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س قد رنجهای ُمبياِد  
 پردۀ پنجم

 
 

!، سروش سحرگاهان اال       
      تو روشنی را جاری کن

      تو با درختان ، غمخوارومهربان می باش
جرئت ده رود ها را      تو  

      که دل به گرمی خورشيد بسپرند
      تو کوچه ها را همت ده

      که ازسياهی بن بست بگذرند
)نادرنادرپور             (                 

 
 دليل آن .گرفتترسخت بازهم ازسامايی های اسيررا  شماری تحقيقِ جريانِ   ، صدارت"خاد"رياست امورتحقيق

علی بدست  زنده ياد انجنيرمحمدۀ ازخانبود که قبالً  "ساما " اسناد تشکيالتی ازبرخیِ  رازدستگيری های پسين وافشای
. برما تحميل کردوفشاراضافی را دست زد   بيشتراتتحقيقه ب دشمن بنابران .آمده بود  

 طلبکاربودند معلومات بيشتری را آنها. دنسازبجاهای تاريک دوسيه ها را روشن ردند که می کتالش  ا جديتمستنطقين ب
!دنبينداز مرگِ به دام عضوآنراآخرين  و را تسخير"ساما"آخرين سنگرآن تا برمبنای   

سوال پشِت سوال همراه با تحقير، .  ميکردحرکتبه سرعت  )بويژه قسم سوم(رياست تحقيق  گران دوسرشکنجه ۀار
کاغذ برگ روی صد ها  ، روزانههرشب .می سوختاندما را  خستۀ  تن وروح های غيرانسانیشکنجه  وتوهين ، ناسزا 

ت ، تا کنون ازهرچه پرس وپال اسشنيده  را –شنام  توام با ُد– پرسش های تکراری گوشهايم ازبسکه. گرديد سياه می 
!است بيزارم  

 با کدام افراد شناخت داشتی ؟ شيمای تشکيالتی سازمان !را معرفی کن نام مستعارت چی بود؟ افراد بااليی وپايينی خود  
حضورقوت های ين عکس ها کی ها را می شناسی؟ درباره انقالب ثور چه نظرداری؟ ا ۀجمل از!را روی کاغذ بيار 

 به خانه ات کی حاد شوروی درافغانستان را چطورارزيابی می کنی؟ ماهانه چقدرحق العضويت می پرداختی؟نظامی ات
 درپخش کدام شبنامه ها حصه گرفتی؟ درندای آزادی کی مقاله می  کی ها ميرفتی؟ۀتو به خان ها رفت وآمد داشتند؟

.؟. ؟. ؟.  را خوانده ای؟کدام های  لننيست-یازآثارماکسيست؟  شعورمقدم است ياماده  نوشت؟   
شکنجه (که بازپرس یزمان بويژه .را تنگ ميکردمُخلق   ،ين وبرخورد های لومپنانۀ مستنطقشليک سواالت کسل کننده

ازدهنش   پوچالفاظ  ومی پيچيد ی اطاق درفضای روسی، بوی ودکا) شنامُد = (زدن گپ هنگام .  بودمی) نشه(مست) گر
.بيرون می شد  

  دسِت بود کههمين اجازه نامه بنيادِ  بر.بسوی عزيزی درازکندکمک  دسِتحق دارد سخت  شرايط درزاد آدمي:ميگويند
  .  درازکردم- اين ياروياورهميشگی ام -صبروتحمل بطرِفاستعانت 

 
  صبورسنِگسنِگ صبور،

  صبورم  صبوری ، من تو
 

 یقتو  هر.شده نميتواندمن ِ وقار   کسرباعِثاززبان دشمن وطعنه ناسزا الفاظ رکيک ،   قبول کرده بودم که شنيدن اينرا
  آوردممیبه حساب  یو  ورفتارِ اخالقِ جدايی ناپذيرجز  آنرا صاف وساده روبرو می شدم ،مستنطق  حرکات پوِک باکه
! 

