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ُمقدس یرنجها اِديب  
تهاماتا رگبار  

 

یها اتاق از بهشت راه"  

)باب( ".دگذر یم کنجهش   

 

 و ليق .بود آمده ستوه به انيزندان بار و ريب و گرما شدت از یپلچرخ زندان سوم بالِک ِکيتار و تنگ یها یقلف کوته
 قروانه" :  ديکش یم اديفر وجودش اعماق از يیگو که دار پهره غيچ ، قرآن قرائت ، )آذان( ةصال بانگ ، انيزندان قال
 مشکل به و ختيآم یم هم در. . .  و  اريب آدم و ببر آدم یصدا و سر ، روزمره یدعوا و جنگ ،" ! کو مرش یچ
 یها حالت در انيزندان که ديگرد یم باعث زدن گپ بلند یبرا تيمجبور .ديشن را مقابل جانب ۀآهست سخن شد یم

   .بود دهش مبدل آنها عادت به نيا که کنند صحبت بلند هم یعاد

 جز به یزندان ، ) ها یقلف کوته(  صدارت نمناک یها دخمه در که بود آن در یعموم یها اتاق با ديتجر زندان فرق
 به شان یهو و یها و یزندان وروف از یپلچرخ زندان بزرگ یها قفس کهيحال در ، ديشن ینم را یآواز قلبش یصدا
 یها خانواده یاعضا ، روز نيا در .ديرس یم خود اوج به  یوازيپا یها روز در یهو و یها نيا  .بود آمده فغان
 و دنرسانب " قفس رانياس"  یبرا تا دادنديم سرباز دست به )یرونيب واريد( واريد یآنسو از را پاک یها لباس انيزندان
 یتمام. دنينما ميتسل آنها هب دوباره را  - شان یها گوشه جگر بودن زنده ثبوت گانهي نيا – چرک یها لباس مقابل در

 نام سرباز یهنگام چه که بودند یم آواز به گوش وسواس و یقراريب با ، عصر یها کينزد تا صبح گل از انيزندان
 لباس ۀبغچ یزندان یوقت .ختيگر یم یزندان چشمان از خواب بود یم یوازيپا آن یفردا که یشب .خواند خواهد شانرا
 چشمانش در عجز اشک و کرد یم رونيب اش نهيس تنور از یسرد آه سپس ، ديگرد یم تااليخدر غرق گشود یم را

 و اش خانواده و متهم ۀرابط .ديکش یم نوازش دست آن یرو و کرد یم رو و ريز را لباس ، آن بدنبال. بست یم حلقه
 یم برقرار بارکي ۀهفت کرد یم یاري بخت اگر که بود "ناشسته" و "شسته" لباس نيهم فقط ، طرف دو گرفت و داد
 و درز هردر و ديپال یم را اش  رفته برباد یآرزوها و گذشته خاطرات "شسته" یها لباس یال در یزندان نروياز .شد
 "احزان ۀکلب"  در تيوضع که نيقي به .ديد یم را خود برادر اي و فرزند ، خواهر ، پدر ، همسر ، مادر ۀچهر آن يۀبخ
 آن دور به یزندان ۀخانواد یاعضا که داشت را وسفي راهنيپ تيثيح"  شسته نا"  لباس. بود " کنعان چاه"  از تر بد
   .کردنديم یجار اشک یايدر و نشستند یم

 خودريهمزنج یبرا مقابل جانب بود یم مثبت پاسخ کهيصورت در ؟ آمد وازتيپا:  دنديپرس یم گريهمد از انيزندان
 ینم یکس و بود زندان سمر نيا. شد یم تکرار هم مقابل طرف از ديشن و گفت ، گونه نيهم به. داد یم یروشن چشم
   ؟بود هنهاد بنا یکس چه اول بار را "یخوش دل"  نيا که ستدان

 مانيا و نيد به راجع انيزندان یبرا و نشست یم زيدهل در شام تا بام از او. بود نشسته "صاحب مال" اتاقم یرو شيپ
 یمال را او زيدهل یها یزندان نروياز . توانست ینم رفته راه یراحت هب شيپا تيوبيمع ليدل به. گفت یم مسئله شان
 هميپ قطرات. کردينم دور گردش و کالن سر از هم یا لحظه را اش سوخته چرک و ديسف دستار. کردند یم صدا لنگ
 اندام. ساخت یم ِپت و ِشت را او ۀرانيفق لباس و گذشت یم شيموپر گردن از ، آمد یم رونيب مال دستار ريز از عرق
 شصت حدود. دانست ینم چيه أبيتقر یاسالم علوم از. نداشت یتناسب وا ۀقوار و قد با صاحب مال ۀمدآبر شکم و فربه

