
 
  
  
  
  
  

  
    )2011 اپريل 26  (ناجيه بهمن

  )همسر زنده ياد سيد بشير بهمن ( 
 

 اضافي وغير  ومطالبزماني كه به سايت هاي انترنتي نظرمي اندازم، مي بينيم كه بعضي كلمات
نوشته شده ، الزم دانستم در رابطه با چنين )  سيد بشير بهمن (واقعي در باره  زنده ياد همسرم 

هايم نكاتي را خدمت خوانندگان  عزيز ارائه نمايم، تا   ، تماس گرفته از چشم ديدات ومطالبيكلم
  .  بهمن ارتباط مي گيرد در روشني قرار گيرد   شهيد آن به از رخداد هايي كه بخشي

ت ئيهي از ورزشكاران پوهنتون كابل بود  كه از طرف   يك1346سيد بشير بهمن در سالهاي 
المپيك  مدال درجه اول را  در پرورش تربيت بدني در پوهنتون و در مجموع در افغانستان اخذ 

از ديد بهمن  . تا به آخر كسي در برابرش قرار نگرفت و ريكاردش را همچنان حفظ كرد . نموده بود  
 صرفاً  تربيت سالم بدن بود نه قهرماني و سر زبان ها "سرت  ك"مفهوم سپورت يا به اصطالح دري 

 عقل سليم در بدن "(وي  توجه هميشگي خود به ورزش را در محتواي اين مقوله معروف ... . افتادن 
  .مي ديد و آنرا به رفقا و دوستانش هم گوشزد مي نمود ) "سالم 

  :  كه نوشته " قطب نما "در ارتباط نشريه وزين 
بهمن با استواري از  . ه روزي نجيب  خاديست روي  موضوعي  با بهمن جر و بحث نمود چنانچ« 
 خود  دفاع مي كرد  و همه محصلين نيز  پشتيبان نظر منطقي  و عادالنه او بودند بهمن نجيب را  كالم

  . » بنا بر لجاجت اش طوري بر زمين زد كه با چهره خون آلود فرار را بر قرار ترجيح داد
 دفاعيه ايكه در نشريه فوق  به نام بهمن نوشته شده است ، هرگز دفاعيه از بهمن  نبوده، و هم

بلكه كسي كه تا بحال معلوم نشده  اسم اش چيست،  جسته گريخته  موضوعات را بهم پيوند زده به 
  . نام دفاعيه بهمن  بدست نشر سپرده كه منصفانه  نمي باشد 

  
  
  
  

  

  ،بيان واقعيت ها مبين  شهامت
  و كتمان آن،

   جبن و وجدان مردگي استةنشان
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   :اينك به تفصيل آن مي پردازم
  

  بهمن  درجريان صحبت سياسي و يا فلسفي، به خصوص زماني كه  باالي مسايل مطروحه، -١
جر و بحث اوج مي گرفت با خونسردي و حوصله مندي مختص بخودش موضوعات را دنبال نموده، با 
پيشاني باز و آرامي  به جر و بحث ادامه مي داد ؛ ولو طرف مقابل ، خودش را حق به جانب مي 

از ( ت  و با نوع هيجان، حتي با عصبانيت از موضع خودش به دفاع برميخاست، با وجود آن پنداش
و خونسردي خود را كماكان حفظ . ، ابداً تحريك نمي شد)وضع هيجاني و عصبانيت طرف مقابل 

ا نموده  با ماليمت و مهرباني رفيقانه ، تاريكي ها ، باريكي ها و سايه روشن هاي  موضوع مطروحه را ب
و بدون احساس . آگاهي و احاطه  سياسي، فلسفي و حقوقيي  كه داشت، به روشني ميكشيد

بهمن كه در خونسردي و .  خستگي از تداوم چنين جر و بحث ها ، به قناعت طرف مقابل مي پرداخت
وي  جرو بحث را .  حوصله مندي زبانزد دوستان و رفقايش بود ، در جرو بحث هر گز خسته نمي شد

دانسته ، با دانش  و آگاهي خود  ) مضمون ( از واقعيات ) شكل( علمي  بيرون شد حقيقت شيوه 
در برآيند  البته  . باالي قضاياي مطروحه روشني مي  انداخت و آنرا تحليل و تجزيه و ارزيابي مي نمود

در . اشتبدون غرور روشنفكرانه و با فروتني كمونيستي ؛ نتايج حاصله را در اختيار طرف بحث ميگذ
به نظرات  آن شخص با دقتي آميخته با ( جريان صحبت و گفتگو  فهم و دانش طرف را در نظر گرفته 

من ، و ساير رفقا ، نه ديده و نه . به صحبت هايش گوش مي داد) اشتياق براي شنيدن  بيشتر  از وي 
  . اشد از كسي شنيده ايم كه  بهمن طرف مقابل را درجريان جر و بحث بر زمين زده ب

 ، چرا اين "قطب نما"براي من اين سوال مطرح شده  كه نويسنده بي نام و نشان  درنشريه وزين 
مسلماً .  جلوه داده است "بزن بهادر" و " قلدر" ،"بد قهر"مبارز با حوصله  را يك روشنفكر 

( ين تبليغ زمانيكه نويسنده خودش را با نام و هويت اصلي اش معرفي نمايد،  آنگاه هدف اش از چن
  .به خواننده گان معلوم خواهد شد ) كه هرگز شايسته شخصيت شناخته شده بهمن  نبوده 

  
 را  كه در نشريه سبا منتشر شده بود  اگر ١٣٤٧ آناني كه  نخستين دفاعيه بهمن در سال -٢

اصي  محكمه  اختص"خوانده  باشند ، بدرستي مي دانند كه  دومين دفاعيه  وي كه  در به اصطالح 
(   توسط خودش خوانده شد 1360 دولت دست نشانده سوسيال امپرياليزم  روس در سال  "انقالبي 

داراي متن و (  منتشر كرده  "قطب نما"آنطوري كه نويسنده مجهول الهويت در نشريه وزين 
ل  سا13مضمون  جسته گريخته  نبوده ؛ بلكه  با آگاهي بيشتر از پيش و با استفاده از  تجربيات 

و )  خلق و پرچم (  و مستدام عليه طبقه حاكمه و عوامل استخباراتي و سياسي آن پيگيرمبارزه 
 "همچنان در آن كلمه . ساير شبكه هاي پيدا و پنهان اطالعاتي  روس ها در كشور ؛ نوشته شده بود 

يان طبقات وي مبارزه  مترقي را يك اصل طبقاتي دانسته  كه همواره م      نوشته  نشده"ييآل يح
 كه اكثريت جامعه را -  و طبقات بهره ده و ستمكش  - كه اقليت جامعه را مي سازند -حاكمه 
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وي همواره اين امر مهم .    وجود داشته ، مي شناخت ؛ و نه مبارزه شخصي-تشكيل مي دهند 
قوله و بر اين م.  مبارزاتي را رعايت مي كرد كه در صحبت هايش از  اشخاص و افراد نام نبرد

ماركسيستي تأكيد مي كرد كه  اعمال انسانها شاخص اصلي و تعيين كننده واقعي شخصيت و كركتر 
در هر جامعه در ميان تمام اليه هاي اجتماع .  سياسي و فرهنگي آنهاست؛  نه چيزي ديگر-اجتماعي

را مورد بهمن، نخست اعمال اشخاص . افراد خوب  و اشخاص بد را مي توان  ديد و طيف هاي مختلف
 سياسي افراد، -همين بود محك شناخت وي در رابطه با موضعگيري اجتماعي . انتقاد  قرار مي داد

در پهلوي اقليت ناچيز ستمگران سالح بدست،  و يا درپهلوي اكثريت . كه در كدام سو ايستاده اند
  .ستمكشان بدون سالح 

باز هم نويسنده بي نام . "ه بود  ده سال حبس بهمن تعيين شد"همچنان در آن نوشته ذكر شده 
شايد به خاطر محصل بودن و يا كم سن بودن و يا دفاعيه .  و نشان واقعيت را تحريف نموده است

كه در (  سياسي همه جانبه نوشتن،  بهمن و عبداهللا رستاخيز را  به چهار ، چهار سال حبس -حقوقي 
  زنداني و 1347 جوزاي 25يعني از .  دندمحكوم كر)  ماه محاسبه ميشد 9آن زمان  هر سال حبس  

