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 .   گرفتاري اعضاي  رهبري سازمان ازديد ناجيه بهمن -3

  
نشانة جبن و  ، و كتمان آن ، هامتبيان واقعيت ها مبين  ش« ناجيه بهمن در بخشي از نوشته اي  زير عنوان 

  :چنين نوشته است  » مردگي است وجدان
      

  »  گرفتاري بهمن در زمان پرچمي هاةواقع«   
  
 نجيب رفته بودم  و با فاميل نجيب ، ةچند هفته قبل از گرفتاري  اعضاي مركز سازمان ،  براي اولين بار به خان« 

بسيار شكايت ) .  م  .هـ( ها از داكتر  آن.  بود ، آشنا شدم گشوده را »اريسر گله گز«يعني با مادر و خواهرش  كه 
  :   از آن جمله مي گفتند .داشتند
 خانمش اينجا مي آيد با سر و صداي بلند  با او دعوا ميكند  كه چرا هر وقت اينجا مي آيد  كه ما را خيلي نگران "

 صداي خود را كشيده نمي  دوست دارد و هرچه بگويد بگفتش ميكندساخته ، اما از ترس نجيب كه فوق العاده داكتر را 
 از نجيب خواستم كه . در آنجا حويلي بزرگي را به كرايه گرفت .چندي قبل پسر ديگرم حفيظ به پاكستان رفت . توانيم 

نجيب موضوع .  است  و رفقايت را هم به همانجا ببر ، در اينجا كه امكان  خطر وگرفتاري  بسيار بيشتر به پاكستان برو
 كرد  و ئيكه به پاكستان نروند  مدت دو روز اعتصاب غذا داكتر براي اين. گفت ) م . هـ ( رفتن به پاكستان را به داكتر 

  ."مانع رفتن شان  شد 
مادر نجيب با صداي بلند شكوه كنان به سخنانش .   باالخره نجيب معذرت خواسته از رفتن به پاكستان منصرف شد

  :  داده گفت ادامه
   . "دهد چطور كنم ؟  كشتن  ميه  آخر پسرم را ب]اشاره به رهبر ساوو  [ كيه  اين پير"

  : در آخرين باري كه بهمن را ديدم برايش گفتم  . حرف هاي مادر نجيب باالي من هم  تأثير كرده  بود 
  " مي رويايتاليا ن]  صفحة بعد- [ *كنيد  چرا نزد مصطفي  تا كي اينطور زندگي مي"

  :بهمن در جوابم گفت 
  . "ي نمي روم ئمن جا. هرگز اين تقاضا را از من نكن "    

   » آزاد افغانستان- افغانستان آزاد «  به پورتال 
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 از "  آخر از دست اين ظالم ها كشته خواهي شد" :كه از شنيدن حرفش ناراحت شده بودم باگفتن اين جمله  من
  . ...فتم  راتاق خارج شده به اتاق ديگر

داني  كه ما تعهد كرده ايم كه در راه  را مي  تو اين":  چنين توضيح داد  وي نزدم آمده با آرامي علت نرفتنش را
ها با يك مشت   آن،ما ضرورت دارد ه حاال مردم ب. رسيدن به پيروزي و آزادي مردم خود ، تا آخرين رمق مبارزه كنيم 

  ."كنند و  براي آزادي شان خوب مي جنگند  گندم كه در جيب شان دارند يك هفته زندگي مي
    ."ي در اينجا كه خطر زيادتر است ئ چرا در شهر مي آ":  در جوابش گفتم  

! كني در جبهه مصون هستيم   فكر مي.خاطر وظايف و نظم ارتباط شهر و جبهه  به شهر مي آئيم ه  ما ب":  گفت 
 كه جنگ را در جهت   در جبهه كسي از كشته شدن  نمي ترسد  و به اميد آنند . خطرناكتر است به مراتبشرايط جبهه 

هم به .  همه در تالش آنند كه  آگاهانه و دانسته كشته شوند ،تعصب در جبهه نيست . منافع و آزادي مردم سوق بدهند 
 مخصوصاً از ،از آثار منتخب مائو تسه دون . عبادت و نماز مي پردازند و هم به آموختن علم مترقي تعصب  ندارند 

