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 تلِک تورن غالم غوث
 "بياد رنجهای مقدس"   به سلسله ی

 
زورآزمايی های شکنجه . زخم های بدنم الچق بسته بود . ذشتحدود دوماه ميگ) 1360دهم اسد (  گرفتاری ام ۀازواقع

از سيما وحرکات شکنجه گرخشم وغضب فوران ميکرد و . نتيجه ی دلخواه در پی نداشت) خاد(گرانِ رياست تحقيق
 :خالی کرد " موءدبانه"سرانجام دل باد کرده اشرا با اين جمالِت . دندان روی دندان ميساييد

 ! کار دارم مه با تو سگ چوچه " 
  خوده چی فکر کدی ؟

 ! آسمان چارم 
 . ميفامی يانی ؟ اگه راست باشی چپ ميسازمت ، اگه چپ باشی راست 

 ."راه کاروانه گرفت. ( . . .)  به شرفم قسم ، اگه دلته از زندگی سياه نکدم ، نام خوده می گردانم
ين را ميدانستم که دشمن به سادگی ازسرم دست برايم تازگی نداشت ، اما ا" خاد"اگرچه فيس وفاس شکنجه گران 

بنا بران برای تمامی حالت ها آمادگی . او مجنونی بود که لياليش رااقرارکشيدن ازمن انتخاب کرده بود.  بردارنيست
 .روحی ميگرفتم

با عتاب . داددرانتهای دهليزامرايست .   ميرغضبی که بظاهرلباس پازپرس به تن کرده بود ، ازاطاق تحقيق بيرونم کرد
صدای ناله وفغان متهمين ازاطاق ها ی تحقيق به . خودش داخل اطاق ديگررفت!" رويته بطرف ديوال بگردان:" گفت 

" جالدان قرن بيستم"درِد شنيدن اين چيغ وفغان سختتر از کشيدن دردشکنجه بود ؛ ولی در دل سنِگ .  دهليزمی آمد
 )1.(به حساب می آمد"  اينها موسيقی فرح انگيزناله درمذهب" چرا که. کمترين اثری نميکرد

سرپيچيده " دستور" از.  مستنطق بعد ازربع ساعت ازاطاق بيرون شد و با کسی راجع به دوسيه ی من حرف ميزد
با فارسی شکسته  "مشاور. "ی خود دردهليزايستاده بود"چوکره"همرای ) 2(روسی" مشاور." بطرف شان نگاه کردم
مزدورِک . همانگونه که قِد او بلندتراز بازپرس وطنی بود ، صالحيتش نيز برتر ازاو بود.  ميداد دستورهای الزمه را

" نافرمانی من خوشِ . خارجی می چرخيد وتوريش گفته او را طواف ميکرد"مشاور"وطنی مثل روباِه ذليل َدورَدور
چند درجن فحش وناسزا بيرون کشيد وبه هوا نيامد ، هيبت کنان بسويم دويده ، ازچانته اش " شيرک خانه روباه بيرون

عيناً  . قيافه اش خيلی مضحک می نمود . با اينهم دل پرکينه اش  يخ نکرد و سيلی های محکمی برصورتم زد. پراکند 
مه تو بيشرفه نگفتم که رويته از ديوال َدورنتی؟ :" دوانگشت خودرا روی چشمانم فشارداد و گفت . مثل روباه پيخ کرده

 ! "يت ازکور کدن اسچشما
حيف که صالح نبود ، اگرنه برايش ميگفتم ! بام می چکيد ، داالن را لگد ميکرد .  من می دانستم که گپ جای ديگر است

 !وقتی آسيابان شدی ازمزد گرفتن چرا شرم د اری ؟  تمام عالم وآدم ميدانند که سرنخ به دست باداراست ! آقای غيرتی: 
من می ديدم که . بود" رفيق مشاور" درد داشت اما دردناکتراز آن موزه پاکی او وامر ونهیسيلی های مستنطق خيلی 

اين درد استخوانم را سوختاند . چاکرِک حقيردستورات ارباب مغرور را مو به مو اجرا می کند ومانند روباه ُدم می جنباند
 روی زندگی ومرِگ ما اشغالگران وحشی زير نام که برای چه اينها سرنوشت خود وما را در گروبيگانگان گذاشته اند تا

 مشاور تصميم بگيرند؟
" اما هرمستنطق مجبوربود تا راپورکارش را دمبدم به.  جريان تحقيق متهمين توسط مستنطقين وطنی به پيش برده ميشد

ساسی شمرده برای تصميم گيری شرط ا"مشاور"همچنان درپايان کارهردوسيه نظر. بسپارد وازاودستوربگيرد" مشاور
 .می شد

گاهی اوقات نيمه ی دوم شب متهم را به .   شب وروز آسياِب گردان رياست تحقيق دورميزد وبنی آدم ميده می کرد
 . بيم ازتحقيق وشکنجه ، خواب راحت را ازچشمان خسته ی زندانی می گريزانيد. تحقيق می بردند

فتابی بود وگرمای جانبخش آفتاب سخاوتمندانه جسم سايه روزآ. ازاطاق تحقيق بسوی اتاق های کوته قلفی می رفتيم
از راه های کج وپيچ تيرمی ! به دل آرزو کردم ايکاش اين منزل قدری طوالنی تر ميبود . نشسته ی مرا نوازش می داد