را آنمورد يک تنها   يعنی چندين دليل فکری واخالقی رادربرميگرفت که.ست معلوميلشدالنکردم ، عتراف  اينکه چرا ا
:تذکرميدهم  
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می خانم های نجيب آب ونمک روی دسترخوان .  فرزندانشان مرا کاکا خطاب ميکردندمن با دوستانی ارتباط داشتم که
.های مرا شسته بودندرد شان لباسرَد سالهايی که زندگی مخفی داشتم ، اين خواهران با دست های ُپ.چيدند  

! ؟بسازد را بی شوهری مهربان حال چطوروجدانی باشد که اين کودکان را بی پدرواين خانم ها  
.هرگزازدستم ساخته نبودبيغيرتی اين    

 زندان را  همه جا وشناخته اندرنج وعذاب مکان   رازندانکشورها درتمام .  بيش نيستحرف بيهوده ایاززندان گاليه 
همه روزه .  را انسان نمی شمردۀ خود مخالفين دست وپا بست، روسدست نشاندۀ   رژيمکه تفاوت  با اين.سندزندان مينوي

  غيرازاين حرِف ازخاديست هاتناززبان يکفقط يکبار ."ضد انقالب بد ترازحيوان اند: "اززبان مسئولين زندان ميشنيديم
ازدهنم  افتيدم وزمين، به  "خاد" تيم شکنجه گرانق ولت وکوِب بر جريان شدتبا الثر  وآن زمانی بود که.ه بودم شنيدرا

."، اگه ضد انقالب اس ولی انسان خواستاس ديگه رفقا بس ":گفتلهجۀ پشتو ه دراين اثنا يکی ازآنها ب. . . خون آمد و  
 

     * *         *   
 

 ۀ پرنديک،  برروی تخته دروازه با آن .  بوددرکنج اطاقم افتيدهوته تباشيريک ت  . می زدمقدمتاريک و تنگ درسلول 
 ۀمن قبول کرده بودم که اين يک پرندولی ،  خيلی بد رسامی شده بودپرنده   اينهاگرچ.  کردمامیدرحال پرواز را رس

".ه خاطرمی سپردمپرواز را ب"ميديدم وپرنده ساعت ها بطرف .  پروازمی باشدت ودرحالزنده  
 داخل اطاقم  ناگهان که برخوردش با زندانيان بسيارسخت ودشمنانه بود ،–دلگی مشرکوته قلفی های صدارت  -  قادر
 تا راند ،با ال ، پايين ، چپ وراست را ازنظرگذ. که من به چيزی دل خوش کرده امبود گويی مانند پشک بو کشيده . شد

  .ون معطلی پروبال آنرا کند وسربه نيستش کردبد با عجله بسويش رفت و.که چشمش به پرنده افتاد
. بستوه آوردن متهم بود تا راهی جزاعتراف برايش باقی نماند ، هدف ازتحميل اينقدرفشار  

که تلخ اين داستانيست .  يک سامايی روبرو شدم)خط بينی(شرم آورِ  اظهارپشيمانی که با صحنۀ درچنين فضايی بود 
  .ردخاطره آنرا هرگزازيادنخواهم ب

 )ساما( سازمان آزاديبخش مردم افغانستان زيرا. اند ولغزشهيچ کس نميتواند بگويد که سامايی ها مبرا ازخطا کاریالبته 
  . ، برايم کامالً  تازگی داشتا آن مواجه شدمبا آنهم حالتی که ب. نبوده استآهنی  قلعه  مانند هرسازمان ديگر،،
. ديده می شد که روحيه اش خيلی ضعيف است.  تن داشتراس نظارت خانه بلب.  کردند تحقيقيک نفررا داخل اطاق 

:ازاوپرسيد. مستنطق امرکرد که روبرويم بايستد وبه چشمانم نگاه کند  
  " اين نفررا ميشناسی ؟"

". نی":گفت  
" تو ميشناسی ؟": ازمن پرسيد   

".نخير:" گفتم   
.نمی شناختيم  بود که ما همديگررا آن حقيقت  

  :اينچنين بودومستنطق رد وبدل شد شخص  ميان اين ی کهوابسوال وج
  "چکاره بودی؟:"مستنطق