 به سمترا  ، تا بتوانند راه جنگ شان  علم اندة همه تشن .ني و چريكي آن پيروي مي كنندتاكتيك هاي نظامي و پارتيزا
ديگر از من اين . ها  مجزا باشد  زندگي و مرگ من با سرنوشت مردم گره خورده و نمي تواند از آن.  درست سوق دهند 

   . "تقاضا را نكن 
؛  الد ، خانم و اعضاي فاميل خود را  بسيار دوست داشتمسلماً بهمن مانند هر انسان  زندگي را دوست داشت  او

  . داشت  ولي مردمش را بيشتر از همه دوست  مي
  
    : گــرفـتاريةواقعـ

  
 هگرووقوع پيوست ،  به 1359 نجيب ، كه در چهارم سنبله ةدوشب پيش از گرفتاري اعضاي مركزي سازمان از خان

 به اين . "  بشير كجاست ؟": يك تن از آنان از من پرسيد  .   هجوم آوردند ماةتالشي خاد مسلح با تمام تجهيزات به خان
   . " ! من خبر ندارم ": جالد خاد  گفتم 

  ».... ي چند وقت پيش  ئ دروغ چرا ميگو«: وي گفت 
  

  
وي در آن  وقت از .   كودكي  اش  بودة بهمن و دوست دورة پسر عم " غني افضل" مصطفي ]  از صفحة قبل- [ *

: وي در همان زمان برايم نامه نوشت  . كرد   دوكتوران معروف قلب  بود و در يكي از شفاخانه هاي روم در ايتاليا كار مي
 چندين بار از ،وقتي مصطفي از كابل به ايتاليا رفت .  " زندگي اش در خطر است    خواهر جان  بشير را نجات بده"

مصطفي در دوران رياست جمهوري .  ولي بهمن به ايتاليا نرفت  ؛ت هم فرستادبهمن خواست كه به ايتاليا بيايد برايش تك
ي فاميلي داشت  ئمصطفي كه با داوود خان شناسا .  " ما و تو بايد يكجا باشيم ": به بهمن گفت . كابل آمد ه داوود خان ب

كنم كه   براي  مريضان اعمار مي  به افغانستان مي آيم  و يك كلينيك": نزد وي رفته  خواستش را مطرح نموده گفت 
را  كه سالها  كلينيك مجاني عايد داكتر هاي ما"د خان  در جوابش  گفت  وداو . "مردم در آن طور رايگان تداوي شوند 
 مردم به مفتخوري عادت  . جوانان را به طب و طبابت كاهش مي دهدةگيرد  و عالق زحمت كشيده اند از دست شان مي

 ز اليسانسها هرچه را از زحمت و دسترنج خود بپردازند اگر ميخواهي داكتر شوي بايد ديپلوم و يا  ن بگذار آ،ميكنند 
    ] .مصطفي دو باره رهسپار ايتاليا شد  .  "افغانستان بگيري
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در بين . خود بردند   با جمع نمودهشان  " كيش"  در  رانام كاغذ بوده اين گروه جنايت پيشه  كتاب ها و هر چه ب
 آن پسرك پرچمي چاالك كه سركرده و ليدر شان بود ، همه را . هم بود 1347 عكس هاي رفقاي زنداني سال  ،كس هاع

 با شنيدن " اين رستاخيز است ":  رستاخيز را ديد گفت االلهوقتي عكس عبد. ديگران معرفي مي كرد ه مي شناخت و ب
داخل خانه آمدند و مانند ه  و ديگران از دهليز ب"تاخيز دي  دا رس":  رستاخيز يك زمزمه و صدا در فضاي اتاق پيچيد

من در كنج اتاق با چادري خود را پيچانده بودم و به اين مزدوران عاطفه كشته  و . هايش حلقه زدند  چتر باالي عكس
   ."بود  كه  اين عقاب آزادي باز در زندان چه حماسه آفريده "در فكر فرو رفتم . وجدان فروخته نگاه مي كردم 

.  هم بود  كه پسرك پرچمي او را مي شناخت . ]م . هـ . د [  در ميان عكس ها چند قطعه عكس برازنده و روشن 
 " آن از ة بود كه درواز" چوب خانه" دهليز ما  اتاق كوچك ة در زير زين.بعد از ديدن عكس ها به اتاق هاي ديگر رفتند 