ته قلفی مرا تا کو" خاد"باز پرس. بيرون ازساختمان ها دوطرِف راه باريک ديواری از سيم خار دارکشيده شده بود. شديم
تبديلی به . خداخيرپيش بيارد: به دل گفتم . را بازکند. . . به پهره دارامرکرد تا دروازه سلول شماره . ها همراهی کرد
 اطاق ديگرچرا؟ 
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 پهره دار که در کار خود استاد بود ، برق آسا کليد را درقفل چرخانيد و دروازه ی يک پله ای اطاق با خلق تنگی ناله 
را بخاطری آوردم که درتوبره " تيله" کلمه .( پهره داربا خشونت وفشارمرا داخل اطاق تيله کرد. ردادغمگينانه ای س

 )  محل نداشت" بفرماييد"اخالق زندانبان واژه ای بنام 
دروازه بسته شد وصدای پای مستنطق وپهره .  پس ازآنکه چشمم به تاريکی عادت کرد، ديدم دونفردر آنجا نشسته اند

چشمهای . يکی از آندو ، آدمی بود چاق باشکم برآمده ، دارای قامت متوسط ورنگ مايل به سرخه. شده رفتداردورتر
 .گويا ميخواست به چشم خريداری مرا تماشا کند . تنگ و کم نورش رابطرفم دوخت

 .  شخص دومی باپوست گندمگون ، چشمان نافذ وچهره بشاش ولب پرخنده ، روبروی او نشسته بود
 :نده رو که گويی درکارمعرفی کردن عجله داشته باشد ،خود را اينگونه معرفی کردجوان خ

 ."ميباشم . . . عضورهبری . . . نامم " 
 . . . ." نامم غالم غوث:"  آدم فربه گفت 

 :هنوزگپ درزبانش بود که جوان درميان صحبت او در آمده افزود
 ."تان است ولی به اتهام عضويت حرکت انقالب اسالمی آمده استبرادرما اصالً عضو سازمان آزاديبخش مردم افغانس" 

به ارتباط کدام گروه آمده :" غالم غوث پرسيد . من نام خود را گفتم. غالم غوث نوبت را بمن داد تا خود را معرفی نمايم
گپ های :" گفتم " ن ؟ده جريان تحقيق ازتوچی سوال کرد:" لحظه ای مکث کردوادامه داد ." ايره نميدانم:" گفتم " ای ؟

 ."همچنان رهبرای تنظيم ها ره دشنام دادن. مثالً  سوال کردن که ده فاکولته طب کی ره ميشناسی . گوناگون 
 !"عجب اس: " گفت 

 : جوان که از ايجازکالم خوشش نمی آمد ، مرامخاطب قرار داده افزود
 ."باشاينجه هيچکس بيگانه نيس ، همه از خود اند ، اعتماد داشته  "

تمامی حرکات وکلماتی را که بيرون ميدادم ، ازدايره . چند روز گذشت ، تا که ضرورت نمی افتيد حرف نمی زدم
غالم غوث که خود .اما اين دونفردائماً  سرگرم قصه وخنده بودند. صالحيت يک معلم عادی وغيرسياسی تجاوز نميکرد

 حوت مردم دليرهرات وحوادث آن زمان 24ه بود، از قيام فرقه هرات وباشنده هرات معرفی کرد) تورن ( را افسر
نام های مجاهدين هراتی . ازکارنامه های سامايی ها در هرات تعريف ميکرد. وبرحق بودن قيام حکايت ها داشت

 . . . از نقش خود در راه اندازی قيام هرات وخدماتش ميگفت . را برزبان می آورد" ساما" واعضای سرشناس
چنان می نماياندم که از اين رويداد ها بيخبرم وشنيدن نام های مجاهدين .  او را با بی ميلی ميشنيدممن صحبت های

گاهی ازمن پيرامون موضوعات مطرح شده نظرميخواست که خود را به کوچه . برايم تازگی دارد" ساما" واعضای
 .آدم آرام وخونسرد بود. اوتنها عکس العمل مرا ميديد وخود واکنشی نشان نميداد. حسن چپ ميزدم

ازجريان . جوان که عضو رهبری يکی از سازمانهای چپ بود روی مسايل گوناگون با تورن گفت وشنود ميکردند
تورن غالم غوث خود را . گاهی هم صحبتهای شان بطرف عشق وعاشقی ميرفت. دوسيه  وتحقيق شان گپ ميزدند

 .شان ميداد و بياد جانباختگان قهرمان اشک ميريختمخالف دولت وبرضد اشغال افغانستان توسط روس ها ن
به همين خاطر، بحث ها وصحبت های اين دو تن برايم وسوسه انگيز " گپ نشخوارآدميست"  نميدانم کی گفته است که

من که در تمامی عمرم . بويژه آنکه اين حرف ها وقصه ها بخش بزرگی از سرمايه ی زندگی مرا تشکيل ميدادند. بود 
کت نفس های گرم استادان نامدارم باشنيدن نام رفيقم مثل برگ درخت لرزيده ام ، اينباراز بام تا شام  نام ياران از بر

ارجمند وکارنامه های آنها را ميشنيدم ، ولی مثل بت برنجی بدون عکس العمل نشسته بودم وحتا درهنگام ضرورت خنده 
 .  ميگذاشتمرا نيز به نمايش" هنرمندانه" های ساختگی واداهای

