چريکِ وادی رگبار

عصر روز ھای پنجشنبه و جمعه ھا  ،با بچه ھای ھم
شانزده سال بيش نداشتم .خوب به ياد دارم که
ِ
شھر نو کابل ِگرد می آمديم .اين ِگرد ھم آيی ھا فرصت خوبی بود برای ديد
سن و سال مان در پارکِ
ِ
و باز ديد دوستان و رو آوردن به سرگرمی ھای سالم .عالوه بر جوانان  ،بزرگ ساالن ھم در پارک
تجمع می کردند .سرگرمی مورد عالقه اينھا شمشير بازی بود .شمشير باز ھا پس از گرفتن دعای
ت جالب و خيز و جست ھای ماھرانه
خير و بوسيدن دست استاد  ،وارد ميدان می شدند و با حرکا ِ
نقش رستم و سھراب و ديگر پھلوانان را اداء می کردند .پيوست با آن  ،صدای کف زدن ھای پيھم
سربازان قطعات
تماشاچيان فضا را ُپر می کرد .در گوشۀ ديگر پارک کشتی گيران حلقه می زدند.
ِ
عسکری شيرپور  ،کشتی ازبيکی و قندھاری می گرفتند که در نوع خود از لحاظ تکنيک کشتی گيری
خاص بود .تماشاگران با تشويق ھای گرم  ،کشتی گيران را مورد ستايش قرار ميدادند .قفس ھای
کبک در گوشۀ ديگر پارک بر زمين قطار می شدند .با غروب آفتاب نوای دل انگيز توله از داخل
پارک به گوش می رسيد .ھلھله و شادی جوانانی که از محالت شھر نو  ،قلعه موسی  ،وزير آباد ،
تايمنی  ،چھار قلعه  ،شھرآرا  ،ده افغانان  ،وزير اکبر خان  ،قول آب چکان و خير خانه می آمدند ،
پارک را به جوش و خروش می آورد .سرگرمی مورد عالقه اين ھا فوتبال بود .طی اين سال ھا
جوانان شھرکابل جا باز کرده بود .نام فوتباليست ھای ليسه ھای شھر کابل چون
بازی فوتبال در ميان
ِ
 :رحمت  ، Dروح  ، Dاسد ، Dآصف کلول  ،ظاھر نامدار  ،صفی  ، Dغفار  ،بچه قره  ،برادران
تاج  ،کارگر و برادرانش سر زبان ھا افتاده بود.
ھرمحله تيم فوتبال خود را داشت .در پھلوی اين تيم ھا  ،تيم فوتبال يھودی ھای شھر کابل که با
يونيفورم زيبا و نظم و انضباط عالی آراسته شده بود  ،توجه ھربيننده را به خود جلب می کرد.

