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 رنج های مقدس

 تو خو نشکستی ، من حاال پاش پاشت می کنم

 

رو  و لند شدبشعبه از جا  آمر   دفتر شدم وقتی داخل  . ردب  زندان  استخبارات )خاد(شعبۀ مرا به سرباز 

مقدمه و هیچ  دون  بنرم در کار نیست.  که برخورد   دانستمچهرۀ درهم کشیده اش از  .رویم ایستادر ب

می آوری و در تشناب ها می اندازی."  با خودتفریح از بیرون سنگ ها را  تو هنگام  :" گفت جوییرس پ  

 ندانیز ابالغ   ۀروی پارچبه راحتی محکمۀ اختصاصی انقالبی داشت که قاضی  این اتهام شباهت به حکم  

مادۀ . . . بند . .  به اثر جرمی که مرتکب شده ای ، بر اساس   می نوشت: "تو . . . ولد . . . گونهاین 

  می باشی."محکوم یعنی اعدام فقرۀ . . . به اشد مجازات 

 ستداللیاکدام چه زبانی و نمی دانستم با . ه بوددادبالتکلیفی قرار  در حالت  مرا زندان "خاد"  برچسپ آمر  

پارۀ  ن  ابه چشمخیره خیره ماندم و به ناچار ساکت به دفاع بر خیزم. و بی بنیاد نا روا  این تهمت   برضد  

که عدالت  در مقامیولی  ، موج می زدو پرخاش  فریاد دریایی ازخاموشی این  متن  در آمر نگاه کردم. 

از من شاید آمر  ؟می کندچه دردی را دوا و انصاف را زنده در گور کرده باشند ، فریاد و اعتراض 

ه بناکردۀ خود اعتراف کنم.  به گناه   یا هم می خواست ، عذر و زاری و یا توبه و استغفار داشت انتظار  

چه  هرمام تمیرغضب تیز تر شده رفت و با گستاخی  خشم   دیدم آتش   ساکت بمانم.ست ا دل گفتم بهتر آن

ی بآمر کاسۀ صبرم را لبریز کرد.  رکیک   و الفاظ   شایستنا  . تهمت  تحویلم داد، آمد بر گشادش از دهن  

 شخرتمس از او پرسیدم: " تو مکتب خوانده ای؟" آمرگمان کرد قصد  بی پروا قفل دهنم باز شد و اختیار 

 خونسردانهاز جا تکان نخوردم و من . کوبیدرا دارم. از کوره در رفت و سیلی های محکمی بر صورتم 

پمپ را  آن می گفتی. ن گرفتپندید شرگ های گردنخشم و عتاب او بیشتر شد. سوالم را تکرار کردم. 

می  رنبهغ  آسمان  مانند  . و عتابش بیشتر صدایش بلند و بلند تر شده رفتاز خشم می لرزید. . اند کرده

ستمال د، پس از آن از زبانش خارج کرد. رکیک  چند تا فحش   پیهمکم مانده بود زنده قورتم کند. غرید. 

 کف آلودش را پاک کند ، گند   خیال می کرد وقتی دهان  مالید.  شهاروی لببیرون کشید و  شرا از جیب

اکت و ادای با جمع و جور کرد و قدری خود را لحظه ای پس ،  !می روددشنام های او نیز از بین 

م :" بسیار ش ببرم؟" گفتدرس و تعلیم مه میتانم این مسئولیته پی خاصی گفت:" تو لوده اگه نباشی بدون  

حاجت می کنی ، سنگ و  اخی که در آن رفع  خوب. گاهی شده که معلمی برای تو گفته باشد ، سور

ادامه دادم:" ببین من یک معلمم  شنیر فهم کردهنوز به مطلب نرسیده بود. برای ش   دژخیملوخ بریز؟" ک

 متکبرانهو  را بریدبعدی را بر زبان نیاورده بودم که صحبتم  و کمی سواد هم دارم. " هنوز جمالت  

 کرده عادت دیگری هر مستبد   مانند   ،کوچک  فرعون  دیدم گفت:" بس کو دیگه! تو به من گپ یاد نته." 

 ، از دعوا گذشتم. محروم سازد زدنگپ خود بگوید و دیگران را از 

به سرباز دستور داد که مرا به اتاق شماره . . . ببرد. هنوز از دفتر بیرون نشده بودم که خود را آمر 

تو م نسیم! معل:" گفت  تهدید کنانسرتا پایم را از نظر گذشتاند و با حالتی ساختگی  .کردبه من نزدیک 

  خو نشکستی ، مه حاال پاش پاشت می کنم."

دیم وقتی ما داخل شبود. کرده زندانیان فضای اتاق را پ ر  قیل  قال و  کرد. ام جدید همراهی تا اتاق   سرباز

نوعی نیامد.  امهیچ کسی به پذیرایی به یکبارگی همه خاموش شدند و چشم ها را به من دوختند. ، 

. مودنشهرتم را پرسید و درج لست اتاق با بی اعتنایی باشی . جای گرفتدرونم در  نا امیدی احساس  
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به من گفت :" اینجه جایت اس . آرام  و چپرکتی را در گوشه ترین و تاریک ترین نقطۀ اتاق خالی کرد

 خود بشین و با کسی داد و طلب نداشته باش."  ک  در جای

ا اندکی ت نور  نبود.  کسیرفت و آمد  داشت. گوشه ای که محل   قراراتاق زاویه(  ) کنج  من در  چپرکت  

 . ندچراغ ها می گردید نور   چپرکت های باالیی مانع رسیدن   .بسترم می رسید

 هپیوستزندان  قفس های کالن  در چیزی که فضای اتاق پیچیدن گرفت.  درهیاهوی زندانیان دوباره 

ا بجهنمی "خاد" فکر کردم که  به نیرنگ های سازمان  نشستم.  اندوهگین خود روی بستر  است. جاری 

یاوه گویی . ردرا خورد و خمیر می کدست بستۀ خود  مخالفان  اخالقی  و غیر  انسانی  شیوه های غیر  

 زندانی سیاسی شما را به عنوان  ما :" گفت محکمۀ ما در جریان یادم آمد که اختصاصی انقالبی  ارنوال  څ

اگر اینطور است ، برای چه  کنان گفتند:"اعتراض  سامایی های زندانی" در همان زمان  نمی شناسیم.

 سیاسی کردید؟" های از ما سوالدر جریان  تحقیق 

را متهم به او و  کردانکار می را سیاسی او  ، شخصیت   یک زندانی مقام   آوردن   پائین"خاد" برای 

 میمنشأ مسخره  پالیسی   یناز همنیز  "تشناب ها بند کردن  " اتهام   .شرم آوری می نمودارتکاب اعمال 

تراشۀ نجار  زندانی شدنم دزدیدن   علت  ، بل نرزمیده ام  آزادی وطن و مردمم  بخاطر  که گویا من  گرفت

 !بوده است "قماشۀ بزاز"و 

به  ، شتاستفادۀ صد ها زندانی را ندا گنجایش  که سه یا چهار تشناب  می دانستندزندانیان این را همه 

 های هآب آنقدر ضعیف بود که در طبق خیرۀ آب هم نداشتند. فشار  ذویژه آنکه تشناب ها سیستم فلش و 

با یک آفتابه آب هم مشکل تشناب را حل کند و هم  که. زندانی مجبور بود نمی رسیدبالک  دوم و سوم  

د. رسوایی به بار می آوربند می شد و  اکثرا  تشناب ها  اسفناکی با آن وضو بگیرد. در چنین وضعیت  

  زندانی می گردید. خود   پیش از همه دامنگیر  بندش تشناب  مشکل  

 نداشته باشد. عذاب تشناب سینهدر  پ ر دردی  داستان  تشناب  مشکل   که از بابت   نیستای هیچ زندانی 

 ندچاین مدعا  نبوده است. برای اثبات   "خاد" شکنجۀ مستنطقین   پلچرخی کمتر از درد   زندان   در درون  

مشت نمونۀ  به عنوان  را و جناب داکتر حبیب انصاری یع فآقای ش زندان   جمله ای از کتاب خاطرات  

 تا سیه روی شود هر که در او غش باشد: نقل می کنمخروار 

 ظروف لباس و شستن   جان ، شستن   برای شستن   - نفر یک تشناب وجود دارد ۰۵۲تا  ۰۲۲"برای هر 

روز  و آنقدر کوچک است که یک نفر به درستی در آن جا نمی شود. و بد تر اینکه از طرف   –

جان و کاال وجود ندارد ، بلکه به استثنای  دوم و سوم نه تنها که آب برای شستن   بخصوص در منازل  

 شب ذخیره می کنیم ، آبی برای نوشیدن هم وجود ندارد. . . . رفع   چهار پنج سطل آب که از طرف  

هر منزل )در بالک دوم( که در آن در  دهلیز   حاجت چه مشکل اساسی می شود. می دانید؟ برای نصف  

چهار الی شش تشناب رفع حاجت تخصیص یافته. . . . .یعنی  یک هزار زندانی زندگی دارد تقریبا   حدود  

همین تعداد اسیری که از وضع غیر صحی غذایی به یک اسهال همیشگی دچار اند در هر شبانه روز 

و همین پنج دقیقه را هم به بهانۀ اینکه هیئت آمده یا اینکه زد و خورد  رفع حاجت دارند پنج دقیقه امتیاز  

و آنگاه زندانیانی که اسهال اند در یک گوشۀ اطاق تشریف برده به خریطه های  است ، قطع می کنند.