و دو باره به تحصيل در پوهنتون كابل در رشته مورد نظر .  از حبس رها شدند1350در سنبله سال 
  . شان ادامه دادند

 سال بعد از رهائي بهمن از محبس دهمزنگ كابل؛  زماني كه  اعضاي  سازمان پر 12درست 
 نفر  را به اتهام 23نداني بودند،  بعد از اينكه مجموع افتخار ساوو در زندان مخوف پلچرخي ز

 "١بالك"شش تن اعضاي رهبري در آن وقت در   ( 2 و 1عضويت در سازمان ساوو از بالك هاي 
به زندان خاد صدارت انتقال دادند، چهار شب و سه روز در  خاد صدارت ماندند و به ) زنداني بودند 

بعد از پايان . ت تانك و ماشيندار  سربازان روسي ادامه يافتاصطالح محكمه شان سه روز در حفاظ
 انتقال " ٢بالك" سر پوشيده  دولت پوشالي كارمل خاين، تمام اعضاي سازمان را به "محكمه"

  .دادند
بهمن در دو ورق كتابچه  با خطوط كوچك  براي اولين بار  بسيار گفتني ها را برايم نوشت  بود، از 

  :جمله 
ار خوشحال هستيم  محكمه ما سپري شد ، رفقاي ما  نه تنها بسيار خوب از خود امروز بسي« 

دفاع كردند ؛ بلكه در مقابل سواالت ما  هيأت  محاكم قضات و سارنوالي  الجواب مانده  چنان منفعل 
ما كمونيسم را .  شده بودند كه  سر هايشان را خم گرفته  بر روي ميز هايشان نگاه مي كردند زبون و 

اعمال و اهداف  سوسيال امپرياليزم  شوروي را  كه زير نام . توضيح داده  خاطر نشان  ساختيم
  ». ..كمونيسم به كشور ما تجاوز كردند،  تقبيح كرديم

      . ... انعكاس يافته "قطب نما" كه موضوع غير از آن دفاعيه است كه درنشريه وزين 
كي  در ظاهر بي سواد و ژوليده موي كه در پهلويم در جريان مطالعه دفاعيه بهمن بودم كه دختر

نشسته بود،  و مرا  تحت نظر داشت،  نامه بهمن را  از دستم  قاپيده آنرا نزد  قوماندان برده  اظهار 
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هر چه اصرار كردم  . داشت  اين را ببينيد در اينجا  خط ها سانسور ناشده بدست  پايواز ها مي افتد
ز سانسور  دو باره برايم مسترد نمايند،  آنها نپذيرفته  گفتند  همه اش كه نامه شوهرم را  بعد ا

زماني كه  سرباز كاغذ ارسالي  بهمن را به دستم داد،  متوجه شدم كه  از حد . سانسور شده  است
معين بيشتر نوشته شده، كنجكاوي و اشتياق زياد وادارم كرد تا هر چه زودتر  متن آن را مطالعه 

هيجان و شتاب  براي خواندن هر چه زودتر نوشته،  .  وضوعات مطرح شده  آگاه شومنمايم و از م
مانع شد  تا دور و پيشم را بدقت زير نظر داشته باشم،  همچنان در جريان مطالعه  به اطرافم هم نگاه 

با تĤسف كه اين خطاي من . كنم  تا تعقيب كننده را پائيده   متوجه باشم كه به من نزديك نشود 
  .سبب شد كه از بقيه مطالب  نوشته شده، محروم بمانم

  
نزديك هاي عيد قربان بود؛  زيرا .  ماه اش بطور يقين يادم نيست.  خورشيدي بود1351سال 

.  بهمن و من كه تازه ازدواج كرده بوديم.  مادر و پدرم جهت اداي  مناسك حج به عربستان رفته بود
بهمن  كه در جمنازيم  به سمت معلم به .  انه مادرم رفته بوديمبراي سرپرستي اوالد هاي فاميل به خ

در آن زمان خانه مادرم  دركوته سنگي . جوانان  تربيت بدني تدريس  ميكرد و آنان را تمرين مي داد
 بجه 6وقتي .  بهمن  بر روال هميشه  زماني كه  تدريس و تمرين را در جمنازيوم به اتمام رساند . بود

 خارج شده از عقب  ميدانهاي پوهنتون  كه راه را به ده بوري قطع ميكرد،  در عقب شام  از آنجا
وي همانطور  . اديتوريم، يعني پيشروي فاكولته حقوق،  شماري از جمعيت را ديد كه جمع شده بودند

براه اش در خلوت جنگل پوهنتون  ادامه داده  متوجه شد كه آن جمع ايستاده ، به سويش در حركت 
بعد ها رئيس عمومي خاد و رئيس ( از ميان آن سردمداران پرچمي، صداي نجيب پرچمي .  شدند

بيا كه حالي مزة قهرآميزي را برايت نشان بدهيم !   قهر آميزآقاي ": را شنيد ) جمهور دولت پوشالي 
نمي  مرتجعين به رضاي  خود از اريكة قدرت  پائين ": در آن سال ها شعله اي  ها مي گفتند   [ "

تمام اين اوباشان، كه در زمان حاكميت شان مرتكب فاجعه ].   "آيند ؛ قدرت را بايد به زور گرفت 
هاي هولناك و عظيم انساني شدند و كشور را به تباهي سوق دادند،  همة شان  با چاقو ، پنجه بوكس  

.  بهمن حمله نمودندآناني كه درپيشاپيش شان قرار داشت،  به . ، گُردم و چوب هاكي مجهز بودند 
در جريان .  بهمن كه در جيدو دست توانا داشت، گُردم را از دست يكي  شان گرفته به دفاع پرداخت

بدور آن محوطه سيم هاي .  دفاع خود را به عقب مي كشيد تا هرچه زودتر به سرك نزديك شود
 كه محوطه را از -خاردار بهمن  در جريان عقي نشيني  در ميان  سيم هاي . خادار كشيده شده بود

محصلين ليليه كه  سر و صدا را از عقب ليله شنيده .   گير كرد-سرك  پشت ليله جدا مي كرد 
در ميان محصلين ليليه عصمت . بودند،  براي اطالع از قضيه،  از ليليه برآمده به آن طرف رفتند

 بهمن را از نزديك نديده بود زماني كه عصمت ،[ فرزند شهيم  كندهار كه رفيق صميمي بهمن بود  
.  ،  نيز حضور داشت ]" خواندن دفاعيه بهمن مرا به كابل كشاند  تا او را از نزديك ببينم  ": گفته بود 

درهمين لحظه دوتن  از بي . وي  به جدا كردن  سيم هاي  خاردار از لباس هاي بهمن  پرداخت
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در .  دو همزمان باالي بهمن حمله ور شدندهر) نجيب و امتياز حسن ( آبروترين  مزدوران روسي 
اثنايي كه عصمت مصروف جدا كردن سيم هاي خادار از لباسهاي بهمن بود،  امتياز حسن يكي چند 

بهمن  كه از چنگ سيم هاي خاردار به كمك  . بار،  با گُردم دست داشته اش بر سر عصمت كوبيد
گرفت و با همان گُردم  وي  را زير ضربه قرار داد عصمت رها  شده بود، گُردم را از دست امتياز حسن 

زماني كه اين مزدوران به قدرت رسيدند ، امتياز حسن كه براي سخنراني  در برابر كمره تلويزيون [ 
 كه نتيجه حمله ننگين و -دولت دست نشانده ظاهر ميشد،  داغ هاي كوك خوردگي همان ضربه ها 

شمار افراد كه ].   به وضاحت در پيشاني اش ديده مي شد -بود ناجوانمردانه اين اوباشان وطن فروش 
حليم روئين يكي از سخنگويان . در صدد خالصي طرفين درگير بودند،  چند تن شان  زخمي شدند

وي بعد ها به حيث استاد در ( شعله يي ضربه شديد به مغزش وارد شد كه خوشبختانه  بهبود يافت 
ساير محصلين كه موضع بيطرفانه داشتند به حمله متقابل پرداخته . )فاكولته ادبيات تدريس مي كرد 

پرچمي هاي بي غيرت وقتا كه متوجه رفقاي زخمي  و بي . چند تن از پرچمي ها را زخمي نمودند
شدند، ميدان درگيري  -  كه بر زمين افتاده از شدت  ضربات ساير محصلين مي ناليدند -حال خود 

