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   : رمزي كه  معني اشرا  برعكس پنداشتم -1

  

 و به قدرت رسيدن آدمخواران خلقي ، گير و گرفت ، بردن وزنداني 1357 ثور 7 كودتاي ننگين بعد از

اين قاتل   –وبعد از به قدرت رسيدن حفيظ اهللا امين . كردن و شكنجه دادن  و به قتل رساندن آغاز گرديد 

در خانه ها و . ر اختيار كرد  ، دامنة اين كشتار ها روز تا روز   وسعت بيشت-بيرحم ده ها هزار انسان بيگناه 

محفل عروسي با مجلس فاتحه داري . محافل و مجالس ،  از هر دهن قصه ها و سخن ها شنيده مي  شد 

  : برخي از خانم ها اينچنين قصه مي كردند . همه مردم دل نا آرام و چشم گريان  داشتند . يكسان شده بود 

سربازان  . ره مواد الزمه را تهيه كرده به زندان مي بردم من چندين ماه براي محبوسم لباس ، غذا و غي« 

تمام آنرا از پيشم مي گرفتند و در پايوازي بعدي لباس هاي استفاده شده و ظروف خالي را  برايم مي آوردند  

لباس هايي كه با خود به زندان . تا اينكه برايم  معلوم شد كه محبوسم را در همان  اول  گرفتاري كشته اند 

لچرخي مي بردم  محافظين زندان از آنها استفاده ميكردند ؛ همچنان غذا ، ميوه و ساير مواد غذايي را مي پ

  . » خوردند و پول  هاي نقد را كه براي بندي خود به دست عسكر مي دادم  آنرا براي خود مي گرفتند 

گرفتار  شدند ، ) ساوو ( ما زماني كه اعضاي مركزي سازمان . از اين قصه ها بسيار زياد شنيده مي شد 

  : توخي برايم  چنين گفت 

 اگر من هم دستگير شدم ، براي اينكه بفهمي كه زنده هستم ، هر باري كه كااليم را  برايت مي فرستم  "

يك  دانه تكمه پيرهن خود را مي  كنم  تو آنرا دو باره به جايش گذاشته بدوز ، وقتي كه لباس را برايم آوردي  

  . " تكمه دوخته شده ، من ميدانم كه رمز را فهميده و از زنده بودنم مطمئن شده يي با ديدن

زماني كه  وي را گرفتار گردند ، من چنان دچار شوك و نا آرامي شدم كه گفتة اصلي  توخي را معكوس 

 گردابي از درهر باري كه تكمه پيراهن او را كنده مي ديدم ، دنيا در نظرم تاريك مي شد و در. تلقي كردم 

اين رمز كشنده تا زماني دوام . فكر مي كردم كه وي در خطر مرگ قرار دارد . مي رفتم  تشويش و اندوه فرو

از رمز تكمه . بعد ازتالش زياد و مدت ها انتظار امر مالقات را به دست آوردم . كرد  كه قيد توخي تعيين گرديد 

نمي دانستم .  كه  كندن تكمه  معني زنده بودنم را مي دهد  من گفته بودم": وي گفت . براي توخي ياد كردم 

  .  كه آنرا در ذهن خسته ات معكوس مي نمائي ، خود  و اوالد ها را پريشان مي سازي 

  

      : نوشته اي  كه خواندن اش مرا تا پرتگاه مرگ كشاند- 2

  

زي پلچرخي انتقال دادند ، دومين بعد از اينكه توخي  و رفقايش را از كوته قفلي خاد صدارت به زندان مرك

چند مترتكه از بازار خريده به دكان  خياط رفتم و از وي خواستم  تا لباسي . باري كه به پايوازي اش مي رفتم 

از خياط تقاضا كردم كه روز  چهار شنبه بايد . از آنجايي كه چند روز به پايوازي مانده بود . براي شوهرم بدوزد 

روز چهار شنبه ساعت " :  و در قسمتي از تكه چنين  نوشتخياط  پذيرفت  .  م بدهيد لباس را دوخته براي



                          رات هشت سـال پايـوازيخاطـ                                                                                                                                 
  

             رحيمه توخي                      زنـدان پلچرخـي                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   
  

 

3 

وقتي لباس دوخته شد ، اتفاقاً  اين نوشته به استر پشت گردن پيرهن توخي برابر شد كه من (  "دوازده بجه 