فوتباليست ھای جوان بدون دويی و تعصب با تيم فوتبال يھودی ھای افغان مسابقۀ دوستانه انجام می
دادند و آنھا را از خود می دانستند.
جوانان تايمنی قربان علی  ،رحم علی  ،احمد جان  ،علی محمد  ،سيدحسين  ،غفار  ،سھراب
در گروه
ِ
و حفيظ را می توان نام برد .ھر يکی از اين جوانان راه و رسم خاص و شرايط زندگی جداگانه ای
داشتند .اکثريت کسانی که در پارک شھر نو تجمع می کردند  ،متعلمين مکاتب بودند .عده ای از اينھا
نان آور خانه بودند .اين دسته از بچه ھا عالوه بر پيشبرد دروس مکتب ،جھت تأمين نيازمندی ھای
زندگی خانواده ھای شان ،ناگزير به کار کردن نيز بودند .به طور مثال نز ِد خياط  ،کپی کش  ،بوت
دوز  ،رنگمال به شاگردی می رفتند و يا ھم سگرت فروشی و تبنگی پيشه می کردند.
در جمع بچه ھا حفيظ رفتار و کردار منحصر به فرد داشت .اگرچه سن و سال زيادی نداشت اما  ،به
نسبت حُ سن اخالق و مھربانی خاصه اش  ،ھمه او را از روی دوستی حفيظ جان صدا می کردند .او
انسانی بود متواضع  ،صميمی و شجاع .با وجود بيچارگی و محروميت اقتصادی  ،ھيچگاه شکايتی از
زبان او نمی شنيديم .بازی مورد عالقه اش فوتبال بود .تنھا می توانست روز ھای جمعه به بازی
فوتبال بيايد .پای برھنه فوتبال می کرد .وقتی توپ دم پايش می افتيد  ،گرفتنش کار آسانی نبود.
حفيظ در يک خانوادۀ متدين  ،در قريۀ دھن نعل درۀ ترکمن ولسوالی سرخ پارسا به دنيا آمد .در
کودکی پدرش را از دست داد .با مادرش به کابل آمد .دورۀ ابتدائيه را در مکتب متوسطۀ منوچھری و
ليسه را در حبيبيه کابل به پايان رسانيد .اوقات خارج درس مکتب را در دوکان تيل فروشی کار می
کرد تا از اين طريق قوت اليموتی به دست آرد.
فضای سياسی آن روزگار گرم بود .ھرکس به طريقی می کوشيد خود را سياسی نشان دھد .از درون
پوھنتون کابل و ليسه ھای شھر صدای اعتراض به گوش می رسيد .وقتی بازی فوتبال تمام می شد،
ت "کشور شورا ھا" با آب و
نوبت به بحث ھای سياسی می رسيد .رحم علی و کريم بخش از برکا ِ
تاب قصه می کردند .حفيظ به تمامی اين مباحثات به آرامی گوش ميداد .او که پيرو مذھب اسمعيليه
اثنا عشری بود  ،از تاريخ خونين و جنبش ھای پرخاشگرانه اين مذھب قصه ھا می گفت .از قھرمانی
ھا و شجاعت سياه بای يکی از شمشير داران جنبش اسمعيليه سمت شمال کشور و رشادت حسن
صباح ياد می کرد.
ھنگامی که کودتای منحوس ثور به پيروزی رسيد  ،ديگر از اين جمع شدن ھا و سرگرمی ھا اثر و
خبری ديده نشد .شور و شعف جايش را به ترس و وحشت داده بود .گويی باد بيرحم خزان  ،باغ و
راغ را غارت کرده باشد .جمع ما پراکنده شد وھرکس پی کاری رفت  .در حقيقت موج خشن و
ھالکتبار کودتا  ،ھر کسی را به سويی پرتاب کرد .مسير زندگی بچه ھا نيز از ھم جدا شد .رحم علی
ت خاد کابل بيرون شد .در اين
سرکريم بخش از
گريبان رياس ِ
ِ
به معينيت وزارت شئون اسالمی رسيدِ .
زير بار نرفت وچون صخرۀ سنگين روی پا ايستاد و در
ميان حفيظ بود که در کشاکش روزگار ِ
مقابله با طوفان ھا از جا نجنبيد.
کودتا چيان بگير و ببند را آغاز کردند .حفيظ نميتوانست در برابر جنايت کاری ھای باند مزدور خلق
و پرچم بی تفاوت بماند .از ھمه مھمتر  ،دست زير االشه نشستن در برابر تجاوز روس را بی غيرتی
می پنداشت .برای مقابله با اين جريان پليد و ننگين  ،آرمان ھای مبارزاتی اش را با سازمان