رفع حاجت را محول می کنند . و آنگاه اتاق می ماند و گند غایطه و اعادۀ کرامت  ۀپالستیکی وظیف

 انسانی! . . . شام همان روز وعده عملی شد! مثال  اگر قبال  شش تشناب برای رفع حاجت بود ، شام  

یعنی این وحشی روز دو تشناب دیگر را هم بسته کرده ، چهار تشناب برای رفع حاجت می ماند!  همان

 -.") پنجال های خونینزیاد تر ما را رنج می دهد تا بر آن بیافزایند یها سروی می کردند که چه مشکالت

 (۰۰و  ۰۲ – ۹صفحات  -شفیع 
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" در طبقۀ سومی که ما محبوس بودیم ، صرف دو تشناب وجود داشت که برای رفع حاجت ، جان 

زندانی عقب تشناب  ۰۲ – ۰۲شستن ، وضو و آب نوشیدنی از آن استفاده به عمل می آمد. همه وقته 

ها صف کشیده انتظار می بردند ، پای روی پای می مالیدند ، شکم را می فشردند ، بعضا  تاب نمی 

ادرار بترکد ، مجبورا  در خریطه های پالستیکی رفع  آوردند ، نزدیک می شد مثانۀ شان از شدت  

ضرورت نموده خریطه های مملو از ادرار را از کلکین ها بیرون پرتاب می کردند." ) پایداری در 

 (۶۰ – صفحۀ -داکتر حبیب انصاری  :نویسنده  –شکنج 

رش ادامه کادوباره به و  کرد مقرآن بود. نیم نگاهی به سوی تالوت   سرگرم  پیر مردی در پهلوی چپرکتم  

نیایش پایان وقتی به سوی آسمان بلند نمود.  دعا قرآن خوان تالوت را تمام کرد و دست   پیر مرد   داد.

 ت:گفانه ماجرا پرسید و جرئتمند من گشتاند و با محبت دست داد. از جریان   رخش را به طرف   ،یافت 

باورم شد  .متیافتسلی  کمیاین جملۀ دلسوزانه  با شنیدن  ته . انشاهللا ." خدا جزایشانه می ،" بچیم صبر کو

 کشچپرکت  را از زیر  شاریده کاغذی  کارتن  محترم  دارد. پیر مرد   اندکی ان  ظالمانه طرفدار که عمل  

چای را به دستم داد و معذرت کنان گفت: "  بیرون کشید. گیالس  چای را  آن ترموز   و از داخل   کرد

مهربان اولین کسی بود که در چنین موقعیتی بر  شیرینی هم ندارم." این مرد   ، نیس داغببخشی که چای 

یمار بزندان  و شرایط دشوار   پیری به دلیل  شده رفت. او  نزدیکمن احسان کرد. مناسبات من و پیرمرد 

. قروانۀ او را می آوردم. کاسه و گیالس کمک کنماخالقی خود دانستم که او را  وظیفۀناتوان شده بود. و 

 ۀ شریفهکعب به زیارت   می گفت ،او انجام می دادم. او  برایاز این دست او را می شستم و خدماتی 

خوش برخورد ، مهربان و با خدا ،  ی بودانسانحاجی  .می باشداز باشندگان کوهدامن شمالی  ورفته 

 پیری به خاطر   از خدای خود شکر گزارم که در این پس  :" بار ها این سخن را تکرار می کرد . نترس

وطن و ایمانم به بندی خانۀ کافران افتادم . هرکس که یک شب را در اینجا تیر کند ، پروردگار تمام 

 "گناهانش را می بخشد. 

صبح از من ساخته نبود.  برپایی نماز  از اینرو  ، شب ها خوابم نمی بردباالثر  شکنجه های متوالی 

وبه س   حاجی صاحب از این تنبلی خوشش نمی آمد و می گفت:" معلم جان! دیگه عیب نداری ، فقط نماز  

 قضا می کنی." ( صبح را )

می گفت تحصیالت عالی دارد و در خارج زندگی می کند. زمانی  می خوابید.دیگری  مرد  ور تر دکمی 

 ندام  ا ،گندمگون  ۀچهرو سرنوشتش تا زندان رسیده است.  ندشده دستگیرش کردافغانستان  که داخل  

عجیب و  . رفتار و عادات  آمدبه نظر می ناقرار  وشخص وسواسی . داشت یباریک و الغر نسبتا  

سخنان بی ربط و برهم درهمی از زبانش شنیده می شد. . می مانستمالیخولیایی به یک  غریبی داشت.

بسیاری اوقات دست و روی ناشسته تالوت می کرد.  نراه رفترفت و هنگام گمی به دستش را قرآن 

قسمت های پائینی اوراق  -هنگام ورق برگردانی  -انگشت های دستش  تماس  قرآن می خواند. در اثر  

ه آیتی ک" .کنممی این آیت قرآن تحقیق  اسرار  خودش به من گفت:" روی . ندشاریده بودکریم قرآن 

نوره کمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه  واالرض مثل   موت  ورالس  ن   هللا  او بود اینست:  منظور نظر  

 سورۀ نور()الخ. . . . زیتونه ال شرقیه و ال غربیه الزجاجه کانها کوکب دری یوقد من شجره مبرکه

دوم  بالک  کالن  شده رفت. قفس های  عادی آرام آرامرابطه ام با زندانی ها محدود بود ، اما  چند روزی

پ ر و خالی می شد. نفر می بردند و نفر می  مانند دولۀ ارهد که زندانی ها آنرا پنجره می نامیدند ، 

از دیدن  بود.پنجشیری مت هللا ظ، معلم وحید پغمانی و حاجی ع ندآوردند. از کسانی که تازه به ما پیوست

ۀ پنجر قبال  در انسان  شریف و نجیبنگ در آغوش کشیدم. با این دو را ت هر دوآنها شادمانه خندیدم و 

 دیگری آشنایی داشتم.
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م نجاتتنگی های زندان دلبا آن ها تا اندازه ای از  تماسها بلد شدم.  اتاقی آهسته آهسته با تعدادی از هم

 -در زندان آنهم  -یک چنین کتاب  داشتن   .ایفا کرد مهمینقش  زمینهاین شیرازی در  حافظ   داد. دیوان  

تقاضای  بنا بهحافظ را می خواندم و  های زلغ. برای هم سلول ها به حساب می آمدیر ساک در حکم  

 ار  کنبا موهای دراز و پاچه های برزده ، دین محمد جوان قد بلند ، سیاه چرده می گرفتم. حافظ  فال   شان

چپرکتم می ایستاد . دست هایش را دور سرش حلقه می کرد و شخی خود را می کشید. می پرسیدم :" 

داشتی؟" جواب می داد:" بادار ، دلم به ترقیدن رسیده ، اگه زحمت  امر و فرمایشیدین محمد جان ! 

غزل می  دو سهبرایش می نشست. آرام بریم بخان." در گوشۀ چپرکت  حافظه   نمیشه چند تا غزل  

ای شعر ها سودای وهللا که  می گفت:" معلم جان ! خدا به عمرت برکت پرته. مندانه خواندم. رضائیت

هجده نزده ساله ای بود از کمری کابل. می گفت اجداد ما کشمیری  روح هللا جوان  " .کشیددلمه بیرون 

با و همکاری عضویت  ام  به اته کهپولداری  مرد  ملک حسین ساده دل و خوش قلبی بود.  اند. جوان  

 از دروغ پایه بگیرد.ی ما او سبب شد که دوستخوب  عادات و خصال   اسالمی زندانی شده بود. حرکت  

زندانی های فقیر را پنهانی کمک می کرد. بیاد دارم  پ ر سخاوت داشت. دست  بدش می آمد.  چاپلوسیو 

 . . . بابه  )مراد خانی(بدل بوت های رابریکرد و در  . . .بابه که بوت های خود را کشید و به پای 

هزاره  که موی سپیدان   رسیدهگفت:"  از خانه به من خبر با خرسندی را پوشید. روزی نزدم آمد و 

آن از اعدام نجات خواهم  در غیر   ،شاید خالص شوم کشتمند رفته اند. علی سلطان نجاتم نزد   بخاطر  

اشتند د گرم سالم و علیک  کسان دیگری که با من  .را اعدام کردند. او ت." با دریغ که او نجات نیافتفیا

ی داوعبدالحی حاجی  واینها بودند: قاضی مولوی زاده از پنجشیر ، تاج محمد و دولت میر از پنجشیر 

مدتی  نیز ړحسن کاکمحمد رستار تره کی و عثمان پوهنتون کابل بنام های  دو تن ار استادان   .از قندهار

 د استاد روستار تره کی روزی از آنجا شروع شد که آنها . آشنایی من با سپری کردندرا در این اتاق 

 ریختم. آب را می شست. من آفتابۀ آب را گرفتم و بر سرش  سرشر تشناب مو های 

نام داشت ، نیز در اتاق با ما زندانی بودند.  گور سنن  م  که یکی از آنها  افغان ک  س  پسر بچۀ  سه همچنان

ی سرک روکباب فروشی  ما و کسب و کار  کردیم کابل زندگی می  گفتند که در ناحیۀ کارتۀ پروان   یم

از زندانی های  چند تنند. امتعلق به خانواده های فقیر آنها که  فهمیده می شداز سر و وضع شان بود. 