".عضو ساما بودم:"متهم  
"چه باعث شد که اعتراف کردی؟: "  مستنطق  

."وادارساختا ندای وجدان مر:"  متهم   
"است؟دراين کارمجبور ساخته راست بگو که کسی تو را :" مستنطق  

."نی ، قطعا نی:" متهم  
"به اين رفيقت چه گفتنی داری؟:" نطقمست  
راه همکاری را درپيش  بايد. مقاومت فايده ندارد. به ای نفرميگويم که راه حزب وحاکميت انقالبی برحق است:" متهم

" . . ..بگيريم  
زمان  .روبروشدم  درکشورهالندهمين شخص با بارديگر، پس ازآن روزسالبيست ويک ازتصادف روزگار، 

 شکنجه گران تخت وبختو نه  ی وجود داشتميزتحقيقنه  ،مستنطقی ايستاده بودنه ما ِ باالی سر. بود گرديگرودوران دي
  .ولی هنوزيک چيزنابود نشده بود .باقی مانده بود

! نميخواست مرا بجای بياورد که ازخجالت می لرزيد ،اين آقا  
 

*    *    * 
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به مجرد . دريکی ازروزها دروازه اطاقم را بازکرد ، با نگاه های دلسوزانه بطرفم ميديدپهره دارکه هميشه ِ ظر خدای ن
همه جا را روشن ساخته وقتی به بيرون نگاه کردم ، نورآفتاب . هوای تازه به داخل اطاقم هجوم آوردبازشدن دروازه ، 

.  اگرشد آبی واگرنشد للمی ، بيا يک بخت آزمايی می کنم ، گفتمه دل ب.شده باشمجادو گويیبا تماشای نورخورشيد، . بود
". بشينموفته ادبيرون  لحظه ای  چند کهتهخداينظر اجازه ب" :گفتم  

 کدام جلسه مهم بود که همگان شايد. حويلی کسی ديده نمی شداخل د. بعد به هرطرف ديد. مکث کوتاهی کردپهره دار 
  ". زود برآی":فتسربازگ. درآن شرکت کرده بودند
گرمی چه بگويم که .  ودرپناه تنه درخت تنومندی که پيشروی اطاقم درحويلی قد کشيده بود ، نشستمبه سرعت بيرون شدم

!بخش بود؟ لذتقدر چونورآفتاب  
  ". کسی نيايه به اطاقت برو که": هنوزدو دقيقه نگذشته بود که خداينظر گفت

 
*       *      * 

 
 .بودمسپری کرده  قبل ازاين نيزچندروز را دراين اطاق .تبديلم کردند) به ضلع مقابل(نميدانم بازهم چرا به اطاق ديگر  

 ازاين اطاق خاطره را که چ. برای من نحس شمرده می شدم آنو قداما ،قبلی بوداطاق اطاق بهترازشرايط اين  اگرچه
.دمی بارغم  آنازدروديوارتصورميکردم  .ده بود مانجا بمتلخی درذهن  

طرف که پهره دار ازآن   قسمتی ازدروازۀ آن سوراخ کوچکی بوددر. رمسيررفت وآمد سربازان قرارداشتاطاق د
 را بيروندرمواقع مناسب چشم خود را به اين سوراخ ميگذاشتم و. داخل اطاق را وقتاً  فوقتاً  نظارت ميکرددروازه 
 رفت وآمد مستنطقين و جاسوسان را ازنزديک .ون غذا خوری سربازان ومستنطقين هم ازاين جا معلوم ميشد سال.ميديدم

 هم چنان زندانيانی را که ازجاهای ديگروارد اين محل ميکردند ،  .ا وقد وقواره شانرا نشانی ميکردم چهره ه ومی ديدم
.ازنظرميگذشتاندم  

که آنها را اززندان  شد ازوضع شان معلوم می. محوطه کوته قلفی ها کردندزندانی را داخل چند تن يکی ازروزها عصر
.نداپلچرخی آورده   