آزاديبخش مردم افغانستان)ساما( به رھبری مجيد کلکانی پيوند زد .استعداد و ظرفيت مبارزاتی او گل
کردن گرفت .کسانی که تا ديروز با حفيظ فوتبال بازی می کردند  ،در صدد گرفتاری او برآمدند.
سرباز سرسپردۀ راه "ساما" ھمه ھست و بودش را در
ناگزير به زندگی مخفی رو آورد و به عنوان
ِ
ف مبارزاتی آن قرار داد.
خدمت اھدا ِ
حفيظ از زمرۀ کسانی بود که با شکم گرسنه ساخت  ،رنج مبارزه را پذيرا شد اما  ،داغ ننگ
وطنفروشی و پستی را در جبينش نگذاشت .او انسانی بود عيار صفت و دلير .تربيت اخالقی او حکم
پاس نان و نمک را داشته باشد .شب ھا و روز را با کريم بخش و رحم علی گذشتانده بود.
می کرد که ِ
دور يک سفره نشسته بودند .اما افسوس که ھمگان لياقت نگھداری دوستی را تا آخر ندارند.
ِ
سر راه حفيظ دام گستردند و او را دستگير کردند.
ِ
زندگی سخت و روزگار دشواری برای من پيش آمد .مجبوريت زندگی چنان شد که دوران عسکری
تن بی
را در محبس پلچرخی کابل بگذرانم .از قضای روزگار با حفيظ سر خوردم .وقتی ديدمش چون ِ
روحی جا به جا ايستادم .او را به سختی شکنجه کرده بودند .چشمان عقابی اش کبود شده بود  ،ولی
نگاه ھای معنی دارش حکايتگر استواری و وفاداری به راه و رسم مبارزاتی اش بود .می خواست
چيزی بگويد  ،اما مجال آنرا نيافت .با ديدن اين صحنۀ غم انگيز  ،خشم سوزنده ای سراپای وجودم را
فرا گرفت .دلم خون می گريست .چند روز بعد  ،باز او را ديدم که پھره دار به طرف تشناب می
بردش .فقط ھمين قدر فرصت کرد تا برای من بگويد " :به کريم بخش بگو اگر يک کلمه در باره ات
گور من خواھد بود".
بگويم گورت در کنار ِ
يل دلير را شنيدم .ايمان و اعتقاد محکمش به رفاقت ،عشق بی
ديری نگذشته بود که خبر تيرباران آن ِ
پايانش به مردم و ميھن و باور خلل ناپذيرش به درستی راه "ساما" سبب گرديد که در جريان تحقيق
لب به اعتراف نگشايد و پای ھيچ کسی را در زندان نکشاند.
حفيظ !
سال ھای سال است که لب ھای پرخنده ات را نديده ام  ،اما صداقت  ،ساده گی و رفاقت شيرينت در
تجسم خيالم ھنوز زنده است .تو را چگونه ميشود از ياد برد؟ تو در آرمان ھای من جاری ھستی " .تو
را در در سينۀ اميد ديرينسال خواھم کشت".
روحت شاد!
) به قلم :توفيق آذر(
" يکی از روز ھای ما ِه سنبلۀ سال  ١٣۵٩خورشيدی بود .دوران پُر ماجرای زندگی مخفی را سپری
می کردم .رفيقی پيام آورد که رفقا از مرکز آمده اند و ميخواھند تو را ببيند .با بی صبری انتظار
ت تيغۀ کوه ھای مغرب پنھان شده بود که ھمراه با " آرش"
کشيدم تا روز به آخر برسد .تازه آفتاب پش ِ
سرسبز جواری  ،پنبه و شالی می گذشت .با
ت ما از کشتزار ھای
از خانه بيرون شدم .مسير حرک ِ
ِ
ت اطراف  ،تنوع رنگ ھا
مھارت و چابکی روی پلوان ھای باريک راه می رفتيم .از فضای پرطراو ِ
گلين روستائيان به ھوا بلند شده بود
 ،سر و صدای دھاقين  ،ستون ھای باريکِ دودی که از کلبه ھای
ِ
روز روشن از خانه بيرون شوم.
و غان و غون گوسپندان لذت می بردم .کمتر اتفاق می افتاد که
ِ

