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  آنچه بعد از زنداني شدن شوهرم در زندان پلچرخي  برمن گذشت
    ]زنداني كه استعمار  شوروي و مزدوران خلقي ، پرچمي و خادي برآن  حاكم بودند [ 

  بـخش  اول
    )2( قسمت 
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  رحيمه توخي
     

   آزادي اميد به   - آزادياميد به -  آزادياميد به - اميد به آزادي - اميد به آزادي  - ميد به آزادي

  
  ي  آن زمـاندر ژرفـاي كوره راه آتش گرفـته ي

  كز تهاجم آتش دشمن ، خاكستر هم سوخته بود
   قلب كشورماي هدر مجمر گداخت

  چكـمه پوشـان مـزدور ،
  . ته بـود ـس دري هر خـانه را  زنجـير شك

  زادگـاه ام  و فـراز  هاي پر نشيـب  وادي  در
   هر زنده جان فتاده بوداي هپيكر آتش گرفت

  ***  
  

  ، زا ـتـبِ وحشـآن نيمه  ش
  بود وده ـ رب"  گرگان خونين دهن "كه 

  اورمهمسر و همرزم و همسنگر و يـ
  سته بر خاكـ كه مني شكسته ، نشآن شب
  در جوي خشكِ كوچه ام   ،بودم پا نهاده 

  در انجماد سوزندة  جسمِ  بي جانِ من
   و هر خشت و گلِ كوچه ،هر در و ديوار 

 .    ته  بود ـ يكجا با من گريس

***  
  

  متِ آن شـبِ  پر اضطراب  و ساكت ،  در ظل

   ابر هاي توفانـزا                                          ته بودند  در بستريـتارگان خفـاه و سـكه م
  . بود  ده ـزيـواژگـونِ دستي كه بسوي كشورم خ شد زندگي ام 

  در تسلسلِ لحـظه  هاي  ديـر پـا        
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  ادمـا فتـزپي كسي ، ـأس و دردِ بـاز ي
  بـر زميـن ،  زانـو زدم 

   انـدوه انِتوفـ  از هيـبت ،چون ابـر سـيه 
   . ...، گريستم  زار زار گريستم ، گريستم 

 ***  
  

    ، و ظلمانيدر آن نيـمه شـبِ وحشتبار
  ده بود برپـاـوفـان شتكه 

  من غـرق در اضـطراب ، 
  .من تنهـاي تنهــا 

   هـر در و دروازه ،ه ب
  ر خموشـيي استـعمار خورده بودمه

  )چون عنكـبوتِ  كـبود  (آن شب كه خوف و هراس  
  .به تـار و پـود وجـودم دويـده بود 

  ! هيـچ دست  اي ،  از براي  تسلي ام  دراز نشـد 
   همه خمـوش  ،تهاـدس

  نه صداي داشـتند ، نه آوائي
   ، "دـت بنـدس" به هر دستي ، 

  تادگان  ، ـاف  گيرتانِ ـو ز  زخم ِ دس
ـچكِ خون مي رسيد به گـوش ـك چ              .  

 ***  
  

  در آن هنگـامـه يي سـياه ، 
  با هـراس      خـته بود كه نا  اميدي آمي

  رسـنه ، ـرگـان گـان گهر دو  بسـ
   داشـتند ،  زوزه از براي دريـدنـم

   انـدوة  بي كـران را و  آن كوله بارِ
   كـتفِ خم گشـته ام  مي كاشـتنددادِ  دوـبرامت

   گانِ چارسـوي خـانه ام  گريـه داشـتندـهمساي
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  ي ،  ـ كه  غبار قير انـدود  تنـهائ ،بـآن شدر

   .                                  ...خانـه ام ديـوارِ ام و در و ـته بود بر بنشس
***  