 نظافت و بدن یشوشست به .آورد یم بحساب نيد یعلما قطار در را خود نحاليا با ؛خواند یم غلط را قرآن درصد
 و سر بر و بودند دهيگز مسکن ششير و سر یها مو انيم در و لباس یال در ها شپش. نداشت یچندان توجه هيومي

 و انداخت یم داغ آفتاب در را خود یها لباس ، آمد یم تنگ به ها شپش آزار از مال یوقت. کردنديم گزمه صورتش
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 یم را شلباس شستن قصد یوقت. ديايب او یوازيپا به یکس که دميند هم کباري .شد یم یموذ حشرات نيا شکار مشغول
 یها ليفام از یوازيپا روز در که یهائ یزندان. باشد کرده عورتستر تا ديچيپ یم خود ورد به را ديسف ۀفيقد ، کرد
 همگان یبرا فهمش که یخاص لهجه با .گرفتند یم قرار مال یروشن چشم و شفقت مورد ، کردند یم افتيدر لباس شان
 شد یم دهيد که یقرار .شوديم ونريب او ینيب از صدا یکرد یم گمان مد؟آ وازتيپا ادريب: کرد یم صدا ، نبود آسان
 مينس یرحاجيخ دست .خوانديم او سر پشت را نماز هرچند ،نبود حسنه چندان  ) انيزندان شنمازيپ ( "ريانجن" با او ۀانيم
 یدعا از و زد یم سر ما اتاق به زود زود مال که بود خاطر نيهم به و شد یم دراز لنگ یمال یبسو) من سلول هم( 
 گروه با کسيب و ريفق یمال نيا سرنوشت که دميشن ها یبعض زبان از ها پسان .ماند ینم بينص یب را ما رشيخ

  !باد مکانش جنت ، باشد داشته قتيحق سخن نيا اگر .است هخورد گره ها یاعدام

 آن رب که یمکان. بودند هديکش رونيب یريگ آفتاب منظور به را زيدهل انيزندان ، جوزا ماه گرم یها روز از یکي در
 شر از انيزندان. بود ساخته داغ تابه مانند را مثلث چاشت آفتاب. شد یم دهينام مثلث ، ميکرد یم ورزش و گردش
. ميکرديم ورزش فتابآ دل در گريد انيزندان از تن چند با من .بردند یم پناه مثلث یوارهايد ۀيسا در سوزان آفتاب
 سرم اتاق به نگذاشته قدم .شد تمام ما یريگ آفتاب پروگرام. کردم کسالت احساس که بود گذشته یساعت مين حدود
 کرده را خود کار گرم آفتاب که گفتند همه. شدند جمع دورم به انيزندان .بخورم نيزم بود کينزد. گرفت دنيچرخ
 آن لدنبا به. دميگرد تهوع ینوع دچار. شد یجار وجودم یسراپا از یسرد عرق. رفت یم شده تر بد دمبدم حالم. است
 سوختم یم درد آتش در. نگرفت را یجائ کردم درمان و داکتر یتقاضا هرچه. سوختاند یم را استخوانم یديشد تب
 نزد مرا پس روز چهار. نکردند غيدر یخدمت گونه چيه از ها یاتاق هم .سوخت ینم حالم به زندانبان سنگ دل مگر
 گريد تيتابل نوع دو و یس نيتاميو تيتابل دانه چند. نالمب چه "زندان قصاب" آمد شيپ طرز از. بردند زندان داکتر
 حدود .رفت شده تر فيضع آهسته آهسته وجودم مقاومت بنابران .رفتيپذ ینم را غذا نوع چيه ام معده . شد رميگدست
 به يیصدا تک ، اديفر و درد همه نيا نبوها در که بود افتهين شفاء ام یماريب هنوز. گذراندم منوال نيهم به را هفته دو

 یپرسش همان زين افسر. بود ستادهيا یقوماندان افسر زيدهل ۀدرواز پشت .ديپرس را پدرم نام و نام دار پهره .ديرس گوشم
. برد یاتاق داخل مرا افسر. است افتاده یاتفاق چه که دانستمينم. ميرفت نيپائ ها نهيز از .بود کرده دار پهره که کرد را