ازسوراخک دروازه .  نداشتيم رفتن هنوزاجازه تشناب ولی)قيودشبگردی نافذ شده بود(   نزديک به نيمه های شب بود
ن روسی وداخلی هرطرف ايستاده سربازا. چراغ های روی حويلی را خاموش کرده بودند.  نگاه کردم حويلیطرفب

حالت فوق العاده پی بردم که . خاديست ها وافسران قوماندانی محافظ وارخطا اينطرف وآنطرف ميدويدند. بودند
.شک نداشتم که حادثه شومی درشرف وقوع است.  استواستثنايی  

ساختمان کوته ( هردو تعميردروسط . بودقديمی وکهنه يک ساختمان ) همان ده اطاق(قلفی روسها  روبروی دروازه کوته
روی . قوماندانی وديگردفاترمربوطه بود، نظارتخانه ،  آمد وشد کوته قلفی ها روراه) قلفی روسهاوساختمان کهنه 

) نامش را فراموش کرده امکه  ازاندراب يا خوست وفرنگ آدم چاقِ  با شکم برآمده ،(قوماندان قطعه محافظ راهرو
(!) ) روس وافغان(با عده سرباز) نامش رجب بود  به گمان اغلب که- غوربند ولسوالی از(هومعاون سياسی همين قطع

پس ازحدود پنج دقيقه .  زندانی را ميکشيدند وداخل تعميرمقابل ميکردندک ي"کوته قلفی روسها"داخلاز. ايستاده بودند
رنگ نظارتخانه  پيراهن زردد، می ديدم که وقتی به راهرو زير نوربرق ايستاده ميش.  می آوردند به راهرواورا دوباره

  چون راه را ديده نميتوانست ،. ازپشت سرميبستند رابود ودستهايش با تکه سياه بسته می چشمانش . ش کرده اندبتن
 ايستاده بودگوشه ای که درمخصوصی دروازه عقبی موتر . می بردندکشان کشان گرفته او را بازويشازخاديست ها 

به همين ترتيب تا آخرين فرد را داخل . بعد نوبت نفردومی ميرسيد.  انداختند مینی را داخل آنبازمی شد وقربا
) .درحدود ده نفربودند قربانيان تعداد (.موترانداختند  

  وزمين فغان سردادهازآسمان ماتم ميباريد. حرکت شدندبه زره پوشهای روسی ازعقب آن . موترناله کنان به راه افتاد
 دهنم خشک . پرندۀ اسيردلم بيتابی می کرد وسرش را به قفس سينه می کوبيد.ره وحشتناکی روبرو شده بودم با منظ.بود

  . خود را بيچاره ترازهربيچاره ای يافتم.شده بود
 ازاين  چشم دلم ميخواست تا دمدم صبح.همه را برده بودند. اما راهرو خالی شده بودکردند  دوباره روشن  راچراغها

چشمانش مانند کاسه " !نوبت تشناب اس:" دررا باز کرده گفت.  آمدپهره دارنزديک دروازه.  برندارمنتیسوراخک لع
 . است شدهخستهکه ازاينهمه جنايت های تکراری می دانستی   ازوجناتش. حوصله گپ زدن نداشت. بود سرخ شدهخون

.ردبببه عمق اندوه من پی   کسی نبود کهتنها دراين ميان  
  بود که من داغدارقلب فقط !  گويیتسليتنه غمشريکی ونه غمخواری نه  !انست که برمن چه ميگذرد ؟ چه کسی ميد 

. افشاندقربانيان اين صحنه هولناک خون میماتم در بود که   چشمان دردمند منبارغم می کشيد و  
.برده بودنداران تيرببسوی  درهمين قطار نيز را اين جوان دالورسامايی) عزيزشنام مستعار(  اهللا محمد  
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 با ههمرا بود که یجوان نورساو  درآنزمان.داشتم ازسالها پيش آشنايی) برادرشاه محمد ازآقسرای کلکان( من با اهللا محمد
.وباش ما می آمدند  ، به منطقه بود) هرسه مخفی بودند(فقير رفيقش  و) پردلنام سازمانی اش(برادرش  