  
     كه دشـنة  خونين شفـق           ، درآن سـپيده دم

   مي دريـد خرگـاه تيـره يي شـب ،  
   :  به چشم خويش- ديدم من 

  .                   چون چشـم ِ من ،ريـه مي كـند  چشم سحـر گ
 ***  

  
  در پايـان لحـظه هاي  آن شـبيِ دهشـتبار ،                            

  كه طلـوع خورشـيد داشت رنگ دگـر،
  م  زمــانـيـن و ه هـم  زم؛هكـشان ـك كيـوان و

   ،مي گفتند حكايت
 .           يم ـراي زندگـر ماجـ پ ن روزيـ زآغازي

 ***  
  

   من زنـي بودم ، تنـهاي تنـها                             
  تِ منـتي نبود كه گيرد دسـهيـچ دس

  ه درد ـو با هم ه داغ ـ با هم
 وجـودم در تـار و پـود  كه تنـيده بـود 

  خطير وغبار اندود  به كوره راه  م انديشيد
  بودند  برمن اجبار كرده كه نورديدنش  را 

   ) آزاديبه دـامي( د ـاميبامشعل رخشنده يي 
  چ و تاب اشـ راهي كه  در هر پي پيمودم

   .  زوزه داشتند "گرگان خونين دهن "
                    * * * * *  
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  سال پايوازي) 8(خاطرات هشت 
  

  :وع ـوضـر مـدي بـم در آ-1
  

 در درون دهان "كه شرح حال خود و هزاران پايواز زندانيان آزاديخواه را كه متأسفانه من  ناتوانتر از آنم 

روزانه هزار بار جويده مي ) زندان پلچرخي (  و چاكران خلقي و پرچمي و خادي اشژدهاي استعمارروسا

به بيان ديگرحوادث و اتفاقاتي كه  ، يا عينيهاي از واقعيت  ، آنطوري به تصوير بكشم كه بازتابي باشد "شدند

گوشت و استخوان خويش درد جانكاه ، اندوه بي پايان و داغ نا زدودني ام فاميل هاي محبوسين روي پوست وتم

در هر صورت ،  . ؛  بيان كنم  و آنان را رنج مي دهداش را احساس  كرده بودند و تا اكنون هم احساس مي كنند 

برما زنان و مردان پير و  ي ممكنه و تالش مداومم بر اين زمينه استوار خواهد بود كه اين نگاشته آنچه راسع

 را ، كه به زعم آن وطن " پايوازان "كه اصطالح نا خوشايند [  جوان ، پسران و دختران و كودكان بنديدار 

 را در اذهان آن مزدوران تداعي  مي كرد ، " وابستگان زنداني پاي بستة  ضد انقالب  ظفر آفرين ثور "فروشان 

، انعكاس استهمان شكلي كه بر ما گذشته ه شته به همان  گونه اي كه بوده ، و بذگ] بر ما اطالق كرده بودند

  .داده بتوانم 

ي پايوازي كه تانك هاي سوسيال امپرياليزم  واقعيت دهشتبار آن روز ها از است كه مي نويسم  بازتابيآنچه

ژدهاي ا چنبر زده و براي حفاظت آن - زندان مخوف پلچرخي- به دور عظيمترين دژسنگي جهان شوروي

در برابرآن زندان  آدمخوار، سربازان روسي را گمارده بودند  ؛ همچنان انعكاسي است از آن حوادثي  كه سالها

  .اتفاق افتاده بود ؛ همينطور تبلوريست از آنچه بر من گذشته است 

 مي خواهم پرده بردارم  كه نگهداشت آن هميشه  آزار دهندة  و رقتبار و اندوه آفرينيرات تلخ من ، از خاط

ش بوده ام  ا ثور بدينسو ،خواهان7ننگين  يي را كه از كودتاي قتيوم  بوده و آسايش نسبي و حتي ذهن و روانم

ذهن  و روح و روان درقلب و به يقين كه  مطالعة اين خاطرات ، تخريش سوزناكي . ؛ از من  سلب كرده است 

همچنان  مطالعة .  وجود خواهد آورد به)  بيفتد  چشم شان هرگاهي كه به اين نگاشته ( آن زمان تمام پايوازان

ضد جنايتكارانه و كه از ناهنجاري ها و اقدامات (  و وطن پرست  وانسان دوستآن بر ذهن هر خوانندة با عاطفه