 گناه و حضور شان در اتاق اندها نجس می گفتند که اینناپسند در پیش گرفتند.  متعصب با آنها رفتار  

شت ز اقدام   این برای ها را در پهلوی تشناب ها  ببرند.  پسرکمتعصبین آن بود تا جای  کوشش   .است

 میپناه برپایی نماز در گوشه ای  ها در هنگام   آنهرچند نماز را بهانه می آوردند. خود  آمیز   تبعیضو 

از روی  پسر بچه ها. همراه بود با دشواری  برای آنها شستشوی بدنلباس تبدیل کردن و . بردند

سر و جان بشویند.  آنها و  روند  خوابه بتا دیگران  های شب منتظر می ماندندوقت  تا نامجبوریت 

ران دو تن از این پسکمتر شود. نسبت به آنها نزدیکی من با آنها سبب شد که برخورد های تعصب آمیز 

رد شان وبرخ تعصب مذهبی نمی شناختند وآنها . قرار داشتمراهق  سن بودند و یکی هم در سن   زیر  

احترام بود. هرسه تن باهم رابطۀ خانوادگی داشتند. منور سنگ با گذشت و توأم  مسلماناننسبت به 

منع کردم. به نصیحتم گوش  یدنسگرت کشمنور سگرت دود می کرد. من او را از کالنترین آنها بود. 

و می گفت تا زنده باشم این احسان را از یاد نمی  داد و سگرت را ترک گفت. از این بابت خوشحال بود

ادارۀ زندان برای خانوادۀ آنها اجازه داده بود که هفتۀ یکبار از خانه برای شان غذا بیاورند. اینها برم. 

از من درخواست کردند که با آنها ی زندان را نمی خوردند. باورهای دینی بعضی از غذای ها دلیلبه 

یکی از روز ها با آنها روی دسترخوان نشستم و نان خوردم. از خوشحالی و رضاییت  غذا بخورم. شام  

نها تدر پیراهن نمی گنجیدند. اینها در اتاق دیر نماندند. حبس شان تعین شده بود. تعامل چنان بود که 

دوم را داشتند. کسانی که سرنوشت شان مشخص می  ماندن در بالک   وشت حق  زندانی های بی سرن

ارج خ . قرار شد تا آنها را نیز به بالک سوم منتقل کنند. هنگام  شدندمی  منتقلگردید ، به بالک سوم 
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به سرباز گفت:" سرباز جان! یک خواهش  )نامش را از یاد برده ام( کوچکترین پسرک ، شدن از اتاق 

استاد ": دپرسیسرباز  "اجازه بده که ما با استاد خود خدا حافظی کنیم."گفت:  "بگو."سرباز گفت:  "دارم.

را در آغوش گرفتم و با آنها خدا شان همه من داد و  هسرباز اجاز "نسیم."جواب داد:  "تان کیست؟

 عمر شان دراز! حافظی کردم.

 ندشعر خوانخوبی برای  ذوق  استعداد و نگ. نزده بیست ساله ای بود از مربوطات سال عبدالحق جوان  

از آنرو  ، محل شاهنامه خوانی می کردند شان مردم   منطقۀ. خودش می گفت که زمستان ها در داشت

او در پیوند با جمعیت اسالمی از منطقۀ سالنگ دستگیر شده بود. بر او اتهامات عالقمند است.به شعر

وارد کرده بودند. محکمه رفته بود و انتظار سرنوشتش را می کشید. روزی نزدم آمد و گفت:"  شدیدی

 .شتم. من از کنار شان گذستشب خواب دیدم که از راهی تیر می شوم. سر راهم سه تا گاو ایستاده ا

شوخی  سم  ر ه. این بار نیز بداشتم. " من با او شوخی ختگاو وسطی مرا به شاخ زد و دور اندا ناگهان

خواب او را اینچنین تعبیر کردم:" سه تا گاو سه تا قاضی محکمۀ اختصاصی انقالبی اند. قاضی وسطی 

برای او و دسته ای از زندانیان را ، اتفاقا  چند روز بعد  ."اشد  مجازاترئیس دیوان و به شاخ زدن هم 

 پولیگون بردند. معلم وحید ، ملک حسین ، دین محمد و دیگران از جملۀ قربانیان این کشتار   اعدام به

 دست وظریفانۀ  حرکت  . وحشیانه بودند. وقتی معلم وحید از من جدا می شد ، با نرمی دست تکان داد

  چهرۀ مظلومانۀ او را هیچگاهی از یاد نخواهم برد. یاد شان گرامی باد!

 جاسوس  نام داشت. این  (یا محبوب شاه)مبارک شاه  -گر ذهنم به اشتباه نرفته باشد ا -باشی اتاق  

کالن   قفس  هر  . در درون  می گذشتشنیع استفادۀ جنسی از پسر بچه ها  عمل  اوقاتش به بیشتر فرومایه 

) از این تشناب ها برای رفع  تشناب ها ، ورودی  در   بیشتر از دو صد نفر را جای می دادند. در قسمت  

از به عنوان  یک امتیپنجره و برادرش باشی ساخته شده بود. خورد  و یک اتاقک  حاجت استفاده نمی شد( 

،  باشی در اتاق  برهنه صورت  چند تن از پسران   . رفت و آمد  ندبوداسکان اختیار کرده در این اتاقک 

زندان دارۀ ا که نزد   )!(این دو برادر با استفاده از اعتباری باعث شد که زندانی ها به این نتیجه برسند که

زیرا شب  ، پرداختپنجره می  مسائل  ببرند. باشی کمتر به  استفاده، از این پسران به مقصد پلیدی  رنددا

پنجره می  روزانه یکی دو بار خمیازه کنان دورادور  . سپری می کرددر عیش و عشرت را و روز 

باشی گذر کنند.  اتاق  دروازۀ  زندانیان اجازه نداشتند از دم  و زندانیان را از نظر می گذشتاند.  چرخید

داخل شدن ، اتاقش را به بهانۀ اینکه "دهلیز خشک شود " بند کرده بود. از این جهت  رفت و آمد   راه  

فتمند رفت و آمد در اتاق غیر میسر بود. اصال  زندانی های شرا شاو بغیر از عمله و فعلۀ خود در اتاق  

 باشی ها و هرگونه داد و طلب با آنها را ننگ می شمردند.

. نداشته اش تناسبی با قد و قوار او دراز  بروت های در اتاق ما کسی بود که خود را انجنیر می خواند. 

هر  .برایش ارزشی نداشتاحترام دیگران  .بی باک بودمغرور و به حساب می آورد.  کل خود را عقل  

جلف  حرکات   پنجرههر دوغی می شد. اهالی  جا مسئله ای می بود خود را می رسانید. در حقیقت مگس  

ده به ش باند های تسلیم جملۀ. گفته می شد که او از گرفتندند و خود را از او گوشه می داو را نمی پسندی

ت ز گفته بودم که این آدم به پوسدور نگه میداشتم. برای دوستانم نیاز او خود را نیز من می باشد.  دولت

ای ج (وسطی قسمت  )خری آ . در قطار  را ماندبیمار پا دراز کردن  لحاف   نزدیکی با او زیر   .پاک نیست

 ک  سالم و علی غیر ازقره باغ شمالی بودند. من با آنها  . این دو تن از باشندگان  بودعلم شیراجان و میر

جنگ را به پیسه می خریدند و از لت و کوب و به اصطالح  جواناین دو داد و طلبی نداشتم. عادی ، 

روزی انجنیر نزدم آمد و بدون اجازه در گوشۀ چپرکتم نشست. از هرچمن نداشتند.  باککوته قفلی 

یادم نیست که چه بحثی را راه انداخت و گستاخانه بر من  سمنی گفت و سخنان بی ربطی بر زبان آورد.

من حوصلۀ بگو مگو را ندارم. دست از سرم قربانت شوم ،  نیر صاحب!انج"تاختن گرفت. گفتم: 
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. تو خوده تو صد ها نفره درس میتم انجنیر از جا برخاست و با لحن شدیدی گفت:" من مثل   "بردار.

گفتم: " تحملم را بردی. زود از چپرکتم پایین شو و بار  هو. . . " از جا برخاست چارم ساخته ای آسمان  

تمام دست به  دت  اما با ش .والسالم، دیگر اینطرف ها نیا." گمان می کردم دنبال کارش خواهد رفت 

یرعلم و شیراجان مدر این هنگام نزدیک بود موازنه ام را از دست بدهم و بر زمین بیفتم. سینه ام زد. 

بالش آنچه که هرگز به دن ، ردند. دیدم کار به رسوایی کشیدبلنگ آسا بر وی حمله از چپرکت پریدند و پ

 ،شیراجان در گوشه ای ایستاد از روی سینۀ انجنیر جدا کردم. به سختی علم را میرنبودم. شیرا جان و 

 هاو خشمگینان؟  درد  سر خلق کردیکردم که چرا سرزنش میر علم را نکرده بود. میرعلم یخ دل  ولی 

 "  ؟بی آب کنه و من سیل ببینمیک پیسه آدم مه مگم ملی استم که تو ره  !گفت:" وای

خون بر سر و روی و کرتی چارخانه اش جاری . بودخون شده  شتاصابت  م   پیشانی انجنیر در اثر  

این از رویش را بشوید ، اما او  را دیدند ، از او خواهش کردند تا سر وحالت ها که این  اتاقیبود. هم 

 پهره دار)نگهبان(و صدای انجنیر باال گرفت.  سرو گفت:" این خون ها سندم است."  سر باز زدکار 

زندان  "خاد"و خبر را به شعبۀ  کشید بیرونهمۀ ما را  پهره دارداخل پنجره شد و جریان را پرسید. 