وقتي . برايش رسيد لباس هاي دوخته شده  را به زندان  بردم و به سرباز موظف سپردم كه ) . متوجه آن نشدم 

آنرا گرفته دور از چشم .  روز  به آنجا رفتم ، سرباز موظف لباس هاي استفاده شدة  توخي را آورد 15بعد از 

  روز چهار " :متوجه شدم كه در پشت گردن پيرهن اش  با خط خيلي خراب نوشته شده . سربازان پاليدم 

فكر كردم كه  در همين  روز  شايد اينها را .  شدم  دچار ضعف .   هوش از سرم رفت " بجه 12شنبه ساعت 

من . او هم از خواندن اين نوشته رنگ اش پريد . حاجي آصف كه يادش گرامي باشد ، با من بود . اعدام نمايند 

با غمي جانكاه به مفهوم اين جملة گنگ و مبهم  فكر كردم ؛ ولي  به كدام نتيجه اي . خيلي گريه كردم 

نم حاجي صاحب از خا. موتر در راه خراب شد . ي سوار موتر شديم ، هر لحظه حالم بدتر مي شد وقت. نرسيديم 

  اين خواهرم است از اثر "  : با تضرع زياد در خواست كرده  گفتسوار بودند    "ملي بس"هايي كه در موتر  

تماماً در يك كشتي نشسته در در شرايطي كه پايوازان   . "! غم زياد  دچار ضعف مي شود ، او را كمك نمائيد

كي " ، " كي مسلمان است ؟ " بحر مواج و طوفانزا ودرمسير ناپيدا در حركت بودند ، كسي نمي پرسيد

هم  مهرباني و غم همه با .  " هزاره است " ، كي "  ، كي پشتون است " كي كافر است ؟ " ، "هندوست ؟

يكي چون خواهري برويم . از موتر پائين كردند   مرا   بودند ه زن هايي كه از پايوازي زندان آمد.شريكي داشتند 

هايم را ماليد و خانمي هم  با سرپوش   ها و پا آب زد ، ديگري چون مادر فداكار با دلواپسي و نا آرامي دست

 فكر كردم در. ديدم همه به دورم جمع هستند . چشم باز كردم . كرد ، تا قدري به خود آمدم  ديگ مرا پكه مي

   .ان اعضاي فاميل خود هستم مي

 شواهد . كه زنان شجاع كشور ما تا چه حدي به امر آزادي سرزمين شان مي انديشيدند! آه 

امريكا و شركاء جنايتكار كه زادگاه شان توسط امپرياليزم -نشان مي دهد كه هم اكنون 

   .  به امر آزادي آن مي انديشند -اشغال شده است 
 " و " از خود " روز هايي كه دشمن به داخل كشور شان تجاوز كرده بود ، واژة  در روز هاي بد ، در

هر هموطن ، هموطن ديگر را بخشي از اعضاي فاميل خود مي .  مفهوم اش را از دست داده بود "بيگانه 

  . آنان  دراندوه و مصيبت همديگر شريك بودند . پنداشت  

هر لحظه كه به  نوشته پيرهن . ت كشنده به خانه رسيديم  در هر حال ، با مشكل زياد و سپري شدن لحظا

از حل اين معما بكلي عاجز و بيچاره شده . توخي مي ديدم ، در حيرت جانكاه بيشتر و بيشتر فرو مي رفتم 

فكر مي كردم . در يكي از دفعات كه به آن نوشته نظر افگندم متوجه شدم كه اين خط از توخي نيست . بودم 

وقتي دختر و پسرم نا آرامي و بي قراري ام را . سربازان به خاطر اذيت پايوازان نوشته كرده باشند نشود اينرا 

پسرم  . " پدرتان خوب بود " :گفتم    ."  مادر جان چرا اينقدر گريه مي كني ؟ " :ديدند ، از من پرسيدند 

كه  پيرهن را به پسرم نشان مي ديدم بسيار جگر خون هستند در حالي .  " ؟ پس چرا گريه ميكني ": گفت 

همين خط مرا بسيار زياد پريشان ،  ببين در پشت گردن پيرهن پدرت اين جمله  نوشته شده " :گفتم دادم  

  مادر جان وقتي كاالي پدرم را از نزد خياط آوردي  من آنرا گرفتم و ": پسرم با اطمينان گفت  . "ساخته 

يادم آمد كه براي . شده  بودم  توهم  آه كه من چقدر دچار"بود پوشيدم ، همين نوشته در پشت يخن آن 