)  ندارند   اطالع آن زندان  هول انگيز، در برابر پايوازانلينوبازان  و ساير مسئوروسها ، قومندانان و سرانساني 

 شان بر ضد وطن فروشان خلق و پرچم و خاد  و خروش، و بر نفرت و انزجار و خشم همين اثر را خواهد گذاشت

ايتكار امريكا و  بازبان لشم و چرب شان چكمه هاي خونين سربازان متجاوز امپرياليزم جن"كه هم اكنون  (، 
مالند ، تا بردگي و صداقت  شانرا به   و سر ِ قبالً فروخته شده يي شانرا بر آن مي"شركايش را مي ليسند 

   .؛ خواهد افزود ) امروزي نيز به اثبات برسانند قدرت اشغالگر
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  : شوهر مبارزم   وگرفتاري ، ما  به خانة  شرفباخته يورش  خادي هايجريان  - 2
  

 به مجوز سوسيال امپرياليزم شوروي در  ، ننگينيكه باند وطن فروشان خلق  و پرچم  توسط كودتازماني 

 تحقيق و  زندان و، گير و گرفت و  به قدرت رسيدند ، از همان آغاز دورة شوم و سياه و ننگين1357 ثور سال 7

دفاع ، و  ردم بيچاره و بيضبط خانه ها ، غارت اموال مغصب و ،  شكنجه واعدام و كشتار هاي دسته جمعي

  . ؛ آغازگرديد... تجاوز به ناموس آنان و

 ، نهاد ها ، گروه ها ،بسان ساير محافل  ) "ساوو "سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي ( سازمان ما 

  به خاطر آگاهي هر چه زودتر مردم از ترفند هاي اين مكاران دروغگو و وطنگريدسازمان ها و احزاب آزاديخواه 

 از طريق شبنامه ، دست نامه و تبليغ مخفي گفتاري و منع -  كه متكي به عساكر اشغالگر شوروي بودند -فروش 

 ، آنها را بر حذر "حزب دموكراتيك خلق " باند رو سياهاقوام و خويشاوندان و همكاران  شان از شامل شدن به 

 با - "صلح و سوسياليزم"ا كه زير لواي  سوسيال امپرياليستي شوروي ر و ماهيت سياه استعمار ،مي داشت

 خود را در حمايت از منافع  خلق هاي جهان  قرار داده  و به افغانستان تجاوز كرده بود ؛ - فريب و رياكاري 

همچنان مبارزات ساير .  تر شده مي رفتـعيتر و شديدتر و داغـ ما وسةروز تا روز ابعاد مبارز.  مي كردند ءافشا

 در بستر )در آن شرايط  (  اين انرژي آزاد شدهةمجموع. حركت بود بدينسان در كشورطيف هاي اجتماعي 

 خبيثة گير و گرفت ، وبردن و كشتن و ة؛ يكي از عوامل عمده اي بود  كه به داير آگاهي دادن به مردم آزادة ما

 ، استادان و معلمين ، از روشنفكران مبارز. نابودن ساختن ، و تعدي و تجاوز؛ پهناي بيشتر و بيشتري بخشيد 

، همه  ، دست فروشان و تبنگ به دوشان ومحصلين گرفته تا كسبه كاران ثابت و دوره گرد ،  دهقانان و كارگران

 كشتار شان  تا نوبت،دند ـدة مردم  انداخته شـو همه  در زندان ها ، و زير زميني ها ، و خانه هاي ضبط ش

 و بعد از تالشي و برهم ريزي اسباب و اثاثية خانه ها و توليد فضاي .د بردنميهر شب به خانه ها هجوم .  برسد

  يا اكثريت فاميل ها ،.  فرد مورد نظر شانرا مي بردند  و ده ؛ و شهردر ميان كوچه و محله و منطقه  و هراسلهو

در ميان مردم  را  و تشويش ، دهشت و وحشتهر قدر توانستند فضاي اضطراب. بنديدار و يا عزا دار شده بودند 

 ، و براي نابودي آنان و  و مقاومت نكنندپا نخيزنده  كشور بترسند و ب و آزاديخواهايجاد كردند ؛ تا مردم سلحشور