 کناره گيری از بحث ها وصحبت هايی که با مواضع فکری وعالئق انسان نزديکی داشته باشد ، درهمچو فضايی خيلی 
 .ولی من بنا برحکم اصول وموازين جريان استنطاق ازهمه آنها خالِف تمايل دل رو ميگرداندم . دشواراست

پس از هرنماززمان طوالنی روی جانمازمينشست ، قرآن . برای ادای پنج وقت نماز پابندی محکمی داشت" تورن "
 .ميخواند و مشغول راز ونيازبه در بارخداوندمی شد

او . هرگاهيکه ازتحقيق برميگشت ، آنقدر ازبرخورد زشت خاديستها وشکنجه گران ميناليد که دلم برايش ميسوخت
 . مرگ خود را ميکشدميگفت که عذاب سختی کشيده است، محکوم به اعدام ميباشد و انتظار

. کرتی خود را قات کرده زير پايم می انداختم وچپلی های خود را زيرسرگذاشته به خواب ميرفتم. اطاق ما فرش نداشت
 . خوبست که طاقت وحوصله جوانی ونيروی اعتقاد درحالت های سخت به مدد انسان می شتابند 

از اين اطاق به منزل . شايد در حدود ده روز را . ی گذراندم حساِب دقيقش را نميدانم که چه مدتی را در همچو وضعيت
 .دوم همين بالک انتقالم دادند
وقتی داخل اطاق جديد شدم ، . به علت نامعلومی دلم راغصه پيچانيده بود. خيلی بيقراربودم.  شام دلگيرواندوهباری بود

. قبول ، سپيد پوست ، روی جای نمازنشسته بودجوان حدود بيست وپنج ساله ای با قد بلند ، موهای دراز ، چشمان م
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جوان حين دعا دستهايش را بلند ترازسر . درگوشه ی اطاق تنها نشستم . گويی مرا نديده باشد. درآغاز هيچ اعتنايی نکرد 
نام خود را گفت وپيرامون درجه . وقتی از دعا فارغ شد، با گرمی ازمن پذيرايی کرد. کرد وازخداوند آمرزش طلبيد

. بعد راجع به سوابق شخصی وسياسی من پرس وپال را آغازکرد. خويش معلومات داد. . .حصيل ، محل سکونت  ت
 . "وهللا بيادر چی بگويم ، اگه راستی شه ميخايی ايچ نميدانم:" وقتی از اتهامم پرسيد گفتم 

 .  تا نا وقت های شب نشستيم وازهرچمن سمنی گفتيم
دوهفته زندگی من در کناراين جوان دراطاقی . ش ميرفت،اما توقف را خوش نداشتهرچند چرخ زمان با کندی به پي

در طول اين دوهفته راجع به هرچيز . گذشت که بگفته خودش پوره هفتاد روز را تک وتنها دراين اطاق گذرانيده بود
 جهاد وفعاليت هايش تعريف شعرهای انقالبی ميخواند گاهی از. بيشترقصه پرداز ومجلس آرا جوان ميبود. گفتيم وشنيديم

وقتی ديدم جوان ازين چيز ها خوشش می آيد ، داستان های . روزی راجع به عشق ناکام خودسخن گفت. و . و . . ميکرد
هدفم از اين کارآن بود که خود را از زير ضربت سواالت وی بيرون . ساختگی ازعشق وعاشقی را برايش پيشکش کردم

 . بکشم
 :هم اطاقی ام حادثه تلخ دستگيری اش را اينچنين بيان داشت. ا گرم تر شد  روزهای اخيررابطه م

.  اوالً  غسل کدم و بعد لباسهای پاک پوشيدم . سرگروه ما اطالع داد که برای يک عمليات مشکل خود ه آماده بسازم" 
چه : "ز مادرم پرسيدم ا. هنوزافتو غروب نکده بود. مادرم لب ديگدان مصروف ديگ کدن بود. چشمای مه سرمه کدم 

چرا ايقه عجله داری ؟ صبر کو کمی :" او گفت ." گشنه استم نانه تيارکو مه بايد برم:" گفتم." پاچه :" گفت "  پخته ای ؟
هنوز نرم نشده بود مگم بسيار مزه . کمی از ديگ بيرون کشيد ." ديرم ميشه کمی بيرون کو ميخورم :" گفتم ." نرم شوه
وای . ده زندگی ايقدر غذای خوشمزه ره نخورده بودم. مادر کمی ديگه هم ميخورم : گفتم. اق خوردمشبا اشتي. داربود 

 . .  . "  فقط چند سات پس دستگير شدم . آخرين رزق مه بودکه با ای عجله ولذت خورد مش
جوان را از اطاق . اشتندشيوه ی کارزندانبانان چنان بود که زندانی يا متهم را برای زمان طوالنی در يک اطاق نمی گذ

 .بيرون کشيدند ومن تنهاشدم
فقط چندروزقبل ازتطبيق . تصادفات زندگی بارديگربرای چند روزی ما رادربالک سوم زندان پلچرخی ، با هم يکجا کرد

مه از " او اعتراف کرد که . حکم اعدام باالی اين جوان فريب خورده بود که با خجالت زدگی از من معذرت خواست
. برای مه وعده داده بودن که اگه ازی نفرگپ بگيری از اعدام بچ ميشی . وظيفه داشتم تا از توگپ بگيرم" خاد"ف طر

