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   انتقال از کوته قفلی ھا به اتاق محصلين- ٣٣

 آمدند يکی از سربازان با لست دسته داشته  بالک دومدو سرباز.  رسيد فراسر انجام روز انتقال ما از اين کوته قفلی ھا

نامخوانی تمام زندانيان که  پايان يافت، سرباز گفت ھرچه زود تر به .  وارد دھليز ما شد و به نامخوانی شروع کرد

 آگاه شدند که ما نھاآ  داشتقرار اتاق خردساالندر برابر دروازۀ سلول ھای ما . تمام ما به دھليز برآمديم. دھليز بر آئيد

با ھمين تشويش .  می برنديا شکنجه گاه شايد ھم فکر می کردند ما را به پوليگون. را به کدام جائی ديگر انتقال می دھند

اين کودکان و نوجوانان با چھره ھائی گرفته و لب . در پشت ميله ھای دروازۀ عمومی کوته قفلی ھايشان جمع شده بودند

ما ھم، چون اعضای فاميل با چشم ھای خود  احساس مبارزاتی مان را به . ھای دوختۀ شان با ما خدا حافظی می کردند

  . ال می داديمآنان انتق

 که به  ایهھر ھشت تن ما يکی پی ديگر به دنبال سرباز روان شديم و  از برابر زين. سرباز گفت از پشت سرم بيائيد

ً، که بعدا فھميديم  منزل اول و سوم و چھارم منتھی می شد گذشتيم و در برابر دروازۀ بزرگِ يکی از اتاق ھای عمومی

ک شوروی يوی به نگھبان دروازه که يک تن از سربازان ازب. ، سرباز توقف کردمشھور شده بود» اتاق محصلين «به 

ھشت زندانی ساوو . وی که جوانی بود قد کوتاه و الغر اندام، دروازه را باز کرد» !دروازه را باز کن« : بود امر کرد

  .شدند» اتاق محصلين « برای بار نخست وارد دھليز بزرگ 

  : ياددھانی الزم

ترکيب زندانيان آن و اتفاقاتی که در آن  سلول بزرگ به وقوع پيوسته بود، به طور بسيار »  اتاق محصلين « در بارۀ  

 ٢٢(و چاپ دوم آن به تاريخ  ) ٢٣/١٢/٢٠٠٧( که چاپ نخست آن به تاريخ » خاطرات زندان « در جلد اول [ مفصل 

  ٢٢.٠۵.٢٠١٢دان  جلد  اول لينک خاطرات زن. تشريح شده است] انتشار يافت )   ٢٠١٢ / ۵/ 
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  :؛ پرداخته بودمھمچنان به نکتۀ ديگری ھم که در ذيل آن را در ميان گيومه  نشان داده ام

 مھم ديگر، که  بايد خدمت خوانندگان کاوشگر و متجسس تذکر بدھم اين است که من اصل کالسيک يا سنت ۀنکت...  «  

خاطره نويسی زندان را که از نخستين روز دستگيری، يعنی از تحقيق و شکنجه و محکمه و تعيين مدت حبس زندانی 

گذشت ماه و سال وحوادث و رويداد ھا وفاجعه ھای بعدی که طی مدت در بند آغاز می يابد و به سپری کردن زندان و 

بودن زندانی، يکی پی ديگر به وقوع می پيوندد؛  وبا آزادی پايان می يابد، آگاھانه رعايت نکرده ام؛ زيرا به اين باورم 

سط روسھا و نوکرانش در که تو( که نگارش برخی از رخداد ھای زندان که از لحاظ شدت فاجعه ھای مدھش انسانی 

گرچه از لحاظ  تاريخی، يعنی زمانی که . نداديگر با ھم شباھت ھائی ماھوی داشته مکمل يک) زندان به وجود آمده بود 

 خوانندگان  به خصوص نسل نو کشور اشغال شدۀ  ما برسد، تا ۀبه وقوع پيوسته اند باھم تسلسلی ندارند، به مطالع

دستان خلق و پرچم و خاد که ه  قلم بۀ ھای زھر آگين نوشته ھای بسيار موذيانه و خاينانکه آماج تير [ ذھن شان ۀصفح

