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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 [ 

  سومبـخش  

    )2( قسمت 
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  ، و بروكراسي استعماري) ا ـرال گل آقـجن( م مزدوري بنا  - 5

  :ز با زنداني ـوا  پاي"اتـازه مالقـاج "       

  

 تصويب نمود وآن اين "مالقاتي"براي گرفتن امر را قانون جديدي دولت مزدور  ، يبعد از سپري  شدن مدت

پايوازان . يس ها فروخته مي شد  باالي عريضه نو ، خاد زده شده بودعريضه هاي چاپي كه  بر روي آن تاپة : بود

عريضه " شانرا  توسط همان ةمجبور بودند تا عريضه  مهر شدة  خاد را از عريضه نويسان بخرند و آنگاه عريض

، شعبه  آنرا به رياست خاد مي بردند  ،بعد از تكميل عريضهآنان  .  كه با خاد ارتباط داشت  بنويسند "فروش

 پايوازان عرايض . امر صادر مي كرد  ؛در عقب تعمير وزارت ماليه موقعيت داشتكه   باالي شعبه ايمربوطه خاد

 يك هفته "   :مي گفتند،  آنها ة عريضاخذ بعد از ظف آن شعبه ،وفرد يا افراد م. شانرا به آن شعبه مي بردند 

امدانه سرگردان  خاد صدارت  پايوازان را عهمانطوري كه وطن فروشان خادي پرچمي رياست. " بعد خبر بگيريد

آنها بعد از گرفتن عريضه . نيز چنين مي كردند )  " اخذ امر مالقاتي" شعبة (مي كردند ، خادي هاي اين شعبه 

   ." ! ضر باشيدا به وقت معين در اينجا ح": مي گفتند 

.  ديدم يمشمار زيادي پايوازان را درآنجا .  يك ساعت پيش از وقت معينه  به آنجا مي رفتم  من  معموالً

وي سرك ايستاده ر  برروز معينه در آن ما همه ،. در برابر آن دفتر صف بسته بودند ن زاپايوا؛ مگر  باز نبوددفتر 

 در حاليكه [خادي پوچ مغز يك  بعد از انتظار زياد .  مي آمدندمذكور خاد به دفتر اينكه كارمندان مي شديم تا

 ") مانند اطفال مكتب ( و با غرور احمقانه امر مي كرد كه مي آمد  ،]  را در دست داشت  عرايض پايوازانةدوسي

  وحيرت زده به اين سو . "  ! بيائيد سرم از پشت":  وي در پيش روي ما  قرار گرفته مي گفت  ."لين شويم

مدتي بعد از .  كه ما را به كجا مي برد آنسو ديده  در پي  اين مزدور بي ننگ روان مي شديم ، و نمي دانستيم 

برابر  در .در حركتيم ) كارمل(  وطن فروش بزرگ  دروازه ارگ رياست جمهوري جانب  بهمتوجه مي شديم كه 

تالشي بسيار دقيق از دروازه بعد از.  باز امر مي كرد كه ايستاده شويم ،  ارگ كه مي رسيديم ، اين ناكس ةدرواز

و امپرياليزم جنايتكار ،  ، ورق بر مي گردد ي كرد دست نشانده اي كه هيچ فكر نمبلي ،  ["دست نشانده"ارگ 

كرزي حامداش  دست نشانده مي ريزد و ش را امردمده ها هزار امريكا افغانستان را اشغال مي كند و خون 

  روان مي"قصر گلخانه "و به جانبمي گذشتيم  ] می نشاند" قدرت "  ةارگ بر اريك وطن فروش را درهمين

) دقيقاً( در آنجا براي دومين بار. شديم  مي  رهنمايي ي اتاق كرديم  بهمي نه را طي وقتي پله هاي زي . شديم

ايستاده )  نشسته بود  مزدوراندكي دورتر از ميزي كه در پشت آن يك (بعداً در گوشه اي آن اتاق   شده تالشي

ظف و م نفرآنها را به  ،  بعداً خوانداز روي ميزش برداشته مي ضه را يعرقطعه چند  شخص مذكور  .مي شديم 

 همراهي مي كرد ، و عرايض را باالي  كه در آن جنرال گل آقا نشسته بود اتاق ديگر  را به ماوي . مي داد 

 به چوكي " :  گفت معموالً مي  او ،شديممي داخل اين خاين ملي  به اتاق  هنگامي كه  .ميزش مي  گذاشت

 پايواز بندي مي   .خواندمي  نام بندي و پايوازش را داشت و بر ميزش را ميعرايض باالي   بعداً. " بنشينيد