                          رات هشت سـال پايـوازيخاطـ                                                                                                                                 
  

             رحيمه توخي                      زنـدان پلچرخـي                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   
  

 

4 

او روز  . "گيرم   بجه آنرا از نزدت مي12 تا روز چهار شنبه اينرا برايم  بدوزي ، ساعت "خياط گفته بودم كه  

يخن اتفاقاً آن نوشتة لعنتي در وقت بريدن و دوختن در پشت . تعيين شده را بر روي تكة پيرهن ياداشت كرد 

از اينكه پسرم مرا . پيرهن جايي براي خودش يافت و در آنجا قايم شد ، تا بعداً مرا تا سرحد بي هوشي بكشاند 

او عادت داشت  دور از چشمم لباس هاي . از چنگ چنين توهم كشنده رها نيده بود ، رويش را بار بار بوسيدم 

كاالي ناشسته توخي را  از زندان مي آوردم تا وقت وقتي . دخترم اينرا برايم مي گفت  . پدرش را مي پوشيد 

  .  ...  كهشستن آنرا پنهان مي كردم كه آنرا نپوشد

  

  :  سخني در مورد  يك صاحب منصب زندان پلچرخي - 3

      

 اين وظيفه بس خطير ارتش  سوسيال امپرياليزم شوروي ضد تجاوز و اشغال كشورم توسط هشرايط مبارز

خار  را بر من  تحميل كرده بود كه به پايوازي يك تن از مبارزين آزاديخواه كشورم بشتابم و وكشنده  ؛ اما پر افت

 به فردا روز پايوازي بود ،. بكشاند نگذارم كه زهر بسيار تلخ انتظار وجود شديداً صدمه ديده اش را به كرختي 

  مشغول نمودم و با اميد اينكهپخت و پز مواد خريده شده و جمع و جور كردن كاالي مورد ضرورت وي خود را

  اشرا كه نويد زنده بودنبه دست آرم بازهم از شوهرم  پرزه خط اي و من . شب تار هرچه زودتر به پايان برسد 

   .  قتلگاه استعمار بدهددر آن 

را  با هر زجر و )  پلچرخي - خير خانه ( طوالني و   دشوار با بكس هاي دست داشته ، آن راه كه دميدصبح

، كاال و لوازم دست داشته ام را به سرباز به من رسيد  انتظار نوبت  مدت ها بعد از. بود ، پيمودم كه شقتي م

 كه در كاغذ  شده راگرفتهبعد از مدتي سرباز برگشت و رسيد مواد . ظف سپردم تا آنرا براي شوهرم ببرد وم

از اينكه وي زنده .  بروي خط شوهرم نشست نگاه جست و جوگرم با شتاب  . به من  نشان دادنوشته شده بود ،

  .است مؤقتاً احساس آرامش نمودم 

 در حال پيمودن دشت پر نشيب و فراز  بودم  تا به سرويسي كه به جانب شهر مي  ، با خستگي فراوان 

در شرايطي كه ارتش متجاوز دشمن  [حس ششم بر من نهيب  زد كه كسي مرا تعقيب مي كند . برسم ، رفت 

حس ششم در وجود  رزمندگان آگاه آن كشور تبارز بيشتر  نموده و ، هد  بر كشوري مسلط گردد بخوا

 سرم را به ]  به ياري آنان مي شتابد، حتي خطرات ناديده ، نا شنيده و نا لمس كرده ؛درحاالت بروز خطرات 

 آواز قدم هاي فردي را  ،لحظه ايبعد از . همچنان با گامهاي استوار به راه خود ادامه دادم  ، عقب برنگرداندم 

 و مردم دوستي  تعقيب كننده به نزديكم  رسيد و با آوازي كه دلسوزي. شنيدم  ،كه  به من نزديك مي شد

سرم را اندكي دور دادم و با گوشه اي  . " شما خانم كبير توخي هستيد ؟ ": گفت چنين   ، را مي رساندگوينده

ت ي خير ، بلي": گفتم متانت در جواب اش چنين با بعد از مكث كوتاهي ، . چشم گويندة ناشناس را نگريستم 

 اش " انسانيت و مساعدت بي ريب و ريا " كه آرزو دارد از"بدون غرض"او با لحن فردي كمك كنندة  . "  !است

 من نفر " :  اظهار داشت "مؤدبانه"  ، ندا گرد"مستفيد" ، كه خود به آن وابسته است را ضد دولت نياز مندان