مبارزه که جزعشق وايثار،است   وی متعلق به آن نسلی.داکارودالور بودجوان خوش سيما ، هوشيار، فاهللا محمد  
. ديگری درپيش نگرفتند ورسممردم دوستی راه رفاقت وومقاومت ،  

من شاهدم که آن جوان . بودکلکانی  عبدالمجيد ووفادار اززمرۀ ياران نزديک،) پردل(همانند برادرنامدارشاهللا محمد  
که رفقای دوروبرمجيد اخيربويژه سالهای . ورهبرنامدارش ، مجيد قرارداشت" ساما"فداکارشب وروزدرخدمت 

  . ميکردحافظتوی مدنبال او ميرفت واز به دستگيريا شهيد شدند ، وی چون سايه 
ذارورهبرسازمان آزاديبخش مردم  خورشيدی همراه با بنيانگ١٣٥٨ شهيد اهللا محمد بتاريخ هشتم حوت سال 

 وپس ازتحمل شکنجه های زياد بدست قاتالن بد نام تاريخ درزندان شددرساحه مکروريان کابل دستگير) ساما(افغانستان
! روحش شاد .پلچرخی اعدام گرديد  

 
 مدتی معکوس باشد  کارها
 شحنه رادزد آورد بردارها

 
*      *     * 

 
قرار ميداد وپروسه تحقيق او را  زيرفشاربيشتر يک متهم مقاومت ميکرد ، رياست تحقيق او رابه هرپيمانه ای که  

 خوشبختانه که . ازکردن دهن من استفاده کرد ازانواع شيوه ها برای ب"خاد" به همين سبب بود که .طوالنی ترميساخت
.مرغ من يک لنگ داشتدرهمه حالت ها    

ازبيرون می آيد وبا تو صحبت  ديگری  اگرمن لياقت صحبت تورا نداشته باشم ، رفيق":طق گفت دريکی ازشب ها مستن
".می کند  

وقتی داخل اطاق تحقيق شدم . حقيق بردندسه يا چارروزبعد ساعت ده قبل ازظهرمرا به ت.  اين گپ را زياد جدی نگرفتم
 درصدرمجلس نشسته  ،پوشيده بود لباس ساده و داشت جسامت کوچکوقد متوسط   کهيکی ازآنها. نفرنشسته بودندچار، 
با نرمی برخاست وبا  اوازجا. بيشتراستازاحترامی که ديگران درمقابل او ميکردند ، دانستم که صاحب صالحيت. بود
 کمفرماچندثانيه خاموشی ح. من روی چوکی نشستم! بفرماييد: ت خود را بسوی چوکی درازکرده گفت دس. دست دادمن 
امروزآمده ام که با هم صحبت . با زندان و زندانی سروکارندارم. من ازکميته مرکزی حزب آمده ام" : گفتسپس . بود
هرچه داری آزادانه .  می شناسم انساناولترازهمه من تو را منحيث يک. دراين صحبت ها حقوق ما مساويست. کنيم
".بگو  

مداخالت خارجی ، از. ازانقالب ثورومرحله تکاملی آن تعريف کرد. گشود  را اصلی صحبتۀدروازچند لحظه بعد 
 هرچند. فراوان گفت اردوگاه سوسياليستی ، هژمونيسم چين وازهمين قبيل حرف ها  ارتجاع منطقه ،امپرياليسم جهانی ،

. باال تربود به مراتب"خاد"، اما سطح معلومات اين آقا ازمستنطقين ديده نميشدا چيزتازه ای  اين لکچرهدر  
. درحدود يکنيم ساعت کنفرانس داد .نديدم ذره ای بی نزاکتی ازاو درنظرميگرفت و مجلس را ۀروحي درصحبت هايش 
درنقش يک جوان ساده وعادی ، جانب چهره حق بومن با آرامش تمام . من خواهش کرد تا صحبت کنمدرپايان کالم از
 باآلخره نظرت راجع به گپ های من :"گفت" ی قسم گپ زده نميتانمامه ": گفتم. ايش را تکرارکردضتقا. خاموش ماندم