ازينکه به دست دشمن کشته شد ، از بردن اسمش خوداری ."( ولی قسم ميخورم که ذره ای گِپ خراب در حق تو نگفته ام
 )ميکنم

خبرچينی نبود که چهار چشمه .  اين بود که من ميدانستم ودل تنگی امخوبی اش.  اطاق تنهايی هم خوبی داشت وهم بدی
بدی اش آنکه گاهی آنقدردلتنگی به سراغم می آمد که حتا محتاج همان جاسوسها . حتا شورخوردنم را زير نظربگيرد 

 !ميشدم
ين کارشناسان شايد بزرگتر. دنيای زندانی ، روح زندانی ، تن زندانی ، سرگذشت وغصه های زندانی خاص است

 . امورامکان راهيابی به عمق اين پديده را نداشته باشند
هرچه به دروازه کوبيدم ، کسی به . درد شکم ناراحتم ساخت. دو يا سه روز گذشته بود که بيماری سختی بسراغم رسيد

 . . .ديگر کار از کار گذشته بود. سروقتم نرسيد
، نوشتن اين قسمت نبشته شرم آورجلوه کند ياغيرضروری ويا شايدهم خنده  شايد برای کسی که اين يادداشت را ميخواند 

برای کسانی که به مهمانی زندان پلچرخی يا کوته قلفی های صدارت رفته اند ، ميدانند . ولی خيال تان راحت باشد . آور
 . چنين حالت ها اتفاق معموليست: که 

ومن نميدانم که ازين رهگذر . و .و. ن حداقل شرايط حفظ الصحه  يک شبانه روز دو يا سه بارنوبت تشناب ، ميسرنبود
زندانيان :" اينها را نگويم يا آنهايی خجالت بکشند که دستور ميدادند " شرم" ورهگذز های ديگر اين منم که بايد از روی

ينها برخورد انسانی خيانت به اينها دشمنان انقالب اند وبا ا. را آنقدر زير فشاربگيريد که اگر خم نشدند ، حتماً  بشکنند
 )3. " (انقالب شمرده ميشود

زندانی پشت دروازه های . رنج بزرگی برای تمامی زندانيان محسوب ميگرديد) بمقصِد رفع حاجت( غم تشناب ! آری 
آغا جان اينجه خو هوتل شاقل نيس که هروقت دلت خاست :" بسته ، باصطالح لنگک ميزد ولی پهره داربرايش ميگفت 

ای خاين :" اگر تقاضا رابارديگر تکرار ميکرد ، نتيجه ی غذر وزاری آن ميشدکه پهره دار بگويد ." درايی وبرآيی 
 !" ده پتلونت ايال بته ! وطنفروش

" رسوايی" همو بود که ده ها انسان شريف ، داخل خريطه های پالستيکی رفع ضرورت ميکردند يا بد تراز آن کار به 
 . می کشيد
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 سالمتی جسمی وروحی را - مانند من-رم که اکثريت کسانی که در همچو شرايط غيرانسانی اسيربوده اند باور دا
 !درخواب هم نمی ببينند

اول خو از پيش ما زنده نمی برآيی ، اگه بيرون هم شدی : " هنوز هم مقصد شوم جالدان از يادم نرفته است که ميگفتند 
 ." جان جورنصيبت نخاد شد

چون برای رفع حاجت وقت کافی در . ت تشناب رسيد ، دراولين فرصت لباسهای خود را آبکش کردمشام که نوب
) دلگی مشرکوته قلفی ها( قادرسرباز. در چند دقيقه ميباييست برق آسا تمامی کارها را انجام ميداديم. اختيارنداشتيم 

هرقدر دليل . شنام های رکيک ، سيلی بارانم کردبرعالوه ی د) گويا شسته ام( متوجه شد که لباسهای خود راترکرده ام 
 .آوردم ، در دل سنگش اثری نداشت

خودم زير يک نيکر کوتاه ماندم  بدنبال اين حالت . لباسهای خود را از تن بيرون کرده ودر اطاق انداختم تاخشک شود
يده بود ، اما هيچ کسی به دادم نمی حلقه ضخيم تبخال لبهايم  را پوشان. تب شديدی همراه با درد استخوان آزارم ميداد

 . رسيد
. به گمان اغلب که دوردوم عسکری را می گذرانيد. سربازی که شقيقه هايش سپيد شده بود ، وظيفه آوردن غذا را داشت

مگر بدگمانی وبی اعتمادی تا آنحدی در مغزم جای گرفته بود که فکر ميکردم اين . او ازديدن حالت زارم ناراحت شد
 . ا دلسوزيهای خود نيت پليدی داردعسکر ب

:" به همين سبب هميشه خاديست های رياست تحقيق طعنه زنان بما ميگفتند . کيفيت غذا در کوته قلفيهای صدارت بد نبود
 "در عمرتان همی قسم نانه خوردين که ما ميتيمتان؟ 

تی دوباره برای گرفتن گيالس آمد ، وق. چای را در گيالس پالستيکی ريخت. يک روزهمين عسکرکالن سال چای آورد 
چای بدون شيرينی ره خوش ندارم :" اززبانم برآمد که " چرا چايته نخوردی ؟ :" ديد که هنوزچای را ننوشيده ام ، پرسيد