  در - افغانستان، الطائالت و اراجيف بسياری را  خود و بد نام ساختن جنگ آزاديبخش مردم دليرو مبارزۀبه خاطرتبرئ

در حال و آينده ] پارند؛ قرار گرفته رسانه ھای ديداری، نوشتاری  وشنيداری  به دست نشر می س  در- دو مورد فوق 

  . از اين تبليغات خائينانه و دروغين مغشوش نگردد

فاصله ھا ميان اين حوادث و رخداد ھا را در نوشته ھای بعدی با ذکر تاريخ و مکانی که اين حوادث و رخداد ھا و 

سؤالی در اين زمينه  باقی  جای  فاجعه ھای انسانی در آن به وقوع پيوسته، حتی المقدور  وضاحت خواھم داد، تا

 ».نماند
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  )انتقال به صوب نامعلوم ( »  اتاق محصلين « ھم زدن ترکيب  ه   ب-  ٣۴

 عکس العمل و ھمبستگی  ھای نخستين شعله- ١٣« جلد اول زير عنوان » خاطرات زندان پلچرخی « ابتدایدر 

  : نوشته بودم» زندانيان

 داغ و گلگونش می سترد، با نگاھی آگنده از سپاس و امتنان، گاھی ۀای سوزانش را ازچھرپسرک حينی که اشک ھ« 

 .؛ که به ديوار سلول تکيه زده بود، می نگريست)اين قلم (  جنرال پير و زمانی به جانب مرد چھل ساله ۀبه چھر

 دو زندانی به خاطر ھمزنجير ۀين عکس العمل  و ھمبستگی زندانيان آن سلول که از سۀمسؤولين زندان از نخستين شعل

اتاق "  يا ١٧٥بعد از دو يا سه روز تغييری در ترکيب سلول نمبر . خرد سال شان زبانه کشيده بود، سراسيمه شده بودند

از ساير سلول ھا بيرون ) که طور حتم افراد خاد دربين شان وجود داشت ( عده ای از زندانيان را . آوردند" محصلين

آوردند و شماری از زندانيان آن اتاق را که با ھمزنجيران شان مأنوس و مالوف شده بودند از "  محصلين اتاق" کرده به

  ». آنجا به سلول ھای ديگر  انتقال دادند

تاريکی سيال شب که تمام زندان را پر می کرد و خاموشی به آھستگی بر زندانيان غلبه می نمود، سربازان شوروی 

ًکه از ھر قشر جامعه، عمدتا محصالن و ( غان در پشت دروازۀ اتاق ھا از جمله اتاق محصلين وسربازان سر فروختۀ اف

کااليته .... « :  يکی دوتن شان به درون اتاق آمده می گفتند. می آمدند) شاگردان ليسه ھا را درآن پرتاب کرده بودند 

با ھمزنجيرانش خدا حافظی  نمايد، با شجاعت از زندانی می فھميد که زمان اعدامش فرا رسيده و حق ندارد » ! جمع کن

  .جايش بلند شده با سربازان از اتاق خارج می شد

زندانيان در ھر توشک دو يا سه تن شان . کمتر ديده می شد» اتاق محصلين « شب شده بود جنب و جوش در درون 

انی به روی پلک ھای  ورم کردۀ شان نمی دراز کشيده به انتظار خواب عميق بودند، اما پرندۀ رام ناشدنی خواب به آس

به خاطر بردن » قربان سعيد « از زمانی که در برابر ضابط شوروی . شايد ھم از تشويش خواب شان نمی برد. نشست

شد ن معلوم.  بردنده شماری از زندانيان را با خود آن پسرک واکنش نشان داده شده بود، چند سر باز به درون اتاق آمد

  . دادند کجا انتقال آنان را به

ِ قفل وبازشدن دروازه فضای ظاھرا آرامگوشخراشصدای  . زندانيان با تشويش متوجه دروازه شدند.  اتاق را شکستً

نام خوانی آغاز .  وارد اتاق محصلين شدندبود شچند سر باز کينه توز شوروی با يک سر دستۀ شان که کاغذی در دست

