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 :  حركت به  سوي دوزخي كه سوسيال امپرياليزم شوروي برآن حكمروائي مي كرد -10

  
كاروان موتر هاي جيپ كه بي سر و صدا و به . م موتر جيپ روسي به طرف جنوب در تعجب شداز پيچيدن 

. آهستگي حركت مي كردند ، عرض چهار سركي را كه از  شرق خيرخانه آغاز  و به غرب آن منتهي مي شد ، طي كردند 
با توقف قطار جيپ ها متوجه شدم كه دراين سرك خانة رفيق . آن گاه به سمت دست راست رخ  به غرب ، توقف كردند

ناجيه بهمن را كه قبالً گرفتار . رفيق سرور برادر رفيق بهمن كه هيچگاه در خانه خودش نمي بود . يت داردبهمن موقع
كرده بودند ، پس چرا قطار جيپ ها در اين جا توقف كرده ؟  آنان به اين خانه هم يورش بردند ، و همه جاي خانه را زير 

 كه هم حلقة ما بود ؛ -تي تيم تالشي متوجه شده بودند كه رفيق سرور بعد از مد. و رو كردند تا رفيق سرور را پيدا كنند 
بعداً  به جاي . در دورة خلقي هاي آدمكش مدتي چند ماه مخفيگاه رفيق سرور در خانة ما بود . در خانه حضور نداشت 

در آن .  كرده بودند اينها روي احتماالت حساب . اين رفيق هميشه ، محل اختفايش را تغيير مي داد . ديگر مخفي شد 
  .شب فكر مي كردند ، شايد در خانة خودش آمده باشد 

آن گاه به طرف شمال خيرخانه  در . حال ، جيپ ها ، گشتي زدند و دو باره راه آمده را بارديگر پيمودند  در هر
چيدند ؟ بيدرنگ در اينها چرا به آن طرف پي. حيران شده با خود گفتم ، راه خاد به طرف شما ل نيست . حركت شدند 

سر انجام به آن خانه هم رسيدند . شايد  به خانة رفيق  فاروق غــرزي هم حلــقة ديگر ما هــم بروند : ذهنم خطور كرد 
همانطوري كه خانة ما و خانة رفيق بهمن را در محاصره قرار دادند ؛ به همين نهج خانة رفيق غرزي را هم در محاصره . 

جيپ ها دوباره به حركت در آمده  به راه دشت خيرخانه .  تيم تالشي با خشم از آن خانه برآمدند بعد از مدتي. گرفتند 
باز هم سؤالي در ذهنم خطور كرد كه اينها اگر در مورد حلقة . شد ؛ روان شدند مي » قلعة فتح اهللا خان« كه منتهي به  

بعد ها معلوم شد كه نخستين . طرف خانة رفيق فتاح نرفتند ما معلومات دارند ويا سرنخ هائي به دست آورده اند ، چرا به 
 كه در يكي از  موتر هاي جيپ نشسته ق  انجنير فتاح ودود بودــ رفي ،فردي را كه در همين شب  دستگير كرده بودند

   .  بود
شرق كابل بار  آسمان . باز هم راه زوال درپيش گرفت - بنا برخصلت نكبتبار و نا پايدارش -شب سياه و دهشتبار 

شفق نيم رنگ نقره گون صبحگاهي از باالي كوه هاي صافي . ديگر شاهد گريز تدريجي سياهي آن  شب  هول انگيز  بود 
 اش را باز هم  گسترده تر و گسترده تر مي ساخت ، و  به كابل و  تنگ غارو  به شتاب  به سپيدي مي گرائيد ، و دامنه

  .فرين طلوع خورشيد هستي ساز صبح روش را مي داد اشغال شده ؛ نويد روشنائي اميد آ

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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قطار جيپ هاي خاد راه شان را به طرف دشت كوچك خير خانه كه قسمت آن به سرك  قلعة فتح اهللا خان منتهي 
چشمان ملتهب و جست و جو گر من ، سرك ها ، درختان و سحر خيزاني را كه از براي . مي شد ؛ انتخاب كرده بودند 