 ". 
اطاق را ترک .  از او تشکر کردم. دست به جيب جمپرعسکری خود برد ويک دانه چاکليت را بيرون کشيده برايم داد

دروازه را بسته کرد و خود را نزديک ساخته بالهجه شيرين کابلی . چند ثانيه نگذشته بود که دوباره داخل شد فقط . کرد
 ." مه از خود استم . فکر نکنی که مه ازجمله ی ای وطنفروشاستم ! آغاجان:"گفت 

عسکر از اطاق بيرون شد وقتی برای گرفتن گيالس خالی آمد ، با نگاه ترحم آميزبسويم ديد وسرش را به عالمت 
 . همدردی تکان داد

درخالل اين روزها انجنير نادرعلی را با غالم .يادم نيست که پس ازچند روز دوباره مرا به اطاق تورن غالم غوث بردند
وقتی تورن وضعييت بد صحی ام را ديد ،پارچه تر را روی پيشانی و . تنها بود اينبار تورن . غوث انداخته بودند

نيمه ی کمپل خود رازيرپايم انداخت ونيمه ديگر . دست وپايم را مالش داد و غمخوری ميکرد . صندوق سينه ام گذاشت
ريض است ، شب ها چندين بار دروازه را تک تک کرد وبه پهره دار گفت که هم اطاقی من بسيار م. را روی سرم
 . از اثر شکايت مکرراو بود که مرا به داکتر بردند ودارو گرفتم. .  . خواب ندارد 

بعد از تبديلی به اتاق تورن ، مستنطق .بيماری ام قدری بهبود يافت وخوب بود که طی اين مدت ازفشارتحقيق بيغم بودم
 . نداشتولی حرف ها و داستان های غالم غوث خالصی. مرا نخواسته بود

نزديک رفتم ، با قلم خود . يک روز که داخل اتاق مشغول قدم زدن بودم ، ديدم که پشت دروازه چيزی نوشته شده است 
 :کار اين شعرنوشته شده بود

 زخونِ  خويش خطی ميکشم بسوی شفق         چه خوب عاشق اين سرخی سرانجامم
 سرود  رزم  پيام آوران  شود  ناممنويد فتح شبستان دهم  به  راهروان                

 عقاب زخمی ام  و  ميتوانيم  کشتن                  مگر محال بود لحظه ای کنی  رامم
  توئی که پشت تو ميلرزد از تصور مرگ        منم  که  زندگی  دگرست  اعدامم

 
اوه :" ه ديگر نبود مگر اينکه ميگفتم را. وقتی نگاهم به شعر افتاد ، متوجه شدم که تورن چارچشمه مرا زيرنظردارد

لرزش . قلبم تکان خورد!"  کجاس؟ کو؟ نشانش بته:" غالم غوث فوراً  آمده پرسيد!" اينجه کسی چيزی نوشته کده اس
. چيزی نمانده بود که فرياد بکشم . حالی نداشتم ، مثل اينکه دردنيای ارواح قدم ميزدم. عجيبی تن رنجورم را فرا گرفت

 .غالم غوث شله بود که شعر را بخوانم .  چه نيرويی به کمکم شتافت وکدام خضری دستم را گرفتنميدانم
 .را تمامی ساماييها ميشناختند وبدان تعلق خاطر داشتند" سرمد" اين شعرمبارز ارجمند وعزيزملت زنده ياد داوود 

. رسامايی بود وسينه به سينه آنها ميگشتورد زبان هرپيکارگ") ساما" سرود ملی( همانند . . . "زخون خويش "  شعر
طی اعالميه ای از طرف سازمان به " ساما"اين همان شعری بود که بمناسبت شهادِت عبدالمجيد کلکانی رهبر وبنيانگذار

 . نشر رسيده بود
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 . ی طلبمبزرگ پوزش م" سرمد" من درآنموقع مجبوربودم که شعر را بسياربد بخوانم وحاالبخاطر اين بی ادبی از روح 
شقيقه هايم چون تابه ی داغ ميسوخت وپرنده ی اسيردلم بيتابانه به ديوار قفس . ديگرشيمه ی قدم زدن نمانده بود

درچنان حالتی تورن همچنان َچلوصاف دردست گرفته بود تا شيره وشربت گفتار وکردارم را از آن . سرميکوفت
ً  مثل کسی که قبض روح شده . ی ديگری پيوند يافته بودبا وی آری وبلی ميکردم اما هوش وحواسم جا. بگذراند عينا
بياد آن لحظاتی افتيدم که شبنامه اولين سالگرد شهادت شهيد عبدالمجيد کلکانی را همراه با ياران به در وديوارها . باشد

برادران شهيد ) يدنجيب وفر( بياد دو جوان ناشاد . چهره های ياران از دست رفته در ذهنم مجسم شدند. نصب ميکرديم 
 .افتادم که با محبت های بيدريغانه شان دل رنجورم را تسلی ميدادند" سرمد" 

هرگاهيکه بسوی الماری . لذت می برديم " سرمد"  ياد آنروزها گرامی باد که درکنارهم می نشستيم وا ز خواندن اشعار
را داخل الماری کتاب ) 4"(جاودانه"عکس . دکتاب های سرمد ميديدم ، موج سرکش اندوه ،  ديوارصبرم راچپه می کر

