شناختم 
  . شهادت بدهد 

؛ حتا براي ( جالدي كه صورت اين رفيق را با ضربات مشت و لگد بدين شكل و شمايل درآورده بود كه شناختنش 
« : دشوار مي نمود ، با خشونت و تحقير رفيق لطيف محمودي را مخاطب ساخته  گفت ) رفيق سياسي هم حلقه اش 

رفيق در حالي كه به صورتم با دقت نگاه مي كرد ، تو گوئي با نور چشمان .  » مي شناسي  ؟] اين را [ گپ بزن ايره 
رفيق لطيف كه به طور وحشيانه . » ! تو هم از شناخت سازماني من انكار كن « : مشتعلش بر صفحة ذهنم  مي نوشت 
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من . درم  هم صنفي بود كبير توخي يك زماني در ليسه حبيبيه دو يا سه سال با برا« : شكنجه شده بود ؛ چنين گفت 
.  » سال پيش 23 يا 20حدود « : رفيق جواب داد . » كدام زمان بود « : جالد پرسيد . » هم در همان مكتب بودم  

 طول اين مدت   شايد در«: رفيق لطيف اظهار داشت » بعد از آن تاريخ با هم  مي ديديد ؟ «  : بدون اندك مكث پرسيد 
با تحكم و خشم يك  شكنجه گر كار كشته اين رفيق . »  رو به رو شده باشيم  ديگري سرك با هم بر رواتفاقاً  چندين بار

. » اگر بازهم دروغ بگوي از رويت چيزي بسازم كه مادر فاحشه ات هم نشناسيد « : را مخاطب قرار داده از وي پرسيد 
جار در آن موج مي زد ، در جواب مستنطق گفت رفيق لطيف اين دشنام را تحمل نتوانسته با آوازي كه دنياي نفرت و انز

شريفي مزدور كه انتظار چنين جوابي را نداشت ، خشمش را فرو . » ! روسپي زاده خو توهستي خاين وطن فروش « : 
آن گاه .» برويم ببينيم وطن فروش كيست « : خورد ؛ در حالي كه صدايش لرزش آشكار داشت به آرامي كذائي گفت 

مدتي بعد شايد نيم ساعت بيشتر . ا خود برد ، تا انتقام تحقيري را كه مستحقش بود از وي بگيرد رفيق لطيف را ب
حالي كه چهرة رفيق ات را « : نگذشته بود كه مزدور نفس سوخته و هيجان زده  باز آمد و من را مخاطب قرار داده گفت 

را اگر نگوئي اين را بفهمي كه او را همينجا مي آوريم حلقه پائيني ات ! بيشتر تغيير داديم تو هم خوب فكرهايت را بكن 
  . آن گاه از اتاق بيرون شد . كه مثل بلبل واري  بااليت شهادت بدهد 
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