 یها ورق زيم یرو. کرد یم یسست ميپاها. مستاديا شيروبرو .نداد نشستن ۀاجاز من به. بود نشسته زيم پشت یکجوان
 چهره که بود نخوانده را اول ۀصفح هنوز. خواند یم خاموشانه را ها ورق شتاب و یدستپاچگ با. بود دهيافت شده پيتا
 شتريب  گذشتاند یم نظر از که را یسطر هر. کنه شيپ رمهيخ خدا گفتم دل به. کرد نگاه طرفم به بد بد. شد کبود اش

 ۀکاس در یکرد یم فکر . ندديلرز یم شيها لب. شد اهيس یليت چراغ دود مانند اش چهره. رفت یم شده نيخشمگ
. خورد یم زنده مرا کردم گمان شد زيخ مهين یچوک از یوقت. گرفت نديجو را شيها لب. جوشد یم خون چشمانش
!  وطنفروش!  خائن: گشود "کالم" به لب. رديبگ کار"  منطق"   از خواست یم که یمثل. نشست یچوک یرو دوباره

  ! . . . سگ اوالد!  تکاريجنا!  ناموس یب

 نه و بود مانده یباق ميبرا شدن ستاديا ۀميش نه. کرد فروکش یکم "آبدار" یها دشنام با ستيخاد جوان خشم آتشفشان
 ناسزا نهمهيا یعلت چه هب که دانستم ینم و دميديم او یسو به خاموشانه.  انزندانب یآقا تجاوز و اهانت برابر در دفاع
  :گفت انداخته ميرو شيپ را ها ورق خودش مخصوص یادا و اکت با ستيخاد جوانک. شنوم یم

   ."یخورد نخات ره یزندگ )آب(او ، وک گردنت طومارو یبگ ، تتالتق نهيا "

 و نيک باعثنقدريا که ستيچ ها پاره ورق نيا که دميپرس خود از بازهم.  برداشتم نيزم از را ها ورق دل نا و دل
  است؟ شده جوانک غضب

  : کرد صدا جوانک

  !ببرش سرباز

 ها پاره ورق نيا یمحتوا از تر زود هرچه و کنم راست دم یا لمحه خواستيم دلم. رفتم یم باال ها نهيز از زده نفسک
 اتاق داخل یوقت. است شده براه رو ما" یقانون محاکمه" یبرا "خاد" یآمادگ که دانستم یسرسر نگاه کي با .شوم آگاه
 تيريخ_ريخ: گفتم. بگذارم انيم در آنها با را موضوع دميند الزم. شدند ايجو را رفتنم نيپائ علت ميها همسلول شدم
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 را صحنه آن باشم زنده که تا. داشت یگريد یمعنا شان یها نگاه یتالق .دنديد گريکدي طرف به ميها یاتاق هم. بود
 هيدوس سرگذشت ميها همسلول .داد دست من به یوجدان عذاب ینوع یاعتماد یب نيا رهگذر از .کرد نخواهم فراموش

 و مردم اعتماد انيم تفاوت جا نيا در. نگفتم آنها به را یزيچ چيه من کهيدرحال ،بودند نکرده پنهان من از شانرا یها
   .شد یم دهيد یروشن هب روشنفکر کي یاعتماد یب

 نامه اتهام اي یدعو صورت را ها پاره ورق نيا انيزندان. بخوانم مکمل را ها ورق تا شد سريم امکان روز انهم شام
 شد یم داده بيترت متهم هيعل  (!) یانقالب یاختصاص ارنوالڅ توسط قيتحق پروسه اتمام از پس  نامه اتهام .دندينام یم
  . دهد بيترت را خود ۀيدفاع ارنوالڅ ۀنام اتهام مقابل در داشت حق متهم ظاهرأ .گرفت یم قرار یو دسترس در و

 در .بود کرده یبند سرهم من هيعل را یا هيپا یب و نيدروغ اتاتهام اش نامه امتها در "یانقالب" یاختصاص ارنوالڅ
 آنهم با .نداشت یسازگار قميتحق اوراق با ارنوالڅ یدعوا صورت.  بود داده قرار اتهامات رگبار ريز مرا قتيحق
 عنوان بودنم"  سرسپرده"  بر دال را نکردنم افاعتر .کند ثابت "خطرناک" فرد مرا بود دهيکوش قدرت تمام با ارنوالڅ