اضافه از »  اتاق محصلين « که تعداد شان در( انتقال، اطالعات زندان  شماری از اعضای ساوو را  در اين نقل و . شد

: سرباز شوروی گفت. نام چھار و يا پنج تن از اعضای ساوو خوانده شد. آماج حمالتش قرار داده بود)  تن شده بود ٢٠

د رفيق غرزی، رحمانی،  من و يکی دوتن ديگر با زنده يا. کسانی که نام شان را خواندم کاالی خوده زود جمع کنند« 

 که از کانتين مثل آفتابۀ پالستيکی و برخی چيز ھائی( که داشتيم را  معدودی ۀنفرت و خشم غير قابل بيان اسباب و اثاثي

  .با سرعت  برداشته با سربازان به دھليز برآمديم)   زندان خريده بوديم 

 جوان ک نوبه خاطر بردن آن پسر» اتاق محصلين«  در  کهاز واکنش زندانيانخادی ھای نفوذی و ھمکاران شان بعد 

د؛ تبليغ می کردند که زندانيان  بود؛ نشان داده بودن٢ - ھمجنس باز که مسؤول بالک » قربان سعيد« به اتاق خواب 

شی تحقيقات دوباره را به خاد صدارت  انتقال خواھند داد؛ از ھمين سبب ذھن زندانيان را تشوي» اتاق محصلين «

  . »پائين شويد « : يکی از سربازان به راه زينه اشاره کرده گفت .مغشوش ساخته بود

» کارگاه زندان«به دست راست دھليز منزل اول دور زد و در برابر اتاق عمومی نزديک به . به دنبالش حرکت کرديم

ھمۀ تان  داخل « : ک شوروی گفتيازب. باز  کردنگھبان دروازه را . ايستاد و به سرباز موظف آن اتاق اشاره کرد

  . دروازه بسته شدو. »! شويد
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   که تازه از جبھه گرفتار شده بودند   ھمزنجير ساختندی ما را  با زندانيان-  ٣۵

بعد ھا خبر شديم .  نسبت به اتاق محصلين وجود داشتی بيشترِبود زندانيان» اتاق محصلين« در داخل اين اتاق که مثل  

که زندانيان اين اتاق را که اکثريت شان از واليت پکتيا بودند، ارتش شوروی آنان را در جبھۀ جنگ محاصره کرده 

انتقال ) که در شرق زندان پلچرخی در دامنۀ کوه موقعيت داشت ( ًتوسط طيارات نظامی مستقيما به پايگاه نظامی شان  

چھره ھايشان را . ی ھای اکثر زندانيان تا باالی شانه ھايشان رسيده بودمو. داده و از آنجا به زندان پلچرخی آورده بودند

تازه واردی که به اين اتاق بسيار مرطوب و نمناک آورده می شد، فکر می کرد به داخل . ريش ھای انبوه پوشانيده بود

 ابل تشناب ھای داخلديوارک مق.  نمايند، آمده است  را در آن سپری میھامغارۀ سرد و مرطوب کوه که مجاھدين شب

ی که صحن جنوبی زندان از آن ديده می ئدر کلکين ھا.  ھم قابل استفاده نبودند اتاقتشناب ھای. اتاق ساخته نشده بود

باشی اتاق که .  به طور عجيبی تاريک ساخته بود راشد، کاال و اشيای زندانيان در ميله ھايش آويزان شده بود  که اتاق

 و يا عامدانه جای من را در ًاتفاقا.  ميان زندانيان جای دادر يک ما را دور از ھمديگر، درمی دانست ما کی ھستيم ھ

شايد ھم به خاطری که . زندانيان با حيرتی پرسش برانگيز به طرف ما نگاه می کردند. صحن اتاق تعيين کرديا مرکز 

من به مشکل به روی توشک در . بی ديگر بودو يا حيرت شان از سب ريش ھيچ کدام مان مانند آنان رسيده و غلو نبود

که اکثريت زندانيان اعضای سازمان ھای چپ انقالبی بودند کسی » اتاق محصلين « در: با خود گفتم. ميان آنان نشستم