 آن اتاق ةوقتي خواستند درواز. طور موقتي در جايش قرار داده بودم ه ب برآمده بود  و من دروازه را "ش چپ راست
ها حمله  خواهد به آن فكركردند كسي در عقب آن است كه مي.   روي آنان خوردهشدت به  دروازه ب ،كوچك را باز كنند

حت و خشمگين بودم از كه عميقاً نارا من با آن. از شدت ترس طوري فرار كردند كه يكي باالي ديگري غلتيدند . كند 
 متوجه من  آن پسرك سركرده.  مضحك فرار دسته جمعي  اين ترسو ها  نتوانستم از خنده خود داري كنم ةديدن صحن
كه مي خواست خانه را ترك بگويد  چنين    بعد از ايني  و." باز كن  را  از اين بعد تو اولتر برو  دروازه ها":  شده گفت

   . "كنيم  و احوالش را  برايت مي دهيم  ش ميزودي دستگيره  ب": گفت 
 چند نفر از رفقاي شان در ] رهبر ساوو  [ در اثر هدايات نادرست داكترچند وقت پيش از گرفتاري اعضاي مركز كه 

 كه در يك جاي داير شده بود  و برادر بهمن  سيد سرور هم ، در جريان جلسه اعضاي مركزي ، جبهه شهيد شده بودند
اين همه اوامر بدون سنجش و بدون احساس  بهمن كه از.   داكتر باز هم شروع به هدايت دادن كرد  ،ضور داشتدر آن ح
 تو آدم عملي نيستي  و ديگر حق هدايت ":  داكتر را مخاطب ساخته چنين گفت ،به ستوه آمده بود الً  وي كاممسؤوليت

  .  "!  كه  برايت مي آوريم  بنويس دادن و تصميم گيري عملي را نداري فقط بنشين و گزارشاتي
سوي نجيب ه از اين عكس العمل منطقي بهمن كه خواست ساير اعضاي مركزي هم بود ، داكتر خاموش مانده  ب

مگر نجيب با عالمت نارضايتي سرش را  تكان داد ، ؛  بهمن تحريك نمايد ةنگاه كرد تا وي را به ابراز مخالفت در برابر گفت
بهمن و رفقايش .  همچنان در همان شبي كه فرداي آن گرفتار مي شوند ، سرور هم در همان جا بود .ولي جواب نداد 

 نجيب و ة شب برويم خان": داكتر گفت كه .  بايد بر مي گشتند )  بعد از پايان جلسه ( كه از جبهه آمده بودند و دوباره 
   . "گزارشات  باقيمانده را تمام كنيم  و فردا دوباره برگرديد 

  :  كرده گفت اعتراضبهمن باز 
   ."!  نجيب رفتيم  چرا باز هم به آنجا برويم ة چندي پيش خان"

   نجيب نارضايتي  از خود نشان  داد ، ةلطيف محمودي هم از رفتن به خان  انجنير
  ." برويم بعد از ختم گزارشات حمام گرفته بر گرديم ": ولي نجيب گفت 

   ].ت . ك  –. رفيق سرور جريان را به ناجيه بهمن  مي گويد  [  : افزودسرور به صحبتش ادامه داده  
 نجيب ةها به خان  من از بهمن خدا حافظي كرده برگشتم  و آن. من نگاه كرد به سوي بهمن با عالمت نارضايتي "

   . "  رهسپار گرديدند،كه تدارك گرفتاري شان  قبالً گرفته شده بود  در حالي
  :يب  مادر نجةطبق گفت

در همان وقت از جلسه بيرون برآمده در   داكتر.داشت  شان دوام ة هنوز هم جلس . صبح شده بودةچهار بج  "  
 خود ادامه ةخودشان به جلس.  چوب را در بخاري تشناب ماندم   . به تشناب ضرورت داردفكر كردم  . ديگر رفتةخان

    " .برآمد ديگر نديدم  از خانه  فرار كرده بود  صبح كه از جلسه ة بج4داكتر را كه از همان . دادند 
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 عادله خياشنة جنرال اسحاق توخي مدير قلم مخصوص داكتر - [ خانم برادر لطيف محمودي"عادله" ةقرار گفت
كه ) ي ئانجنير عطا(  يكي از خويشاوندانش ة صبح به خان5 داكتر ساعت " : ] .  ت . ك–نجيب جالد خاد مي شود 