  .بود کرده

 از تن نزده .بود گرفته صورت ما نسازما هيعل یمفصل یدعوا اقامه همقدم در. ديگرد یم ورق نيچند شامل نامه اتهام
 نيا ۀهم کهيصورت در ، ندبود کرده یمعرف "ساما" مهم یها کادر و یرهبر یاعضا عنوان به را ما یزندان یارفق
 ، یعل محمد ريانجن:  از بودند عبارت تن نزده نيا .نداشتند را یمرکز ۀتيکم تيعضو) خودم شمول به(  تن نزده
 نيروئ شاهپور ، نيرائ عبدالواحد داکتر ، قيصد یزمر ريانجن ، نيام محمد ريانجن ، )ايپو(  یدهات یعل نادر ريانجن
 داکتر ، احمد ريزب ، نيحس ريانجن ، اءيض احمد یقاض ، سيرويم ريانجن ، آزاد سينا ، اءلحقيض ظابط ، یشيقر اري

   .مينس محمد و . .  ، نيحس ، مسعود ، ازهر مينع محمد ، نيام ، رداوديانجن ، ايجو قيصد

 دوشبر را "ساما" ینظام و یاسيس یها تيفعال یتمام تيمسئول نفر نزده نيا که بود کرده دعاا "یانقالب" ارنوالڅ 
 به دست آن مزدور دولت و روس اشغالگر یقوا ضد بر شقدرت و توان تمام با "ساما" که ستين انکار یجا .دارند
 یآزاد اي مرگ اي"  شعار خود سيتأس بدو همان از "ساما". بود زده قهرمانانه و پرستانه وطن ینظام و یاسيس ۀمبارز

 ضمن - ما سازمان ضد بر مجموع در و قيرف نزده نيا هيعل " یانقالب"  ارنوالڅ اتهامات اما. برد عمل دانيم در را" 
 را خود نيمخالف یسادگ اريبس به "خلق کيدموکرات" حزب .بود هم النهيرز و خائنانه ها یليخ - بودنش زيآم مبالغه
  . بود نمانده ئونصم نيننگ یها برچسپ نيا از زين" ساما ینفر نزده گروه" .دينام یم تکاريجنا و اشرار ، گانهيب نوکر

 تهيکم یاعضا ، یاسيس دفتر یاعضا آن دنبال به. بود شده یبند سرهم "ساما" هيعل قتيحق در اتهامنامه اول بخش
 هيعل دعوا ۀاقام اول ۀمرحل در یعني .بود گرفته صورت یدعو اقامه شان هيعل بيلترتابا سازمان یکادرها و یمرکز

 یم نفر نزده که بود افتهي بيترت یطور ارنوالڅ یدعو صورت. تن نزده هيعل الزامات دوم مرحله در و "ساما"
  .شد یم دهيد کاسه در ، بود گيد در که یزيچ اصطالح به .بخوانند را گريدکي ۀنام اتهام توانستند

 هکذا. ميشناخت یم مستعار یها نام به را گريهمد ما چونکه.  نداشتم یآشنائ ميها هيهمدوس از یاريبس یاصل یها نام با
  .نداشت وجود یقبل معرفت هم یا عده با

 اهللا امان و یعل احمد داکتر ، یمحمود اهللا امان ، اهللا ميکر داکتر ، عبداهللا داکتر یبرا را ها ورق روز همان یفردا
 را محکمه در دفاع و یسينو هيدفاع ۀنيزم در یا تجربه چگونهيه من رايز بود یمجبور امر کي نيا .دادم نشان مانيپ

 و نوشتن هيدفاع به رسد چه ، بودم دهيند را ارنوالڅ و یقاض و محکمه یرو هم بار کي یحت خود یزندگ در. نداشتم
 شش یط اش نامه اتهام در "یانقالب" یاختصاص ارنوالڅ. داشتم ضرورت ها نيا یده مشورت به من. کردن دفاع
 و مانيپ ، یعل احمد داکتر ريتفس و حيوضت قرار .بود شناخته گنهکار مرا داود سردار دوران یجزا قانون ۀماد

 ینيب شيپ را ليطو حبس گريد یکي و اعدام مجازات آن ۀماد پنج ، هنام اتهام در مندرجه ۀماد شش ۀجمل از یمحمود
  .بود شده اعدام یتقاضا )ینفر نزده گروه ( ها هيهمدوس هيکل یبرا .ردک یم