: اد مي نوشت ـت خـواني  رياسـ عن ويعريضهة در گوش ، آنگاه اين وجدان فروخته "  بلي من هستم "  :گفت
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 دست پايواز ميه ، بعداً عريضه را ب ".  اگر كدام مشكلي قانوني در ميان نباشد امر مالقات برايش داده شود "

نفر ] .  كرد ، گويا  باين شكل مي خواست خودش را توده اي  نشان دهد هم مي حبرخي از پايوازان مزابا  [ داد 

 خادي  ،برديم  به خاد مي دست داشته را كه  عريضه ... .نمودمي  خارج  وي پايواز را از دروازه  اتاق ،ظفوم

 به  رياست خاد  بار ديگرفته انتظار كشنده كهبعد از يك ه . "هفته بعد خبر بگيريد يك": ظف مي گفت وم

ندان عمومي قوم توسط يكي از رياست هاي خاد عنواني   آن را كه در پاية هر پايواز عريض ،مراجعه مي كرديم

 ر زندان  پلچرخي نباشد اجازه مالقات  دصورتي  كه كدام ممانعتيدر" [نوشته شده بود زندان پلچرخي 

(  ، وقتي به زندان پلچرخي مي رفتيم  در صورتي كه احضارات نمي بود .   مي سپرد به وي ]"برايشان بدهيد 

  .  با زنداني خود مالقات مي كرديم )بعد از گذشتن از چند در و دروازه و تالشي و گير و دار زياد 

امي كه  هنگ او، براي گرفتن امر مالقات رفته بودم  ، جنرال خاين به وطن اين در يكي از روز ها كه نزد

خرچ  ؟   چه مشكل داري":  از پايواز مي پرسيد اسم زنداني و پايواز را مي خواند ، با نوعي مهرباني رذيالنه اي

 وضع  از مشكل زندگي و خرابي  ساده انديش پايواز كدام  وقتي"؟   از كجا مي كنيرا خانه و مصارف ات

موجي از خندة تمسخر آميز به گرد گودال دهان درحالي كه   ،شكايت مي كردخود  اقتصاد فاميلي نابسامان

 اگر بندي ات با دولت انقالبي مخالفت ": مي گفت  ، شوهر آن خانم را مالمت نموده  كثيف اش نقش مي بست

با اين گفتة احمقانه  خيال مي كرد مي تواند  ميانه آن  . "نمي كرد تو بيچاره دچار اين مشكالت نمي شدي 

وعده هاي ر زنداني اش خراب  سازد ؛ و از جانبي ديگر فكر مي كرد وي را به تار خام  زن بي پناه را با شوه

 را به  زندانيزمينه تمايل فاميلببندد و  " كمك اقتصادي دولت انقالبي  به  پايوازان بي بضاعت " دلخوش كن

نجايي كه  مشخصات  از آ (وقتي  عريضه مرا از روي ميزش برداشت . ببيند تدارك  دست نشانده جانب دولت

  :  مرا مخاطب قرار داده گفت  آنرا خوانده بعداً) شده بوددرج عريضه  زنداني و پايواز

چون كار مي كني و معاش خوب داري و اگر نمي داشتي به ،  خانم توخي تو كدام مشكل نداري "

  ." شما كدام كمكي نمي شد

 وضاحته آن با آوازي كه نفرت و انزجار از ب .شدت خشمگين نموده  شنيدن  جمله اين خاين ملي مراب

  :پرداختم   ، به پاسخ اش چنينهويدا بود 

 است كه شما  "امر مالقاتي " اخذ جريان چون  ، من اينجا به خاطر كمك خواستن نيامده ام" 

 نه براي ،آمده ام اينجا مثل ساير پايوازان براي گرفتن امر مالقاتي هم  ، من نمائيد  مي تعيينآنرا

   . " كمك خواستن از شما

  تعجب اي آميخته باي كه در آن اتاق حضور داشتند با پايوازان . تغيير نمود مفتضح  بد سگالرنگ اين

و  "بلند پايه"اين وطن فروشان كمتر كسي با ، به خاطر اينكه تعجب   [ به طرفم نگاه كردنداضطراب و دلسوزي

بعد از مكث  ، ي مسلط شده د  بر غرور ضربه ديده اش  به زودورمزجنرال  .  ] اينطور برخورد مي كردفرومايه

بدون آنكه عريضه را .   عريضه چيزي نوشت و آنرا برايم دادبر روي هش را از روي ميز برداشت ازود گذر قلم

 فكر مي كردم كه به خاطر واكنشم از دادن امر مالقاتي منصرف .از اتاق خارج شدم  -  كه چه نوشته- بخوانم
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در   . م عريضه را باز نمود ، به سرك رسيدم از ارگ كثيف كارمل دست نشانده برآمدم وزماني كه .  ...ديدهگر