هر روز و هر شب ، تمام مردم ،  مخصوصاً فاميل و بستگان  كساني . بادار روسي شان  به اقدامي متوصل نشوند 

و منتظر هجوم آن الش . سر مي بردنده  كردند ، در خوف و هراس بكه بر ضد رژيم مزدور آگاهانه مبارزه مي

  .خواران پوزه خونين،  به خانه هايشان و يا محل كارشان بودند 

م . هـ ( كه مشتمل بودند بر رهبر سازمان  [  اعضاي كميته مركزي سازمان ساووتجمعاز آنجائي كه خاد از 

 در خانة نجيب واقع در گذرگاه  ] طيف محمودي و نجيب اهللاسيد بشير بهمن ، استاد مسجدي ، انجنير ل ،) 

مجهز با آالت  و[ قرار داشتند ... كه در رأس آنان  ( گرفتاري خادشمار زيادي از اعضاي  - قبالً اطالع يافته بود 

چهارم (دستور گرفتند آن خانه را تحت محاصره شديد قرار داده در هنگام شب ] بودند ... مخابره  ، ماشيندار و 

[ چهار تن از اعضاي رهبري سازمان زماني كه حمله صورت گرفت .  نمايند  حمله آن جابه  )1359سنبله سال 

(  غير از رهبر سازمان  .شدنددستگير ] سيد بشير بهمن ، استاد مسجدي ، انجنير لطيف محمودي و نجيب اهللا 
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يونس  زرياب و ( دو عضو ديگر سازمان    [ * ] . ...كه در خانه حضور داشت و دستگير نشد. ) م . داكتر هـ 

   .شدند دستگير  كه در آن خانه نبودند بعداً )شيرعلم 

  و سيه دل بال هاي سياه و نكبتبار بود كه خفاشان سيه رويهترهبري گذشپنج شب از گرفتاري  اعضاي 

حريم خانة ما )  بود 1359بله كه فرداي آن  دهم سن(  بجه شب  2به ساعت . شانرا بر خانه ما هم پهن كردند 

بعد ها  شوهرم نام تعدادي از تيم گرفتاري را كه [  مورد تهاجم  تيم  مزدوران ناموس باختة خاد  قرار گرفت 

سرگلة اين  سگهاي شكاري ، لطيف : در تحقيق و شكنجه  زندانيان سازمان ما نيز اشتراك داشتند ؛ برايم گفت 

معروف به شاگرد مستري جالدي كه از شكنجة اعضاي گرفتار شدة سازمانهاي چپ انقالبي بخصوص  (شريفي

 "معروف به ( آنان عبارت بودند از قيوم صافي ؛ حميد شتاب قيهب. بود ) اعضاي رهبري ، لذت خاصي مي برد

 - " امين جالد"مشهور به (راز ؛ امين دست د )" بازنگر"معروف به عبداهللا (  بچه سرور"؛ عبداهللا  ) "كومه كته 

  ...  ]. ؛ و شمار ديگر)  آمر سياسي وزارت داخله كارمل " فاروق  زرد"برادر 

با روشني . در و ديوار ما و همسايه هاي ما  ريختند ه  مور و ملخ بلخادي هاي مزدور و شرف باخته مث

از باالي ديوار كوچه ، .  انة ما سنگر گرفتندانداز ها ي دست داشتة شان بر باالي  ديوار هاي همسايه ها و بام خ

 شوهرم گفت چرا از راه دروازه نمي آئيد كه خود را از باالي ديوار كوچه. خود را به صحن حويلي ما پرتاب كردند

هر اتاق . بعد داخل  خانه ما شدند.  مي اندازيد؟ آنها با سالح دست  داشته مارا به خاموشي وادار ساختندبه خانه

 پاليدند ؛ حتي دو طفلم  را كه در خواب بودند با خشونت  بيدارساخته واز -  با دقت خاصي -   بعد ديگريرايكي

پسرم كه شديداً گلون درد بود و تب خيلي بلند . جاي خواب شان پائين كردند وزير توشك هايشان را پاليدند 