ه یرعلم بمآمد و ما را جزایی در دهلیز ایستاده کرد. شیراجان و که نامش منهاج بود ، شعبه  . افسر  برد

گفتند : " ما دو نفر انجنیر را زده ایم. هر جزایی که الزم است ، قبول داریم. معلم نسیم  "خاد"افسر  

 گناهی ندارد." 

 به بازار   سوارش بودم نی که م. موترمی گذشتمپروان  –کابل  راه   از مسیر   بود. ۰۷۰۰سال تابستان 

 ما توقف کرد. افراد   حامل  مسلح روی سرک "پاتک" افراشته بودند. موتر   مردان  شمالی رسید.  قره باغ  

 هلویپدر  شانه اشکالشنیکوف روی را دیدم که  مسلح نزدیک شدند تا موتر را تاالشی کنند. میرعلم

 یافۀقتا شانه هایش می رسید.  موهای سرش چسپیده بود.ریش  تنکی بر گونه هایش ایستاده است. موتر 

قرع باغ)از قوماندان های حزب مشهور به کریم ، کریم قوماندان  این پوسته مربوط  ترسناکی داشت. 

گفتم سیاست پدر و مادر ندارد. با خود . از شما چه پنهان ترس در وجودم دویدن گرفت. می شددین( گلب

د. بزن خطرناکینشود که میرعلم دست به اقدام  .متفاوت اندم با هبیرون  وفضای زندان از سویی ، 

هرۀ چمرا شناخت. کوشیدم بر خود مسلط شوم. از موتر پیاده شدم.  ،میرعلم به من افتاد  چشم  همین که 

صدا ه آمرانبوسید.  دوستانهمرا در بغل گرفت و رویم را . از روی خوشحالی خندیدعلم تغییر کرد. میر

کردند. از زندان یاد کردیم و از خوبی ها و بدی  اطاعتمسلح  " افراد  د!کرد: " ای موتره تالشی نکنی

ندیدن و خرس و پال پ   جیرۀ زمان فرصت زیاد  پ رخون انجنیر گفتیم و با هم خندیدیم.  شقیقۀهای آن. از 

 ادامه دادم. سفرمرخصت خواستم و به را نمی داد. 

به  زندانبان .طالع آوردیماین بار ماندیم. جزایی دو ساعت در دهلیز تقریبا  برگردیم به دنبالۀ ماجرا: 

. گرفتکار نلت و کوب و ناسزا از اتاق دیگر بسنده کرد  و  بهایستاد شدن در دهلیز و تبدیلی  مجازات  

فته شد که گجدید بستر خالی نبود.  در اتاق   .بردندو دو تن دیگر را به کوته قفلی ها مرا به پنجرۀ مقابل 

بر  عالوه (باالیی)آنهم چپرکت  دو چپرکت  سه نفر روی خوابیدن  . دخوابیبرکت سه نفر روی دو چپ

 داشت.  در قبالتنگی جای ، خطر افتادن نیز 

نفر می اندازند و آن  ۰۵۲متر که می شود تا هفتاد نفر گذاره کند ، تا  ۰۵در  ۰۵" گفتیم در هر اطاق 

و هم بر آن نان  قسمی است که در هر دو دوشک سه یا چهار نفر زندگی می کنیم. هم بر آن می نشینیم

و با وجود اینکه شانه به شانۀ همدیگر داریم اما حق حرف زدن با هم  می خوریم و هم می خوابیم.

دان حکمفرماست این اصل نا ممکن را نداریم . چون "ضد انقالبیم". . . اما با همۀ وحشتی که در زن

) پنجال "مراعات نمی کنیم و با همان سبب هم پیهم لت و کوب ، کوته قفلی و تغییر و تبدیل می شویم

 (۰۰صفحۀ  –نویسنده : شفیع  –های خونین 
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جوانانی اینها  .زندانی بودندنیز با ما سازمان اخگر را داشتند ،  که عضویت  هراتی  چند تن جوانان  

فضای دلگیر  زندان را با خوش منشی و سخنان  خنده که بذله گو بودند تحصیل یافته ، نیک کردار و 

 داخل اتاقزندانیان  طبیهای  مشورتبودند که در زمینۀ داکتران طب  شاندو تن می شکستاندند. دار 

ش به ا زمانیاولغین تخلص می کرد. رفقای سب   ، انجنیر بود. انجنیردیگر یکی  را کمک می کردند.

در جمع اخگری های اتاق، زنده یاد  شوخی حرف"ب" را به فتحه و "غ" را به کسره تلفظ می کردند.

 . حضور داشتندسروری و معلم سعد الدین نیز نجیب هللا انجنیر

قف های متفاوت زیر  یک سص گوناگونی با دیدگاه ها و رفتارافراد و اشخااتاق ترکیب نامتجانس داشت. 

اتاق هاشم می خوابید. همه او را  وسط   فضای اتاق زنده و شاد بود. در قسمت   ، آنهمبا جمع شده بودند. 

، اعتراض کنان  بردنمی به کار نامش  مرد صدا می کردند. اگر کسی کلمۀ "مرد" را در پسوند   هاشم  

  !"بگو مرد هاشم  "می گفت: 

رش از خواب بر می خاست. با لب و روی ت  تر مرد خوی و طبیعت عجیبی داشت. صبح ها دیر  هاشم  

از چپرکت پایین می شد. کمپل را  ، می نشست و با کسی سخن نمی زد. دقایقی بعد تخت خوابش روی  

 هودهاشم خ :"می گفت  یکی راه می رفت.پنجره  آشفته چند بار دورادور   حالت  و با  یدپیچمی به دورش 

 ."هشر  دیزلیس ، به زودی چاالن نمیموت هاشم مثل  "شوخی کنان می گفت: دیگری  ".ه"س ر" می کن

او باعث تبصره ها و شوخی های زندانیان می  حرکات  . داشتند"س ر شدن " هاشم را  گویی همه انتظار  

) هنشست و صبحانقل مجلس شده بود. لحظاتی پس روی چپرکت تک و تنها می ن  او گردید. در حقیقت 

خوش خوی می شد. اولین تماسش با  صبحانه می خورد. پس از خوردن   سیلو( چای و یک توته نان  

لنگر دار راه می رفت و از باشندگان کابل.  وجوانی بود باال بلند، خوش تیپ  حشمت می بود. حشمت

وقتی می انداخت. انکار نمی کرد که در بیرون کارمند"خاد" بوده است.   زورش را روی پنچه های پا

. ندبود اندهم نامبرد. او را حشمت "اینه"  با کسی سخن می گفت، چندین بار کلمۀ"اینه" را به کار می

 سالم و صبح بخیری شان .آغاز نمی کردند  ریصبح بخیعلیک و سالم و هاشم و حشمت سخن را از 

و"  ست ا سبببه همین شاید می فهمیدند و بس. هاشم و حشمت معنای"جیته پرو" را تنها  .ودب"چیته پ ر 

و قاه قاه می  راندندمی بر زبان  رمز ناک سخنان  از این سنخ داند. می زاغ را زاغ  فظ  لکه گفته اند: 

. ندشامل می شددر آن کسان دیگری نیز وسیع تر می شد و آنها شوخی خنده و  بزم  گاهی خندیدند. 

می گفتیم که اگر هاشم مرد و  و تنوع ایجاد می کرد. دادمی ر یتغیفضای کرخت زندان را  آنها شوخی

  را می زند. همه اتاق دل   یک نواختیکرختی و رفقایش در اتاق نباشند ، 

 فورمه ها کند. نخستین  ثبت  زندانیان را  روزی ادارۀ زندان خبر داد که شعبۀ کارتوتیک آمده تا شهرت  

ک شعبۀ کارتوتی از اتاق بیرون کردند. کارمندان  زندانی ها را را می شنیدم. کلمه باری بود که من این 

ه نوشتمادر و همسر نیز  نام  ، زندانی  فورمه ها عالوه بر شهرت   بودند. در ستون   جای گرفتهدر دهلیز 

مادران و همسران شان را نگفتند  . عده ای نام  تلقی کردند. زندانیان این عمل را نوعی بی آبرویی می شد

 صاحبان و زیادی ها نام های بدلی)مستعار( را درج فورمه ها کردند. در پنجرۀ ما چند تن حاجی

آنها نه تنها که نام های مادران و خانم های شانرا بر زبان نیاوردند ، که با  قندهاری نیز زندانی بودند.

حاجی صاحبان که از همه مسن تر بود ، به دعوا راه انداختند. یکی از این نیز ک کارتوتی کارمندان  

زن ها در قندهار چقدر نفر کشته شده است؟"  نام   کارمندان کارتوتیک گفت: "تو خبر استی که بخاطر  

 بود.  زنان پس از کودتای ثور نام   منظورش کورس های سواد آموزی و ثبت  

دوم داخل پنجره شد. چهار گوشۀ اتاق را از نظر  قوماندان بالک  د درود محم چند روز گذشته بود که

کمپل های به دنبال آن ، اتاق هم مراعات گردد.  فرمان داد که چپرکت ها منظم باشد و نظافت   .گذرانید

پاک و جدید آوردند.  و روجایی های کمپل هادر عوض ، را از اتاق جمع کردند و  چرک و مندرس
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 که کسی از زندان دیدن میمن آن بود  حدس  . تغییر کردزندانبان ها برخورد   .رنگه نصب شدتلویزیون 

. من و انجنیر نجیب را از اتاق بیرون کرد و یکه راست به آمدشعبۀ اطالعات  کارمند  ، کند. فردای آن 

 یمیله هاادم. در دل  انجنیر نجیب وسواس جای گرفته بود ، اما من او را تسلی درد. کوته قفلی ها ب  

 وقتی قابل تنفس نبود.سلول ها داخل  ها را با لحاف های دبل پوشانیده بودند. هوای پنجره و دروازه 

 ول  از سلدقایقی بعد ، . اجازۀ بیرون رفتن نداشتیم. می شدگور تاریک  مانند  برق می رفت ، سلول 

که فریاد کنان می گفت: " من مریضی قلبی دارم. در اینجا اکسیجن  بلند شدانجنیر نجیب لویی صدای هپ

طوالنی نمی ماند.  که این شرایط برای زمان  می دانستم تجربه من از روی کم است. من می میرم." 