در اين اتاق که . ًتعصب آشکار ظاھرا ديده نمی شد. به خاطر نماز خواندن و يا نخواندن زندانی چيزی گفته نمی توانست

 تن زندانی نھايت متعصب وجود داشت؛ در لحظات نخست نمی توانستيم حدس بزنيم که عکس العمل آنان ١۵٠ًبا تقري

  چه خواھد بود؟» شعله ئی ھای کافر « در برابر ما به اصطالحی اخوانی ھا و خاديست ھا 

ر داشت که چشمم را اذيت می چراغ سقف باالی سرم قرا. به ھر رو، زندانيان به جای ھايشان دراز کشيدند، تا بخوابند

ھيجانات .  خون خشکيده و رطوبت می داد پوشاندمیيم را با کمپيل درشت عسکری که بورو. کرد و مانع خوابم می شد

سر و صدای نمازگزاران . شايد سبب شده باشد که آن شب به خواب عميق رفتم... ناشی از انتقال ما به جای نامعلوم 

ويم برداشتم تا ببينم متوجه شدم که تمام زندانيان دور پيشم در حال جمع و جور کردن صف کمپل را از ر. بيدارم کرد

يک تن از زندانيان که ريش  نه چندان سياه داشت و جای نمازش متصل به توشک من بود، با خشم و . ھايشان بودند

من اين جمله . »... مردار شوه حالی کی يک سنگه بگيری و به سرش بزنی که « : نفرت شديد به زبان دری چنين گفت

با خشم زياد به طرفش نگريسته دو باره کمپل را به روی صورتم کشيدم و يک دستم . اش را که با آواز بلند گفت شنيدم

بعد از ادای نماز .  تا آن شخص بفھمد که از تھديدش کدام ھراسی ندارموچشمانم را بستم را به روی پيشانی ام قرار دادم 

من ھم در حالت نيمه . ای نماز ھايشان  را جمع و جور کرده توشک ھايشان را دوباره پھن کردند و خوابيدندزندانيان ج

شماری از زندانيان . مدتی گذشت  روشنی روز از گوشۀ کلکين به داخل اتاق راه يافت. خواب در جايم دراز کشيده بودم

رفقاء ھم گفتند که در . آن نمازگزار را برايشان گفتم شده تھديدمن از جايم برخاسته با رفقاء در تماس . بيدار شده بودند

وقت نماز صبح از جاھايشان بلند شده به گوشۀ اتاق رفتند و شب را به نا آرامی سپری کردند و عالوه نمودند که 

خطر اخوان را «  و به زعم اطالعات زندان  ًاطالعات زندان اين کار را عمدا انجام داده تا ما در اين اتاق اذيت شويم

تصميم بر اين شد که » روی پوست و گوشت خود احساس کنيم و از تحريک زندانيان در برابر دولت دست برداريم 

باشی . نی اطالع بدھداندا با خود، برايش بگويم تا به قومبرخورد فزيکی اينان رتاق را بخواھيم و جريان احتمال  باشی ا

 بفھمد که در بارۀ چه موضوع با ھم صحبت می نمائيم من به وی اشاره کردم که که ما را زير نظر داشت و می خواست

تو عامدانه جايم  را در مرکز اتاق تعيين کردی، ديدی  « : وی را مخاطب قرار داده گفتم. باشی نزديک تر آمد. پيش بيايد

ما ھم در برابر چنين « : کهجريان تھديد آن شخص را برايش گفتم و اضافه نمودم » که من توشکم را ترک نکردم 
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ما مسؤوليتی . احتمال برخورد فزيکی وشايد ھم خون ريزی در اين اتاق می رود. افرادی عکس العمل نشان خواھيم داد

ما از ھيچ چيز و از ھيچ کسی نمی ترسيم  و نماز ھم نمی خوانيم . ببين که پيش از پيش به تو گفتيم. در اين مورد نداريم

 که دچار تشويش شده بود و با دقت به حرف ھايم گوش می داد، رنگ چھره اش تغيير کرد و بيدرنگ باشی. »..... و 

  .از اتاق خارج شد

  ادامه دارد

  

  

  