  . " اگر ممانعت قانوني ندارد  اجازه مالقات برايش داده شود ":  نوشته بود آن چنينپاي 

 آنان در ب غذاييجمله اعتصا من؛ عكس العمل هاي زندانيان در اشكال مختلف . مدتي بدين روال گذشت 

 مردم آزاديخواه  و نظرات كشور هاي غربي ، عكس العمل پايوازان نهاد هاي بشر دوست در عكس العملزندان ، 

  .ذ گرددف وضع و نا"قانون پايوازي و مالقاتي" كه   گرديد سببما ، همه و همه ،

 وازيپانام  خصات زنداني و  كه در آن  مشداده شدترتيب  نداني زندان پلچرخي فورمه هايي از جانب قوم

در هر ماه يك بار  به زندان آمده  با  ، " مالقاتي ة فورم"پايوازان مي توانستند با اخذ همين .  چاپ شده بود وي

 لباسها و ظروف مواد .  وي بسپارند را به زندانيمواد مورد ضرورتهمچنان  .  نمايند زنداني خود مالقات 

 دقيقه به 15مدت مالقات را از .  از زنداني خود گرفته بودند ، با خود ببرند  مالقاتدر پايانكه  ماه قبلي ةخوراك

  .نيم ساعت  اضافه كرده بودند 

 كه در يك  ، داده مي شد مالقات اجازه به فاميل زنداني  هر شش ماه يكباردر  ،بعد از تعيين قيد زنداني

  ماه سهاًمدت ها اين روال ادامه داشت و بعد. مي توانستند  ديده  را دو مرتبه زندانيان خودصرفاً پايوازان سال 

يك سال چهار دفعه  بندي خود را ديده مي ردپايوازان .  داده مي شد مالقات براي پايوازان ةاجاز در سه ماه

پايوازان هم با در چنين صورتي  كه صورت مي گرفتيكبار ، مالقات در هر ماه  ،  بعد از مدتي .توانستند

   .  مي سپردندآنهارا به  زندانيان  مواد مورد ضرورت ، مالقاتپايان مالقات كرده و هم در انزنداني

 

   عريضه نويسان روي سرك كي ها بودند ، وپايوازان چرا به نزد آنها مراجعه مي كردند ؟ -6

  

  :ها چنين هدايت داده بود به بندي دارخاد 

مي باشد ، شما همگي تان بايد از همان عريضه عريضه نويس ها  تاپه شده اي كه پيش عريضةدر  «

آنها كارشان عريضه نويسي . نويس عريضة تانرا بخريد و توسط همان عريضه نويس ، عريضة تانرا بنويسد

شما هر كدام تان هم خط هايتان خوانده نمي  .است و مي دانند كه چگونه مطلب تانرا با خط خوانا بنويسند 

   »ستي نوشته نمي توانيد و وقت ما را در خواندن عريضه تان تلف مي كنيدشود و هم مطلب تانرا به در

از وي  نزد عريضه نويس رفته  ) عريضهن به خاطر نوشت(مفرط رامي و خستگي ا آ با ن ،روزي از روزها

:  گفتم . " درمورد چه است؟ " :  با تعجب گفت" عريضه نويس "   ."برايم عريضه اي بنويس برادر  ": خواستم 

.  عريضه نويس پذيرفت. "بنويس   من خودم عريضه ام را نوشته ام آنرا برايت مي خوانم تو آنرا روي ورق چاپي"

خودم برادر ، ببين  "  : م برايش گفتبا مهرباني . تعجب كردم ؛ زيرا وي جملة دلخواه خود را در عريضه نوشت 

  برو اينقدر سر":  او با عصبانيت برايم گفت " غيير دادي تو چرا جمله ام را تعريضه ام را با خط خوانا نوشته ام

 دماغ نكو خط پاي گنجشككت زير نظر خودت آمده مثلي كه مورچه را به رنگ غوطه كرده و روي كاغذ هم

: ش گرفتم و گفتم  اكاغذم را  از دستاهانت اين نادان نيمه  باسواد را ناديده گرفته .  " برودگذاشته باشي راه 

 عريضة تو برايم مهم ": يت قبلي گفت بان او با همان عص ." توسط تو نمي نويسم قطعاً را د خوةيض من عر"
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 اش را عريضه چاپي را پاره پاره كرده پول . "  !بده نيست كه بنويسم و يا ننويسم  پول ورق باطل شده ام را

 اندكي  ريش سپيدي كه نويسپيش عريضه.  گفت كه به آن توجه نكردم  چيز هاييعريضه نويس . پرداختم 