ه قتا به کوته قفلی ها بردؤپلچرخی مرا م دیگر نیز هنگام بازدید ژورنالیست ها از زندان   یکی دو بار  

. از گری بزنمکنندگان روبرو شوم و دست به افشازندان بیم داشت که مبادا من با بازدید  بودند. ادارۀ

بازدید  هیئت   ور از نظر  که خطر افشاگری از آنها متصور بود ، د  را همین سبب آن عده زندانی هایی 

به  دوبارهچند روزی را در سلول های تاریک گذشتاندیم و من و انجنیر نجیب کننده پنهان می کردند. 

 برگشتیم.ۀ قبلی پنجر

ه تبدیلی ها آن بود کاین . دلیل شدم اول تبدیل )طبقه( طوالنی نماندم. به پنجرۀ منزل   در این اتاق زمان  

زندان احمقانه گمان می کرد که من در زندان "جلب و )خاد(  . شعبۀ اطالعات  انس نگیرمبا زندانیان 

 این یک توهمی بیش نبود. در حالی که  ، می زنمجذب" دارم و دست به فعالیت های سیاسی 

 زندانی زندان نبود. هدف تهی کردن   از فعالیت های سیاسی در درون   جلوگیریادارۀ زندان اصلی  هدف  

یت انسانانسان و حزب دموکراتیک خلق با . بود آزادۀ اوشکستاندن روحیۀ  انسانیت و  از جوهر اصیل  

 ، همدردی نکند ، نخندد ، نگرید، درد دل نکند شودزندانی ننشیند ، دوست ندشمنی می کرد. زندانی با 

و در یک کالم سنگ شود و سنگ  ، کتاب نخواند ، موسیقی نشنود ، جسمش دربند ، اندیشه اش اسیر

کار به مردم اتکاء نکرد. اتکاء بر برچه و زور  خلق و پرچم از همان آغاز   رژیم  . ، دیو باشد و دد دل

م این رژیو شعار  همیشگی رسمی  سیاست   شمالی"بزرگ توکل به تانک و توپ "همسایۀ و کشتار و 

انتخابی جز خم شدن رژیم های توتالیتر قاعدتا  از مردم هراس دارند. آن که آزاده است و مغرور ،  بود.

و : " ت؟غیر از این چه معنایی می توانست داشته باشدزندان  استخبارات   آمر   اخطار  یا شکستن ندارد. 

 خو نشکستی ، من حاال پاش پاشت می کنم."

 اول تنها با عبدالکبار آشنایی داشتم. عبدالکبار جوان ساده و صادقی بود از مربوطات   در پنجرۀ منزل  

. ردیدمی گها برخی از افراد تنظیم  ادت  و حسباعث ناخوشنودی با من  وهمنشینی ا تتمدرۀ والیت پروان.

اگر چه در ظاهر مخالفت شان را نشان نمی دادند ، اما در نهان او را از نزدیکی با من منع می کردند. 

عبدالکبار می گفت: " فالن کس به من گفت که از معلم نسیم دوری کن که گمراه می شوی." او جوان 

ه ن دیگری بود کهم شوم ، تو را رها نمی کنم. نصیر جوا کاکه تیپ بود و می گفت که اگر صد توته

 . درس می خواندپوهنتون کابل در دین زندانی شده بود. او قبل از زندانی شدن در رابطۀ حزب گلب

 ی ازیک افسر   نیک خصلت. خودش می گفت ، من قبل از زندانی شدنب ردبار و  ی بودجمال ناصر جوان

  .روسها و دولت  دست نشانده باعث گردید که جایم زندان باشد مخالفتم با م.بوداردو  ات  قطع

و دو سه تن دیگر که نام های شان را از یاد برده ام ، کبار  ،بیشترینه تماسم با جمال ناصر ، نصیر 

. اختندشنمی  "سید های سنگالخبه نام  "بودند. این دو برادر را  هم اتاقسید آغا و برادرش نیز با من بود. 

بیمار شد. روی اتاق قی کرد. زندانیان خندیدند و هرکدام رو دور دادند. من  برادراناین  یکی ازروزی 

 تماس   ،روز آن اتاق را پاک کردم. پس از  و کف   به کمک  او شتافتم این وضع را تحمل کرده نتوانستم. 

بود  انسانیاو  اتاق بود. اهالیدیگر از یکی دوستانه شد. معلم مبین از شیندند هرات با من  هر دو برادر

  .و شریف گوشه گیرکم گپ ، 
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به رضا و را  ات خانههم همبند و  توانینمی انتخاب را از آدم می گیرد.  حق  است که  مکانیزندان 

 هم ند در کنار  ا آشتی ناپذیر مجبور حتی دشمنان  هر چه پیش آمد ، خوش آمد. برگزینی. خود  رغبت  

گرد  یک سقف تربیت و اخالق مختلف زیر   ،با پندار های متفاوت  گون انسان های گونهنفس بکشند. 

 جز سوختن و ساختن ندارد. به قول مولوی بلخی: راه حلیمی آیند. این جبری است که 

فت شد در حبس پاک و بی نماز غد و باز     ج   در قفس افتند زاغ و ج 

نیز با آنها همکاسه و هم دو تن از خادیست ها جای گرفته بودند. نفر از تسلیمی ها  چهاردر گوشۀ اتاق 

شکوه و اینها نه شب می شناختند و نه روز. به ستوه آمدند.  آنهامردم از سر و صدای نشین شدند. 

به جایی نمی رسید. در همچو حالت ها زندانبان یک پاسخ داشت: " اینجه بندی خانه اس ، کافی شکایت 

 شاه قل خو نیس."

 ی چسپاندندمتلویزیون موسیقی محلی پخش می کرد. این شش نفر خود را به تلویزیون  پنجشنبه ها شام    

 آهنگ های محلی ، برق . گاهی اتفاق می افتاد که هنگام پخش  ببرندآهنگ های محلی کیف  تا از شنیدن  

دسترخوان  و گرد   زن و مادر و خواهردشنام به درجن های فحش و بیچاره! برقی  وای به حال  قطع شود. 

  .فرستاده می شد برقی

 و دوباره پی کارش رفت. از زندان دیدن کرد خارجی هیئتدیر دوام نیاورد. سخاوت  ادارۀ زندان 

 اه ند که زندانیچیزهای لوکسی بودزندانی  با" زندانبان نرمتلویزیون و کمپل های نو و برخورد "

 ردند.د و به تاریک خانه ها ب  همه را از اتاق ها جمع کردن ند!جاغور هضمش را نداشت

زندان  پلچرخی لبریز از هم وطنان ما شد.هیچ قوم حزب دموکراتیک خلق افغانستان  دوران  حاکمیت   در

ین ا اقتدار   سال های اول  نفرستاده باشد. پلچرخی به زندان را و تبار و ملیتی نبود که صد ها زندانی 

اهش کمالحظه بود. رفته رفته تعداد آنها  قابل   (آگاه و چیز فهمافراد  سیاسی ) یزندانی هاحزب ، شمار   

عادی و بی سواد بودند که به زندان می افتادند. دشمن سر ها را بریده بود  . بیشترینه همان افرادیافت

فعالیت سیاسی و به نام زندانی سیاسی  . کسانی را به اتهام  ندو تعدادی هم فرار را بر قرار ترجیح داد

 وعالوه بر این ، تعدادی از خادیست ها ، افسران  سیاست کلمه ای هم نمی دانستند. ازکه  دندآورمی 

 مسلحانه و پلچرخی می افتادند. در میان اینها دوسیه های قتل ، سرقت   دولتی نیز در زندان  سربازان  

مکاری ه "خاد"دستگاه این جرایم اکثرا  لومپن هایی بودند که با  لین  م.عاشددیگر جرایم جنایی شامل می 

مربوط  هدر جوابم گفت:" م" ؟ استیمربوط کدام تنظیم "  :آنها پرسیدم  تنداشتند.  یادم می آید که از یک

م." یپخته فروشی دستگیر شد هدکان دیک موضوع سرقت  هنیستم. همکار خاد بودم. دمنظیم کدام تنظیم 

، به آواز بلند فریاد می کشید:" فقرۀ من سرقت اس. مره به  نهاداین جوان که کاله قره قل بر سر می 

 " !زندان سیاسی چه غرض

 مرا به زندان جنایی ببرید.":" من دزدی کرده ام. از مقامات  زندان درخواست می کرد کهدیگری 

 !بود سیاست رفتن در قلمرو    از ، و شنیع هزاران بار شرافتمندانه تر زشت هر عمل  ، نها آ به باور

. او می گفت جای گرفتدر اتاق ما آوردند. یکی از آنها در پهلوی چپرکت من تازه چند تن زندانی را 

ر نزدیک کرد. از سفبا من تاجر است و در ساحۀ قلعۀ فتح هللا کابل دفتر )تجارتخانه( دارد. خود را ، 

اتهام نامۀ ،  پساین چیز ها.  چند روز  و از غیرت و همت و از مروت و نمودیاد  اشهای خارجی 