 پي كسب و كارشان شان روان بودند ، با اشتياق مي پائيد ، همة زيبائي هاي شهر زادگاهم را مي بوئيدم و با لقمه اي نان 
براي ( چشم لمس كرده مي بوسيدم ؛ زيرا من با شهري كه در آن چشم به دنيا گشوده بودم ، در حال ترك كردنش 

طي چهل سال اقامت در و كوچه هاي شهر زيباي خودم را سرك و بازار . بودم ) و شايد هم براي هميشه مدتهاي نامعلوم 
روز هائي زيادي از عمرم را با رفيق هاي همدل و هم آرمان و هم پيمانم ، در اين مسيرها رفته .  به خوبي مي شناختم آن

  .تمام خاطرات وعبور از اين سرك ها به يكبارگي در ذهنم هجوم آوردند . و دوباره آمده بوديم 
زماني دنبال ساير جيپ هاي خاد ، سرك هاي پر پيچ قلعة فتح اهللا خان را پيمود ، و از سركي كه جيب ما به 
را » حاجي يعقوب«، هم گذشت و چهار راهي در بخش شمال غربي آن موقعيت داشت »  شهر غلغله« رستورانت معروف 

 اي كه سفارت ايران در آن  چند سرك بعد ، به سمت جاده. را پشت سر گذاشت » سينما پارك « هم طي كرده 
جائي كه دسايس و توطئه هاي ضد  ( موقعيت داشت ، پيچيده پيش رفت و داخل سرك باريك كه به قصر صدارت

  و خاندان نادر غدارزاران پليدي ديگر را در دروه هاي وهقرون اوسطائي انساني ؛ تحقيق و شكنجه هاي وحشيانة كرامت
سه سرك كم طول و عرض را هم پيمود ، و در برابر يك  آن گاه  دو و يا.  دور زد  ؛د  منتهي مي ش) خلقي ها شاهد بود
  ... ) . خاطرم محو گرديده  شكل و شمايل  بيروني تعمير كامالً از صفحة( تعمير  توقف كرد 

)  داشت اين جيپ مانند ساير جيپ هاي تيم گرفتاري دو دروازه( لطيف شريفي دروازة جيپ را باز نموده پائين شد 
وي و نفر دومي  كه طرف راستم نشسته بودند ، . چوكي جيپ را خادئي كه متصل به دروازه نشسته بود ، خم كرد . 

سر . از جيپ پائين شدم . » ! پائين شو « : پائين شدند ؛ آن گاه درايور كه هنوز به داخل جيپ نشسته بود ، به من گفت 
ك به دستهايت الچ« : نشان مي داد ، چنين گفت » دموكراتيك«را پابند اصول به اصطالح تيم جالدان مزدور كه خودش 

حيرت زده به طرفش نگاه كردم و جوابي نداشتم كه . »  دستت را  الچك مي زنم نزدم ، اگر كوچكترين حركتي كني
  .» ! بريم « : آن گاه در پهلــويم قــرار گرفته گفت . » بيـا « : گفت . بدهم 

  دامه داردا  
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   )6قسمت  ( توضيحات

  
توخي وضع رواني اش را درآن شب ظلمتبار و توفاني در سرودة  ذيل اين چنين همسر و همرزم  دليرم رحيمه  ]  الف [ 

  :به تصوير كشيده است 
  
                  [ * ]              د به آزاديـامي

-----------  

    آن زمـانةدر ژرفـاي كوره راه آتش گرفـت
  وخته بودـتر هم سـمن ، خاكسـكز تهاجم آتش دش