 عريضه نويس دومي هر  ." ! عريضه ام را در ورق چاپي بنويس ":  گفتم مراجعه كرده  ، وي نشسته بودازدورتر 

هر چيزي كه  ،  پدر جان" مقدر كه سواالت بي ربط و دور از متن نوشته ام  نمود به جواب وي چنين گفت

 يدپمرد ريش س.  " وظيفه ام مي روم كه ناوقت نشوددوباره باالي، م  وقت اضافي ندار ! بنويس ،برايت مي گويم

 آنرا برايم  كه تمام شد ، بعداً. بر روي عريضه چاپي شروع كرد  ام كردن از متن نوشته به كاپيبا بي ميلي

    .نمودمسترد 

 تاپه شده را كه  از جمله اوراق :مفيد بودخادي ها   از بسا جهات براي اننوشتن عرايض توسط عريضه نويس

 و از اين راه پول هاي  هنگفتي به جيب ند مي فروختعريضه نويسانقيمت آن ناچيز بود به قيمت  زياد باالي 

 عريضه " نزد  و نوشتن عريضه"  مالقاتيةعريض"خريد  به خاطر )در هر بار مالقات ( به هزاران پايواز . مي زدند 

 همكاران خاد بودند از طيف هاي مختلف مراجعه كنندگان ة جملاينان كه از. مراجعه مي كردند   ها"نويس

 از بندي دار هايي كه از اهالي اطراف و پيرامون  مخصوصاً؛دست آورده را به خاد راپور مي دادند ه اطالعات ب

ان در آن زم. كابل بودند و يا از واليات كشور به كابل آمده به خاطر نوشتن عريضه نزد اين جاسوسان مي رفتند 

 نان اين جاسوسان به روغن "، طور معروف  شعله ور بود و كشتنشكنجه كردن  و گير و گرفت  و بردنكه آتش

از .   بودساختهظف  و تمام آنان را خاد جذب كرده و براي گرفتن راپور از مردم  مظلوم و بيچاره م. "تر بود 

  گدا هاي روي سرك ، ها ،ي شفاخانه خدمه ها ،پياده هاي دفاتر، عريضه نويس تا جارو كش روي سرك 

كان داشتند و سلماني هايي كه اسباب و لوازم  د ، اكثر سلماني هايي كه دست فروشان دوره گردشماري از 

 با خاد  ؛ داشتند" رهنماي معامالت خانه " كه دكان هايي  تمام كساني ، وشانرا بر روي سرك پهن مي كردند

وقتي دو نفر را مي ديدند كه با هم صحبت مي كنند ، .  را زير نظر مي گرفتند در همه جا مردم. ارتباط داشتند 

بت ح بار دور و بر  صن چندي ، مي كردء وظيفه استخباراتي اجرا عينك فروش روي سرك شخصي كه در نقش

ها مي ، ويا گدا ها يي دور بر آن  و ارزان بودن و مقبول بودن عينك هايش را تبليغ مي نمودكنندگان مي گشت

 ندوقتي بوي مي كشيد . فهميده بتوانند  اگر چيزي شان تا از  متن گفتار .گشت و با اصرار پول تقاضا مي كرد 

  اشخاص تا آنند را توظيف مي كردارتباطي خود  دولت است  نفر  سياست و يا در موردكه صحبت آنها در مورد

  .  گزارش مي دادند  را به خادجريان اً بعد.را تعقيب نمايد كه بعد از پايان صحبت به كجا مي روند 

  واليت " ، "يشاروال" ، "پشتني تجارتي بانك" ، "دافغانستان بانك" در پيش روي عريضه نويسان  اكثراً

 مردان و زنان ساده دل را  با قصه پردازي هاي دروغين خود  افسون مي .  تمركز داشتند و وزارت عدليه"كابل

ها ترفند ديگر  اسرار  دستگاه قضائي داشتند ، و با ده  از اين و يا آن مامور دولت  دركردند  و با شناختي كه

  .ناگفته آنها را مي گرفتند و به خاد انتقال مي دادند 
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  : سپردن آن به پايواز  به زنداني وة داكتر زنداننسخه دواي تجويز شدسخني در مورد  -7

  

 . رسيد و مريضي ام در آن روز شدت بيشتر اختيار كرد پايوازي روزاتفاقاً  ،يك روز زمستان كه مريض بودم

 سرباز دوباره  ،وقتي لباس و لوازم بندي ام را بردند.  رساندم از خيرخانه به زندان پلچرخيبه مشكل زياد خود را 

 و چند "ي بيوتيكنت ا" وقتي ديدم.   كه توسط داكتر زندان براي توخي داده شده بود را آورد آمد و نسخه اي

  امروز  دوباره بياورم همين  با خود گفتم هر طوري كه باشد بايد دوا را، روي نسخه نوشته شده ي ديگرقلم دوا

 را پيش سرويس رساندم و بعد از آنكه در شهر رسيدم  از سرويس پائين شده به د از آنجا با تالش زياد خو.