ای مشکله استعمال شما خوب گپ ها زديد اما مه مانايشه نفاميدم بخاطری که بسيارلغت":  پاسخم بسيارساده بود"؟چيست
.يد و لبخند کوتاهی زدبطرفم د. " کدی  

ازنظراواشغال . معنای صحبت های حريف ، توجيه مشی تجاوزکارانه روسها درسطح بين المللی استمن می دانستم که 
. شت جنبه خيرخواهانه و انترناسيوناليستی دا ،وتجاوزقوای نظامی روسبود  سرزمين ما يگانه راه سالمتی اين ملت  
اين شيوه . رنده ترازهرجوابی است دشمن وسکوت دربرابرگستاخی های وی ُببعضی اوقات سکوت دربرابراراجيف

 به ادرينج. های حساب شده دشمن است که ميخواهد به هرقيمتی که شده کليد را ازمتهم بگيرد وفقل دهن اورا بازکند
 .کش استچيزی که دشمن زارو هال. ضررخواهد ديدربگويد ودچاراحساسات شود ُپ هراندازه ای که يک زندانی

را اسرار انبان زمانيکه متهم تا  .اگرزندانی يک حرف گفت مستنطق بدان اکتفا نمی کند حرف دومی را خواهان است
. ، دست ازسرش برنميداردکندنخالی پيشروی او  

". اختيارداری":گفت سکوت کرد وبعدا چند ثانيه . فرستاده کميته مرکزی فهميد که من برايش چيزی نميگويم  
نی :" رفيقش گفت" متهم را به اطاقش ببريم؟":  مستنطق ازرفيق کالن خود پرسيد . آوردند تحقيقت را در اطاقنان چاش

ديگران به غذا خوردن شروع کردند ، اما من دست پيش  . يک قاب برنج پيشروی من گذاشتند"باشه همراه ما نان بخوره
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برای من قاشق نياورده (  دستم ناشسته اس":واب دادمبهانه آورده ج" چرا نان نمی خوری؟": گفت" مهمان ".نکردم
حق با توست " متوجه شده گفت" مهمان. "خوردمبا نوک قاشق چند دانه برنج .  پيش کردرا قاشق خود" مهمان)  "بودند

"من بتو احترام قايلم چون دشمن خود را بجای دوست نميگيری. که آدمی مثل تو با آدمهايی مثل ما نان نخورد   
.به پهره دارامرکرد تا مرا به سلولم برگرداند" انمهم"  

روی توشک . ه بودنديک توشک ويک کمپل دادبه هرنفر! دل سنگ رياست تحقيق نرم شده بود دراين روزها 
 .زدميدور ای دردرونمغصه پنهانی  زادیدرمتن اين آ  ولی. تصورميکردم که آزاد هستم.نفس عميقی کشيدمه ودرازکشيد

باشد و " انسان گرگ انسان"  که باعث ميشوندمصيبت هاهمين  . بود ازمناسبات حاکم برسرنوشت انسانها  بيزاری اموآن
!درمقابل يکديگرکارنگيرندتمامی انسانها ازدروغ ونيرنگ وفريب می شد با خودگفتم ايکاش . همديگررا فريب دهد  

 
*       *      * 

 
پيوسته اين . که دشمن نميتواند ازمن چيزی بگيردمطمئن بودم . رروز، شيوه های کارمستنطقين را بلد می شدمبا گذشت ه
اين ميدان پيروزمند وسرفرازبيرون از بايد خود    ووجدان خود تقويت ميکردم که به قيمت زندگیروح انديشه را در

. شوم  
 

     *    **  
 

  بهسرم را به درد آورده بود که جوان خوش برخورد با چهره جذاب ولب خندان)  مستنطق(فشاربگومگوهای سيد اکرام
 "؟ را اينقدرآزارميدهی  اين متهم  ی برای چ":ازسيد اکرام پرسيد.   به چشمانم خيره شد چند لحظه ای. آمدداخل اطاق