. دفاعیۀ او را من نوشتم.  آمادگی برای حضور در محکمه را می کشید. پیش دادندبرایش را ارنوال څ

 تویپپیشنهادش را رد نکردم.  نشانی نزدت نگهدار." به عنوان  را  پتواز رفتن نزدم آمد و گفت:" این 

با چند تن از زندانی ها نشسته بود و راجع به دوسیه تاجر حاجی عصر یکی از روز ها  کهنه ای بود.
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 ". آنها مرا خالص می کنند.را می شناسم "خاد"های  کالنمن "  :اش قصه می کرد. برای آنها می گفت 

 د.بودنزندانی در یک اتاق  با منزیرا تعدادی از خادیست ها  ، دندان گرفت تا اینجا می شد جگر زیر  

" داد و معاملۀ  . حاجی تاجر با شیرینی خاصی قصه می کرد :بودها  این گپاما رزالت او باال تر از 

تجارت از خود طریقه "خاد " می گذرد. ما مجبوریم با آنها رابطه داشته باشیم.  نظر   تجارتی از زیر  

  اب و کباب می دهممهمانی و شر،  مکنمی ناف مقامات را چرب پیش برود ،  مدارد. برای اینکه کار

 ." ان فاحشه را پیش می کنمزناگر ضرورت شد ، و 

م . خود را سرزنش کردشود ذلیلحقیر خود تا این حد پست و  انسان بخاطر منافع  یک باورم نمی شد که 

صبانیت عبا  رداشتم ورا ب پتومعطلی  بدون  . و تحفه اش را پذیرفتم پلید دست دادم که چرا با این خوک  

 بر روی او زدم. 

زندانی  زندانی را دو برابر می کرد.رنج و عذاب  سرما فصل  می رفت.  یسردرو به  آهسته آهستههوا 

ر طبقۀ اول نسبت به طبقات باالیی سرد تگرم کند. خاصتا   خود را  بدنش بستر   با حرارت  تا مجبور بود 

تاراج به زندانی را  رنجور  سرد  دشت های بتخاک جسم تازیانه خورده و  در موسم زمستان شمال  بود. 

اگر این  .عذاب گور نمی ترسیدم سردی جانسوز  زمستان وحشت داشتم ، از از که آنقدر من . بردمی 

 وا و پیشتر از آن از پایواز   هندان کشیدزسرمای زمستان را از  سوزش  ،  را اغراق می پنداریدگفته 

 بپرسید.

ت اسواین درخبه شاقه می برد. اکثریت زندانی ها  زندانی ها را به کار  روز  یگاندوم  قوماندانی بالک  

از  -ولو زمان کوتاه  - می خواهد " وزندانی از دیوار بیزار است" که  چرا ، جواب مثبت می دادند

جمع شان کبار نیز . روزی از پنجرۀ ما چند تن را به کار بردند. در رودبیرون  قفسچهار دیواری 

کبار این لحاف را به من داد. شب هنگام لحاف آورد. با خود برگشت یک لحاف چرک را  رفت. حین  

شه ای و در گو یمرا بیرون برد آن. موقع آفتاب گیری یملگد کردگرفتیم و تشناب زیر آب  داخل  در را 

رفتیم تا لحاف را بیاوریم. هنوز آفتاب غروب نکرده بود.  به حویلی من و کبار، روز پس دو . یمانداخت

در سکوت آرمیده بودند.  آنبلند  و برج های زندان های عریض و طویل م و مالئم بود. دیوار آراهوا 

از آنسوی دیوار می گذشتند.  سرعت هپهره دار ایستاد و ما پیش رفتیم. پرنده ها از فضای  زندان ب

مظلومانه ای گفت:  با لحن  عبدالکبار که جوان روستایی بود ، وش ما رسید. خر به گ ر  ر ع  صدای ع  

 جان جان! 

یینه بد ترین آواز ها آواز آهر ترجمه : ) ".صوات لصوت الحمیر :" ان انکر االه استآمدکریم قرآن در 

  (.باشدخران 

 زندانیدر رگهای  یچونان موسیقی فرح بخشهم "بد ترین آواز ها" که  را ببینزندان دل تنگی های 

 !می دود و شادی می آفریند

کمک کردند. مرا  تار و سوزن آوردند وهم اتاقی ها لحاف را از تکه های رنگارنگ پوش کردم. 

ا ر م. نامخوشحال بودم که زمستان را گرم و راحت بگذارانم. شام نشده بود که سرباز داخل اتاق ما شد

)به ویژه کسی که محکوم به مرگ باشد( و دستور داد کاالی خود را جمع کنم. کشیدن زندانی  خواند 

هم اتاقی ام از این رویداد نا  . دوستان  در ذهن  زندانی تولید می کرد نا گواری)شام( حس   آن موقعدر 

 راحت شدند. 

 که در نتیجه موجب آزردگی روی مسئلۀ کوچکی دعوا کردیکتن از هم اتاقی ها نصیر با چند روز پیش 

دروازه  دم   و آن جوان را گرفت نصیر دست  را آشتی بدهم.  آنهادر نظر داشتم من . هر دو طرف گردید
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یک  آنهاپوره می کنیم. در حضورت آرزویت را هم ما ،  بدهیآشتی داشتی ما را  آروز" گفت:  و آمد

 دیگر را در بغل گرفتند و روی همدیگر را بوسیدند.

 م سودی نداشت.دلیل آوردهر چه لحاف را نداد.  اجازۀ بردن   پهره داروقتی از اتاق بیرون می شدم ،  

 د ،بیش نباش بی مقداریشما این یک آرزوی  دیداز شاید آن نخوابیدم.  زیر  هم لحافی که حتی یک شب 

  .نمی برمرا از یاد حادثه این و هرگز هرگز ولی من 

 !باز هم تبدیلی آرام گرفت و گفتم:زینه ها روان شد ، دلم  محافظ به طرف   وقتی سرباز  

ندانی ز کثرت  ایستاده بودند. نماز در صف های . زندانیان یافتمبه یکی از پنجره های طبقۀ دوم  خود را

عدادی خوشبختانه تهمیشه بیداد می کرد.  مثل   خالی بستر   و نبود  اتاق  ۀ داخل  ، تنگی جای ، هوای تفتید

با مهربان  ان  ی از جوانیک .از من پذیرایی کردندبه دیدنم آمدند و همه . را می شناختماز اهالی اتاق 

 ، روز پس ی دویکاتاق خوابید.  و خودش روی کف   خالی کردمن  رایخوابش را ب بستر  زیاد  اصرار  

 را به محکمه بردند و من صاحب بستر شدم. نفرچند 

بود که عضویت حزب اسالمی  (مولوی تره خیل پسر  )حمدهللا  : است شدهی که فراموشم نازچهره های 

سیاری ب پسند   او مورد   پذیرفته بودند ، اما رفتار و اخالق  خود را داشت. اگر چه مردم او را به پیشنمازی 

 .استکه گفته می شد یکی از سرگروپ های حزب اسالمی نام داشت حیدر  ومید  شخص  ها نبود. 

خوش  دام  ان. می کردکه ادعای آشنایی با زنده یاد عبدالمجید کلکانی را  (یا کندز)پهلوان عیسی از بغالن 

ماما کاکه ها راه می رفت.  شیوۀسرش می پیچاند و به  ریختی داشت. دستمال چهار خانه را دور  

که در حومۀ میدان هوایی بگرام زندگی )نام یکی از آنها بهاوءالدین بود( ایش عبدالودود و خواهر زاده ه

فضل بنام  شنجیب، پدر و پسرکاکای ش به نام برادر وعتیق بیقرار بودند. نیز در این پنجره  ، می کردند

ۀ دروازخانۀ شان رو بروی . به سر می بردنددر اتاق نیز مهتاب قلعه( مشهور به سردار    -)پسر  سردار

 )پدر مرحومش سرک دیده می شد.  کابل بود. در آن هنگام مسجد کوچکی نیز کنار   ۀقطعۀ مهتاب قلع

د خودوستی قصه هایی از از مجید آغا یاد می کرد و  .شریفی بودبا وقار و  انسان   (صاحب عالقه دار 

آغا  مجید بدون اطالع قبلی. داشتماو حکایت کرد که من در والیت کابل وظیفه . راندمی  بر زبان و او

د. ترسیدم که کسی او را نشناساخل دفترم شد. از دیدنش رنگم پرید. او در حالت اختفا به سر می برد. د

خودم آمدم تا شما نیاز دارد.  به کمک  یکی از دوستانم دوسیه دارد. گفت: "  .بودخیلی آرام و خونسرد 

دیر بماند. تا بیرون از  میم." الزم ندیدم او در دفتردوسیه مشورت کن بارۀهم شما را ببینم و هم در 

 محوطۀ والیت او را همراهی کردم. 