بعد از آنكه اندكي حالم .  ام زياد  بود كه بر روي سرك مي نشستم  آنقدر سرفه . براه افتادم"جاده ميوند"صوب 

 اگر يك دواخانه ، .  به چند دواخانه  رفتم .راه خود ادامه مي دادمه باز زمين بلند شده  دو باره بهتر مي شد 

،  صاحب آن ه ها كه به آن مراجعه كردم  دواخانيكي از  سر انجام  . دو قلم دوا را داشت بقيه را نداشتندييك

 خواهر جان  شما اينجا پيش ":  وي گفت  . نسخه را برايش دادم  .  بامن سالم و عليك كرد.مرا  مي شناخت 

 اگر "  گفتم  ". بخاري بنشينيد من مي روم دوايي را كه در اينجا موجود نيست از دوا خانه ديگر مي آورم 

 دوا را برگشت و بعد از مدتي دوباره .دواخانه خارج شد  از  وي فوراً"زودترك بيايي كه من به زندان مي روم 

سر انجام به آن . وشتابان به جانب زندان  روان شدم . با سپاسگزاري فراوان ادويه را از وي گرفتم . باخود آورد 

 برادر جان من خيلي مريض هستم  دوا را آوردم لطف ":  عذر كرده  گفتم  مزدورنزد سرباز.  رسيدم ظلمت كده

 ممكن به فكر خواهر و يا بستگان خود - موده اينرا براي بندي ام برسان وقتي او ديد كه خيلي مريض هستم ن

 بدون گپ و سخن دوا را گرفته با آرامي وبه  .  براي  لحظه اي  عاطفه بشري در وجودش زنده شد- افتاده باشد

 منتظر  گذاشته بود،ايوازان رو به كاهش  شمار پ ،چون هوا  رو به تاريكي ميرفت. خود به داخل زندان برد 

خود را با عجله به . حتماً آنرا براي  توخي مي رساند ،  نسخه عاجل است با خود گفتمبرگشت آن سرباز نشدم 

 به ،از بس سردي هوا  سراپايم را كرخت ساخته بود.  به خانه رسيدم  دور و درازبعد از طي راه. سرويس رساندم 

  . كه بخاري گرم  است  گرديدم متوجه ، لباسم دود باالشدة زمانيكه از گوش.بخاري تكيه كردم 

 سنگين مشكالت زنده گي را بر ركساني كه فاميل دار بودند نسبت به كساني كه  به تنهائي كوله باوضع 

 ي كه من با آن دست و پنجه  نرم ميمشكالتهمين  ا پايوازان  باكثريت .   داشت تفاوت ، نددوش مي كشيد

  :  ، همواره اين سوال ذهنم را اذيت مي كند  با  يك جهان تأ سف.بودند مواجه شده كردم  به گونه اي ديگر 

كه استعمار روس و نوكران خلقي  را وزها و ماه ها و سال هاي پايوازي ر  تلخة خاطرتا كنون چرا « 

   ؟ نمي نمايند  كاغذ  ترسيمات بر روي صفحپرچمي و خادي آن بر آنان تحميل كرده بود ،

 ،بار ت دهشدشوار و تداعي آن روز هاي  نمي خواهند كه نيست به سببيمهم  عدم توجه به اين امرآيا

 گري از  ظلم و ء افشاو از همين خاطر به.  آنان را اذيت ننمايد  ؛ در اذهان شان آفرينهراس برانگيز و اندوه

 ، و يا كدام علت و نمي پردازند -ترين مزدوران روس  اين بي ننگ -  خلق و پرچم و خادباندستم و جنايات  

  .سبب ديگر در كار است كه من از درك آن تا كنون عاجزم 
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 و بر هر جدار آن  بند بند وجود  ما را مي بريداين مزدوران بي عار ،  و اهانت تيغ خشونتدر هنگامي كه 

 فرومايگان جنايتكار در خدمت تجاوز  زيادي  اين تعداد كه اكنون ؛مي آنرا تحمل كردنمك مي پاشيد ؛

  ؟  دريغ نمائيم اين وطن فروشان از بيان  جنايات و خيانت هاي امپرياليزم امريكا قرار گرفته اند ، چرا 

  

  ! پايـوازان همدرد و زجر كشيدة آن دوران سياه 

، كه بخش از ت و با تحمل زجر در هنگام نوشتن اين خاطرا ساختن اعصاب نا آرام با  - ولو -بيائيد  