بعد از فرار آنان .  دانه  به ميان آورده بودند، رها كرده پا به فرار گذاشتندخونين را  كه خود ناجوانمر
زخمي ها ي شعله يي  را به شفاخانه  محبس انتقال دادند در حاليكه . پوليس به محل واقعه رسيد 

همان .  بهمن به خانه آمد، زياد ضربه نديده بود. زخمي هاي پرچمي را در شفاخانه علي آباد بردند
كه قواي اشغالگر روس بعد از تصرف زندان پلچرخي وي ، داكتر دادگر و [ نده ياد داكتر رزبان شب ز

و يك داكتر ديگر ] انداختند ) حفيظ اهللا امين ( داكتر هاشم مهربان را كشتند و قتل آنان را به گردن 
  .كه وي را نمي شناختم،  به عيادت  بهمن به خانه ما  آمدند

از سخن .  نب محصلين در عقب اديتوريم پوهنتون  ميتنگ اي بر پا شدفرداي آنروز،  از جا
كه هم اكنون در كانادا اقامت دارد  بياد دارم كه بعد از ( گويان آن ميتنگ يكي داكتر شاكر بود 

  از متن مسايلي ) پدرش او را براي تحصيل به جرمني فرستاد  كشته شدن سيدال سخندان حادثه
تحقيقات پوليس در رابطه اين برخورد .  شده بود چيزي به خاطر ندارمكه در آن ميتنگ مطرح 

خونين  به نتيجه  نرسيد، زيرا هر دو طرف  بنا بر مالحظات سياسي حاضر نشدند  قضايا را با پوليس 
  .از همين سبب  موضوع  خاموش ماند. در ميان بگذارند

ن در شعبه قضائي و حشمت در بهم.  بهمن با حشمت كيهاني در فاكولته حقوق همدوره  بود
زماني كه .  در كنفرانس ها،  استادان هر  دو صنف را يكجا  مي نمودند. بخش اداري درس مي خواندند

 - نوبت صحبت  به حشمت پرچمي مي رسيد، وي با استفاده از واژه ها وكلمات ثقيل ماركسيستي 
ان طبري كه خود  معني اش را  ادبي،  به تقليد از احس–لنينيستي و لغت پردازي هاي سياسي 

( بدرستي نمي  دانست،  به صحبت آغاز ميكرد،  تا محصلين را تحت تأثير ادبيات به اصطالح انقالابي 
.  نمايد ) " حزب دموكراتيك خلق "( آورده آنان را متمايل به  باند شان  ) - رويزيونيستي- دراصل
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بهمن  .  كه از جايش بلند مي شد، بهمن بودوقتي  نوبت  جواب و سوال مي رسيد،  نخستين فردي 
  : مي گفت 

   . »... من معني اين كلمات را نفهميدم  برايم واضحتر تشريح بده « 
حشمت  كه با  نشخوار آن كلمات و تكرار آن جمالت  حفظ كردگي  خود نمايي مي كرد،  با 

آنگاه بهمن از .   پرداختچرندياتي كه خود هم نمي دانست،  گويا از صحبت هاي خود به دفاع مي
و در پي .  استاد اجازه خواسته  بر روي ستيز  مي برآمد،  و كلمات وي را تحليل و ارزيابي مي نمود

و به استاد و محصلين حالي مينمود كه وي  . آن اشتباهاتش را  به وضاحت و سادگي تشريح ميكرد
بندي نتوانسته  استنتاج اش،  انعكاس در رابطه با مسايلي كه قبالً  تهيه كرده آنرا بدرستي جمع

بهمن، .  مضمون تهيه كرده اش  نبوده،  شاگردان را در زمينه مورد بحث دچار آشفته فكري مي نمايد
بدينگونه به استاد و شاگردان  تفهيم ميكرد كه صحبت هاي اين شخص خود نما، عاري از منطق بوده  

  .ان به كج راهه مي كشاندبا تحريفات خود از موضوع برگزيده افكار ديگر
 سياسي كرده و  يكژبهمن در واقعيت امر اين پرچمي از خود راضي را بكلي خلع سالح ائديولو

اين جنايتكار و جاسوس معروف روسي را .  پر طمطراق اش را عاري از اعتبار ساخته بود سخنان
ني "محصلين پوهنتون   جبون بر روي ستيژ مي زمانيكه  اين  وطن فروش  .   مي گفتند" كَـنچـ

ه نِـي كه معني گپ ": برآمد  تا صحبت نمايد،  محصلين با آواز بلند مي گفتند  پائين شو او  كَـن چـ 
حشمت كيهاني  يكي دو بار از استادان  خواهش كرده بود زماني كه بهمن در  . "ات را نمي فهمي 

استادان  خواست او را .   صحبت نمايدتاالر  مي باشد نبايد از وي بخواهند كه باالي كدام موضوع
 . اين جر و بحث  و جواب و سوال  بخش مهمي همين مضمون است. نپذيرفته  برايش گفته بودند 

  : يكباري بهمن اين خودنما را  مخاطب ساخته برايش گفته بود
 و تا جايي اين دين و وظيفه من است  كه  واقعيت ها و حقايقي را كه ميدانم  از آن دفاع نمايم  « 

در كشوري ! ببين .  كه  در مورد چنين واقعيت ها و حقايق معلومات دارم  باالي آن روشني مي اندازم
 لنينيسم آگاهي ندارند،  بازي با كلمات  - فيصد آن  از علم كمونيسم  ماركسيزم 9 عشاريه 99كه  

  . » خيانت به علم و نوع جنايت شمرده مي شود 
 كه در خدمت منافع روس در افغانستان كمر بسته و قالده بردگي آن اين جنايتكار كينه دل

كشور  را  زيب  گردنش ساخته بود،  شبي كه بهمن حينكه از تنگي كوچه اي  در كوته سنگي  عبور 
بمجردي كه رويش را .  مي كرد و مي خواست به خانه برود،  احساس كرد كسي از عقب اش مي آيد

بهمن .  ا شناسايي نمايد، ضارب  با كارد دست داشته به وي حمله ور شددور داد تا تعقيب كننده ر
زماني كه با دقت بطرف حمله كننده  نگاه كرد،  ديد  حشمت كيهاني .  كارد وي را از دست اش گرفت

  كاردش را مسترد نموده به  اين پرچمي  "؟ ... حشمت اين تويي ": آنگاه از از وي پرسيد .  است
  :تزبون  چنين گف
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باين شكل هرگز مرا كشته نمي تواني،  برو چنان دانش و آگاهي ات را بلند ببر كه با آن بتواني « 
  »  مرا بكشي 

حشمت كيهاني دفعتاً چهره عوض كرد و در نقش يك آدم نادم  و شرمنده از عملي كه مي خواست 
   ."بخش تو بادارِم هستي مره ب!  بهمن ": انجام بدهد  معذرت خواسته  چنين گفت 

روزي در برابر ) كه شامل تيمي بود كه بهمن را شكنجه مي كردند ( بلي ، با  همين شخص (  
آن روز  با مشكالت زياد خودم را تا  زندان پلچرخي رساندم،  تا . دروازه خاد صدارت  مصادف شدم

 جالدان زندان . لباس هاي بهمن  را توسط سرباز برايش بفرستم و از زنده بودنش اطمينان پيدا كنم
  از اين خبر  " وي در اينجا نيست "پلچرخي با بي پروايي لباس هاي وي را نگرفته اظهار داشتند كه 

بعد از مكث اي،  صاحب منصب بي .  فكر كردم  همسرم را اعدام كرده اند. ضربان قلبم شديدتر شد
دلم مي خواست  .  شده بودمگيچ  .  "  برو به خاد صدارت شايد در آنجا باشد"عاطفه  اظهار داشت

در هر صورت، هر طوري بود من و .  كاش و سيله نقليه اي پيدا شود  تا هر چه زودتر مرا به خاد ببرد
  .دوستم  رحيمه توخي از پلچرخي به خاد آمديم 

و من به آن مزدوراني .  ما در مقابل دروازه خاد كه شماري از پايوازان در آنجا  بودند،  ايستاده شديم
من از پلچرخي آمدم در آنجا به من گفتند كه بهمن را   ":  كه در آنجا وظيفه  اجرا مي كردند گفتم 