 جوان ". نی":اکرام جواب داد " تحقيقش خالص نشده است؟ ":وال کردبازهم س".  آدم لجبازاست":سيد اکرام جواب داد
".دن باشراب کردهبرخورد خوی شايد با . آدم خوب معلوم ميشود. تو اشتباه کرده ای": گفت  
به دل گفتم ، بد "  حاضرميباشی که من ازتوتحقيق کنم؟:" ازجابرخاست وبا من دست داده افزود" خوش برخورد"جوان

. واين مداری را هم بيازماینيست ، بيا   
نمود ودرآغازاين (!) پيشآمد دوستانه. انتظارم را می کشيد" خوش برخورد"روزديگرکه به تحقيق رفتم ، مستنطق 

:برزبان آوردجمالت را  
 با .شکنجه دادن وتحقيروتوهين متهم سياست حزب ودولت ما نيست. من خبرشدم که با توبرخورد خوبی نکرده اند"

. به عقيده ديگران احترام گذاشتن  اصول ما می باشد. هرکس ازخود عقيده ومسلکی دارد. بايد رويه بد شودمخالفين ن
. د امين فعاليت داردندردرون حزب  با. اين مسئله را درک نميکنند ، يا نادان هستند يا دشمنان حزب ودولت کسانی که

  " . . .آنها ميخواهند که حزب ودولت را بد نام بسازند
 نوش جان ":چاکليت روسی را سرميز گذاشت وگفتوقتی برگشت يک پياله چای داغ و. ستنطق ازاطاق بيرون رفتم
  ".کن

 دلم .مستنطق علت خنده ام را پرسيد. را تعقيب می کردم ، بی اختيارخنديدمبازی من که با تمام هوش وحواس اين 
. بخریگيالس چای ودوتا چاکليت روسی ميخواهی مرا  بگويم که آفرين به زرنگی ات که دربدل يک ميخواست برايش

"! استی تو چقدرآدم مهربان":گفتمزبان خود را جويده   
کسانی که تورا آزار . عقده نگيردولت درمقابل . دولت ازهمه ماست! بيادرجان :" مستنطق بازهم اکت اصولی کرده گفت

من ميدانم که . خوب هرانسان اشتباه می کند. ه ات معلوم ميشودازچهر.  تو آدم بدی نيستی.داده اند ما آنها را جزا ميدهيم
. . . ."آرزودارم که به زودی درکنار ما باشی.  من قول شرف ميدهم که بتو کمک کنم. تو قابل اصالح می باشی  

عه  درقدم اول يک قط.اين باربه عوض خوردنی ونوشيدنی با خود کاغذ آورده بود.  شدمستنطق بارديگرازاطاق خارج
 .اين عکس رفيق ارجمندم انجنيرامين بود که با هم همکاربوديم(  "اين عکس ازکيست؟: "پرسيده عکس را نشان داد 

 نمی :" بازهم ديدم گفتم". دقيق ببين حتماً  می شناسی:" گفت ".نه": وقتی بطرف عکس ديدم جواب دادم )!روانش شاد 
".ندارد  پروااستخير:" گفت ".شناسم  
  درحاليکه ميدانستم اين".جمع ضرب وتقسيم":  گفتم "؟ديدیاين لست ها چه در "گفت.  نشان داد  راغذ کاورق  چند
. سازمان بود که بدست خاد افتاده بود مالی صورتحساباوراق  

برايم بفهماند که ما بسيارچيزهای محرم سازمان يکی اينکه ميخواست  .هدف داشتدو ازنشان دادن اين لست ها دشمن 
.عکس العمل مرا ميديد که آيا پای من هم دراين موضوع شامل هست يا نه:دوم . ميدانيمتانرا   
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 ".ميدانم که چه مقصد داری"گفتم . حوصله ام سررفت. اين لست ها فکرکنم مستنطق بارديگر شله گی کرد که درمورد
ا قسم ميتم که به هيچ کس چيزی  تو ر":وقتی اين جمله را اززبانم شنيد ، بطرفم نگاه کرد وبعد دستم راگرفته گفت