خاين  باند آن  ظلم و استبداد ،جنايات ،  است  " دموكراتيك خلق "تاريخ  جنايات باند مزدور و وطن فروش

، خبرند جنايات آنها بابه آگاهي مردمي كه كم و بيش از   و ،به وطن و مردم را فراموش ناشدني بسازيم

چيزي اصالً   ، اندكه در كشور  مرتكب شدهروسي يران ج  اين اجناياتكه به يقين از ، نسل جوان همچنان 

  .  نمائيمءو دين خود را در برابر مردم و تاريخ كشور خود ادا ، ؛ بيفزائيم نمي دانند و يا كمتر مي دانند

  

  :يك هفته برف باري متواتر مشكالت ناشي از ويپايوازروز   -8

    

ل و كوه  و بام هاي شهر كابسرك ها و كوچه ها تمام  . پيهم مي باريددانه هاي برف.  ماه جدي بودآخر 

مي دانستم  .  رسيددر همان روز ها نوبت پايوازي زندان پلچرخي .  پوشيده از برف بود ...هاي اطراف خيرخانه و 

 و زمين  پر از خاك آن  در هنگام برف و كه راه پلچرخي و دشت آن  نسبت به ساير نواحي زياد تر برفگير است

موچي برده پير مرد موزه هايم را  پيش از همين سبب . ده به مردابي از الي و گل مبدل مي شود باران  نرم ش

 اگر ":  موچي گفت "  بر روي برف نيفتم  رابر و يا چرم سخت  را ميخ كن  تا موزه ام به كف "  :برايش گفتم

دانم   مي جان پدر" : مش گفت براي"ل موزه ات خراب مي شود كميخ كنم شات من اين چرم ها را بر كف موزه 

دفعتاً  " محبس پلچرخي ":  گفتم " كجا مي روي ":  گفت كاويكنجبا  " آن نباش لكر شكـو در فـر تـ مگ؛

پرسيد  باز هم .  "! بلي ":  گفتم ."  ؟ بندي داري": از من سوال كرد .  اندوه اي نمايان گرديد مرددر چهره پير 

با تأثر فراوان  و با احتياط از .   حلقه بستش  ا چشماندر اشك . "  استوهرم ش":   گفتم  ."؟  كي است ": 

پيرمرد رنجديده راز كشنده اش را برمال  " سال 16 ":  گفتم " چند سال حبس اشرا كشيدند ":  پرسيد من 

ميل او . يد ش فرو غلت ااشك " زنده و مرده اش گم است حال ه  تا ب را بردند جوانم پسر" : ساخته اظهار داشت

ش حكايت مي كرد ، با آنهم بيشتر  ا با آنكه قطرات اشك از نجابت و صداقت. كه اضافه تر سوال كند داشت 

با . كاوي نمايد كنجنگذاشتم كه در مورد من و شوهرم بيشتر . د كردم رگپ نزدم و با  احتياط با وي برخو

  گفتدلسوزي  موچي پير با "زه ام را تيار مي كني  چه وقت مو، مي روم ،پدر جان كار دارم "گفتم : ت يصميم

   . " دو ساعت بعد بيا و آنرا بگير ": 

  زيادي باريده  برف  . در پيش گرفتمبا بكس هاي سنگين راه دشوار زندان را  - مثل ساير روز ها  - فردا 

وباره به طرف خانه روان شدم  د. مثل هميشه لباس و لوازم را براي شوهرم فرستادم . جايي نيفتادم  در مگر؛بود 

چون هوا .  سرويس  نيامد  ،هر قدري كه انتظار سرويس را كشيديم.  بودند ي در رفت و برگشتپايوازان زياد. 
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 .   روان شديم "دو راهي پل" پاي پياده به جانب  .همه وارخطا و ناراحت شديمما   ،تر شده مي رفت تاريك

 افتادن و  در اينطرف و آنطرف  .افتادندبرزمين مي ،   برداشتند كه مييدمچند قهر بعد از شماري از پايوازان

كه پسرش را جالدان خادي  موچي  پير مرد از . من نيفتادمولي بيشتر به نظر مي رسيد ؛  پايوازان برخاستن

از . بود  آنجا هم موتر سرويس ن، در رسيديم "دوراهي پل"وقتي به . غياباً اظهار سپاس كردم ؛  كشته بودند

 انتظار سرويس بمانم به اگر بيش از اين م ،من فكر كرد.  ايستاده نمي كرد ؛ وليطرف شهر سرويس مي آمد 

 مي به موتر بعدي هم اطمينان ندارم  كه. وقتي يك موتر بيايد نفر زياد است ممكن  به موتر باال شده نتوانم 