 بهمن "پرزه خط را گرفتند و بعد از مدتي بر گشتند و گفتند كه .  " به صدارت فرستادند
.  آنگاه از شدت خشم  به دروازه آهني با لگد مي زدم كه حشمت كيهاني بيرون آمد "اينجانيست

  : گفتم 
 گفتن  تأ چرا جر  مرز نمي شناسم ، اگر بهمن را كشته ايد ندهيد را بمن   بهمن   احوال   تا«

   .»اش را  نداريد 
  :  اين جالد مشهور در جوابم چنين گفت 

 و روز   برويد  حاال  قرار دارد تحقيق  چه مي گويي همشيره بهمن را كي كشته مي تواند او تحت "
   .) "ديگر بيائيد 

وي در هيچ  مطالب  تذكار داده شده درفوق نمايانگر  شخصيت انقالبي همسرم بهمن  بوده، 
 ... " (:  بازتاب داده شده "قطب نما" آنطوري كه در نشريه وزين ،شرايطي در جريان جر و بحث

 مي  خود  دفاعكالمبهمن با استواري از  . نجيب  خاديست روي  موضوعي  با بهمن جر و بحث نمود 
كرد  و همه محصلين نيز  پشتيبان نظر منطقي  و عادالنه او بودند بهمن نجيب را  بنا بر لجاجت اش 

  كسي را مورد ضرب و شتم ) " .طوري بر زمين زد كه با چهره خون آلود فرار را بر قرار ترجيح داد
كه نوشته شخص بي نام و و من اينهمه را  به سببي نوشتم تا  آن  خوانندگان گرامي .  قرار نداده است

 خوانده اند ؛ تصويري واقعي از كركتر انقالبي "قطب نما"نشان را در باره بهمن  درنشريه وزين 
   .  مبارزاتي وي در ذهن داشته باشندوشيوه
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  -: صفحه 803سخني موجز با نويسنده 
  

 بكلي نميداني و تقاضا ميكنم كه چيز هاي را كه) م . هـ (صفحه ، يعني ) 803( من از نويسنده 
بتو بسيار واقعيت ها و . مطمئن نيستي و معلومات نداري ضرور نيست  در مورد آن بنويسي 

تو بسيار گفتني هاي نا . مسئوليت ها از جانب اعضاي كميته مركزي سازمان ساوو  سپرده شده بود 
ماسي در مورد آن گفته داري  كه بعد از بدام  انداختن  اعضاي كميته مركزي سازمان كوچكترين ت

من هميشه متوجه نوشته . آنها را بنويسي و منتشر سازي ة نگرفته يي ، تا دير نشده  مي بايد هم
. هايت بوده و هستم كه چه وقت احساس مسئوليت نموده  بواقعيت ها شرافتمندانه  اقرار نمايي

. ايطه بتو ميĤوردند بهمن  و ديگران  تمام  گزارشات عملكرد ها در جبهات را  در سخت ترين شر
  : حكايت ميكرد  كه )  سرور سيد ( كامالً بياد دارم  روزي برادر بهمن  

بمبارد شده  و عساكر روس و تانك ها اطراف آنرا محاصره كرده  بودند ... در شرايطي كه  قريه «  
:  داده و گفت  قرار، ، بهمن  اسناد را در پاكت كاغذي كه بااليش چند پاكت شيريني گذاشته شده بود

ردند و  بعداً  برآمده در راه  روان شد ، عساكر روسي ايستادش ك. " اينرا بايد مصئون نجات بدهيم "
بعداً از وي  .  هم تالشي كردندحتي بوت هايش را از پايش كشيده آنرا ،با دقت وي را تالشي نمودند

   ،ر از پيش برخود مسلط مي شدبهمن كه در شرايط خطر  بيشت . "  اين پاكت چيست ؟ ": پرسيدند
با خونسردي و آرامش،  در حالي كه پاكت شيريني را بيرون ميكشيد به سرباز  متجاوز روسي با بي 

وآن سبب شد كه  پاكت هاي شيريني را تا به آخر نبينند و او را   .  " شيريني است ": تفاوتي گفت
  »رها نمايند 

 ها را انتقال ميدادند و براي تو مي آوردند كه آن  در چنين شرايط تمام گزارشات  و ياداشت
، و آنرا  به تجارب و عملكرد هاي افراد سازمان را در جبهه مقاومت  جمع و جور نمود مرتب نمايي

بفرض اگر در يك زمان تو و بهمن به كدام دامي گير مي كرديد و در چنين . رشته تحرير درآوري
او  . يچوجه خودش را نجات  نميداد بهمن به ،ام نجات يابدن مي توانست از آن دصورتي فقط يك ت

چنانچه مادر نجيب با صداقت در  . م معلومات و گزارشات  نزد تو بود زيرا كه تما،ترا از دام مي رهانيد
  حتي يك ورق در دست ، در وقت دستگيري بهمن شان": اين مورد تماس گرفته  گفته بود 

. حاال من اين حق را بخود مي دهم كه از تو بپرسم .  اشرا  داري تو همه . "خاديست ها نيافتاد 
، يعني گزارشات  و ياداشت هاي مربوط به عملكرد هاي افراد  سازمانمطالبي مربوط به دستĤورد 

 از نقش رفقاي شهيم  ايكه هر كدام شان با چه شهامت و  چرا ست ؟   ا كجا،درگير با  روسها در جبهه
 صحبت نمي  ان هاي شيرين خود را  در راه آرمان آزادي مردم از دست دادنددليري و فداكاري ج

 در راه آموختن  دانش به مطالعه مي  و  اشتياق، تالش سعي  و چرا از آناني كه در جبهه با چه  كني؟ 
ر  آگاهانه  پيدا نموده  و مبارزه شان را در جهت آزادي كشور و منافع مردم د   تا راه شانرا،پرداختند

 و نقل قول هاي . بند و تحت ستم سوق دهند و در آموختن كوچكترين تعصبي از خود نشان  نميداند
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صحبت نمي  آموختند ،   مي  چريكي آنرا  هاي تاكتيك  پارتيزاني و    جنگ  مخصوصاً،مائو تسه دون
  كني ؟

  :  بهمن مي گفت 
 ملي و انقالب مردمي  را  به اگر زندگي بما  مهلت  بدهد آرزو داريم كه جنگ ازاديبخش«  

  . »پيروزي برسانيم  
 چرا واقعيت ها را بيان نميكني ؟ در مقابل " از تخم بد حاصل بد مي رويد"و وقتي مي گويند 

ار كرده يي و نمي خواهي  به تفصيل  بنويسي ؟  مسئوليت  يهمه آنها و كاركرد هايشان خاموشي اخت
 گرفته يي كه براي نجات خودش  وقتي همه راز هاي سازمان را  آنكه از عمل نجيب تجربه   يا، داري

  اما موقف تو ، خودش را نيز اعدام كردند رحم نكرده  ها بوي به خاد افشاء كرد ، سر انجام  روس 
   . تو به سرنوشت او  دچار نخواهي شد . مختلف است

  
  : تعقيبات وجريات مخفي شدن بهمن

  
مينار سارنواالن براي مدت سه ماه داير گرديد ي  س،ودتاي ثور چندي بعد ا ز ك،  1357در سال 

 بهمن  .  سارنوال  در آن اشتراك دارند150كه در اخبار و تلوزيون از آن ذكر ميكردند  و مي گفتند 
  :   ميگفت .ناراحت بود ، وقتي به خانه مي آمد. حضور داشت نيز در آن جمله 

  . » مل شنيدنش بسيار مشكل است آنقدر چرنديات گفته  مي شود كه  تح « 
  :من برايش مي گفتم  

 ةآنگاه واقعه دور.  بما رحم كن چيزي نگو ، اگر در مركز ديد شان قرار بگيري  مشكل مي شود "      
   از تغيير   و روسي آمده  سارنوال   سيمينار  لوي در جريان [ * ]  شدم   ياد آور  برايش  احتياط را

  
  

 محصل بخاطر نامناسب  500دوره احتياط عسكري  )  1354در سال ( وود خان  در زمان دا[ * ]
بعد از تعليم،  همه  در ميدان  ايستادند و از رفتن  به صنف .   بودن تشناب ها اعتصاب  كرده بودند