ت زندگی مخفی اينگونه لذت ھا را بر من حرام کرده بود .احساس دوگانه ای داشتم .از
شرايط سخ ِ
يک طرف اشتياق ديدار ياران وجودم را ماالمال کرده بود  ،از سوی ديگر نوعی دلھرۀ گنگ ذھنم را
می آزرد .ھر قدمی که پيش می گذاشتم ضربان قلبم بيشتر می شد .به دل می گفتم  :نشود حادثۀ بدی
زير لحافِ سيا ِه شب خوابيدند .ديگر سر و صدای کشاورزان به
رخ داده باشد .ساعتی پس کشتزار ھا ِ
گوش نمی رسيد .ھمه چيز در خاموشی فرو رفته بود .تنھا نسيم ماليمی بته ھای جواری را تکان
ب بته ھای جواری  ،رشقه
ميداد و شر شر دل انگيزی از آن بر می خاست .ھوای گرم با
بخار مرطو ِ
ِ
و پنبه در ھم می آميخت و بوی خوشی را به ھوا می پراگند .فاصلۀ چندانی به مقصد نمانده بود که
پی ھم چون فوارۀ نور به سوی
فير ھای ماشيندار سکو ِ
ت شب را شکستاند .مرمی ھای رسام يکی ِ
آسمان می گريختند .به دنبال آن  ،فير ھای معنی داری دلم را به لرزه درآورد .جا بجا ايستادم .آوای
گلوله ھا عالمت خطر شمرده می شد .سامايی ھا برای آنکه ياران شانرا از حادثه با خبر بسازند  ،فير
ھای عالمت داری را به عنوان رمز مشخص کرده بودند .آرش پرسيد " :فير ھا را شنيدی؟" گفتم":
محل قرار رسيديم .وقتی
آری  ،حتما ً حادثه ای رُخ داده است ".به سرعت گام ھای مان افزوديم تا به
ِ
جوان خوش ھيکلی نشسته بود .اولين باری
داخل خانه شدم  ،رضا ) زنده ياد انجنيرمحمد علی( با يک
ِ
بود که او را می ديدم .رضا  ،رو به سوی جوان کرده گفت " :اين شفيع جان است  ،بعد از اين
ھمديگر را بيشتر خواھيد ديد ".با ھم دست داديم و يکديگر را در آغوش گرفتيم .ظاھر آرام  ،متين و
ساده ای داشت .آنقدر آرام بود که می گفتی مورچه زير پايش آزار نمی بيند .نمی دانستم که اين
شير شرزه ھم نمی ھراسد .نمی دانستم که شفيع ،چريکِ
چريکِ نترس ھمان حفيظ است که چشمش از ِ
روز روشن را باالی روس
شھری سازمان آزاديبخش مردم افغانستان)ساما( دل و گردۀ آن را دارد که
ِ
درون اين آرامش
ب تاريک مبدل سازد .نميدانستم که در
ھا و دست پرورده ھای وطنی شان به ش ِ
ِ
سر اين ساده گی  ،دريايی از صداقت ،
ظاھری طوفان بيقراری موج می زند .نمی دانستم که پش ِ
ت ِ
اخالق و رفاقت پنھان است .نمی دانستم که اين مر ِد خاموش مصمم است تا آزادی ميھن و خوشبختی
مردمش را  ،نه با قلقله ھای روشنفکرانه  ،بل با عمل جمعی  ،آگاھانه ،شاق و جسورانه به دست
بياورد. . . .
ت
ھنوز صحبت ھای اصلی را آغاز نکرده بوديم که صاحب خانه خبر آورد که رفيقی خون آلود پش ِ
دروازه ايستاده است .گفتيم زود داخل بيارش .وقتی زخمی را با آن حالت ديدم  ،زمين و زمان برسرم
چرخيدن گرفت .رفيق تاريخی و نازنينی زخم برداشته بود که ھمه او را دوست داشتيم .کسی که کلبۀ
ياران مخفی چون زنده ياد عبدالمجيد کلکانی ُ ،پردل  ،ملنگ  D ،محمد ،
مطمئن
فقيرانه اش پناھگاه
ِ
ِ
فقير و ده ھا تن ديگر بود.
ت نخستين  ،با ديدن لباس ھای خون آلو ِد اين يار قديم  ،نوعی دستپاچگی
از شما چه پنھان که در لحظا ِ
بر من رُ خ نمود .شقيقه ھايم می پريدند .صورتم داغ شده بود .دست ھايم می لرزيدند .نمی دانستم چه
کارکنم .حضور رفقای ديگر باعث گرديد که آرامشم را باز يابم .بستۀ کوچکِ وسايل کمک ھای اوليه
را گشودم .ضرورت به کمک ھای بيشتر ديده می شد .با شتاب از جا برخاستم تا داکتر بياورم .رفقا
از رفتنم ممانعت کردند .رفقای ديگر داوطلب شدند که داکتر را بياورند .شفيع در کار آوردن داکتر از
ھمه پيشقدم شد .او با چابکی از جا برخاست و شجيعانه گفت " :من داکتر را می آورم  ،فقط کسی
باشد که راه را برايم نشان دھد " .او با اين حرکتش نشان داد که آدم ھای عملی ھنگام آزمايش با
مستی در ميدان می آيند.