  " ... .من خود را ديوانه  انداخته بودم : داكتر گفته بود . بود رفت ي حدرهمان نوا

معلوم به خوبي و فرار كننده   هشت صبح كه هوا روشن بودبه ساعتكه تيم گرفتاري زير پوشش تالشي  درحالي  
  .   داخل خانه شدند شد مي

  :  كتابخانه نزد من آمده گفت ه جيب ب خواهر نعفيفه عصر همان روز گرفتاري بهمن و رفقايش ، ة ساعت چهار بج-1
 بجه  9 به ساعتمن در مكتب نيك بختي معلم هستم  فردا . ها را بردند   ما آنة صبح ، تالشي از خان8 ساعت "

   . "زودي رها خواهند شد ه خير پريشان نباش ب.  با من به خانه ما برو ، مادرم ترا كار دارد ،نزدم بيا 
م شب  فكر كردم  كه  چطور اين واقعه امكان داشت  بهمن از سخت ترين  حاالت فرار كرده   رفتم  تمابه خانهوقتي 
 امكان فرار وجود . سرك جدا بود  از زيرا در عقب جنگل  و درياي گذرگاه كامالً؛ نجيب برايش آسانتر بود ة، فرار از خان

 "كنيم  و احوالش را برايت مي فرستم  ش ميزودي دستگيره  ب" : كه گفتار آن پسرك پرچمي  كه گفت و اين ،داشت 
  را از نزديك ديده آنجا را بررسي نمايم تا به واقعيت و محل واقعه نجيب برويم  و ةخانه تصميم گرفتم كه فردا  بايد ب

  .من از او بهتر نيستم هر چه شد  .  اصل اين حادثه پي ببرم 
. داخل  حويلي شدم . آرام و خاموش بود .  شان بودم ة اطراف خاندر راه متوجه.  شان رفتم ة به خانعفيفه   فردا با 

  : وقتي مرا ديد  با صداي بلند گفت . مادر نجيب در دهليز ايستاده بود 
   " داده  خودش فرار كرده گيرپيركي همه را در . ير ميدهد ــ جوانان را ده گةركي همـ ديدي نگفتم كه اين پي"

  . كرد  بخند نهفته  زير لبش را پنهان مي در جريان اداي اين كلمات  ل
  "چطور شد  ؟  ": گفتم 

  :  مادر نجيب گفت  -2
رفتم  . شنيدم  هنوز مصروف صحبت هستند .  اتاق شان گرفتم ة  نزديكي هاي هشت  صبح بود ، گوشم را به درواز"

. در بخاري  گذاشتم ) من نشان داد ه چوب ها را ب( چوب هاي چيده شده را . تشناب پهلوي اتاق  شان را گرم كنم 
شد  دروازه حويلي شان قبالً باز بوده كه گروه  معلوم مي( مي آيد به داخل حويلي تالشي ةديدم از درواز. پائين آمدم 

 آن.  دهليز را از داخل قلفك كردم ةبه مجرد ديدن نجيبه درواز)  خاد دروازه را تك تك نكرده داخل حويلي شده بودند
 نجيبه افتادند كه از سر و صدا بهمن پائين آمد به جاندروازه باز شد  .  مي زدند و فير كردند به شدتزه دهليز را ها دروا

 اين ناموس شعله يي است  تا ما زنده ايم به ناموس ما دست درازي كرده " :و بازوي نجيبه را از نزد شان كشيد و گفت 
ديگران نيز .  "بريم ": االي زينه گذاشته بند هاي  بوتش را بسته كرد و گفت  بعد آرام و متين پايش را ب" .نمي توانيد  

 " شان در هوا پيچيد ةرــرون كشيده  صداي نعــ  دست هايشان را بي .به عقب او پائين آمدند  وجيپ ها در حركت شد
   ."!  ميهن بادآزاد ! زنده باد مردم 

ارسي راه . همه چيز دست نخورده بود . ه جا ها  با دقت نظر انداختم در جريان صحبت مادر نجيب و بعد از آن ، به هم
ارسي بزرگ و در عقبش جنگل  و در امتداد دريا گذر گاه بود به آن حالت كه در . زينه كه بهترين محل براي فرار بود 

 .م آويزان ديده مي شد  نيبه حالت پرنده اي ةدر عقب جالي تخم شكست.  حالت بود به همانسابق آنجا را ديده بودم ، 
 مادر نجيب به اتاق سمت مقابل خانه كه . "فرار كرد ؟  داكتر چطور": كسي جالي را دست نزده  از مادر نجيب پرسيدم  