از ميان همه،  قوماندان  .  اين عمل همگاني بود،  بهمن در آن  دخالت قبلي نداشت. خود داري كردند 
  بهمن بعد از بجا آوردن رسم "!  سيد بشير تو به صنف  ات برو ":   را مخاطب ساخته گفت وي

  از ميان تمام كساني كه عكس العمل "صاحب  من تابع همه هستم  .... "تعظيم عسكري، گفت  
 در هواي سرد -  نشان داده و به صنف هاي خود نرفته  بودند، تنها  بهمن را جزائي نموده در ماه حمل

 و در كودال كه آب تا كمرش مي رسيد،  زير خيمه پورتاتيف  روزانه يك توته نان سياه -و باراني 
  ] . روز وي را در همان جا حبس نمودند 15برايش مي دادند و مدت 
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سيستم قضائي افغانستان  به شكل سيستم قضائي  شوروي  خواست اش را مطرح كرده  در مورد  
بهمن هم در تقابل با وي قرار گرفته سواالتي از وي نمود كه آن روسي جواب . رده بود داليلي آو

آنگاه از بهمن خواست  كه باالي ستيژ آمده  مطالب مورد . قناعت بخش  نتوانست در زمينه  بدهد 
 بهمن  در باره  قانون  و ماهيت آن  و قبوليت  و پيروي آن از طرف  افراد جامعه. نظرش را بگويد

  : بصورت  درست روشني انداخته افزود كه 
 با رو پوش قوانين فرانسوي و برخي جامعه افغانستان متشكل از قوانين اسالمي  قوانين  مدني « 

افكار ما زاده هستي  . وده و از آن بخوبي پيروي مي كنند است  كه مورد قبول مردم بكشور هاي غربي
  و مذهب.  افكار را نمي توان تغيير داد، ي تغييرات بياوريم تا نتوانيم در زندگي ماد، اجتماعي ماست

  بدون ،رامش ايجاد كرده اندآ به داشته هاي معنوي انسان هاست كه خود براي  مربوطدهيعق
 قانون روسي تان در . روشنايي دست زدن به عقيده و مذهب گناه است و عواقب خطيري دارد

   .» شرايط جامعه خودتان  قابل قبول است  
 كه تا كنون بوده  متن  تذكار يافته در  فوق   بمراتب  علمي تر و منطقي تر از  البته بحث بهمن (

    )  در حافظه ام بجا مانده است 
  و تشريح علمي وي در مورد  عدم  باالي حقوق احاطه  بهمنفهم و لوي سارنوال روسي كه  از 

 او را  ها  حضور حضار بلند رتبه قضات و سارنوال، درن به قانون روسي  ناراحت شده بودتغيير قانو
  :  اظهار داشت در آغوش كشيده 

    "من تا بحال فكر نمي كردم  اشخاص فهميده و با دانش مثل شما در افغانستان وجود داشته باشد "
  : بهمن در جواب  آن روسي چنين گفت 

خودشان سرنوشت خود را بدست بهتر از من بهترين ها وجود دارند اگر شما بگذاريد  مردم «  
  .»  گيرند  

 سارنواالن كه از شجاعت و بيانات قانع كننده وي به وجد و شور آمده بودند باالي ستيژ  برآمده  
 بهمن دوباره بدفترش . سي  با شرمندگي از ستيژ پائين شد لوي سارنوال رو .گرفتنداو را در آغوش  

،  به بهمن  بهمن زياد اعتماد داشت دوست بود و به يك تن از رؤسايش كه  انسان وطن . برگشت
  : گفت 
   ."ت آمده بودند    ا  سيد بشير فرار كن  كه  براي گرفتن"

 با  بعداً . امضا كرد آن   بهمن چند دوسيه  مستحق را برائت داده در پاي،  با وجود چنين خطر
و كله  مراقبت ها  م بود كه متوجهطرف هاي شا. و به خانه هم نيامد  نمودشتاب  از در عقب فرار 

تيم آدمكشان خلقي مجهز با  ، سيد و تاريكي همه جا را فرا گرفتشب كه فرا ر.  كشك ها  شديم 
  .اين جنايتكاران از من پرسيدند كه بهمن كجاست. ه از بام و در به خانه ما ريختندماشيندار و تفنگچ

   .  ب شان گفتم كه نمي دانم او كجاستمن در جوا
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  :واقعه گرفتاري بهمن در زمان پرچمي ها 
  

نجيب رفته بودم  و با فاميل   براي اولين بار به خانه ،چند هفته قبل از گرفتاري  اعضاي مركز سازمان
هـ ( آنها از داكتر .  را كشوده بود ، آشنا شدم "سر گله گزاري"، يعني با  مادر و خواهرش  كه نجيب

  :  ن جمله مي گفتندبسيار شكايت داشتند از آ) م 
 آيد  كه  خانمش اينجا مي آيد با سر و صداي بلند  با او دعوا ميكند  كه چرا هر وقت اينجا مي«

 اما از ترس نجيب كه فوق العاده داكتر را دوست دارد  و هرچه بگويد  ، ما را خيلي نگران ساخته
دي قبل پسر ديگرم حفيظ به چن . ما صداي خود را كشيده نمي توانيم ميكند و  بگفت اشداكتر 

  از نجيب خواستم  كه به پاكستان برو و .  در آنجا حويلي بزرگي را به كرايه گرفت.پاكستان رفت
نجيب موضوع  .  خطر وگرفتاري  بسيار بيشتر استرفقايت را هم به همانجا ببر ، در اينجا كه امكان 

 براي اينكه به پاكستان نروند  مدت دو روز داكتر . گفت) م . هـ ( ان را به  داكتر رفتن به پاكست
  »اعتصاب غذايي كرد  و مانع رفتن شان   شد 

مادر نجيب با صداي بلند .  باالخره نجيب معذرت خواسته از رفتن به پاكستان منصرف شد 
  :به سخنانش ادامه  داده گفت شكوه كنان 

   . » اين پيركي آخر پسرم را بكشتن  ميدهد چطور كنم ؟ «
در آخرين باري كه بهمن را ديدم برايش . يب باالي من هم  تأثير كرده  بود هاي مادر نجحرف

  :بهمن در جوابم گفت "؟ايتاليا نمي روي[ *]  تا كي اينطور زندگي ميكنيد  چرا نزد مصطفي": گفتم  
      

ز وي در آن  وقت ا.  مصطفي غني افضل پسر عمه بهمن و دوست دوره كودكي  اش  بود[ * ] 
وي در همان زمان .  دوكتوران معروف قلب  بود و در يكي از شفاخانه هاي روم در ايتاليا كار ميكرد

 وقتي مصطفي از "زندگي اش در خطر است  !  خواهر جان  بشير را نجات بده " :  برايم نامه نوشت 
تكت هم فرستاد،  ولي برايش .  كابل به ايتاليا رفت،  چندين بار از بهمن خواست كه به ايتاليا بيايد

" : به بهمن گفت . مصطفي در دوران رياست جمهوري داوود خان بكابل آمد .  بهمن به ايتاليا نرفت
 مصطفي كه با داوود خان شناسايي فاميلي داشت،  نزد وي رفته  " . ما و تو بايد يكجا باشيم 

نيك براي  مريضان اعمار  به افغانستان مي آيم  و يك كلي" : خواست اش را مطرح نموده گفت 
 كلينيك مجاني "داود خان  در جوابش  گفت   . "ميكنم كه مردم در آن طور رايگان تداوي شوند 

عايد داكتر هاي مارا  كه سالها زحمت كشيده اند از دست شان ميگيرد  و عالقه جوانان را به طب و 
 آنها هرچه را از زحمت  و دسترنج مردم به مفتخوري عادت ميكنند،   بگذار.  طبابت  كاهش مي دهد

مصطفي دو  .  "اگر ميخواهي داكتر شوي بايد ديپلوم و يا ليسان از افغانستان بگيري.  خود بپردازند
    .باره رهسپار ايتاليا شد 
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  . » من جاي نمي روم ،    از من نكن هرگز اين تقاضا را« 
  :له منكه از شنيدن حرف اش ناراحت شده بودم باگفتن اين جم

وي نزدم .. از اتاق خارج شده به اتاق ديگرفتم   "  آخر از دست اين ظالم ها كشته خواهي شد" 
  : آمده با آرامي علت نرفتن اش را چنين توضيح داد 