با عکس او مالقات ميکردم وبعد کتابی را از الماری بيرون کرده ،دست نوازش برروی آن می . هايش گذاشته بودند
 . کشيدم 

 
 !  وای خدای من 

 !نميدانم سرنوشت جوانمرگان دلبند را غم انگيز بنامم ، يا از خودم را ؟؟ 
فرياد . را از زبان همرزمی شنيدم ، تحمل آن مصيبت درقلب کوچکم گنجايش نداشت" گنامه آبسو" وقتی حکايت تلخ 

آيا ميشود انتقام خون : اين سودا و ناقراری هنوز هم رهايم نکرده است که . زدم ومانند برادرمرده به سرورويم کوبيدم 
 !عزيزگمشده ی خود را از آب گرفت ؟ 

             
*     *     * 

                           
. او بطرزماهرانه ای سرراهم تلک نشانده بود .ديگرجای شک باقی نمانده بود که تورن يک جاسوس خبيث است

 .خوشبختانه اين تلک خطا رفت ومن از کنار آن عبورکردم
" ساما" يش در بارهاينبارصحبت ها. همچنان خدمت بجا می آورد ودلسوزی می کرد.  غالم غوث بازهم ماندن واال نبود

راجع به دوسيه های . از اعضای بلندپايه سازمان نام ميبرد تا عکس العمل مرا ببيند. بود " ساما" واعضای دستگير شده
وقتی . شب ها پهره دار او را بيرون ميکشيد وساعت ها دير ميکرد. سامايی های زندانی معلومات ميداد ونظرميخواست 

. کار دوسييم تمام اس مره ازيجه انتقال ميتن :" روزی برايم گفت . کوب درد دل می نمودبرميگشت ازفشارتحقيق ولت و
 ."ده ا ی وقِت آخرميخايم خدمتی بری تو کنم. ولی دلم از طرف تو پريشان اس. نميدانم به کجا ، شايد به سوی اعدام

 نزديک دهن برد وعالمت احتياط و تورن  انگشت دستش را.  درين اثنا صدای پای پهره دار پشت دروازه شنيده شد
وقتی صدا دورشد . بعد به آهستگی پشت دروازه رفت وبه دقت به صدای پای عسکر گوش داد . خاموشی را سفارش داد
برای سامايی ها زياد کمک کده . مه کسی ره ده رياست تحقيق ميشناسم که سامايی پخته اس :" ، صحبتش را ادامه داد 

ولی بايد . قلم وقاغذ مياره . تو هم برای فاميل وروابط سازمانيت نامه نوشته کو. بيرون انتقال ميته احوال ما ره به . اس 
 ."بسيار احتياط کنی که مسئله حساس اس ، اگه نی همه ما تباه ميشيم 

چون درامه ای را ساخته بود که واقعييت آن . غالم غوث از ارتباطی حرف ميزد که من از آن معلومات دقيق داشتم
ديگر نقابها از چهره افتاده بودند . حنايی را که او ميخواست به دستم بمالد ، رنگ نمی گرفت. آفتاب برايم روشن بود

تو بسيار :" در آغازبرايش گفتم . زارناله گی ها ودلسوزی های او ياوه ای بيش نبود.  وتمامی نيرنگ ها نقش بر آب بود
مره به .. اما مه ده شار کابل ايچ کسی ره ندارم . ی گپ ها از روی دلسوزی اس مه می دانم که همه ی ا. مهربان استی 
 . ولی غالم غوث رها کردنی نبود وهی اصرار داشت که ازين چانس بايد استفاده کنم. " ناحق آورده ان

ه ام حوصل. روزی ازقيام مردم هرات وبرحق بودن آن ونقش خودش دهن شيرين ميکرد ومنتظر عکس العمل من بود
فکرکردم تا چه وقت به چتيات اين تورن نامرد گوش دهم وتا . ديگر توان شنيدن لکچرهای او را نداشتم . سر ميرفت 

مه طرفدارگپای تو نيستم ! ببين تورن صايب :" دل به دريا زده گفتم . چند آری وبلی گفته صدها ناز وکرشمه او را بکشم
حيفم : "چهره تورن سرخ شد ودر پيشانی اش چين افتاد ،بعد پاسخ داد. "  چرا که تواز خونريزی وجنگ دفاع می کنی. 

ای ديگه . از تجاوزکارای روس ونوکرای شان دفاع ميکنی . ميايه که تو نام معلم وتحصيل کده ره باالی خود مانده ای 
 ."برای تو شرم اس 

اگه :" با عصبانيت گفتم .  ديوانه ام ميکردتصميم گرفتم تا اين تومور چرکين را نشتر بزنم ، ورنه هرلحظه لق زده
 ."بارديگه ای حرفا ره تکرار کنی ، برای مستنطقم ميگويم که اينجه يک نفر اس که هر روز دولته تخريب می کنه
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مه :" بعد آه کوتاهی کشيد ه گفت .  غالم غوث چشمان پنديده اش را بسويم نشانه گرفت ولحظه ای خاموشانه بسويم ديد
 ."نم که تو چکاره استیخوب ميدا

درحقيقت اوبا ادای آخرين جمله درپای سند ناکامی خودامضاء .  اين آخرين جمله ای بود که اززبان تورن خارج می شد 
 . می گذاشت

پيش از آنکه سياهی شب برفضای ماتم زده ی شکنجه گاه صدارت خيمه بگستراند ، عسکرامرتبديلی مرا ازاين اطاق به 
  . . ..اطاق ديگرآورد