شما بايد شكر كنيد كه در زمان . ، تشويش نكنيد  خوب استوي  هستم ، صحت  توخي شان ظف اتاقوم
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قدرت رسيدن آنها زنداني ه من در زمان ب. خلقي ها و مخصوصاً در زمان حفيظ اهللا امين شوهرت زنداني نبود 

تمام لباس هايم را از تنم مي .  ستندوقتي مستنطقين نشه مي كردند مرا براي  تحقيق نزد خود مي خوا. شدم 

 به خشم آمده  ،آنها نمي بودة وقتي جواب هايم مطابق خواست. و بعد به سوال و جواب مي پرداختند . كشيدند 

در هر قسمت بدنم سگرت خود را مي چسپاندند تا  سكرت خاموش . و و دشنام به خواهر و مادرم مي دادند اد

توخي و رفقايش .  داغ سوختگي دارد  وجودمسر تا پاي.  كه قابل گفتن نيست  هاي ديدمءديگر جزا.  مي شد 

كامالً . دسترس آنها قرار دارد ه كتاب و همه چيز ب. همه احترام آنها را دارند ، خيلي انسان هاي بادانش هستند 

فالگرانه و دروغين مجردي كه جمالت اغه ب. " خانه دور هستند زهمينقدر است  كه ا. آرام و آسوده مي  باشند 

در حالي كه  از تيزي و رندي  و چاالكي و .  طرفم زندان دانستم كه با يكي از مكار ترين جالدان  ،اش تمام شد

 با لحن جدي كه خشم و نفرت  بي پايانم را مي  ، سخت خشمگين شده بودم اين خادي محيلحيله گري

 زندان هيچگاه براي زنداني آرامي و  .همه چيز را مي دانم ضابط صاحب من " : به اين نابكار هرزه گفتمرساند ، 

 دسپلين و مقررات آن. در هر وقت و زماني كه با شد زندان همان  زندان است  .خوشي و آزادي نمي دهد 

وقتي درداخل سرويس . ة رفتن بود ، خود را رساندم دبا عجله به سرويسي كه آما. " يكسان مي باشدماهيتاً

.  پيش آمد  ، نشسته بود اماز فردي كه درسيت پهلويي  براي گرفتن كرايه موتر" سرويس نگران"نشستم 

 پول كرايه ترا ":  را نگرفت و گفت م پول ؛ مي خواستم پول كرايه سرويس را برايش بدهم ، من كه رسيدنزديك

  بي عارهمان خادينگاه كردم ، ديدم سيت به عقب فوراً .  "نفري كه در  چوكي پشت سرت نشسته داده است 

 و با لحن توهين آميز و افشاگرانه  اشرا مسترد نمودمپول . كه در راه سر صحبت را با من باز كرده بود  نشسته

ما ني براي كسي رشوه مي دهيم و ني كمك !  آغا جان ":  گفتم  ،قسمي كه ساير راكبين سرويس هم بشنوند

ظف اتاق شوهرم هستي ؛ و مي دادم قرار گفتة خودت كه نفر مدر اصل من بايد كرايه ترا ، كسي را مي پذيريم

 . با خشونت و نفرت روي خود را دور دادم "تو چرا كرايه مرا مي دهي ؟ . مگر من هرگز اين كار را نمي كنم 

 وقتي موتر به شهر و .شماري از راكبين بس روي شانرا دور داده با  كنجكاوي به طرف اين خادي نگاه كردند 

باز هم وي به نزديكم آمده با لحن يك جوان .  از آن پائين شديم من و ساير راكبين ايستگاه رسيد ، آخرين

همشيره قهر شدي من كدام مقصدي نداشتم خواهرم در كلينيك مركزي  نزد شما « : بسيار مؤدب چنين گفت 

 هستي خوب است " ننه رقيه "   تو برادر«:  من فقط برايش گفتم .»  مي گويند " ننه رقيه"كار مي كند او را 

 ديگر به او و حرف هايش اهميت ندادم و به راه خود روان شدم ؛ زيرا مي دانستم كه خادي ها بنا بر وظايف .» 