."نگويی  
.  انسانهای قسی القلب ، بد زبان وپرعقده بودنديت مستنطقيناکثر. ند نداشت زيادی تفاوت باهمشيوه های کارمستنطقين

دريشی اطو کرده بتن ميکرد ، موهای سرش شانه زده ميبود ، نکتايی  .درجمع همه مستنطق من بد ذات ترين شان بود
ولی اين دريشی پوش .  سوگند به شرافت وناموس بود همتکيه کالمش. ت وبوتهای جالداربه پا داشتقشنگ می بس

  کسانی اند که تنها مافلهذا کسی نگويد که عامل بد بختی. پرکاهی نمی خريدناموس وشرافت ديگران را به " متمدن"
آويزند ،  ونکتايی های ُمد روزمی جل ميزنندآنهايی که روزانه موهای سرشانرا .  ريش های ما را اندازه ميگيرندطول

!گذارندبمعرض ليالم  به ی آسان به را ما آبرو وغزت مردمنيزميتوانند  
 

*      *     * 
 

 تعجب  اوارازاين ک.  اينبارروی خوش نشان داد خالف معمول.دريکی ازنيمه های شب سيد اکرام مرا به تحقيق خواست
 رسانکت حرف های بچه يکبار.  گفتارش خيلی بی سروته وناشيانه بود .  ازهردرسخنی گفت!؟ازخانه هندو قرآن.  کردم
من . بين ما هرچه گذشته است ازآن می گذريم.  بيا با ما همکاری کن". برد میپناهعيد  به سوگند ووعده و وگاهی زدمی

اگرتو صادقانه . بکشنددست ازمبارزه  رفقايت برضد حزب ودولت  کهاری کنک. قول شرف ميدهم که همرايت کمک کنم
". . ..کمک کنی ما هم چشم داريم که درمقابلت ازمردی وترحم کاربگيريمما با   

 به من  خودرا.گمان کردم بازنوبت زدن رسيده است. سيد اکرام ازچوکی برخاست.  شتمجواب دايک  هميشه لمن مث
.پنهانی درگوشم ميگويدگويی چيز.  کردنزديک  

ق نکو يک چيزی بگوکه  ِش.مره پيش رفيقايم نشرمان.  قسم ميتم که بمن کمک کو تو ره به هرچيزی که ايمان داری"
  . . "يک بينی خميری بره مه شوه

 کوزی يوپيردشمن زبونی   بود که  دنباله داراوج اين داستان"  پرده پنجم".پايان می يافت "خاد" منافقت ۀ آخرين پرد
 سند چيزی نبود جزمهروامضا گذاشتن پای اين سيد اکرام التماس عذرو. را به نمايش می گذاشتاسيردست وپابسته 

  .تسليمی
ازمتهم اقراربگيرد ، درمقابل عالوه   بتواندمستنطقاگرگفته می شد که . بدون دليل نبود" خاد"شله گی شکنجه گران 

  هممقامش باعث ارتقای وفرستاده می شود نزده روزه جمهوريت های شوروی پا) خوشگذرانی(به سفربرپاداش نقدی ، 
. اقرارکشيدن ازمتهمين بودندازهمين سبب مستنطقين باصطالح هالِک.  گرديدخواهد  

 نشاط يکنوع  از.شده است غرورماالمال ازوجودم   که کردم احساس.  برگشتم  خود به سلولشب ازنيمه گذشته بود که
 ياران  زندگیحفظ اسرارسازمانی وسالمتی هدف اصلی .باکی نيست با خود گفتم حاال ازمرگ . بردمدرونی لذت می 

ونه خواهد بود نه پايان کارمن ،  بسپارد  هم اعدامۀاگردشمن مرا به جوخ .می شوم  به آن نزديک که بوده استوآشنايان 
!پيروزی دشمن  

:کردمندين بارزمزمه چ را "تشبيهی"بيت اينبه خواب بروم ،  قبل ازآنکه   
 

مساوی است مرگ وزيستما راچوآفتاب،  
ايم گشته  زنده   ايم ، سحر مرده شام  گر  

 
       
 

 
 
 

 