 ولي هر  ؛سمت راه حويلي راه كوچه كه يكي  باالي راه كوچه حويلي و همرديف ديگري كه حويلي خانه همسايه بوده ب
 در حالي كه من از ارسي سمت  همسايه . " نمي دانم  شايد از اينجا ":  وي گفت ؛ و نمايان بود دو بسيار بلند از حويلي

از حويلي ، راه كوچه بسيار .  بسيار بلند بود  ،از اينجا  فرار كرده باشد  اگر امكان داشته باشد،نگاه ميكردم و مي سنجيدم 
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مادر نجيب در سمت ارسي طرف . ك آلود و دست نخورده بود جالي از عقب ، ميخ بندي شده و خا. واضح معلوم مي شد 
كه در اثر فشاري كه من هم مي  دروازه حويلي چادرش را  باالي دستش انداخته و ميكوشيد جالي را تيله كند  در حالي

نجا خيز زده ديدم ارسي بلند و اگر از آ . " از اينجا فرار كرده باشد " : ديدم  يك ميخك زنگ زده را بيرون كشيده گفت
برايش . از آن باال روي سنگ ها امكان زندگي برايش وجود نداشت    حويلي پيشروي تالشي مي افتاد وة در راه دروازاًراس

 من چه ميدانم  ": در حاليكه  خنده اش گرفته بود گفت   . "   اگر او مگس ميشد  از اينجا گريخته نميتوانست" : گفتم
  . " او را ده گير ميدادمش اولتر از همه ماگر ميديد

قبل از رسيدن گروه )  م . هـ (   داكتر 100 در 100 فيصد  نه ؛ بلكه  99/ 9 كه د حاالت نشان دهندة آن بوــةهم 
معلوم مي شد وقتي  او از جلسه  بيرون آمده در آن اتاق با كسي مالقات كرده  . گرفتاري زير نام تالشي نجات داده شده

 خودش بايد واقعيت را كه چطور  اين.ا پهلوي رف الماري فراموش كرده  و به عجله فرار كرده بود  عينك هايش ر .باشد
وي همه .  ها نيز بود  ما آمده بود ، شامل تيم گرفتاري آنةآن  پسرك ليدر خادي ها كه دو شب قبل به خان(  .بيان كند 

ها را گرفته به   آنةما همة وشن و نمايانش كه از خانرا از روي عكس هاي بسيار ر. )  م. هـ  (را مي شناخت همچنان 
شد كه   به برادر محترمش زنده ياد  ساربان  سبب مي. )م . هـ   (كه  شباهت زياد ديگر اين. ؛ مي شناخت  خاد برده بود

 و من  هيچ امكان نداشت كه داكتر از نظر تيز بين خادي هاي مكار و هوشيار خودش را پنهان كند. وي را بشناسند 
حتمي اگر در محل مي به طور  آرام نمي نشست  و ،متيقن هستم  كه اگر در هنگام سر و صداي نجيبه در خانه مي بود 

نجات داده شده واقعيت را بگويد ؛ زيرا اعتراف  به اين كاري كه انجام داده  و انتقاد   كه داكتر چطور اين.  مي رسيد  ،بود
ر مانند نجيب در قضيه گ ا. عكس  جرم و خيانت هدهد و ب شرافت انساني را نشان مياز خودش توانمندي وجدان پاك و 

 از عملكرد رفقايت و اماناتي كه ، كرده از ناگفتني هايت بنويس جرأتمن از داكتر  تقاضا مي كنم كه . دست داشته باشد 
تا دير نشده  .  جاي مي ماند رنسانها  ب ولي كار كرد ها و اعمال ا؛زندگي در گذر است ! بنويس سپرده  شده بود به تو

 . اشتباه بخشيدني است .ليت رها كن ، زندگي در گذر است ؤوچند هزارصفحة ديگر بنويس و خود را از بار مس! بنويس 
هاي   در مورد حوادث و رويداد، مسايل فرعي و كم ارزش را كنار بگذار  .اشتباه  چه كه حتي خيانت هم بخشيدني است

ي كه در جنگ مقاومت ضد روسي ئا هقيريخ مبارزات خونين  سازماني كه در رهبري آن قرار داشتي و آن رفمهمتر تا
 آشكار -از آن سپري شده   كه سه دهه– را تا كنون آن همهرزميدند و حماسه آفريدند و بسا مسايل مهم ديگري كه  