  و رفقاي بيابند نزديك مي سازند تا به خانة محبوس راه  زندانيان محوله  به هر حيله و نيرنگ خود را با فاميل 

و از جانب ديگر اگر موفق شوند خانم .  شناسايي نمايند  ،سياسي  و كساني را كه در خانة وي  رفت و آمد دارند

 آنان را در اذهان ديگران موفق به اين كار نشدند ، اگرو اعضاي فاميل زنداني را به طرف حزب شان بكشانند 

  - من كامالً به خاطر دارم  كه در زمان  تره كي . نشان بدهند بمثابه عوامل  دولت و يا از لحاظ اخالقي منحرف 

 دورة " كام " دورة تره كي و " اكسا "كه از زمره اعضاي  ( " ننه رقيه"يعني ؛ خادي جالد امين خواهر اين 

وظيفه گرفته بود  تا پرسنل كلينيك صحي  مركزي را زير نظر داشته )   بود نجيب -امين ، بعداً خاد كارمل 

 كاركنان كلينيك را به خاطر م بعضي روز ها كه تما .دهدب اطالع  به آن رياست ها و مامورين را نهاآراپور 
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 ثور و روز بلند كردن پرچم خونچكان خلقي ها و بعضي مراسم ديگر به سرك ها مي 7سالگرد كودتاي ننگين 

 و چپ به خانه هايشان مي رفتند و پجدا شده خ... ازصف را غنيمت شمرده كشاندند ، شماري از آنها فرصت 

 نام آنها را ياداشت كرده براي آمر سياسي ، و چند خدمة ديگر" ننه رقيه "  . خود مي پرداختنديبه امور شخص

  بعضي .  كرده را آمر كلينيك نزد خود خواسته توهين و تهديد مي كرد "فرار "شخص. كلينيك مي دادند 

 مورد تعقيب قرار مي  دادند تا اگر بتوانند سمت و  آنها را،تكرار مي كردند هرگاه چند دفعه اين عمل را كسان 

در صورتي كه شخص مورد نظر كدام وابستگي به كدام حزب و يا سازمان سياسي . سوي سياسي آنان را بيابند 

   .ند طور جزائي به كدام جاي ديگر تبديل مي نمودنمي داشت  آنگاه او را 

  

  : از رياست خاد "مالقات  امر " جريان اخذ  -4
  

 اگر قيد بندي تان تعيين ": ظف براي پايوازان چنين گفت و صاحب منصب مدر يكي از روز هاي پايوازي  ،

امر مالقات  بندي تانرا ) خاد ( شده مي توانيد عريضه اي ترتيب كنيد و از رياست خدمات اطالعات دولتي 

عريضه را گرفتند و گفتند يك هفته  .مودم و آنرا به  خاد بردم روز شنبه قطعه عريضه اي ترتيب ن.  " بگيريد

  راباالخره يك روز.  سپري كردند ،دوسيه بندي ات را نيافتيم اينكه  بهانه هيكي دو هفته را ب. بعد خبر بگيريد 

غرفه  همان كه در عقب را به يك حويلي ما.   بودد در همان روز آنجا رفتم ، تعداد پايوازان زيا .تعيين نمودند

 ) ظفين خاد مي داديمو، براي م خود را از كلكين آن كه به جانب سرك باز مي شدة كه ما عريض(قرار داشت 

 كه رويش غرفه، يك كلكين ديگر  بعد ار انتظار زياد .   آنجا ايستاديم اخذ امر مالقاتي در انتظاربههمه . بردند 

 كه بار دوم    آرام باشيد نام بندي تانرا گوش كنيد " : كرد خاديست صدا  . باز شدبه طرف حويلي خاد بود ،

 به خادي مذكور . تمام پايوازان بدون سر و صدا  منتظر شنيدن نام بندي خود شدند   ." خوانده نمي شود

، اجازه را بگير   بيا عريضه ات":  مي گفت  ،عريضه ها را كه مي خوانداز  بعضي .خواندن عرايض آغاز نمود 

در مزدور  " ... شدهتعيين چرا قيد بنديم خو ": مي گفت ه ريه كردگپايواز  زنداني .  " ندادندت برايتمالقا

يك ماه بعد ، ي شده باشد ئ ممكن بندي ات جزا . چرا ندارد چيزي كه الزم ديده اند": جواب اش مي گفت 

ن افتاد و بي صبرانه منتظر بودم كه چه   از شنيدن اين خبر قلبم به ضربا ." به اينجا بياورات رادوباره عريضه 

آرامي و  سبب نا  كه اجازه مالقاتي برايش نداده بودندازيريه و پريشاني پايوگ.  دنوقت نام شوهرم را مي خوان