  ورمـ كشبـقلة در مجمر گداخت
  چكـمه پوشـان مـزدور ،

  .  هر خـانه را  زنجـير شكـسته بـود  درِ
  در وادي هاي پر نشيـب و فـراز زادگـاهم

           هر زنده جان فتاده بودة  پيكر آتش گرفت
  ***  

  تزا ، ـبِ وحشـآن نيمه  ش
  ودـوده بـ رب" گرگان خونين دهن"كه 

  نگر و يــاورمـرزم و همسـهمسر و هم
      سته ، نشسته بر خاكـب ، كه مني شكـ شآن

  ه امـوي خشك كوچـپا نهاده بودم در ج
  مِ  بي جانِ منـ  جسة وزندـدر انجماد س

  هر در و ديوار ،  و هر خشت و گلِ كوچه 
  .     يكجا با من گريسته  بود 
                              ***   

              ه هاي ديـر پـا   ـآن شب ، در تسلسل لحظ
  .سوي كشورم خزيده بود ه كه ب تي ـدگي ام واژگونِ دسـشد زن

  از يأس و درد بي كسي ، زپـا فتـادم
  زانـو زدم بـر زميـن ، 

  چون ابـر سـيه ،  از هيـبت طوفـان انـدوه 
  ...  .زار زار گريستم ، گريستم 
  اكتـراب  و سـدر ظلمت آن شبِ  پر اضط
   بودنـد ،ماه و سـتارگان خفــته

   در بسـتر ابـر هاي طوفـانـزا                                         
 ***  
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  در آن نيـمه شـبِ وحشتبار ،كه طوفـان شده بود برپـا

  من غـرق در اضـطراب ، 
  .من تنهـاي تنهــا 

      تعمار خورده بودـوشيي اسـهر خمـهـر در و دروازه ، مه ب
  )چون عنكـبوت  كبود  (آن شب كه خوف و هراس ،

  .به تـار و پـود وجـودم دويـده بود 
    !م ، دراز نشـد اتي ،  از براي  تسلي ـ هيـچ دس

  ي داشـتند ، نه آوائيئدستها همه خمـوش ، نه صدا
   ، "دست بند " به هر دستي ، 
  تادگان  ، ـتانِ  گيرافـو ز  زخم ِ دس

 يد به گـوش ـخون مي رسريزش چك چك     .           
 ***  

      سـياه ، كه نا اميدي آميخـته بود با هـراس ة در آن هنگامـ
  سـان گرگـان گرسـنه ، ه هر دو  ب

  از براي دريـدنـم زوزه داشـتند ،
      بيكـران را ه  انـدوةو  آن پشــتوار

  داد  دو كـتف خم گشـته ام ، مي كاشـتندـبرامت
  ـه داشـتندهمسايگانِ چارسـوي خـانه ام ، گري

  آن شب كه  غبار قير انـدود  تنـهائي ،  
  .                                  نشـسـته بود بر بام و در و ديـوارِ  خانـه ام  

***  
  خونين شفـق   ة   درآن سـپيده دم كه دشـن

  شـب ،  ة  مي دريـد خرگـاه تيـر
   :-  به چشم خويش -ديدم من 

  )  .                  چون چشـم ِ من ( د  چشم سـحر گـريـه مي كـن
 ***  

  ه هاي  آن شـب دهشـتبار ،                            ـدر پايـان لحظ
  كه طلـوع خورشـيد داشت رنگ دگـر،

  كيـوان وكهكـشان ، هـم  زميـن و هم  زمــان
 .            پر ماجراي زندگيم  تند حكايت زآغازين روزِـمي گف

 ***  
  زنـي بودم ، تنـهاي تنـها                              من 

  تي نبود كه گيرد دست منـهيـچ دس
   با همه داغ و با همه درد 

  كه تنـيده بـود در تـار و پـود وجـودم
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  انديشيدم به كوره راه خطير وغبار اندود ، 
    كه نورديدنش  را ، برمن اجبار كرده بودند

  دـامية بامشعل رخشند
  )د به آزادي ـامي ( 

  چ و تابشـپيمودم راهي كه  در هر پي
  .   زوزه داشتند " گرگان خونين دهن"

 * * * *                     
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