. يده و رنگ صورتش پريده بود شدت ترسه داشت ، از ديدن چهره هاي خشن آن دزدان در آن شب سياه ، ب

 سخت اضطراب -  در شب  آنهم-  سال  ردديدن تفنگچه و ماشيندار كه بر شانه و كمر داشتند براي اطفال خ

  . انگيز و وحشت آور بود 

  

  

 ما  در تورنتو آمده بودند ، درجريان صحبت به ةبا خانم اش به خان" ساوو  "زماني كه رهبر سازمان[ * ] 
 خادي ها كه خانه  ،ده بجه روز بود  «:  از آن خانه چنين گفت خود "فرار"خي در رابطه با جواب پرسش تو

هاي مردم را در آن كوچه تالشي مي كردند اتفاقاً به داخل حويلي خانه اي كه ما در آن بوديم ، آمدند و به 
رفقا برخاسته به اتاق ديگر پيش از آنكه وارد دهليز خانه شوند ، من از ميان . تالشي اتاق ها شروع كردند 
 ؛ يكي از به مجردي كه خادي ها داخل اتاقي كه من در آن نشسته بودم ، شدند. رفتم و در گوشه اي نشستم 

 من از شيخ هاي قندهار هستم اينجه "  : من در جواب اش گفتم " تو كي هستي ؟ ": آنان از من پرسيد 
  بلي من متب نخوانده ام كريما و چند كتاب را در ": تم گف " با سواد هستي ؟": گفت  "مهمان آمده ام 

 ":  يكي از آنها گفت " من خياط هستم ": گفتم  " چه كار مي كني ؟ " :پرسان كرد  "مسجد خوانده ام 
مدتي بعد من از راه بام .   آنها از اتاق خارج شدند و رفقا را با خود بردند " گمشگو ، اي پيرمرده بان كه بريم

  ] .نقل به قول مستقيم  [ ... .؟؟!!  »...  نه خود را به بام خانة همسايه رسانده از آنجا فرار كردم آن خا
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 كه در عقب "خرچ خانه"آنان بعد از تالشي وزير و رو كردن تمام اسباب و اثاثية اتاق هاي ما ؛ حتي 

ن جا برروي حويلي كشيده از آ درسي و مجالت بود نيزحويلي قرار داشت و صندوق چوبي كه ميانش  كتب 

. درد آن مزدوران بخورد ه دست آورند كه در محكوميت شوهرم به ورق به ورق پاليدند ، تا اگر بتوانند اسنادي ب

حتي نقشه ساختمان خانه و البوم فاميلي ما را  بعداً تمام كتاب هاي ما و هر چيزي كه بنام كاغذ در خانه بود ؛

 پيش شو ": مغرورانه  به شوهرم گفتند و. ورده بودند ، گذاشتند و با خود بردندهم در خريطه هايي كه با خود آ

.  لباس افغاني برايش دادم جورهمن يك .  " را عوض نمايم  خوابم بگذاريد  كه لباس":  شوهرم گفت "كه بريم 

ه  بعد از گرفتاري چونك . " تيلفون يادت نرود ": در اثناي پوشيدن  لباس قسمي كه آنان نشنوند برايم گفت 

شوهرم .  " اگر مرا گرفتار كردند ، تو براي دو نفر تيلفون كن كه مخفي شوند ": من گفته بوده اعضاي رهبري  ب

 چند  تابليت آنرا در قطي كوچك  وي هميشه. را به وي بدهم " ميگرن"من فهماند  تا دواي ضد ه با اشاره ب

، دوا را  زودي از آن استفاده مي كرده  ب"گرين ي م"ثناي حمله ش نگهميداشت و در ا افلزي انداخته در جيب

گرفته طوري برايش دادم كه سگ هاي زنجيري و بويكش روسها ، كه چهار چشمه هم چيز را زير نظر داشتند ؛ 

  .بوي نبردند 

 هوش كني به خاطر واسطه و ": كرد  به آهستگي گفت   توخي وقتي بند هاي بوت خود را بسته مي
برادرم صاحب منصب وزارت دفاع بود كه با وي   [ "؛ حتي به خانه برادرت ! ي من به خانه كسي نروي خالص