بیاد دارم که مجید آغا خانۀ ما  ": می گفتیاد می کرد. او با احترام نیز از مجید کلکانی عتیق بیقرار 

 اآغ مجیدخانه ای که در . شمع آوردم و فرستادشمع  پدرم مرا دنبال   .قطع شدبرق اتفاقا  همان شب  .آمد

 "روشن کردم. نشسته بود 

جمعیت اسالمی زندانی شده بودند. یک تن خطاط نیز  عالقه دار و دو پسر و برادرزاده اش در ارتباط  

معراج الدین )عضو ساما( و استاد چند روز پس استاد  .نامش را از یاد برده امبا آنها همدوسیه بود که 

لکان کباشندۀ  ،شکرهللا مشهور به قوماندان ش کی ز با ما یکجا کردند. قدوس)عضو سازمان اخگر( را نی

د دیده می شاو با پسر  مولوی تره خیل نشست و برخاست داشت. که عضو حزب گلبدین بود. کوهدامن 

یک تن از هم اتاقی ها سید ابراهیم نام داشت. او از درۀ ترکمن و قاری . رندآنها با هم شناخت قبلی دا که

. فکر کردم چرا از او استفاده نکنم. پیشنهاد کردم داشتمهربانه ای  رندانی های اتاق رفتار  با بود. قرآن 

 ا پنسل  بکه از محضرش تجوید قرآن بیاموزم. پیشنهادم را با خوشرویی پذیرفت. تئوری های تجوید را 

ائت قر نوبت به، پس از آن  .سپردممی حافظه  بهکوچکی روی کاغذ های کارتن و سگرت می نوشتم و 
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 من از محضر قاری سید ابراهیم تجویدرهنمایی ام می کرد.  قاری صاحبمی کردم و رسید. قرائت 

 !جنت مکانشاگر زنده است عمرش دراز و اگر مرده  را آموختم.ن آقر

تفکر، عادات و سلیقه  ، با طرز  گونه گون بنجاره است. انسان های  دکان   زندان مانند   قفس های کالن  

خاص و برخی ها  در این میان رفتار و عادات  . دارند یستهم ز در کنار  های متفاوت و حتی متضاد 

تگاب والیت  از مربوطات  او  .غالم ، شخصی بود به نامنمونه کرکتر های نمونه است. یکی از این 

ام او را می خواند ، خاموش می ماند. ندر روز  پایوازی وقتی سرباز کاپیسا بود. با کسی سخن نمی زد. 

ه او از روزی ک بدنش را نمی شست. لباس تبدیل نمی کرد. می گرفتند.از سرباز او را  زندانی ها لباس  

شید. بیرون می ک شپیراهن یک جوره لباس به تن داشت. دستش را از آستین  ، را دیدم تا واپسین دیدار 

و به  گرفتشانه اش را باال می گرفت و تنه اش را به یک طرف کج می کرد. پای چپش را شل می 

لب چیزی زمزمه می  پنجره با آهستگی راه می رفت و زیر   دورادور   .کشانیددنبال پای راستش می 

انی اش را ترش می چپرکتم تیر می شد ، گوشۀ چشمی به من می انداخت و پیش کرد. وقتی از کنار  

یر :" ای! تو چقه وخته تپرسیدچپرکتم می ایستاد و با آهستگی می  دوم و سوم نزدیک   کرد. پس از دور  

که هیچ نمی گفت و دوباره خرامان خرامان راه می رفت. هر دوری غالم ساله.  هفت: کدی؟" می گفتم 

 .شنیدرا تکرار می کرد و همان جواب را می   سوالهمان می زد ، 

ده هم ایستا انعام الدین شان بیندم. در ن. همه را از نظر گذشتاآوردنداتاق ما  بهرا ها زندانی دسته ای از 

و گفت:" چطور کنیم؟" منظورش این بود که با هم سالم  من نگاه کردش رفتم . متعجبانه به یک. نزدبود

کان او این ام و با خود بردم. حضور   احتیاط است. او را در بغل گرفتمدائرۀ و علیک کنیم و یا خارج از 

)با او پیوند خویشاوندی . مپرسباز او خویشاوندانم را و  هخانوادسالمتی  که احوال   ساخته بودرا میسر 

داستان را باز . سوال کردمدوسیه اش  راجع بهنداد. از خانواده ها  زیادیانعام الدین معلومات داشتم( 

. گفتم مسئله ای نیست. آزاد می شوی. تشویش داشت که اعدام می شود. گفتم اگر اتهامت همین گفت

 قتحقی "خاد" در هنگام  مستنطقین باشد ، نه تنها که اعدام نمی شوی ، آزاد هم می شوی. متوجه شدم که 

او را . بود پریشان ساخته را وروانی ا حالت   از اعدام  اندنفشار و ترس عمال  ا  . ترسانده اندزیاد او را 

این پول ها را نزد  ، رممقداری پول داگفت ، . نداشتدر پی تأثیر چندانی   ام. دلداری م داددلداری 

مبادا من کشته شوم. گفتم اصال  راجع به اعدام نگه نمی داری؟ گفت: گفتم : چرا خودت خود نگهدار. 

انعام الدین نزدم  ، . فردا که نماز خوانده شدنگهدار. شب گذشت تنزد خودهم فکر نکن. پول هایت را 

چانده را پینوت های پنچاه و صد افغانیگی چندین بسته داخل پغچه داد.  دستمآمد و پغچۀ کوچکی را به 

ا پول ه سرگذشت  گفتم ، در داخل زندان اینقدر پول را اجازه نمی دهند ، قضیه از چه قرار است؟ . بود

کردم و جا بجا کارتن کاغذی  رون  برای نگهداری پول ها نداشتم. آنها را دجای مناسبی . قصه کردرا 

. ردیدگکوتاه مدتی محکوم  او به حبس   .شد معلومانعام الدین  گذاشتم. به زودی سرنوشت   مچپرکت زیر  

ین به ام الدانع تا برای خانواده اش بسپارد. تسلیمش کردمهفتۀ آینده فامیلش برای مالقاتی آمدند. پولها را 

ور و سالم زندانی ج   .رها نکرداعدام او را شکنجه و  مرگ کابوس   زودی از زندان رها شد ولی تا دم  

پس از رهایی از زندان ، یکی از اعضای خانوادۀ او قرار گفتۀ  بیمار از زندان بر آمد.زار و  ،شد 

ی بود که ارمغان ی روحیناراحتو ، بیماری شبانه  یکابوس هاتعادل روانی اش را از دست داده بود. 

 .انتقال دادبه بیرون با خود پلچرخی  زندان   از

با من خدا  وسرباز نامم را خواند. زندانی ها آمدند  داخل  حویلی قدم می زدم.. ما بودآفتاب گیری  نوبت  

می  وداعال و آمدندمی زندانی ها اعدام خوانده می شد ، محکوم به  یک زندانی    نام  وقتی . کردندحافظی 

ست منظرۀ دبدون تردید ،  به توضیح ندارد. ینیاز، شد می روحی کسی که نامش خوانده  حالت  . گفتند

م. وارد دهلیز شد .یدگردمجسم می  نظرش در تپیدنخون در و ، پولیگون بستن ، خندق ، گروه رگبار 
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زندان ایستاده بود. مرا به اتاقم برد. فکر کردم کارم تمام است. پرسید:"  ستخبارات  شعبۀ ا غفور کارمند  

چپرکتت کدام است؟" با دست اشارت کردم. خودش توشک و کمپل و تخته های چپرکت را با دقت 

کاالیته نشان بده." گفتم:" بکس ندارم." پرسید:" کاالیته کجا می مانی؟"  تاالشی کرد. پرسید:" بکس  

و دانه  ختریاتاق  این کارتن." لباس ها و باقی اشیای مختصری که داشتم همه را روی کف   گفتم:" میان  

 دهم." گفت:" من مامور  بگفتم:" چه می پالی که خودم نشان دانه از نظر گذشتاند. دلم را غصه گرفت. 

 با این کارتاما ، درست است :" م" گفت.را تاالشی کنم یک زندانیدارم که کاالی را حق این ، زندانم 

پنسلی بود که با آن همان پنسل داری." منظورش  چی ره پیدا کردی؟" گفت:" راپور دارم که تو قلم  

همه اینانگشت دراز بود.  را یادداشت می کردم. این توتۀ پنسل به اندازۀ دو بند  قرآن تجوید های آموزه 

  !پنسل ی مترسانت"مصادره" ی چهارکر و فر و گیر و دار برای 

کاالی خود بگذارم. می دانستم که به  حافظ و پنسل را در میان   از آن بی خبرانی نبودم که دیوان   من

 تاالشی هم کتاب حافظ تاراج می شود و هم خودم جزایی می شوم.  مجرد  

زمین جمع کن." گفتم:" هر که تیت کرده ، جمع کند." غفور با روی کارمند "خاد" گفت:" کاالیته از 

مه که گفتم جمع کو ، جمع کو." هر دوی ما باالی لباس های پرت شده خشونت گفت:" زیاد تیز میری. 

ایستاده بودیم. کنکاش ادامه داشت. غفور به اطرافش نگاه کرد و خم شد و یکی را از زمین برداشت و 

لباس ها را جمع غفور از اتاق خارج شد و من فت:" دیگیشه خودت جم کو." داخل کارتن انداخت. گ

 کردم.

ندانبان ز ور و آزار  سال ج   هفت،  یسال بی سرنوشت هفتمیله ها نشسته بودم.  که پشت   شدمی سال  هفت

طی این مدت ،  .گرم خانواده و دوستان از کانون   یسال دور هفت، نشستن جالد  تیغ   سال زیر   هفت، 

خیاالتم  هر زندانی دیگر در دیگ   دیدار  مادر و زن و فرزندانم را تنها در خواب دیده بودم. من مانند  

های مالقاتی بر من چه می بگویم که روز به کدام زبانختم. اعضای خانواده ام را  می پ   یای مالقات  ؤر

 گذشت؟ 

مع او در جتک و تنها نشسته بود. قوماندانی  یوسف افسر  مرا به قوماندانی بالک  دوم خواستند.  روزی

 آمیزخشونت  برخورد   . من شاهد  گرفتزندان بهتر از دیگران بود. با زندانی ها سخت نمی  کارمندان  

آرامی گفت:" اگه یک خبر خوش بریت بتم چه شیرینی میتی؟"  با لحن  او نسبت به هیچ زندانی نبوده ام.  