 
اما زيرکی . هفت ماهی را که درسلولهای لعنتی صدارت ، زير شکنجه وتحقيق گذراندم ، با جواسيس زيادی روبرو شدم 

غالم غوث جاسوس کارکشته ای که خوب ميدانست ، با کی چگونه . ودام گستری ماهرانه غالم غوث از نوع ديگری بود
 . شان را نشانه می گرفتروان آدم ها را ميخواند ونقاط ضعف. رفتار کند

 عالوتاً دنيای زندانی دنيای درماندگی وبيچارگيست وغالم غوث به سروقت درمانده ها ميرسيد وحقشان را کف دستشان 
مجذوِب اينهمه لطف وخدمتگزاری او ميگرديد وداوطلبانه " شکار"ميکرد که " محبت"او آنقدرخاطر خواهی و! ميداد

در حقيقت غالم غوث گرگی بود که در بدل . نه داشت ، با او درميان ميگذاشتهمه راز ورمزی که در اسرارخا
غمخواری های شيطانی خود دل های ساده وپاک جوانان بی پناه رابه دست می آورد وبعد شکم های شان را می دريد 

 .وجگرهای شانرا خام ميخورد
او که به بهانه . ت خبرچينی او را کمک ميکرد تماسِ وی  با مستنطقين وتبادل تجارب واطالعات با آنها ، ماموري

 تحقيق، ساعت ها از اطاق بيرون ميرفت ، در پهلوی جالدان خاد می نشست و نقشه
. يادم هست وقتی بيماری ام شدت گرفت ، چندين شب از شدت تب ودرد خوابم نبرد .  برای گپ کشيدن طرح ميکرد

در موقع الزم لپ لپ آب از . اومهارت عجيبی داشت. رستاری نمودغالم غوث بر بالينم شب ها را صبح کرد واز من پ
 .اين همه هنرمندی ها تنها از دست مخبر سر سپرده وروباه مکاری مثل غالم غوث پوره بود. ديده جاری ميساخت 

 يکی ازمهارت های خاص اين جاسوس کارکشته آن بود که برنردبان منافقت پامی گذاشت و برج وباروی هوشياری 
بدينترتيب با رزيالنه ترين شيوه ها  خانه صدها انسان خوش قلب وساده دل را خراب . دقت جوانان راتسخير ميکرد و

 .کرد وکار عده ای را نيز تا پای اعدام کشانيد
 اينکه من چگونه از تلک نيرنگ ودام وجال خطرناِک اونجات يافتم ، همه از برکت آن معلوماتی است که از قبل در 

. ومقاومت در برابرشکنجه واصول وشيوه های تحقيق در کتاب ها خوانده بودم" فن مبارزه با پوليس سياسی" باره
تجارب زندانيان خودی و ديگر کشورها بمثابه گنجينه گرانبهاييست که به قيمت مقاومتهای حماسه آفرين ورنج عظيم آنها 

 ومقاومت در همه حال يکی از اصول های زرينی است شک هميشگی در جريان تحقيق. ، برای ما به ميراث مانده است
 . من درکتاب ها خوانده بودم که درجريان تحقيق چه بايد کرد وچه نبايد کرد . که زندانی بايد به آن پابندی داشته باشد

 ."رفيق هيچ چيز را اعتراف نکن ، نگفته اند همه چيز را اعتراف کن" 
گفتن " نی"در برابر" اينها را می شناسی ؟:" ا را بمن نشان داد وپرسيد  ازبسکه مستنطق نام های اشخاص وعکس ه

ً  ميگويی که ايره نمی شناسم:" هايم هميشه اين جمله را تکرارميکرد  و تاجايی راست هم " اگه پدريته هم بيارم حتما
 .ميگفت

ً  من  هم ذره ذره حرکات او را همانگونه که غالم غوث تمامی رفتاروگفتارم را تول وترازو ميکرد ، متقابال
 . زيرنظرداشتم ويکايک را مورد تجزيه وتحليل قرار ميدادم

وقتی با کسانيکه نيش زهر آلوِد غالم غوث درقلب شان خليده بود روبروشدم ، همه ميگفتند که شناخت واقعی اين ابليس 
 .ی ناليدهرکس درد دلش را به نحوی بيان ميکرد وم. در لباس فرشته از توان ما خارج بود

اين .  ازجمله ی زندانيان پلچرخی شايد کمترکسی راسراغ داشته باشيم که بانام ننگين غالم غوث آشنايی نداشته باشد
حتا آن جوانی " ايره بگو که ازَچلو صاف تورن غالم غوث تيرت کدن يانی ؟ : " جمله تقريباً  به اسم عام تبديل شده بود
من تا آخرين روز ها نه :" د حين مالقات در زندان پلچرخی رويم را بوسيد و گفتکه عضو رهبری يکی از سازمانها بو

آنقدر طبيعی برخورد کردی که من وغالم غوث هردوی ما ميگفتيم اين بيچاره ره ناحق آورده . او را شناختم ونه ترا
 ."اند

ديگران  کوچکترين دخالتی هرگزوهرگزدرسياهکاری های غالم غوث و.  اين جوان، انسان بسيارپاک و شريفی بود
ازينکه خودش چيزی برای پنهان کردن نداشت ،احتياط را درحق :  هکذا. درفشانی های تورن اورا فريفته بود . نداشت