 چرا بند هاي بوت ات را بسته ميكني؟ زود ": يكي از آن سگها با خشونت فرياد زد .  ]رابطه خوبي نداشتيم 

 به خاطر ضديت. تفكيك نمي توانستم كه شب و روز را ازهم لحظه اي بسيار درد انگيز بود  . "! باش كه برويم 

به مفهوم كمونيستي ( و دشمني خاصي كه اين مزدوران  بي فرهنگ و خود فروش با سازمان  هاي چپ انقالبي 

اشك در چشمانم خشكيده و فرياد در گلويم . نخواهم ديد   ديگر هر گز  شوهرم را كردم كه داشتند ، فكر مي) 

هر كدام شانرا بي ننگ و   فروشان تف بياندازم وبر روي هر كدام اين وطندلم مي خواست . گره خورده بود 

، در  خاش و خشونت شودسي شنيده بودم كه اگر با آنها پرخود فروش و وطن فروش بگويم ؛ ولي از هر ك

  .قنداق تفنگ لت و كوب مي نمايند پيشروي فاميل دستگير شده را با 

 حويلي بيرون بردند ودر يكي از جيپ هايي كه ة،  توخي را از دروازخانه دوبارة    بعد از تفتيش و بررسي 

راكت و بمب و گلوله پرده گوش  آواز چند عراده موتر جيپ ، بسان  آواز.  سوار كردند ،در كوچه ايستاده بود 

و فرياد چيغ زدم : فرياد خفه شده در گلويم تركيد . كرد   درد ميشدته هايم را به لرزه در آورده بود ، سرم ب

روي زمين كوچه نشستم و گريه سردادم و با آخرين نگاههاي نا اميدانه  از پس پرده هاي اشك داغ ركشيدم ، ب

و دورتر  به طرف جيپ هاي در حال حركت آن آدم ربايان نگريستم ، تا اينكه آن عراده هاي مرگ از نظرم  دور

  .شده رفت 

كي را صدا مي .  فشار خرد كننده مي آورد ، به كي مي گفتم  از اندوه اي به سنگيني كوه كه بر شانه هايم

ش را بر هر در و دروازه زده بود و  اآخر در آن وقت شب كه قيود مزدوران قفل. كلي خلوت بود ه كوچه ب. زدم 

 هايشان بيرون  نمايند ؛ كي مي توانست نزدم خانه همسايه ها ، همه از ترس نمي توانستند سر خود را از دروازه

و دو اوالدم دردهن . من تنهاي تنها در كوچه مي گريستم .  نمايد بيايد و دستم را بگيرد و از  روي خاك بلندم 
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 احساس كردم كه مرا به م، دردي در قلب از ديدن گريه آن دو.   ايستاده با من يكجا مي گريستند حويليدروازه 

 زنده و دلير و با  را مي بستم صداي  دو انسانحويلي  ةحينكه درواز.  از جايم بلند شدم. خودم باز گرداند 

 رحيمه جان ما ": عاطفه را شنيدم  بلي ، صداي مرد و آواز زني را از عقب ديوارسمت راست خانة خود شنيدم 

   ." آئيم ت مي اپيشبيدار هستيم ، نترس ،  وقتي قيود شبگردي خالص شوه  

اينها از مردم نجيب و . بود )  انور درايور و خانم  شجاع ويخليفه(آواز نيرو بخش از همساية  مهربان ما 

ما چون دو خواهر و دو برادرهمديگر را دوست داشتيم  و هم اكنون حرمت  و دوستي ما ( دلير پنجشير بودند  

ار تمام  همسايه هاي همرديف  خانة ما و مقابل آن ، از اين رخداد شديداً تكان خورده و بسي.  )بدانسان  باقيست

هرگاه كه    امهم بنابر مسلك منمتأثر و اندوهگين شده بودند ؛ زيرا كه شوهرم نزد آنان محبوبيت داشت ، 

  . ت و مهرباني حل مي كردم ي مشكل صحي آنان را با صميم به خانة ما مراجعه مي كردند همسايه ها 