  ! ي بنويس  انكرده 
 نمي دانم  ورق هاي " : زير چوب ها خاكستر را بيرون مي كشيد و مي گفت مادر نجيب از . اطراف اتاق قدم مي زدم هب 

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

 به بعد تا حال كه نيافته اند از اين ،باره بگذار برايش گفتم در هر جا كه بود در همانجا دو. هرگز  متعلق به بهمن نبود 
سمت داراالمان و نزديك سرك ه سرك كه ب  از" :  كه وي برايم گفت. شان برآمدم ةآنگاه از خان. را نمي يابند  هم آن

هنگامي خداحافظي .  برو ،سوي چهلستون كوچه طوالني تر بود ه  از سمت سرك ب .بيبيه بود نروعمومي  و مكتب ح
 كوچه اش را ببندد، من هم با سرعت  ةخواست درواز  ميبه سرعتتفنگچه را از زير چادرش كشيده  در بغلم تيله و 

 ، هنوز از چند خانه باالتر نرفته بودم  .دمبيشتر تفنگچه را در بغلش انداخته تيله اش كردم و از مقابل خانه اش دور ش
. شود  ور و برم معلوم  نميديدم در كنج ديوار هيچ كس د.  " ! باالشو"ديدم جيب خادي ها در كنارم آمد و صدا زد  

سوي سرك دويدم  كه ه سرعت به ب.   و در كجا رفته ام ، برايم چه اتفاقي افتاده است  ،شايد كسي نداند من چه شده
يك دختر و يك پسر جوان  پائين شده  لوله . من مسدود كرد  ه موتر جيپ راه را ب .سرك اصلي برسانم ه د را بخو

 ديدم دهقاني كه . "! نمي روم ":  با صداي بلند گفتم "!  باال شو ":  در دو بغلم گذاشتند و گفتند  راتفنگچه هايشان
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همچنان مادر نجيب را ديدم كه در كنج ديوار تكيه كرده  .  ن شدباالي زمين كار مي كرد سرش رابلند كرد و متوجه م
 ببين ": پسر خادي به آن دختر همكارش گفت .   وقتي در موتر باال شدم شروع كردند به تالشي من .كند  مرا نظاره مي

 بودم كه درصورت من در فكر فرو رفته( هر دو تفنگچه هايشان در دو بغلم گذاشته بودند  . " ! تفنگچه را كجا مانده
 دو طفل خودم و هشت طفل خواهرم  چه سرنوشتي در انتظار شان خواهد بود ، زيرا -نبودن من ده طفل بي سرپرست  

 پيگرد وگرفتاري به خاطر ،بهمن و برادرش سيد سرور كه شوهر خواهرم بود.  ما كسي ديگر باقي نمانده بود ةدر خان
 در اثر فشارهاي ، سال نداشت 28خواهرم كه بيشتر از . رف باخته مخفي شدند ازهمان اوايل حاكميت اين وطنفروشان ش

 ما توسط اين ةدر هر بار هجوم و تالشي خان.  ما دفعتاً فلج  شد ةروحي ناشي از هجوم  و تالشي هاي پيهم خان
خواهرم از .  مي گذاشت ابه ججنايتكاران وحشي تمام اطفال از خواب مي پريدند كه اين حالت باالي شان تأثير ناگواري 

وليت  سرپرستي اوالد هايش و عيادت از ؤمس. مدت هاي طوالني در شفاخانه بستر بود . اين ناحيه رنج فروان مي برد 
االت  كه اكثراً  مربوط به  ديد و ؤبعد از تحقيقات و س.  باالخره به خاد رسيديم . من بود ةخودش در شفاخانه هم به عهد

ال مي كردند كه من در مورد اظهار بي اطالعي ؤشكل تكراري  سه  نجيب  صورت مي گرفت  بةر خاني  كه دئواديد ها
دانستم كسي   مي." شود   جزاي انكار كردنت را  خودت بايد بداني  كه چه مي":آنان تهديد كنان مي گفتند . مي كردم 

  ":  به مستنطق گفتم. بينم كه آن كس كي است خواستم  به چشم ب ها داده  است ، ولي مي  را به آناين همه اطالعات
 عفيفه  همين حاال ": در جوابم چنين گفت   اين مزدور."دهي بده  ي كه برايم ميئ بعداً هر جزا ،برو شاهد را بياور