همه ، پايوازان منتظر ،  شد  ه كه ايستاد" پل دوراهي"  در نزديك ،؟ يك موتر كه از طرف شهر آمد آيد و يا نه

 من هم دويدم و خود را به دروازه . شماري زيادي از آنان بر زمين خوردند  . آن هجوم بردند دروازةبه طرف

به ناچار دستم را به سرعت زياد  . شد حركت در  موتر ، بكس خود را به موتر انداختمهمينكه  .سرويس رساندم

. شدت تكان مي داد  تا من بيفتم ه  اين مرد بي غيرت پاي خود را ب.م ده از پاي يك نفر محكم گرفتدراز كر

 " !  او خليفه موتر وان اين زن از موتر مي افتد ايستاده كن": راكبين موتر همه در تشويش شده صدا كردند  

  به داخل موتر كشيدمخود را من .  كرد ايستادهوان متوجه خطري كه مرا تهديد مي كرد  شده فوراً موتر راموتر

از ند ، كساني كه عمل زشت او را ديد.  نثارش كردم سخن سخت ساخته چند مخاطب اين مرد بي احساس را و

ش را  ا واهللا راست":  شرمسارانه  چنين گفت اين انسان جبون.  او را مالمت نمودند   ومن حمايت كردند

وقتي ديد كه موتر بير و بار . ا با خود يكجا از موتر در حال رفتار نيندازد بخواهيد من ترسيدم كه اين خانم مر

 چون تنها م من از زندان آمدبي همت ":  گفتم  در جواب وي چنين."است و پايه دان كشال است چرا باال شد 

دم را به بناچار خو،  نمانم  تنها از ترس اينكه در همين دشت ،هستم و هوا تاريك شده و برف هم مي بارد

 مي ترسند  آنها وقتي شب شود ،كسي در خانه ندارم، در خانه تنها هستند م خرد سالاوالد دو  .خطر انداختم

بي نترول نتوانسته ك احساساتم را اين وضع دشوار و رقتبار و ترحم برانگيز آن چنان برمن اثر كرد كه "

  ،چشم و چهرهحركات سر و  با وند دم متأثر گردين موتر بعد از شنيدن سخنانيراكب . به گريه افتادماختيار 

   . به اين دولت مزدور نفرين فرستادند

به تشويش افتادم كه اگر اين سرويس دوباره به طرف ، وقتي سرويس به آخرين ايستگاه  نزديك مي شد 

 تنها بمانم  "يدو راه" ة شهر نرود و من تا منطقجانب و يا اگر كسي از آنجا به م ،شهر حركت نكند چطور  كن

 برادر جان آيا  سرويس تان ":  پرسيدم "نگران سرويس" از  . از همين سبب بسيار نا آرام  شدم .چه خواهد شد

 از يكي دو ايستگاه پائينتر از سرپل به  از زندان آمده بودند و چند تني كه"طرف شهر خواهد رفت ؟ ه دوباره ب

نمي  اواهر بي غم باش ما هم دوباره طرف شهر مي رويم  شما تنه خ":  گفتند ، چنين موتر باال شده بودند 

 راكبين .توقف كرد رسيد ، وقتي  سرويس به آخرين ايستگاه .  اندكي آرام شدم   از شنيدن سخنان اينها" مانيد

ادي شماري زي ،وقتي به سر پل رسيديم .  به موتر باال شدند ايستگاه آنچند نفر محدود از، از آن پائين شدند 

هر رو ، با ه ب. راكبين در موتر بسيار زياد شده بودند  . بردند  هجومآن به جانب كه منتظر موترسرويس بودند

 هوا كه رو به تاريكي . بجه شب را نشان مي داد 9 ساعت . به خانه رسيدم  سر انجام  همان مشكالت هميشگي

ما كه از اهالي پنجشير بود و همديگر را خواهر  ةهمسايخانم  .دچار ترس شده بودند  اوالد ها گذاشته بود ،
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اين زن مهربان و دلسوز كه متوجه نيامدن من شده بود ، . خوانده بوديم ، زني بود بسيار باغيرت و با شهامت 

 كه احساس تنهائي  دخترش را نزد آنها فرستاده بودبراي اينكه  دختر و پسرم در خانه تنها نمانند و نترسند ،

   .نگردند دچار تشويش نم  از دير  آمدنننمايند و 

  

  :ارات در زندان پلچرخي و برخورد ضد انساني با پايوازان حض ا- 9
  

 زماني كه .  قرارداده بودند " 1 درجهاراتحضا "  را درچنبر زندان پلچرخي طوالنيباز هم براي مدتي