 ر يك شان مرا و دو كودكه. آمدند تمام همسايه ها به خانة ما . صبح وقت كه قيود شبگردي  شكست 

  تره كي و امين بدينسو،  همه ةاز دور.  شديداً  تكان خورده ام را به آغوش مهر آفرين شان گرفتند و گريستند

هر فردي را كه مي بردند ، دوباره اورا كسي نمي .  فهميده بودند  كه  گرفتار  شده را  ديگر كسي نخواهد ديد

فضاي خانه را يأس و نا .  كردند سرش را زير بالش مي) فتة خود جالدان بنابرگ( در همان لحظه اول . ديد

و هر چيزي كه دور و برم بود ، همه با من  مي پنداشتم كه زمين و آسمان ، در و ديوار. اميدي پر كرده بود

  . يكجا مي گرستند

. به خواب رفت  . ، زماني كه برايش دوا دادم  داشتشديد، پسرم  تب  پيش از حمله گرگان به خانة ما

دست ها ديد و جريان تالشي تحقير آميز خانه و لوازم آن را ه  بيدار شد و خانه را پر از ماشيندار بوقتي  دفعتاً

 كرد و درپي آن صحنه وحشت آور بردن پدرش را ديد، دوباره تا به صبح چندين بار حالت تهوع برايش  تماشا

 مادر جان زود باش مرا پيش داكتر ببر كم ": برايم گفت . د ه بوخراب شدخيلي وضع صحي  وي . دست داد 

با آب . ش خيلي بلند رفته بود كه موجب هراسم گرديد ا گذاشتم ، تبترمامتروقتي برايش  . "مانده كه بميرم 

به سببي كه  حوصله پاليدن لباس و پوشاندن آنرا به تن دختركم نداشتم و از جانب . يخ تربند را شروع كردم 

گر اوباشان  همه لباس هاي شسته و ناشسته را با هم مخلوط كرده بودند ، به دختركم كه پنج سال  داشت ، دي

 از دو بجه شب تا به صبح عسكر به سرك پيشروي خانه و دو . "! يك لباس برايت پيدا كن و بپوش ": گفتم 

بعد . ، براي آوردن تكسي بيرون رفتم با پاي هاي لرزان و دنياي درد واندوه . ف خانه در گردش بود اطرا سرك

 مقداري يخ با يك ظرف  ودستمالي را براي تربند با خود اًبعد. از انتظار زياد يك تكسي خالي يافته آنرا آوردم 

از پيش كوچه تا پل باغ عمومي و كلينيك مركزي ، موتر جيپ  خاد . هر سه ما به تكسي سوار شديم . گرفتم 

قتي پسرم را داكتر ديد ونسخه برايش داد ، باز هم همان جيپ ما را تا كوته سنگي كه دوا و. ما را  تعقيب نمود 

با وجوديكه وضع . عقيب كرد را از آنجا خريدم و بعد تا خيرخانه كه منزل ما در آن موقعيت داشت ؛ ما را ت

از محل كار آن فرد تيلفون كردم ،  وخيمي داشتم  باز هم از كلينيك به شخصي كه شوهرم گفته بود نهايت

با نفر دوم از سبب نداشتن نمبر تيلفون در . مورد نظر كسي گفت  كه شخص مذكور  باالي وظيفه اش نيامده 

 پسرم مريض است تنها ": به خواهرم تيلفون كردم و برايش گفتم. دفتر كارش  موفق نشدم كه تماس بگيرم 
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 مهمي ة نم خيلي باهوش و زود فهمي بود ، دانست كه واقع او كه خا"! اگر خودت آمده بتواني به خانة ما بيا 

خواهرم با . رخ داده ؛ زيرا وي اين را مي فهميد كه من  به خاطر مريضي اوالد هايم  كسي را تكليف نمي دادم 

مرا خيلي دلداري دادند كه .  آمدند و از جريان دستگيري توخي باخبر شدند  ماة زودي به خانه شوهرش ، ب

                  . يشان به مقاومتم افزودصحبت ها

  

                                                                        ادامه دارد  