 ةبعد از وقف .  "همانطوري كه  ذكر كردم" : گفتم . " اگر بيارمش باز چه ؟ ،شنود  در عقب همه را مي) خواهر نجيب(
: وي گفت . دانستم  براي چه بود  نمي. نسبتاً طوالني  برگشت مرا به اتاق پهلو كه در آن چند ماشين و اثاثيه بود ، برد 

 من . همين راست است كه گفتم ":  بار ديگرگفتم   ."!   سرت را درون كن ببين بااليت چه مي آورم  راست بگو  "
ي در اينجا مي ئ  تا راست نگو" :  بعد گفت ."  نمي دانم ":  گفتم "ت ؟  سرور كجا اس" :پرسيد  . "چيزي نمي دانم 

. وي نگاه كردم ه ب . را به عقب  من آوردند  عفيفهيك ساعت بعد  . داخل زندان بردنم  .  "ماني  و خالص نمي شوي
  چيزي برايش "سي نداند ال نكن  بسيار سردرد هستم ميخواهم  از ارتباطم با تو كؤ  با من حرف نزن و هيچ س": گفت 

 ورودي زندان كه در دهليز ة ديدم درواز،خواستم  به سمت ديگر حويلي  بروم   مدتي بعد در حويلي رفتم مي.نگفتم 
با همان پسر  ليدر پرچمي كه دو شب قبل از  عفيفه م د متوجه ش.دهليز نگاه كردم ه  ب. باز است ،خاد ختم مي شد 

 من فطره رويش ب.  وعدة  گرفتن بهمن را داده بود ، صحبت  و خنده هاي مستانه مي كرد ما ةگرفتاري  بهمن در خان
خواستم به راه رفتن ادامه بدهم  كه  .  متوجه شد ،طرف من بود ه  پسر پرچمي كه رويش ب.چند لحظه مكث كردم . نبود 

پسرك از .  نزديك آمدند به طرفما وي يكجا  ب ، كه تا آن لحظه مرا نديده بودعفيفه . "!  باش نرو ": آن پسر صدا  زد 
 پسرك اضافه كرد  ."بدانم كه سرور كجاست   اينجا هستم چطور": تم  كه ف  گ." سرور كجاست ؟  ! بگو": من پرسيد 

بعداً  .  "ت روان كردم  باز احوالش را براي  از بشير هم  خبر نداشتيئي  توخو هيچ چيز را نميداني  دروغ ميگو":
  . بااليم خنديدند ان چشم به چشم همديگر دوختههردويش

  ": برآشفته شده  گفتم . به حقيقت تلخي پي بردم .  از ديدن چشم چراني و معشوقه بازي  هردو  سرم گيچ شد 
 اي فهـ برگشت  و باالي صعفيفه بعداً. گاه از آنجا دور شدم  آن . "كني  ال ميؤداني چرا از من س وقتي همه چيز را مي

  از جايش بلند شد.كمتر از نيم ساعت نگذشته بود  كه صدايش كردند كه خانه برود . ه  ديگران نشسته بودند ، نشست ك
 ناشنيده گرفت و چشم هايش راجمله ام  .  "!  رذيل پست ": سويش نگاه كردم  و آهسته گفتم  ه من با خشم و كين ب. 

به همين .  كرد  روس خدمت ميةو در دولت دست نشاند.  ر پوليس بود سر افسعفيفهشوهر . را  از رويم گشتاند و رفت 
  مادرش رفته در آنجا  زندگيبه خانةباره   بعد از كشته شدن شوهرش دوعفيفه.  رسيد به قتلسبب توسط مجاهدين 
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 كاري ميمعلوم نشد كه قبل از كشته شدن شوهرش با خاد هم. مي كرد و از مجاهدين شديداً كينه به دل گرفته بود 
   .» . كرد و يا بعد از قتل وي ، ننگ همكاري با خاد را پذيرفته بود 

  
  .اين بود نظر ناجيه همسر زنده ياد سيد بشير بهمن كه بدون اندك تصرف و يا تغيير درج خاطرات زندانم شده است

  ] ازكبير توخي ناجيه بهمن  تكيه زير جمالت [
  

  ادامه دارد  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