عده ای ميگفتند که رها .بعضی ها گفتند اورا اعدام کردند. از تورن احوالی بدست نيامد. ديگران نيز جدی نمی گرفت
آنچه مهم است، اينست که نام او به صفت . ن چه کاره بود ومربوط کدام سازمان ، اهميتی ندارد اينکه او در بيرو. گرديد

 . يک خائن شرفباخته ودستياردژخيمان دردفترخاطرات تاريخ ثبت گرديده است
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 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

. تاريخ مردانگی وضد مردانگی است . قصه زندان جام لبريزی است که در داخل آن شهد و زهر با هم آميخته شده است
چشمديد ها وتجارب ارزنده ای است که دربدل قربانی يک نسل شهيد وزنده های نيمه . ماجراهای ناگفته وناشنيده است 

گمان نبرده ايم که " اگردرست است که هنوز تاريخ به پله های آخرين خود نرسيده است ، واگر. جان بدست آمده است
، پس اميدوارم که اين " هزار باده ناخورده در رگ تاک است "است واگرقبول داريم که" کارمغان به پايان رسيده 

 ! تجارِب اندک ، نسل فردا را بکارآيد
وقتی از آنها ياد ميکنم ، .  من استۀقصه های من ، پاره ای از سرگذشت واقعی ياران بخون نشست:  وسخن آخر اينکه 

نگاه هست که رگباراندوه باقساوت شاخچه های آ. ازمرگ فزيکی شان می دانم) 5(خال ء حضورشان را سوگمندانه تر
بسترديده " "سرمد" گلويم را سخت غصه ميگيرد و زارزارگريه ميکنم تا آنکه به گفته زنده ياد. کاج تحملم را ميريزاند 

  و طرفداران کند و زنجير و تازيانه" ودرچنين حالتی آيا حق ندارم که باتمام ذرات وجودم . . . ميگردد" ام خون آلود 
 )6!(را لعنت بگويم؟" زندان و شکنجه و پوزبند و چشم بند

ياد بميان آمد ، شعر زيبايی ازاو را می آورم تا تسلی خاطربرای من وحسن ختام برای " سرمد"حال که از زنده ياد داوود
 :اين نبشته باشد

 
 دل پر اضطراب

 دل  پر اضطراب ميلرزد           نقش بر روی آب ميلرزد
  گشته خون آلود          مژه ازبهرخواب می لرزدبسترديده

  خون به نوک مژ گانم      همچو اشِک کباب ميلرزدۀقطر
 بازدردست شوق مستی من       ساغر پر شراب می لرزد
 امشب  از نالهء   زمينگيرم    درفلک هم شهاب می لرزد
 شعله ءناله چون برقص آيد       آه پرپيچ  و  تاب می لرزد

  عشق چون بساز آيد        تارهای رباب می  لرزدنغمهء
 چشمه های  زالل می جوشد       جلوه های سراب می لرزد
 موج توفنده می  شتابد  پيش       خانه های حباب می لرزد
 بسکه اينجا برهنه شد مضمون    برگ های کتاب می لرزد

  مل  کجاست  لغزيدن         پای ما درشتاب می لرزدبا  ت
 بسکه لرزيده ايم در ره خود       دل زبيم حساب می لرزد

 از شرم بيگناهی ما        چوب و دار وطناب ميلرزد" سرمد"
 

 1384هشتم حوت  / 2007بيست وهفتم فبروری )   رهرو ( نسيم  
 

 :    اشاره ها
   
ان اصلی کشور فريبکاری محض درزمان اشغال افغانستان توسط روس امپرياليستی ، اصطالح مشاوربرای حاکم)  1 (
 .صالحيت تصميم گيری داشتند" دولت"روسها در تمامی ادارات وارکان . بود

 "ايام محبس"   کتاب–تعبيری از علی دشتی )   2(
درسالهای اخيردوران زندانم که زوال عمر رژيم ودم ودستگاهش برهمگان آشکارشده بود ، چند تن از پهره دارن )  3(

اينها رازهای زندان رابرای من افشا ء ميکردند که از آنجمله اين پاليسی . ا من همکاری را آغاز کردند زندان پلچرخی ب
.  اگرهمکاريهای آن سربازان نميبود ، امروزامکان نوشتن اين ياداشتهاميسرنمی گرديد. زندانبانان ميباشد" انساندوستانه"

: گفتم " برايت چه بيارم ؟:" شب ميرفت ، پنهانی نزدم آمده گفت بياد دارم که يکی ازين جوانان وقتی به رخصتی جمعه 
وبه همينگونه سربازديگری يادداشت هايم را به بيرون " ای بابا مه فکر کدم ماشيندارکار داری :" گفت " کتابچه وقلم " 

 . . . انتقال داد
 .مينوشتند" جاودانه "بخاطرپنهان کاری وفضای خفقان آن زمان پای اشعارونوشته های شهيد سرمد) 4(
اما درانتخاب  کلمات نامبرده به نتيجه ی . را بياورم " قاتالنه تر" واژه ی " سوگمندانه تر"مايل بودم بجای کلمه) 5(

 نميدانم کدام يکی مورد دارد؟. نهايی نرسيدم
 . مجموعه ای از آثار-تعبيری از صادق هدايت) 6(

 