 با که یسخت یروان جنگ رغم یعل. دش ینم دهيد ميمايس در ارنوالڅ یها یريگ سخت رهگذر از یچندان اضطراب
 و  نشاط ینوع ، "یانقالب یاختصاص ارنوالڅ" یها خواستن اعدام و ها فش و غر نهمهآ خالف بر و ، بودم روبرو آن
 گشتانده من یسو به رو ، خواند را نامه اتهام مانيپ اهللا امان آنکه از پس. کردم یم حس خود ودوج در یپنهان لذت
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 را کس فالن اي و کرده اعتراف نيچن متهم که بود امدهين نامه اتهام یجا چيه در خوشبختانه ".است افتخار قابل ":گفت
 و ها یهمنفس آن برکت از  ام یانرو یمند تيرضا و یدرون نشاط که ميگو یم وجدان حکم به. است کرده قلمداد
 یافتخار ، بنابران .ام آموخته آنها از را یآزادگ و مقاومت درس من. ما هداشت قهرمانم اراني با که هبود يیها یهمگام

 یم بر نميآفر افتخار استادان به ، رديبگ تعلق من به آنکه از شيپ ، ديگرد بمينص یطوالن یها شکنجه ملتح از پس که
   . ادمدن شور انتيخ و یننگ یب به زبان که بود آنها یمعنو حضور. رددگ

 قدر نيهم فقط. نداشتم یقبل یآشنائ شان کدام چيه با ، کردم یخواه نظر آنها از هيدفاع ۀبار در که یافراد ۀجمل از
 از. بود باور قابل ميبرا زندان درون در شان ۀروزمر برخورد و اند چپ ۀخانواد مربوط افراد نيا که داشتم یآگاه
 را نظر نيبهتر یخواه نظر انيپا در که بود آن من فکر .ساخت ینم من متوجه را یخطر کدام آنها با مشورت یطرف

 نيا. مديشن او ۀبار در یگريد یادعاها و ها حرف یعل احمد داکتر یها هيهمدوس زبان از ها پسان( . مينما انتخاب
 مورد در گريد یاسيس التيتشک هر مانند که است "افغانستان نجات یبرا رکايپ سازمان" یرفقا تيصالح و حق

  ).دنينما صادر حکم خود یاعضا

 را زيچ همه کهيحال در. است بانهيعوامفر ترفند کي "یانقالب" یاختصاص محکمه در دفاع حق که بود آن من برداشت 
 آرمان و سازمان از قاطع دفاع به خلص و یکي چرا پس ، است نطوريا اگر. اند کرده مشخص قبل از "مشاور یرفقا"

. دباش یم تياهم یب اش همه یبعد اقدامات ، هگشت متحقق ، داشتم منظور قيتحق انيجر در من آنچه ؟زمينخ بر خود
 قيتحق هيروح مطابق ديبا هيدفاع که بود نيا آنها ۀمشور. دانستند مردود را نظر نيا مانيپ و یمحمود اهللا امان انيآقا
 برخورد ارنوالڅ یادعا بربر در چرا یا هکرد مطلق انکار قيتحق انيجر در یوقت: گفت مانيپ امان ادي زنده. شدبا

 زيجا نياز ريغ یگريد وهيش .یکن رد یخونسرد و منطق با را اتهامات یتمام که آنست بهتر. رديبگ صورت دگرگونه
 یسازمان روابط یسالمت و سازمان اسرار حفظ مراد قعمو آن در. بود جداگانه امر قيتحق انيجر گفتم یم من. ستين

 استعمار تکارانهيجنا اعمال تيمحکوم و ها آرمان از دفاع خيتار ۀلحظ نيا در و دارم قرار خط آخر در حاال. بود
 قول به. کرد ادي یمحمود عبدالرحن داکتر ادي زنده از یمحمود اهللا امان. است من یبعد ۀفيوظ مزدور دولت و روس

 و دقت مهم یها کار در بلکه ، ديپسند ینم را عجله و گرفت ینم ميتصم زود يیها حالت همچو در ديفق یمحمود ،یو
 ، بگذار کنار را هعجل ،یا شده احساسات دچار فعأل تو که گفت من به یمحمود اهللا امان یآقا . کرديمشتريب أملت

 نيا که گفتند و کردند ديتأئ زين گرانيد را او سخن .سيوبن را ات هيدفاع خاطر آرامش با فردا بخواب راحت را امشب
  .است تر خردمندانه نظر

  ابـآفت نيبد ابدـبت اـت انــبم    شتاب از درنگ بهتر کار هر به

 سواد که یئها یزندان .سديبنو را خود ۀيدفاع تا داد یم قرار متهم ارياخت در کاغذ و قلم اتاق یباش که بود چنان تعامل
 یسينو هيدفاع به انينزندا از نفر دو یکي منزل هر در.  رفتند یم یگريد شخص نزد  نداشتند را نوشتن هيفاعد توان اي
. دانستند یم یزيچ حقوق از اي و بودند کرده کار یحقوق دفاتر در زندان از رونيب در اي سانينو هيدفاع. بودند شهورم
 و یکمک جنبه بر عالوه کار نيا. نوشتند یم هيدفاع ها یزندان یبرا و نشستند یم شام تا صبح از اوقات یگاه ها نيا