بعد از انتظار طوالني و .   مگر كسي را ياراي كشيدن صداي اعتراض نبود؛ پايوازان گرديد سايراندوه زياد 

دان صاحب زندان پلچرخي ن قوم": عريضه ام را گرفتم در آن نوشته بود . وخي را خواند تشويش فراوان  نام ت

بسيار خوشحال شدم كه بعد از گذشت  . "اگر كدام ممانعتي قانوني نباشد برايشان اجازه مالقات داده شود 

 روز بعد مي رويم و با شتاب به طرف خانه روان شدم و براي اوالد هايم گفتم چند. بينم يكسال  شوهرم را مي 

 ". : و هر دقيقه مي پرسيد.   دخترم ذوق زده شده بودمخصوصاً.  آنها بسيار خوشحال شدند.  پدرتانرا مي بينيم

 مي همان جارش مي نشست او دمادر جان امروز چند شنبه است او با پدرش خيلي انس داشت هر جاي كه پ

ش شديد مي  ا زماني كه تب .ند از غم و غصه زياد بيمار شدوقتي پدرش را برد. رفت و به زانويش تكيه ميكرد 
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 آرامي و بي قراري او را به داكتر معالج  وقتي نا" واي پدر جان": شد  از شدت تب گريه مي كرد و مي گفت 

زحل بنت محمد كبير  " : داكتر از روي مهرباني به نسخه رسمي خود عنواني رياست خاد نوشت  .ش گفتما

 هر قدر دوا . است مگر بعد از گرفتاري پدر خويش بيمار شده ؛ يلي صحتمند و شاداب بودتوخي دخترك خ

 اميد وارم از  . فكر مي كنم مريضي وي از سبب دوري پدرش باشد ،بهبود حاصل نمي كند برايش مي دهم 

با من كمك مي شما در تداوي و بهبود اين طفل .  روي لطف و مهرباني اجازه بدهيد يكبار پدر خود را ببيند

 به يكي از مزدوراني خاينيك هفته بعد .   خط  داكتر را با يك قطعه عريضه ضميمه نموده به خاد دادم"نمائيد 

 تا سرنوشت بندي تعيين نشده به هيچ صورت  به كسي اجازه ديدن آن ": نوشت عريضه چنين كشور در پاي 

 مثل سابق ؛ ولي كم كم رو به بهبود رفت ويم صحت بعد توسط تلقين داكتر و دلداري خود.  "داده نمي شود 

 ، ما همه  ،تا رسيدن روز تعيين شده.   باري سنگين غم را با من يك جا حمل مي كرد .شاداب و راحت نبود

شتم و با اوالد ا مثل هميشه سامان و لوازم را در بكس ها گذ . تاآن روز فرا رسيدلحظه شماري  مي كرديم ،

 تا به يمپيمود ها را   سركاي پيادهمشكل  پ به  روز هاي پايوازي مانند  .ن پلچرخي شديمهايم رهسپار زندا

 دادند كه به  تابراي ما اجازه  منصب داديم و منتظر شديمبعريضه را به صاح.  ميدان پيشروي زندان رسيديم

عريضه هر پايواز را ديده .  دچند سرباز پهلوي هم ايستاده بودند تا كسي از آنجا عبور نكن. داخل زندان برويم 

امان و لوازم  ، آنان س سرباز پشت ميز بزرگي ايستاده بودندد چن ،در ميداني.  وي اجازه مالقات مي دادنده  ببعداً

 با مهر دست داشته اش تاپه  رايك سرباز ديگر بند دست هر پايواز.  بندي را  با دقت خاصي تالشي مي كردند

، م يوقتي از تپه پيشروي زندان باال رفت.   زندان دو جاي تالشي صورت مي گرفتةواز در رسيدن به تا.  مي زد

قلبم به شدت ضربان .  ديمي عمومي زندان رسة از سرك عبور كرديم و به درواز بعداً .مدتي انتظار كشيديم

 اتاق بود كه  به دو طرف دروازه دو .نخستين باري بود كه داخل آن دژمخوف را مي ديدم اين زيرا ؛ داشت 

پايوازان در ميان اتاق تالشي مي شدند و يك اتاق ديگر كه در آن داكتر مي نشست و دوا هايي كه پايوازان براي 

 نسخه داده شده داكتر  با  آيابا دقت عجيبي بازرسي و كنترول مي كرد كهرا آنها ة  هم ،ندزندانيان مي آورد