تو اينرا ميداني  كه ما تعهد كرده ايم كه در راه رسيدن به پيروزي و  آزادي مردم  خود ، تا « 
ان  آنها با يك مشت گندم كه در جيب ش  ، مردم بما ضرورت داردحاال. آخرين رمق مبارزه كنيم 

  »   براي آزادي شان خوب مي جنگند دارند يك هفته زندگي ميكنند و
  : در جوابش گفتم 

    ." چرا در شهر مي آيي در اينجا كه خطر زيادتر است "
   : توضيح داد 

ئيم  فكر ميكني در جبهه مصئون ما بخاطر وظايف و نظم ارتباط شهر و جبهه  به شهر مي آ« 
  در جبهه كسي از كشته شدن  نمي ترسد  و به اميد ، شرايط جبهه بمراتب خطرناكتر است!هستيم 

تعصب در جبهه نيست  همه در تالش . آنند  كه جنگ را در جهت  منافع و آزادي مردم سوق بدهند  
 و هم به آموختن علم ، از مي پردازندهم به عبادت و نم .  كه  آگاهانه و دانسته كشته شوندآنند

از  آثار منتخب مائو تسه دون  مخصوصاً از تاكتيك هاي نظامي و پارتيزاني و .  مترقي تعصب  ندارند 
اه جنگ شانرا بسمت درست سوق  همه تشنه علم اند، تا بتوانند ر. چريكي آن پيروي مي كنند

ديگر از من  .  از آنها  مجزا باشد و نمي تواندزندگي و مرگ من با سرنوشت مردم گره خورده.  دهند
  .  »  !اين تقاضا را نكن

مسلماً بهمن مانند هر انسان  زندگي را دوست داشت  اوالد ، خانم و اعضاي فاميل خود را  بسيار 
  .   ولي مردمش را بيشتر از همه دوست  ميداشت ؛دوست داشت

  
  :تاري ـرفــه گــواقع

  
بوقوع 1359 كه در چهارم سنبله  ،عضاي مركزي سازمان از خانه نجيبدوشب پيش از گرفتاري ا

 يك تن از آنان از من. پيوست ،  گروه تالشي خاد مسلح  با تمام تجهيزات به خانه ما هجوم آوردند
 دروغ چرا ":  گفت  وي ." ! من خبر ندارم ":   به اين جالد خاد  گفتم "  بشير كجاست ؟" : پرسيد 

   »....ت پيش  ميگويي چند وق
در  . نموده باخود بردنداين گروه جنايت پيشه  كتاب ها و هر چه بنام كاغذ بود در كيش جمع 

 چاالك كه سركرده   آن پسرك پرچمي، هم بود1347 عكس هاي رفقاي زنداني سال ، بين عكس ها
 ،ستاخيز را ديدوقتي عكس عبداهللا ر . مي شناخت و بديگران معرفي مي كرد، همه را و ليدر شان بود

 دا " : پيچيد در فضاي اتاقاين رستاخيز است  با شنيدن رستاخيز يك زمزمه و صدا:  گفت 
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من . ند  چتر باالي عكسهايش حلقه زدند و ديگران از دهليز بداخل خانه آمدند و مان"رستاخيز دي 
ه  وجدان فروخته نگادر كنج اتاق با چادري خود را پيچانده بودم و به اين مزدوران عاطفه كشته  و

در ميان   . " كه  اين عقاب آزادي باز در زندان چه حماسه آفريده بود "در فكر فرو رفتم  . مي كردم
  كه پسرك پرچمي او را مي  هم بود)هادي خان( چند قطعه عكس برازنده و روشن ، عكس ها
چوب "هليز ما  اتاق كوچك   در زير زينه د.بعد از ديدن عكس ها به اتاق هاي ديگر رفتند . شناخت

ور موقتي در جايش قرار   و من دروازه را بط، بود كه دروازه آن  از چپ راست اش برآمده بود"خانه
.  وقتي خواستند دروازه آن اتاق كوچك را باز كنند دروازه بشدت بر روي آنان خورد . داده بودم

ردند از شدت ترس طوري فرار ك . است كه ميخواهد به آنها حمله كندفكركردند كسي در عقب آن 
  از ديدن  صحنه مضحك ،من با آنكه عميقاً  ناراحت و خشمگين بودم. كه يكي باالي ديگري غلتيدند

آن پسرك سركرده .   نتوانستم از خنده خود داري كنم ي مزدور،فرار دسته جمعي  اين ترسو ها
  و بعد از اينكه مي خواست خانه " ً ها باز كن  از اين بعد تو اولتر برو  دروازه ": متوجه من شده گفت

   . " بزودي دستگيرش ميكنيم  و احوالش را  برايت مي دهيم ": را ترك بگويد  چنين  گفت 
چند وقت پيش از گرفتاري اعضاي مركز كه در اثر هدايات نادرست داكتر چند نفر از رفقاي شان  

كه در يك جاي داير شده بود  و برادر [  مركزي در جريان جلسه اعضاي. در جبهه شهيد شده بودند 
بهمن كه ازاين . داكتر باز هم شروع به هدايت دادن كرد ]  بهمن  سيد سرور هم در آن حضور داشت 

همه اوامر بدون سنجش و  بدون احساس مسئوليت وي كامال به ستوه آمده بود  داكتر را مخاطب 
  : ساخته چنين گفت 

و ديگر حق هدايت دادن و تصميم گيري عملي را نداري فقط بنشين و تو آدم عملي نيستي  « 
  » ! گزارشاتي كه  برايت مي آوريم  بنويس 
داكتر خاموش مانده   ،  خواست ساير اعضاي مركزي هم بوداز اين عكس العمل منطقي بهمن كه

، مگر تحريك نمايد در برابر گفته بهمن كرد تا وي را به ابراز مخالفتمعني داري بسوي نجيب  نگاه 
همچنان در همان شبي كه فرداي آن . رش را  تكان داد ، ولي جواب ندادنجيب با عالمت نارضايتي س

بعد ( فقايش كه از جبهه آمده بودند  و دوباره ربهمن و .   سرور هم در همان جا بود ،گرفتار مي شوند 
  : كه  داكتر گفت.  بايد بر مي گشتند )  از پايان جلسه 

   . "ب برويم خانه نجيب و گزارشات  باقيمانده را تمام كنيم  و فردا دوباره برگرديد  ش"
  : بهمن باز احتراز كرده گفت 

  .» ! چندي پيش خانه نجيب رفتيم  چرا باز هم به آنجا برويم « 
  :  انجنير لطيف محمودي هم از رفتن به خانه نجيب نارضايتي  از خود نشان  داد ، ولي نجيب  گفت 

  ".برويم بعد از ختم گزارشات حمام گرفته بر گرديم "     
   :  داده افزود سرور به صحبتش ادامه  
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بهمن با عالمت نارضايتي بسوي من نگاه كرد  من از  بهمن خدا حافظي كرده برگشتم  و آنها به « 
رهسپار ] د بو  شده   قبالً گرفته  توسط  خاد  در حاليكه تدارك گرفتاري شان [  خانه نجيب  

  . »  گرديدند
  :طبق گفته مادر نجيب 

  از جلسه بيرون در همان وقت داكترشده بود هنوز هم جلسه شان دوام داشت    چهار بجه صبح «  
  .چوب را در بخاري تشناب ماندم. دم به تشناب ضرورت دارد كر فكر.در خانه ديگر رفتبرآمده 

  ديگر نديدم  بجه صبح كه از جلسه برآمد4 از همان ا كه  رداكتر.  خود ادامه دادندجلسهخودشان به 
    ».  فرار كرده بود خانه از 

(  صبح به خانه يكي از خويشاوندانش  5ساعت  داكتر «: ي  خانم برادر لطيف محمود،قرار گفته عادله
  » .. خته بودم اندا ديوانه من خود را : داكتر گفته بود . كه در همان نوايي بود رفت )  انجنير عطايي 

  كنندهو فرار( تالشي بساعت هشت صبح كه هوا  روشن بود  تيم گرفتاري زير پوشش  درحاليكه
   .داخل خانه شدند) بخوبي معلوم ميشد

  
ه خواهر نجيب بكتابخانه  نزد فيف ساعت چهار بجه عصر همان روز گرفتاري بهمن و رفقايش ، ح-١

  :  من آمده گفت 
  فردا . من در مكتب نيك بختي معلم هستم .از خانه ما آنها را بردند تالشي  ، صبح8ساعت « 

خير پريشان نباش  بزودي رها .  بجه  نزدم بيا  با من به خانه ما برو ، مادرم  ترا كار دارد 9بساعت 
   .  »خواهند شد

   بهمن از سخت. چطور اين واقعه امكان داشت": نه رفتم  تمام شب  فكر كردم  كه وقتي بخا
  زيرا در عقب جنگل  و درياي ،ترين  حاالت فرار كرده  ، فرار از خانه نجيب برايش آسانتر بود

و اينكه گفتار آن پسرك پرچمي  كه گفت  .   امكان فرار وجود داشت.گذرگاه كامالً سرك جدا بود
نه نجيب   تصميم گرفتم كه فردا  بايد بخا،بزودي دستگيرش ميكنيم  و احوالش را برايت مي فرستم

 تا به واقعيت  و اصل  اين حادثه پي ببرم ، ديده آنجا را بررسي نمايمبرويم  و محل واقعه  را از نزديك
   ."  من از او بهتر نيستم هر چه شد . 