دو تن ديگر را به عنوان راه بلد با او ھمراه ساختيم .مسير رفت و برگشت خالی از خطر نبود .الزم
ت زخمی رسيد .او با
بود که ھر چه زود تر داکتر را حاضر می کردند .تا آمدن داکتر رضا به خدم ِ
محل زخم را پاک کرد و آنرا با پارچه ای محکم بست.
خونسردی کامل و حوصله مندی قابل توصيف
ِ
آرامش  ،دلسوزی و احساس گرم علی نسبت به رفيق زخمی آنقدر برازنده بود که ھمه مان سرتعظيم
در برابر او خم کرديم.
من در جريان زندگی مبارزاتی خود آدم فوق العاده ای نبوده ام .آنگاھی که شايستگی ھای باال تر از
معمول يارانم را می ديدم  ،به دل می گفتم  :کاش من ھم مثل اينھا بودم؟!
ح ِد
ِ
گمانم نمی شد که به اين زودی داکتر حاضر شود .رفقايی که شفيع را ھمراھی کرده بودند  ،پس از
بازگشت گفتند  ":اين رفيق پيلوت است يا موتروان؟ به آن جرئت و سرعتی موتر را می دواند که
گويی در ھوا پرواز می کند".
بار ديگر شفيع ھمراه انجنير ميرويس و رضا به مقصد انجام ماموريت ھای
غير از اين ديدار  ،سه ِ
سازمانی نزد ما آمدند .من و شفيع به زودی باھم عادت کرديم .او را جوانی يافتم سخت با ايمان و
نھايت جسور .در را ِه آزادی و عدالت آماده بود خود را عاشقانه و پروانه وار در آتش زند.
يکی از روز ھا قرار شد به کابل بروم .رفقا شفيع را غرض انتقالم فرستادند .در مسير راه چندين
فرمان موتر نشسته بود .برای عادی جلوه دادن فضا  ،با
ت
پوسته تاالشی "خاد" قرار داشت .حفيظ پش ِ
ِ
من شوخی می کرد و خنديد .گفتم " :انديوال اينقدر تشويش نکو ".پاسخ داد " :مه غم خوده ندارم ،
وظيفه دارم که تو ره به سالمتی به رفيق ھا تسليم کنم".
خبر رسيد که حليم يکی از چريک ھای نامدار "ساما" که يادش گرامی باد ،زخم برداشته است.
عزيزی مرا ھمراھی کرد تا به عيادت او بروم .شفيع دروازه را بر روی مان گشود .دانستم که شفيع
و خانمش در اين خانه زندگی می کنند.
بار ديگر ضرورت
اگر چه از لحاظ تقسيم وظايف کار من با او ارتباط مستقيم نداشت  ،با آنھم  ،چند ِ
پيش آمد که ھمديگر را از نزديک ببينيم .و آنگاه بود که شناختم از شفيع) حفيظ ( باالتر رفت و پی
بردم که اين الماسپارۀ انقالبی  ،چه برش و درخششی دارد!
انتظار دوستی را می کشيدم.
کنار سرک
چند روز پيش از دستگيری ام در ناحيۀ سرای غزنی کابل
ِ
ِ
فضای پوليسی آنزمان ايجاب می کرد که با دقت و ھوشياری ھمه چيز را زير نظر بگيرم .موترتيز
فرمان موتر نشسته بود.
ت
ببر ھيبت ناکی پش ِ
ِ
رفتار سرخرنگ به تيزی از کنارم گذشت .شفيع چون ِ
ِ
چشمھای نافذ  ،سينه ستبر و بروت ھای انبوھش ھنوز ھم در لوح ذھنم نشسته است .اين آخرين
ديداری بود که بدون احوال پرسی و خداحافظی پايان يافت.
در ما ِه اسد سال  ١٣۶٠خورشيدی توسط "خاد" دستگير شدم .به دام افتادنم باعث شد که رابطۀ من و
انگيز دستگيری و
حفيظ کامال قطع گردد .يادم نيست که از زبان کدام دوستی پشت ميله ھا  ،خبر غم
ِ
اعدام شفيع را شنيدم و بخاطر تمامی خوبی ھا و فداکاری ھای نمونه وار او  ،برای نجات افغانستان
از چنگال خرس ھای قطبی  ،در چوکات سازمان آزاديبخش مردم افغانستان)ساما( از ديده خون
فشاندم.