 اعتماد لقاب سينو هيدفاع فالن که شد یم گفته وقت گاني .ديگرد یم محسوب زين یسرگرم نوع کي اش دوستانه نوع
 را هيفاعد یاسيس یدشمن یرو از اي و  رساند یم مقامات به را متهم محرم اطالعات و دارد رابطه "خاد" با ايگو ستين

 عدم و زندان تنگ یفضا ، مقاومت یها گروه انيم اختالفات .شود تمام متهم ضرر به که دهد یم بيترت یطور
 تيجمع یباال یاسالم حزب .نکند اعتماد یکس یباال یکس غالب طور به که بود شده سبب گريهمداز یکاف تشناخ
  .الخ. . .  گرانيد بر مذهب عهيش احزاب ، حزب یباال  تيجمع ، نداشت اعتماد

 کاغذ و قلم یتقاضا که یبار هر. ارميب یقوماندان از کن صبر داد جواب او. کردم مطالبه کاغذ و قلم زيدهل یباش از
 او که دانستم یم من !اوردين یقوماندان از را کاغذ و قلم یباش یول گذشت روز سه. کرديم شيپ را بهانه نيع کردم یم
 روز سرانجام .بود من مقابل در "خاد" یها یدغلکار از یگريد بخش یباش کردن عيضا وقت. ندارد یارياخت خود از

  .ندگذاشت ارمياخت در قلم و کاغذ چهارم

 همانگونه .دانستم ینم یزيچ حقوق و قانون از من چون. یحقوق تا بود یاسيس شتريب من ليدال. نوشتم خودم را هيعدفا
  . نوشتم اساس و روال همان بر زين را خود هيدفاع ، داشت لنگ کي من مرغ قيتحق انيجر در که
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 نيع معلوم قرار. گرفت من از آنرا و شد سلولم داخل "خاد" افسر که بودم نکرده سيپاکنو را ام هيدفاع اوراق هنوز
 یقاتفا نيچن زندان در که بود یبار نياول نيا. بود آمده در اجرا به زين گرميد یها هيهمدوس از تن هجده حق در کار
 محکمه محضر در کهينيح. داشتنديم نگه خود نزد محکمه در حضور یال نراشا اتيدفاع نيمتهم معموأل. داد یم رخ

   نيا. سپردند یم مربوطه یقاض به آنرا اي و خواندند یم شان خود اي را هيدفاع ، گرفتند یم قرار "یانقالب"یاختصاص
 محکمه" تا بود آن کار نياز هدف. بود شده یزير برنامه و ینائاستث کامأل ما یرفقا مورد در " خاد "دستگاه عمل 

 حاصل یاهگآ ما استدالالت و یدفاع یها روش از شيپ از شيپ "یانقالب" یاختصاص ارنوالڅ و "یانقالب یاختصاص
  .بسازند هآماد را خود آن برابر در و کنند

 که نگفتند من به !.کو جم تهيکاال:  شد گفته نم به که بود یديخورش ١٣۶١  سال یجوزا چهارم و ستيب ظهر از بعد
 بلند آسمان طرف به را خود سر. بود صاف آسمان و گرم هوا. کردند رونميب سوم بالک ريتعم از .متيبر یم کجا
 هر. زندان گک یليحو ۀانداز به. شد یم معلوم نيوغمگ کوچک نظرم به آسمان. کنم تماشا آنرا یبائيز ۀلحظ تا کردم
. مدآ خواهد شيپ چه که نبود معلوم یول ديرس یم نظر به یعاد ريغ تيوضع. بودند ستادهيا مسلح یها نپاسبا طرف

. دميد را لحقأايض ظابط بخار گيد ۀدرواز دم. بود ستادهيا یرونيب یليحو ۀگوش در) انيزندان انتقال موتر( بخار گيد
 یعقب ۀدرواز. زدند دستبند لحقااءيض دست با رام دست کي. ندبود افتهين یرهائ بنداژ اسارت از شيها دست هنوز