 داخل  .   آرام  و خاموش بود.ر راه متوجه اطراف خانه شان بودمد. ه به خانه شان رفتم فيف   فردا با ح
  : وقتي مرا ديد  با صداي بلند گفت  . دهليز ايستاده بودنجيب در مادر  . حويلي شدم

پيركي همه را در بند داده  خودش  . ركي همه جوانان را ده گير ميدهد  ديدي نگفتم كه اين پي"
   "فرار كرده 

  .  در جريان اداي اين كلمات  لبخند نهفته  زير لبش را پنهان ميكرد 
   گفتم چطور شد  ؟ "
  :جيب گفت  مادر ن  -٢
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 شنيدم  هنوز مصروف  . نزديكي هاي هشت  صبح بود ، گوشم را به دروازه اتاق شان گرفتم«       
چوب ها را ( چوب هاي چيده شده را  . شناب پهلوي اتاق  شان را گرم كنمرفتم  ت . صحبت هستند

( الشي بداخل مي آيد  ديدم از  دروازه حويلي ت .  پائين آمدم. در بخاري  گذاشتم)  من نشان داد ب
معلوم ميشد  در وازه حويلي شان قبالً باز بوده  كه گروه خاد در وازه را تك تك نكرده داخل حويلي 

ليز را آنها دروازه ده . ه دروازه دهليز را از داخل قلفك كردمبه مجرد ديدن نجيب)  شده بودند  
 بهمن ي شان جيبه افتادند  كه از سر و صدا بجان نآنها  .دروازه باز شد. بشدت مي زدند و فير كردند

اين ناموس شعله يي است  تا ما زنده ايم به « :پائين آمد  و بازوي نجيبه را از نزد شان كشيد  و گفت 
بعد آرام و متين پايش را باالي زينه گذاشته بند هاي  بوت » ناموس ما دست درازي كرده نمي توانيد  

  .ديگران نيز به عقب او پائين آمدند  وجيپ ها در حركت شد » !ريمب«  : اش را بسته  كرد و گفت 
آزاد !  زنده باد مردم "بيرون كشيده  صداي نعره شان در هوا پيچيد از موتر جيپ دست هايشان را 

  .  » "! بايد ميهن 
ست همه چيز د.     در جريان صحبت مادر نجيب و بعد از آن ، به همه جا ها  با دقت نظر انداختم 

ارسي بزرگ و در عقب اش جنگل  و در  .  كه بهترين محل براي فرار بودارسي راه زينه .  نخورده بود 
در عقب جالي . امتداد دريا گذر گاه بود به آن حالت كه در سابق آنجا را ديده بودم ، بهمان حالت بود 

زده  از مادر نجيب تخم شكسته پرنده اي بحالت نيم آويزان  ديده مي شد  كسي جالي را دست ن
 مادر نجيب به اتاق سمت  مقابل خانه  كه بسمت راه حويلي " داكتر چطور فرار كرد ؟ ": پرسيدم  

 ولي هر ، راه كوچه كه يكي  باالي راه كوچه حويلي و همرديف ديگري كه حويلي خانه همسايه بود
 در حالي كه من از ( "يد از اينجا  نمي دانم  شا":   وي گفت .دو بسيار بلند از حويلي  و نمايان بود

،  از اينجا  فرار كرده باشد ارسي سمت  همسايه نگاه ميكردم و مي سنجيدم  اگر امكان داشته باشد
 ميخ بندي شده و  ،  جالي از عقب. اه كوچه بسيار واضح معلوم مي شدر ،   از حويلي.بسيار بلند بود

سمت ارسي طرف دروازه حويلي چادرش را  باالي مادر نجيب در  . خاك آلود و دست نخورده بود
  يك   در حاليكه در اثر فشاري كه من هم مي ديدم،دست اش انداخته و ميكوشيد جالي را تيله كند

ديدم ارسي بلند و اگر از آنجا   ".  از اينجا فرار كرده باشد": ه گفتميخك زنگ زده را بيرون كشيد
از آن باال روي   مي افتاد و-  خادي ها مسلح - تالشي يشروي خيز زده راسĤ در راه دروازه حويلي پ

ميشد  از اينجا گريخته برايش گفتم  اگر او مگس   ) .سنگ ها امكان زندگي برايش وجود نداشت
 من چه ميدانم  اگر ميديدم  اش اولتر از همه ": در حاليكه  خنده اش گرفته بود گفت   . نميتوانست

  100 در 100 فيصد  نه ؛ بلكه  99  /9   كه د همه حاالت نشانده دهندة آن بو . "او را ده گير ميدادم 
معلوم مي شد وقتي  . قبل از رسيدن گروه گرفتاري زير نام تالشي نجات داده شده )  م . هـ ( داكتر 

او از جلسه  بيرون آمده در آن اتاق با كسي مالقات كرده باشد عينك هايش را پهلوي رف الماري 
  پسرك آن ( .اينكه چطور  خودش بايد واقعيت را بيان كند . وش كرده  و به عجله فرار كرده بود فرام
وي همه را مي .  شامل تيم گرفتاري آنها نيز بود ، خادي ها كه دو شب قبل به خانه ما آمده بود ليدر
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 ما همه آنها  اش كه از خانهعكس هاي بسيار روشن و نمايان هادي خان را از روي  همچنانشناخت 
 به برادر محترم اش  هادي خان شباهت  زيادديگر اينكه  . مي شناخترا گرفته به خاد برده  بود؛ 

هيچ امكان نداشت كه داكتر از نظر تيز بين  .  سبب ميشد كه وي را بشناسندزنده ياد  ساربان  
در هنگام سر و صداي   اگر كه هستم  متيقن من خادي هاي مكار و هوشيار  خودش را پنهان كند و

اينكه داكتر .   حتمي اگر در محل مي بود مي رسيد نمي نشست  و بطور آرام  در خانه مي بود نجيبه 
چطور نجات داده شده واقعيت را بگويد ؛ زيرا اعتراف  به اين كاري كه انجام داده  و انتقاد  از خودش 

  اكر  تلقي ميگردد  جرم و خيانت،ر عكستوانمندي وجدان پاك و شرافت انساني را نشان ميدهد و ب
ت كرده  از ناگفتني أمن از داكتر  تقاضا مي كنم  كه جر. مانند نجيب در قضيه دست داشته باشد 

  ،زندگي در گذر است! ويستي  كه بتو سپرده  شده بود بن  از عملكرد  رفقايت  و امانا،هايت  بنويس
صفحة ديگر چند هزار! تا دير نشده  بنويس  .  مي ماندو اعمال انسانها  بر جايو لي كار كرد ها 

چه اشتباه  ( ،  زندگي در گذر است  اشتباه بخشيدني است و خود را از بار مسئوليت  رها كنبنويس  
و مسايل فرعي و كم ارزش را كنار بگذار  در مورد حوادث )  كه حتي خيانت هم بخشيدني است 

رار داشتي و آن رفقايي كه  خونين  سازماني كه در  رهبري آن قتاريخ مبارزات( هاي مهمتر  رويداد
مقاومت ضد روسي   رزميدند و حماسه آفريدند و بسا مسايل مهم ديگري كه  آنهمه را تا در جنگ 