کسانی که با حفيظ از نزديک آشنايی داشتند تصديق خواھد کرد که  :مادر آزادگان فرزندانی چون
حفيظ را کمتر خواھد آورد.
يادش گرامی باد!
نسيم رھرو  ۵اکتوبر  ١٣ / ٢٠١١ميزان "١٣٩٠

حفيظ  ،لبخندی در زمزمه ھای چگوارا

ب نشسته در بند
عقا ِ
حفيظِ لحظه ھای لبخند
ميدانم که انگشتانت مانند چراغھای کوھی تا دامنه ھای پوليگون ،ادامه يافت
ميدانم که سينه ات در خرمن گلوله ھا شکوفا شد
ھرچند پلک نميزنی
اما چشمانت با من به ارتفاع يک بھار آشناست
حفيظِ لحظه ھای لبخند
دستت را به من بده تا با لبھای ابديت،
تا ھميشه تا مرگ ببوسمش
فقط من ميدانم که کلکھای حماسی ات چگونه در کوچه ھای خاد آلود کابل
ازگلوله و کارد،
سبد وابريشم ميبافت
فقط من ميدانم که چشمانت آبشار صبر و صداقت بود
آبی که آبرو و جسارت می بخشيد
خوب بيادم ھست
که در بھار ۵٩
درنشيبگا ِه سينما آريوب
در تالشی ناگھانی خاد

که پر از رعشه و رگبار بود
در درون حادثه
روش ايستادن و لبخند را برايم ياد ميدادی
ھنوز ھم
ترا "شفيع" مينامم
صدای گامھايت را از پشت اساطير می شنوم
تبسمت ،گلبرگی است که بر سينۀ ھر حماسه ای سنجاق ميگردد
اسطوره ،استعاره ای است که خاطره ات را به عاريت می گيرد
به جستجوی تو
از بالک اول پلچرخی تا ميدان گلوله باران رفتم
از سيمرغ پرسيدم
گور شفيع کجاست؟
گفت:در البرز در کنار رستم
از عقابان تپه ھای نيشکر و زيتون پرسيدم
گور شفيع کجاست؟
گفتند:در کنار لبخن ِد چگوارا در پھلوی گيتار وانگشتان بريدۀ ويکتور خارا
حفيظ
شفيع !

به جستجوی تو
در کوچه ھای تايمنی و شھر نو
در درون خويش ،خود را ورق ميزنم ورق ميزنم تا خاطراتت مرا صيقل زند

اگرچه وقتی از اسطوره و اساطير سخن ميزنيم افکار مان به آنسوتر ھای تاريخ ميرود ،وقتی ميگوئيم
که پرومته يک اسطورۀ درخشان يونانی است ،دفعتا ً به ھزاران سال قبل پرتاپ ميگرديم،تا از حالتی

به حالتی پرتاپ نگرديم عظمت پرومته را درک کرده نمی توانيم.پرومته آتش را دزديد و بجرم دزدی
روشنايی و بخشيدنش به آدميزاد ،محکوم به مرگ ابدی گرديد.آنچه که پرومتۀ افسانوی را به حقيقت
امروزينه و واقعيت ھای جاری نزديک ميسازد ھمانا روحيۀ مبارزاتی ،ميل به روشنگری و ارتباطش
با مردم است .
حفيظ چريکِ دالور اين عاشق روشنايی و مردم،شيفتۀ مبارزه ،اعتراض برای کسب آزادی بود .
ظرفيت و انرژی مثبت حفيظ را اگر مردم و ھم نسالنش ميشناختند و يا اگر بشناسند به حق که ميگفتند
و ميگويند:
حفيظ يک اسطورۀ مدرن است.
حفيظ مانند صدھا اسطورۀ گمنام ،در دل مبارزات آزاديبخش مردم ،شھکار آفريد و بی آنکه ادعايی
داشته باشد بطرز قھرمانان اسطوره يی بسوی اعدام رفت .در زندگی کوتاھش در کنار سازمانی گام
زد که در رأسش يکی از اسطوره ھای ماندگار کشور يعنی عبد المجيد کلکانی قرار داشت.
مطالعه و بررسی آدمھا از روی آن ظرفيت ھايی است که در پھنای افکار و عمل شان به سنجش
گرفته می شود.مطالعۀ شخصيت حفيظ به من که از نزديک او را ميشناختم )بطول فقط يک بھار(اين
جرئت را ميدھد که بگويم  ،حفيظ چريکوار زيست و پرومته وار ،بجرم انتقال روشنايی و اعتراض ،
اعدام گرديد.
انسانھای بزرگ در جريان عمل شناخته می شوند .اگرپای عمل در ميان نمی بود  ،ھر شغالی خود را
شيرژيان معرفی می کرد .خاصتا ً اکنون که با رفتن لشکری ازجانباختگان،دچارقحط الرجالی مانده ايم
 ،بيم آن می رود که جای آدمھای دالور،صادق،مبارز ...،را روشنفکران مزدور،چوتار ،چاکرمنش
،توطئه گر،بزدل،الفوک،خودخواه ...،بگيرد .درچنين وضعيتی  ،نسل جوان بيشتر ضرورت دارد تا
نسل ھای مبارز سابق را يک به يک بشناسند  .ما وظيفه داريم که گرد فراموشی و اوھام را از روی
چھره ھای درخشان مملکت بتکانيم تا آيندگان بدانند که در يک کشور فقير چه انسانھای شگفت
انگيزی روئيده بود.
حفيظ يکی از اين آدمھای دالور و حماسی است.
حفيظ برخيز
بر پشت اشترنگ بنشين
که باز دلم ھوای نشيب ھای حماسی گرفته است
بی تو
حتا تماشای فيلم چگوارا در سينمای آريوب لذتی نخواھد داشت
آری حادثۀ سينما آريوب .يک روز بھاری بود که حفيظ با بروتھای خرمايی ،مانند يک فرماندۀ نترس
در پشت جلو موتر،برای مان لبخند تقسيم ميکرد.موتر مان با سرعت زياد جاده ھای خاد آلود و روس
پوش را گوشمالی ميداد که ناگھان شفيع خنديد و موترش را بطرز عجيب و غريب تيز تر کرد:

پرسيدم چی شده؟
با لبخند ظريفی گفت:موتر "خاد" ما را تعقيب ميکند!
گفتم :موتر "خاد"؟
بسيار عادی گفت:بلی موتر خاد،من موتر خاد را ميشناسم!
در جادۀ کارتۀ مامورين متصل به گردنۀ باغ باال رسيده بوديم که موتر ھا بدون حرکت پشت سر ھم
ايستاده بودند .ازدحام و توقف موتر ھا نشان ميداد که حادثه ای در حال شگفتن است.شفيع بی آنکه در
پشت موتر ھا توقف کند ،از نبوغ چريکانه اش کار گرفته و در کنار موتر ھای توقف داده شده از
طريق حاشيۀ سرک در پھلوی جوی با سرعت وحشت آفرينی حرکت کرد ،موتر تعقيبی ما شايد در
پشت موتر ھا مانده بود.تا اينکه بجايی رسيديم که افراد تاالشی ايستاده بودند و موتر ھا را کنترول
ميکردند .درين نقطه يک سرک بسوی جادۀ عمومی ميرود و يک سرک بر نشيب سينما آريوب .شفيع
با تمام آرامش و ابتکار ،موتر را نزديک تالشی که چند نفر تفنگچه دار ،ايستاده بودند،توقف داد و
سرش را از کلکين موتر کمی بيرون کشيده سؤال آميز چيغ زد:
چی ميکنين ؟ چطو شد؟ ...
يک نفر تالشی کننده از وارخطايی با لباس ملکی سالمی زد و گفت:
صايب ھنوز پاليدن جريان دارد.
شفيع منتظر نماند و موترش را بر سرک نشيبی برابر کرد و آخرين سالمی ھا را با چشمانش پذيرا
شد و با سرعت خارق العاده ای از سرک سينما آريوب به سوی ده کيپک سرازير گرديد و سرنشينان
موترش را با سالمتی کامل از حادثه بيرون کشيد.
شفيع در جريان راه نيز لبخدش را از دست نداده بود.
انسانھای بزرگ ،دالوری و صداقت شان را در عمل نشان ميدھند.حفيظ نامی است که در زير
گامھايش حماسه ھا شکوفا می شد،شفيع ھيبت شکوھمندی است که در جريان حادثه،از صدای
گامھايش "خاد" و رژيم مزدور ،حتا مزدوری را از ياد برده بود.
حفيظ!
دستت را در گور
ميفشارم
چشمان خونآلودت را دوباره ميبوسم
بر خيز که سوراخ ھای جمجمه ات
روزنه ھای تابانی است که سپيده دمان را بشارت می بخشند.

محمد شاه فرھود