 باال که شد گفته )بودم شده"  ما"  گريد" من" - زدن دستبند از بعد چون" ما" یبرا ديببخش(  ميبرا. شد باز بخار گيد
 ديشه مبارزم و همرزم قيرف ، افتاد چشمم به که یچشم نياول. بود یزندان از پر موتر ، ميشد موتر داخل یوقت. ديشو
 ینياندوهگ لحن با آن دنبال به. نشست لبانش بر یتلخ لبخند ، ميشد چشم به چشم یوقت. بود) ايپو(یدهات یعلرنادريانجن
 از جمله آن رامونيپ تا نداد دست فرصت هم ها بعد . دميفهمن را او مقصد! "  شما فيح ، مينداشت ارزش خو ما: " گفت
 و گفت یوضوعم چه با ونديپ در را جمله آن نکهيا. زدينم یالک گپ طالحاص به یچگاهيه ايپو. دميپرس یم یزيچ یو
 که آه. دميد موتر در زده ولچک یها دست با را سازمان یرفقا از تن نزده. دانمينم که فيح ، داشت کجا در شهير

 ميبود ستادهيا ما ۀهم. آمد در حرکت به بخار گيد!  رميبگ آغوش در جداگانه را شان کدام هر خواست یم دلم چقدر
 یماريب بستر در سالها يیگو که بودم خسته و فيضع آنقدر. دميکش یم چه که دانديم خدا .نبود نشستن یبرا یجا چون
 حق: "گفت ، مينک کيعل و سالم آنکه از شيپ. است ستادهيا کنارم در قيصد یزمر ريانجن که شدم متوجه .باشم افتاده
 یريدستگ از قبل .ميدانستيم او و من تنها  را کوتاه ۀجمل دو نيا یمعنا."  است دهش ريد حاال: " دادم پاسخ" .توست با

 ۀتبادل ضمن .ميداشت مشترک کار باهم یمدت یبرا یزمر ريانجن و من ، "ساما" یمرکز تهيکم و یاسيس دفتر یاعضا
 تيفيک با) تيکم( یدگيدپن نيا کهيحال در .است شده یالتيتشک تورم دچار "ساما" که بود نيا من برداشت تجارب
 یالتيتشک یتکان خانه کي به "ساما" یجد بطور که بود نيا هنگام آن در من شنهاديپ .نداشت یهمخوان سازمان یدرون

  . کرد مخالفت من مفکوره با لحاظ نيبد و داشت را خود ليدال قيصد یزمر ريانجن. است ازمندين

 خفقان و گرم یهوا و نفر کثرت از که آن نانيسرنش. زد برک دهنده آزار جول و جمپ ها صد از پس "بخار گيد"
 یها یقلف کوته ۀدرواز مَد موتر. شدند نييپا موتر از عجله به ، بودند شده شکنجه دأيشد "متحرک تابوت"  آلود

 رنف .ميبود برده سر به خاد جالدان شکنجه ريز آن در ها ماه که یا شده نينفر محل همان. بود کرده قفتو صدارت
 و من نوبت یوقت. کرد باز گريد یپ یکي را ها دستبند. کند باز را ما یها دستبند تا گرفت دست در را ديکل موظف

 تذکر" . . . "   نوشته در را موضوع نيا (. بود دهيکش رونيب دستبند حلقه از را دستش لحقاء ايض ، ديرس لحقااءيض
 یم صورت معمول خالف کار نيا هم باز. کردند اتميتقس)  گاه کنجهش(  ها یقلف کوته در را ما نفر کي کي ).ام داده

 نظارتخانه یها اتاق(. دادند یم یجا نظارتخانه در ، آوردند یم صدارت به محاکمه غرض که را یکسان. گرفت
   ). ندبود یعموم

 تورن تلک"  ۀنوشت در آنرا داستان که بود مشهور جاسوس غوث غالم تورن اتاق همان دادند یجا آن در مرا که یاتاق
 و سر از. بودند نشسته سلول در گريد جوان سه. نبود یخبر غوث غالم از بار نيا ، اما. ام کرده انيب" غوث غالم
 تن سه هر. کردند یمعرف را خود که بود نگذشته یريد .ستندين یعاد انيزندان قماش از که بود دايپ شان رفتار و وضع
 ، یگوهر ميعظ ديس قتل جرم به که بودند پرچم جناح مربوط "خلق کيدموکرات حزب" یتيوال تهيکم یاعضا ۀجمل از