 همه لباس ها و لوازم  . در چندين جاي تالشي صورت مي گرفتدر درون زندان. مطابقت دارد و يا نه زندان 

 پخته يغذا.  آنها را دو باره به بكس ها مي گذاشتيم  تمام و ما  . مي كشيدند از داخل بكس هاآورده شده را

د  در اثر گرماي شدي در مسير راه ، غذا ها پايوازاني كه راه شان دور بود ،. شده را با نوك برچه مي پاليدند 

 ي آورده شدة آنها غذا ها،را مي پاليدند  و مواد خوراكه  ساير پايوازان غذا  وقتي با نوك برچه .  فاسد ميگرديد

 مي  به سرباز از همين سبب من يك قاشق با خود مي بردم و.   باكتري هاي غذاي فاسد شده آلوده مي گرديداب

 تو ": ن سرباز مي خنديد و برخي ديگر با خشم مي گفت  يگا"  لطف نموده غذا را با اين قاشق بپاليد" : گفتم

 را به خاطر وطن فروشان اين و كنايات زشت و تمسخرآميز قهر و برخورد خشن  ."براي ما كار مي كشي 

 بودند و از هيچگونه آزار و اذيت پايوازان دريغ نمي دوزخ آنان خداي آن ؛ زيرا كه مي كرديم تحملزنداني خود 

اتاق مذكور دو دروازه .  صورت گرفت – رو بروي اتاق نان خوري سربازان -  تالشي در بين دهليزآخرين. كردند 

در آن اتاق دو زن با .  باز مي شد " 2 بالك" به جانب دهليز بيرون و ديگرش به راهروية آن يك درواز .داشت

بعد از آخرين .  شرميد مي  از ديدن آن هر انسان شريف تالشي مي كردند كهطوري لباس نظامي زنان را 
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داخل دهليز بالك  رهنمايي ه ظف ما را بو سرباز مبعداً.   داخل شديم"2بالك "   بزرگتالشي به داخل حويلي

در يكي از اتاق هاي منزل اول  كه ميز و چوكي  ) دهليزي كه در باالي آن شفاخانه زندان  موقعيت داشت(كرد  

  به شدت و منظره وحشتبار آن2از ديدن دهليز نيمه روشن بالك  . م داخل شدي ،براي مالقاتي گذاشته بودند

 از ديدن  دهليز وهمناك زندان  شدت در تپش بوده  براي ديدن شوهرم بعد از مدت طوالني ب كه قلبم.گريستم 

 از آن سپري شده يكسالم را كه در فكر اين  بودم كه چگونه سرگذشت درجريان طي نمودن دهليز. به درد آمد 

 شروع كنم   بخش درد انگيز و رقتبار آناز كدام.  براي شوهرم حكايت كنم  مالقاتي در مدت شايد چند دقيقه، 

آيا زنداني شكنجه شده و رنجديده ام توان شنيدن آنچه را كه بر ما در  . مĤغازبيو از كدام مشكل زندگي زودتر 

  اتاق ة كه خود را در برابر دروازغوطه ور بودم   سوزنده  تفكرم ط مال؟  به درياي  دارده  ؛اين مدت گذشت

شديم و   ايستاده اي آن اتاق داخل شديم و به گوشه بر احساسات و عواطفم مسلط شده به. مالقاتي يافتم 

  دوروقتي از.  "  پدر جانم شكر آمد": صدا كردند هيجان  غير قابل بيان ، والد ها  با ا دفعتاً.   مانديممنتظر 

 توخي .... آرامي ام گرديد  بيشتر موجب ناتغيير وي .   بسيار تغيير كرده بود  .وخي وارد اتاق شد ديدم كه ت

. بعد از مدت طوالني آنها را ديده بود .  ش دويدند اطرفه اوالد ها ب .االي پايوازي قبلي را با خود داشت كبكس 

ش دو پايه چوكي  ايزي كه در دو طرفبه طرف  م. هر يك را به آغوش گرفت و با آنها بسيار محبت كرد 

  ،  ظلم و ستمي كه در اين مدت طوالنيسبباز  . نشستيم به دور آن ميز هر چهار ما  . رفت بود ،گذاشته شده

دربدري و بي سرپناهي فاميل ،  سبب اعدام رفقاي ما ، از آدمخواران و قاتالن كشيده بود مسلخدر اين 

، نرسيدن هيچگونه كمك و مساعدت از جانب   اداري و تنگدستي شان نوضع مالي شان ،خرابي ، هايشان 