 اين بار او را هم ،يدن پدرش نبرده بودم پايوازي به دة به خاطري كه پسرم را در چند دفع، رات پايان يافت احضا

يك فقط  ": گفت ظف ومصاحب منصب .  بعد از انتظار زياد نوبت به ما رسيد  ،وقتي آنجا رسيديم. با خود بردم 

 مدتي زيادي مي شود كه اوالد هايش را نديده  شوهرم":  گفتم  ."كه به داخل برود نفر را اجازه مي دهيم 

اجازه مي دهيم   چيزي مهمي نيست همين كه به يك نفر": در جوابم چنين گفت ور اين مزد  ."  ... است

سامان و لوازم را پسرم  به تنهائي برده نمي  ": گفتم با لحن آرام  ."خوش باشيد ياخودت برو و يا پسرت برود 

ين وطن فروش خادي ا ."  ...تواند  و براي خودم نيز به تنهائي انتقال اين بكس و مواد آورده شده مشكل است

 او را تيله نموده هروي سينه پسرم گذاشتش را كه  آلوده به خون  زندانيان بود بر  اانگشتان  و عصبي شددفعتاً 

 پسرم  ."مگر من بچه كبير توخي را نمي گذارم كه برود ،  قرار باشد كه همه مردم بروند ": گفت 

 تر ازآن جا دوركمي  هش را گرفت ا دستبا شتاب   .دمشت هاي خود را محكم كرد مي خواست بر او حمله كن

 اگر او را يك مشت مي زدي فوري مي گفت كه به فورم و نشانم دست انداخته و پسرم ":  برايش  گفتم م وبرد

 همين جا بنشين تا ببينم اگر خواهرت را  ، به همين بهانه ترا به داخل زندان مي بردند.توهين كرده است  مرا

 بعداً نزد صاحب . "  مي روم  تنهاد آنرا با خود مي برم و اگر نگذاشتند آنرا نزدت مي آورم و خودماجازه دادن

  پسرم را نمي برم دخترم " :  گفتمبا هيجان . "  يك نفر اجازه دارد كه برود" : گفت نيز منصب  ديگر رفتم او 

گذشتيم  ما هر دو از بند اول زندان  ." ! برويد ":   او بعد از خميازه كشيدن و فكر كردن گفت ." را اجازه بدهيد

 اين بي ناموس نزد پسرم برود و چيزي بگويد او حوصله نكند و با  كه نشود"خطور كرد  به فكرم در يك لحظه .

 را پيش دخترم ماندم و م دست داشته كاال و لواز. " داخل زندان ببرنده  او را ب .درگير شود صاحب منصب آن 

بدون درنگ   آنگاه . "   بگو منتظر مادرم هستم، اگر پرسيدند كه چرا نمي روي  ! اينجا حركت نكني از":  گفتم

 . "  تو چرا يك بار مي روي  و باز بر مي كردي  ساعت تيري ميكني": و گفت ممانعت كرد  سرباز .روان شدم 

 نزد  پسرم . مرا اجازه داد وي " دهمكليد را فراموش كرده ام كه براي پسرم ب ":  گفتم ش با ماليمت ادر جواب

خواهرت  را  در آنجا تنها  ،  تا پيش موتر به سرعت خودت را برسان ":   كليد را برايش دادم و گفتمهرفت

 آنگاه من به داخل زندان  ، هر وقت كه در سرك رسيدي . من از اينجا مي بينمت. است  دلم نا آرام  ،گذاشته ام

.  به آن باال شد و رفت  بود ، موتري در حال حركت اتفاقاً . خود را به سرك رساندت به سرعپسرم .  "مي روم 

بعد از .  با پريشاني  در انتظارم است زحل دخترمديدم .   با دلواپسي عجيبي برگشتم.قدري خاطرم جمع گرديد 

 چرا ":  پرسيد  ،وقتي شوهرم ما هر دو را ديد.  مالقات نصيب ما گرديد طي مراحل بسيار خسته كن چانس
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از برخورد آن .  " در مالقاتي آينده حتماً او را با خود مي آورم .  امتحان داشت":  گفتم "پسرم را نياوردي ؟ 

طرف خانه روان ه بعد از ختم مالقات ب. صاحب منصب وجدان فروخته  چيزي به وي نگفتم كه پريشان  نشود 

 زيرا اينقدر راه طوالني را  ؛ پسرم  دچار پريشاني شديدي شده بودم به خاطر .مي تا اينكه  به خانه رسيد ،ميشد

    ◙ .بسيار خوشحال شدم   ، وقتي او را ديدم كه به خانه هست .هيچگاهي به تنهايي طي نكرده بود

  

  

  

  

  

  

                                                                       ادامه دارد