 بر اطراف اتاق قدم مي زدم  )!  آشكار نكرده يي بنويس  -از آن سپري شده   كه سه دهه–كنون 
 نمي دانم  ورق هاي خود را چه " كستر را بيرون مي كشيد و مي گفتمادر نجيب از زير چوب ها خا

   ."كردند هنگام تالشي هيچ چيز  همراي خود نداشتند  شايد همين خاكستر ورق هايشان باشد
 اين تفنگچه بهمن است  " :بعداً تفنگچه اي را  از زير چادرش بيرون كشيده برايم داد و گفت

 در هر جا كه بود  در ": برايش گفتم.  هرگز  متعلق به بهمن نبود  اين تفنگچه".  !همرايت ببر 
آنگاه از خانه شان  . " تا حال كه نيافته اند از اين ببعد هم آنرا نمي يابندش، همانجا دوباره بگذار

 ازسرك كه بسمت داراالمان و نزديك سرك عمومي  و مكتب حبيبيه بود " :  و ي برايم گفت.برآمدم
هنگامي خداحافظي  تفنگچه را از  . "سرك بسوي چهلستون  كوچه طوالني تر بود  برو از سمت ،نرو

 من هم با سرعت  ،زير چادرش كشيده  در بغلم تيله و بسرعت ميخواست دروازه كوچه اش را ببندد
 هنوز از چند خانه .بيشتر تفنگچه را در بغل اش انداخته  تيله اش كردم و از مقابل خانه اش دور شدم

 در كنج متوجه شدم ". !باالشو" التر نرفته بودم  ديدم جيب خادي ها در كنارم آمد و صدا زد با
برايم چه اتفاقي افتاده   كسي نداند من چه شده  ديوار هيچ كس دور و برم معلوم  نميشود شايد

پ موتر جي  .دم  كه خود را بسرك اصلي برسانمبسرعت بسوي سرك دوي.  است  و در كجا رفته ام 
يك دختر و يك پسر جوان  پائين شده  لوله تفنگچه هايشان در دو بغلم . سدود كردراه را برمن م

 ديدم دهقاني كه باالي زمين " .!  نمي روم ":  با صداي بلند گفتم "!  باال شو ": گذاشتند و گفتند 
در كنج ديوار   همچنان  مادر نجيب را ديدم كه  . سرش رابلند كرد و متوجه من شد.كار مي كرد

پسر خادي به آن .  وقتي در موتر باال شدم شروع كردند به تالشي من  . كيه كرده  مرا نظاره ميكندت
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هر دو تفنگچه هايشان در دو  بغلم  گذاشته  . " !  ببين تفنگچه را كجا مانده": دختر همكارش گفت 
 دو طفل خودم و -بي سرپرست   من در فكر فرو رفته بودم  كه در صورت نبودن من ده طفل (بودند 

هشت طفل خواهرم  چه سرنوشتي در انتظار شان خواهد بود ، زيرا در خانه ما كسي ديگر باقي 
بهمن و برادرش سيد سرور كه شوهر خواهرم  بود  بخاطر پيگرد  و گرفتاري  از همان . نمانده بود 

 سال نداشت  در 28كه بيشتر از خواهرم . اوايل حاكميت اين وطنفروشان  شرف باخته مخفي شدند 
در هر بار هجوم و . ،  دفعتاً فلج  شداثر فشارهاي روحي ناشي از هجوم  و تالشي هاي پيهم خانه ما

  تمام اطفال از خواب مي پريدند  كه اين حالت باالي ،تالشي خانه ما  توسط اين جنايتكاران وحشي
 هاي طوالني در مدت.  ناحيه رنج فروان مي برد خواهرم از اين.شان تأثير ناگواري بجا مي گذاشت 

مسئوليت  سرپرستي اوالد هايش و عيادت از خودش در شفاخانه هم به عهده من . شفاخانه بستر بود
بعد از تحقيقات  و سواالت  كه اكثراً  مربوط به  ديد و واديد هايي  كه .  باالخره به خاد رسيديم  ،)بود 

در مورد اظهار بي اطالعي   بشكل تكراري  سوال مي كردند كه  من در خانه نجيب  صورت مي گرفت
.   جزاي انكار كردنت را  خودت بايد بداني  كه چه ميشود " : آنان تهديد كنان مي گفتند  . مي كردم

ينم كه آن ، ولي ميخواستم  به چشم بباطالعات  را به آنها داده  استميدانستم كسي اين همه  . "
 اين "  برو  شاهد را بياور بعداً هر  جزايي كه برايم ميدهي بده ":  مستنطق گفتمبه . كس كي است

  اگر ،در عقب همه را ميشنود)  نجيب رخواه(   همين حاال نجيبه ": مزدوردر جوابم چنين  گفت 
  بعد از وقفه نسبتاً طوالني  برگشت مرا به " .همانطوري كه  ذكر كردم"  گفتم  "بيارمش باز چه ؟ 

  سرت را ": وي گفت  . نميدانستم  براي چه بود.  ، برد اتاق پهلو كه در آن  چند  ماشين و اثاثيه بود
همين راست است كه گفتم   ":  باري ديگرگفتم  "! درون كن ببين بااليت چه مي آورم  راست بگو  

 تا راست " :د گفت   بع" نمي دانم " : گفتم "  سرور كجا است ؟ ":پرسيد   . "من چيزي نمي دانم 
عد  حفيفه را به يك ساعت ب.   داخل زندان بردنم " .نگويي در اينجا مي ماني  و خالص نمي شوي

   :گفت .   بوي نگاه كردم.عقب  من آوردند
    " با من حرف نزن و هيچ سوال نكن  بسيار سردرد هستم ميخواهم  از ارتباطم با تو كسي نداند " 

  ديدم ،ي بعد در حويلي رفتم ميخواستم  به سمت ديگر حويلي  بروم  مدت.چيزي برايش نگفتم
 مدمتوجه ش بدهليز نگاه كردم  آنگاه  .دروازه ورودي زندان  كه در دهليز خاد ختم مي شد  باز است

 و عدة  گرفتن بهمن حفيفه با همان پسر  ليدر پرچمي كه دو شب قبل از گرفتاري  بهمن در خانه ما
  پسر .چند لحظه مكث كردم . رويش بطرم من نبود.  هاي مستانه ميكردبت  و خنده ، صحرا داده بود

: خواستم به راه رفتن ادامه بدهم  كه  آن پسر صدا  زد  . ي كه رويش بطرف من بود  متوجه شدپرچم
ن پسرك از م. حفيفه  كه تا آن لحظه مرا نديده بود با وي يكجا بطرفم نزديك آمدند   . "!  باش نرو "

 پسرك " اينجا هستم چطور بدانم كه سرور كجاست ":   گقتم  كه " بگو سرور كجاست ؟ ": پرسيد 
  توخو هيچ چيز را نميداني  دروغ ميگويي  از بشير هم  خبر نداشتي  باز احوالش را ":اضافه كرد 

  .بعداً هردويشان  چشم به چشم همديگر دوخته  بااليم خنديدند  .  "برايت روان كردم 
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. به حقيقت تلخي پي بردم .  از ديدن چشم چراني و معشوقه بازي  هردو  سرم گيچ شد 
 آنگاه از آنجا دور " . وقتي همه چيز را ميداني چرا از من سوال ميكني " : برآشفته شده  گفتم 

كمتر از نيم ساعت .  حفيفه برگشت  و باالي صفه ايكه  ديگران نشسته بودند  ، نشست بعداً. شدم 
من با خشم و كين بسويش نگاه .   از جايش بلند شد.نگذشته بود  كه صدايش كردند  كه خانه برود

  ناشنيده گرفت و چشم هايش را  از رويم  را  جمله ام" .! رذيل پست " : كردم  و آهسته گفتم  
  . گشتاند و رفت 

به همين  .  كردو در دولت دست نشانده روس خدمت مي. شوهر حفيفه سر افسر پوليس بود [ 
حفيفه بعد از كشته شدن شوهرش دوباره  بخانه مادرش رفته در . سبب توسط مجاهدين بقتل رسيد 

معلوم نشد كه قبل از كشته شدن . آنجا  زندگي مي كرد و از مجاهدين شديداً كينه به دل گرفته بود 
   ]ا پذيرفته بود شوهرش با خاد همكاري ميكرد و يا بعد از قتل وي  ننگ همكاري با خاد ر

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