او  سخنل بگو که چه گپ است." گفت:" هفتۀ آینده مالقاتی داری." منظورش را نفهمیدم. پرسیدم:" او

مد. گفتم: " اصل گپ را بگو." گفت:" جدی می گویم. فامیلت امر  مالقات گرفته اند." گفتم:" آباورم نی

ی مالقات جعبۀ میز را باز کرد و مکتوب را بیرون کشید. همان قسمتی که امر  مکتوب را نشان بده." 

 می دهم." چیزی اتفاق د را نشان داد. گفتم:" اگر زندگی بود ، هر چه خواستی شیرینیشده بو نوشته

دوباره به پنجره برگشتم.  می افتاد که جز آرزو ، به حقیقت پیوستنش را امری نا ممکن می شمردم.

زندانی ماجرا را پرسیدند. گفتم: نظر به وعدۀ قوماندانی هفتۀ آینده مالقاتی دارم. زندانی ها چشم  دوستان  

من به این وعده وعید ها چندان اعتمادی نداشتم. آمریت "خاد" مگر روشنی دادند و خوشحال شدند. 

 فیصله هایبسا اوقات "خاد" زندان دستورات و  نسبت به قوماندانی صالحیت بیشتر داشت.زندان 

و شعبۀ اطالعات به مشاهده  قوماندانی قوماندانی را زیر پا می کرد. از همین سبب نوعی اختالف میان  

بیم و امید روز ها می  در میان  می رسید. با خود می گفتم ، شعبۀ اطالعات مانع این مالقات خواهد شد. 

ی را مآخرین شب ها سال شده بودند.  گذشتند. ثانیه ها را می شمردم. زمان به کندی می گذشت و ثانیه

ک شب پلک روی پل تمام  . گریخته بودچشمانم  ازخواب گذشتاندم. شبی که صد یلدا به گردش نرسد. 

 با خود می گفتم ،لحظه ای آرام و قرار نداشت.  کوچکم. دل ندبود ستیزدر باهم بیم و امید نگذاشتم. 

م چه وضعی خواهد داشت؟ پسرانم را خواهم شناخت؟ . شاید چشم های مادرم از دید مانده باشد. همسر
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ی ، کسرا آوردچای  یزندانی آمادگی گرفته بودند. کسی ترموز ها مالقاتی فرا رسید. دوستان   . . روز  

روی  .نزدیک آمدحیدر  پاکت شیرینی ، کسی خرده پول ها را به دستم داد که برای اوالد هایم بدهم.

سخن او از یادم نمی رود که گفت:" استاد جان این پاکت کشید و به دستم داد.  درون  کالنی را از  پاک  

، ای جان پاکه از خانه بریم روان کده اند . ببین که از پاکتش بیرون نشده. همی گگه از طرف مه بری 

  اوالد هایت بته. "

و یان میشه . در ماضطرابدغدغه و یک طرف امید و انتظار ، طرف دیگر  ؛ داشتم دشواری حالت  

دروازه  نمیشه نفس می کشیدم. دو چشمم به دروازه دوخته شده بود. هوش و گوشم به صدای باز شدن  

سرباز نامم را گرفت. شتابان به سویش رفتم. گفت: " بیا که  .بود. سر انجام دروازه باز شد گره خورده

 مالقاتی داری." قلبم به شدت می زد. دست و پایم را گم کرده بودم. از زینه ها پایین رفتم. در دهلیز  

. داد دستوریبا من حرفی نزد. برای سرباز  ایستاده بود. (دوم بالک   قوماندان  محمد درود )اول  منزل  

 خورشیدبود.  صاف. آسمان توقف کردم خروجی دروازۀ دم  کرد که به دنبالش بروم.  اشارتسرباز 

زندانی ها با شده بود.  درنظر گرفتهو راهرو ها روی چمن مالقاتی  محل  نور می پاشید.  هسخاوتمندان

انم را می پالید. دلبند .هایم هر طرف را جستجو می کرد چشم بودند. گفتگو سرگرم  شان خانواده های 

اج الح. تنها برادرم بودندمادر و باقی اعضای خانواده ام  ،. همسر ندبه طرفم دویدفریاد زنان  نفرچند 

او هم تاب نیاورد و دویدن گرفت.  )پدر محمد شاه فرهود( در جایش ایستاده بود. دل  دگروال سرور شاه 

 او شهادت   مالقاتی بعدی خبر  ما است.  آخرین دیدار  نمی دانست که این بود.  یدلسوز و مهربان او مرد  

همه به من چسپیده بودند. کسی گریه می کرد و دیگری شاد!  انش روحدیگرم را شنیدم.  برادر  و 

عاطفه گم کرده بودم. نه حرفی  ازدحام   شکرگویان سر و صورتم را می بوسید. من خودم را در میان  

ما ایستاده بود. ناچار به مداخله شد و  می نشست. سرباز در کنار   مو نه اشکی در چشمان مبر زبان

 دن شده بویعیتگفت:"وقت تان می گذرد. در جای تان بروید." به محلی که قبال  از طرف قوماندانی 

مادرم ، خواهرانم ، همسرم ، برادرم و های ما را بشنود.  حرفما نشست تا  سرباز در کنار  رفتیم. 

 سخن را از کجا آغازچی بگویم و نمی دانستم ی ام می پرسیدند. زبانم بند آمده بود. دیگران از سالمت

دایی دوری و ج سال هفت. م. پسرانم را نشناختودحالم کمی بهتر ش،  گفتم: چند لحظه صبر کنیدکنم. 

از روز و . به نظر می رسیدچهره های تمامی اعضای خانواده ام زرد و زار  کوتاهی نیست. زمان  

 . دگرفتار ان، زیرا می دانستم که در چه مصیبتی  جای نداشتروزگار شان هیچ نپرسیدم. پرسیدن 

 معزیزانیک یکا بر سر و صورت   .یا هایم جای داشتؤمن با واقعیتی رو برو شده بودم که تنها در ر

 لمس کنم. را شان  واقعی دست می کشیدم تا وجود  

. هر قدر او را نوازش کردم سودی نبخشید. و یکسره اشک می ریخت مادرم زار زار می گریست

غصه هایش را با فرو ریختاندن دانه های  بار  سنگین  او می خواست فرو خورده اش ترکیده بود.  بغض  

به سوی ما  همههای چشم . جلب کردرا پایواز ها  توجه اوۀ گری هق هق  . بگذاردبر زمین ،  مروارید

، داستان پ ر غصه ام را برای خانوادۀ شان شرح دادند. مرا می شناختند  یی کهبود. زندانی ها مانده

 چشم روشنی دادند.به من و خانواده ام از روی صدق و صفا  که در نزدیکی ما نشسته بودند ، کسانی

ش فراموهیچگاهی و فامیلم نسبت به خودم  ی محترم رااین خانواده هاو همبستگی  شفقت ، ترحم حس  

 نمی کنم.

ر د مالقاتندی گذشت. برای هر زندانی یک ساعت ند. این بار به ت  ند است و گاهی ک  زمان گاهی ت   گذر  

 ته ماندندگفتنی ها ناگف. تمام شداین یک ساعت هنوز لب به سخن نگشوده بودیم که  .بودشده نظر گرفته 

قه دقی شصتدر درازی است که  قصۀسال جدایی  هفت قصۀ. بی پاسخها  پرسشو  سربستهها  عقده ،

 ما بود دراز.  حدیث  شب را چه گنه  .به آخر نمی رسد



15 
 

 

یشنهاد پ خانواده امبرای  شتاب آلود با همه خدا حافظی کردم.. جیرۀ زمانی خبر داد از پایان یافتن  سرباز 

را نپذیرفت. او گفت: " نی بچیم درخواست د. مادرم این یخارج شوساحۀ مالقاتی از شما که اول کردم 

سرم  بالک دروازۀ دهلیز  نزدیک  وقتی راه می روی تختۀ پشته سیل کنم."   .می باشیمما ، ، اول تو برو 

وقتی داخل اتاق شدم مرا نگاه می کردند. هردم شهیدانه خانواده ام ایستاده بودند و اعضای را دور دادم. 

و چشم روشنی دادند و رویم را بوسیدند. از سیمای زندانی ها  دروازه آمدند لب، اکثریت زندانی ها 

 هر  این نشانۀ م   .شدند و در خوشی من شریک بودندش آمد خوشحال یهمه از این پ برق شادی می جهید.

 وندشنزدیکی انسان ها می  باعث  ها همانگونه که شادی  است. بندشهمنسبت به پشت میله ها  انسان  یک 

 .گردندمی و همبستگی نیز موجب دوستی  ی مشترک، غم ها

منسوب به علی ابن ابی طالب در شهر مزار می (  هآرامگاه )روض بود. از جادۀ کنار   ۰۷۰۷سال 

دا . او را صرددوم را دیدم که سوار بر بایسکل از کنارم می گذ گذشتم. یوسف افسر قوماندانی بالک  

 گرفتیم. گفتم: بغل. همدیگر را در مرا شناخت آسانیشد. به  پیادهکردم. از بایسکل 

بگو که چه شیرینی می خواهی؟" خندید و گفت:" همینکه تو  ، سر  جایش است ه ای که کرده بودم" وعد

 را آزاد می بینم خودش شیرینی است."

 ۰۷۹۷/ نهم میزان  ۰۲۰۶اول اکتوبر  –نسیم رهرو 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