 ":  توخي گفت.  شد كه بار ديگر به گريه بيافتم سبب گره خوردهبا هم  و همه  همه ،رهبري سازمان به آنان 

.  ضعف نشان ندادي تهيچ وقت در مقابل مشكالت زندگي از خود .تو يك زن خيلي ها با شهامت هستي 

  .راه مبارزه طوالني است.   راه يابدت به اشك اجازه ندهي كه به چشمانهم ول بده كه بعد از اين عهد كن و ق

  و اگر تو . متوجه صحت خود و اوالد هايت باش .مقاومت خود را حفظ كن. ليت داري ومقابل اوالد هايت مسئو

ش سپري خواهم  امام ظلم و ستماوالد ها خوب و صحتمند باشيد به يقين من اين مدت طوالني زندان را با ت

سربازان باالي هر ميز استاده نمي شدند آنان  ظاهراً با بي  .  "  هيچ وقت اميد به آزادي را از دست مده .كرد

اعتنايي  از گوشه و كنار ميز مالقاتي به آهستگي در رفت و آمد بودند و تالش داشتند  تا اگر جمله و يا كلمه 

بشنوند و اگر صحبت آنان را خارج از مسايل فاميلي و عاطفي مي يافتند فورا ً به مالقاتي اي از زنداني و پايوازش 

 هر زنداني و مدت مالقاتي براي . "مالقاتي تمام شد !  كاالي تانه جمع كنين ": شان خاتمه داده  مي گفتند 

 گفت  به مالقاتي ما برايم مگر به سبب جمالتي كه توخي  ؛ زده دقيقه رقم زده شده بود ن پافاميل اش صرفاً

 با يك جهان نا اميدي و تĤثر  من و دو كودكم از جاي  خود بلند . بعد از شش و يا هشت دقيقه  خاتمه دادند

   .شديم 

 خود  .سربازان وقت مالقات وي  را با پايوازش قيد مي كردند ، وارد اتاق مالقاتي مي شد زنداني زماني كه

 كه وقت مالقاتي شان زندانياني " :  دقيقه صدا مي كردند10  يا 7بعد از . د بندي هم ساعت خود را مي دي

 زندانيان در جريان اينكه  . " ! پوره شده زود تر كاال ي خود را تسليم شوند و به طرف دروازه حركت نمايند
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 كردند و بعد از با آهستگي با آنان صحبت هاي هم مي يوازان خود مي گرفتندالباس و مواد آورده شده را از پ

( وقتي بندي ها از اتاق مي رفتند به پايوازان به نوبت .  اتاق را ترك مي گفتند  با پايوازان شان ، خدا حافظي 

مجردي كه از اتاق ه بما  . اجازه بيرون شدن از اتاق را مي دادند) در حالي كه همه رابا دقت زياد مي نگريستند 

  دستة تاپ كنترولبعد از تالشي مجدد و . رفتيم ، اول تالشي شده بوديم خارج شديم داخل همان اتاقي كه در 

 مستطيل  بزرگ وباجسم كوفته شده و فكر آشفته  حويلي . اجازه بيرون شدن از دهليز زندان را دادند  ، ماهاي

سه بالك  راه ميان   ، و به طرف دست چپ برگشته ، را  پيموده از دروازه آن بالك خارج شديم"2بالك "شكل 

 به سوي  ، به جانب شمال را پيموديم و بعد به طرف دست راست پيچده ] و  زندان دايروي1ك ، بال2ك بال[

  . در كام اژدهاي استعمار رها كرديم  را كس  خوديندر وازه عمومي زندان پلچرخي روان شديم و عزيزتر

وقتي به خانه .....  يمدن خود را رساند ،بودمده  در رفت و آ   ها    از دروازه عمومي تا سرك كه در آنجا  سرويس

 خود كس و يا كساني ة  خاندرپايوازاني كه .   كردن يك چاينك چاي را هم نداشتم آماده توانمندي  رسيديم

ي را كه پيموده  تا خستگي راه  را آماده مي كردندآنهاچاي و غذاي پيش از آمدنشان به خانه ،  داشتند اقالً

 مگر با يك جهان تأسف كه ما هر سه  هيچ كسي را در خانه ؛  شودبر طرف ي كه ديده بودند ، مشكالت وبودند

   .... نداشتيم كه 

  

                                                                                             ادامه دارد

  

  

  

  

  

  

  

  