 سازمان مسئول . بودند بلخ تيوال یتيوال ۀتيکم مهم یاعضا نفر سه نيا. داشتند قرار قيتحق ريز" کار گروه" عضو
 بنام گروه نيا ۀدست سر( .بود نظر گل که مانده ادميب آنها از یکي نام تنها. . .  و دفاع و عدل تهيکم مسئول ، جوانان
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 ميمستق ۀمداخل اثر در او یرفقا از یا عده و رهنورد .داشت را بلخ تيوال یتيوال تهيکم یمنش سمت ، رهنورد  احد
  ).شدند اعدام بعدأ  ها روس

. ردندک ستادهيا ها یقلف کوته یليحو گک گوشه در و هديکش رونيب ها سلول از را هيدوس هم زدهن روز نيهم عصر
 معاون و قوماندان. کند یم محکمه بودن "یعلن" بر اللتد ما شير و سر یمو "شيآرا"که ميديفهم ميديد را سلمان یوقت
 ما خواست مطابق شير و یمو اصالح نيا .بودند ستادهيا سلمان کنار در شسربازان با صدارت گاه شکنجه یاسيس

 از یا عده. بتراشند مانرا یها شير و کنند کوتاه را ما سر یموها حتمأ که بود چنان صلهيف. گرفت ینم صورت
 اما ، دادند نشان مخالفت یجد طور به شان یها شير دنيتراش با یشيقر شاهپور ، ازهر مينع چون ما یها ريهمزنج
  .گذاشت اثر یب را مخالفت نيا یاسيس معاون و قوماندان عمل شدت

 ريز را محرکات دره ذره و بود گرفته نيکم آن در یا کشته کار سوسجا شيپ ماه چند که کردم یسپر یاتاق در را شب
 به تيصالح و مقام لحاظ از ميها یاتاق هم گرچه. گرفت یم ادداشتي را ام یروان یها حالت یحت .داشت کنترول
 یم فرق هم از آن از پس تا قيتحق دوران طيشرا که دانستم یم را نيا اما ، بودند غوث غالم تورن از تر باال مراتب
 نيا من به ماهه ازدهي حدود ۀتجرب ضمنأ .بود افتهي کاهش یمقدار صدارت یها" گژدم" از ترس زانيم لهذا. کنند

    .بسازم یخنث را یموذ یها" گژدم" ثيخب شين چگونه  که داديم را امکان

 را بزرگان پند نيا اما بود،ن"  گرفتن گپ" منظور هب شان سواالت چند هر. کردند یاديز سواالت من از ميها همسلول
 شان یبرا. بود دهيکش ته زين جواب و سوال ۀحوصل و توان ".است نشکسته یپختگ از سر" :  که بودم نبرده ادي از
  . اند انداخته زندان به "ساما" تيضوع اتهام به مرا که گفتم

 برحال یاعضا که کردنديم فکر مه زندان داخل در. زدند یم چکر رونيب یهوا در بلخ یتيوال ۀتيکم یاعضا هنوز
 ۀدرواز دمبدم. نداشتند یازين آن هب نکهيا اي و شد ینم دهيد شان وجود در تحمل و صبر. باشند یم بلخ یتيوال تهيکم

 ناز که شتدا دستور هم دار پهره معلوم قرار. کردند یم گوناگون مطالبات دار پهره از آمرانه و دنديکوب یم را سلول
 دروازه که یمجرد به. داد سر تيشکا سر درد از ها نازدانه نيا از یکي روز نيهم شام .کشدب را ها یچشم نور نيا
 یاتاق هم .شد اتاق داخل هيادو یمقدار با دوباره یساعت از پس و ديکش رونيب اتاق از را او دار پهره کرد تک تک را
 مرحله و ثور انقالب از. نبودند مانيپش اصأل شان کار نيا از آنها. کردند ینم انکار را یگوهر ميعظ ديس قتل ميها

 که پنداشتند یم تيجنا و جرم را یانقالب دولت با مخالفت گونه هر و خاستند یم بر دفاع به تاب و آب با آن یتکامل
 را خود و کردند یم ادي یکين به شان حزب رهبران سائر و و "کارمل قيرف" از. است باران ريت و زندان شيسزا
 یم تان حزب و دولت به وفادار نقدريا که شما ، دميپرس آنها از یوقت. دادند یم نشان دولت و حزب رهبران به کينزد
 ما " : گفتند اند؟ انداخته زندان در را شما چرا پس ، دارند نانياطم شما صداقت و یپاک به همه حزب رهبران و  ديباش
  ."ميشو یم رها زندان از زود اريبس ما .است ما یروس یرفقا کار نيا بلکه اند نداختهين زندان در یداخل یرفقا را

  )دارد ادامه(
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