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با ياد و خاطره ستار کيانی 

شايد ھم ھرگز . ام گذرد اما من ھمچنان به نبودش عادت نکرده  ستار میاعدام ست که از بيست و دو سالی
        :مادر حق داشت که ميگفت: گويم  شبھا سر بر بالين ميگذارم به خودم می ھنوز ھم وقتی.عادت نکنم

تازه به . برادر بزرگم نصير را به خاطر نمی آورم".   نميکنداندوه از دست دادن عزيزان ھرگز رھايت" 
 ساله ٢١الاليی دوران کودکيم داستان دالوريھای نصير . دنيا آماده بودم که رژيم شاه او را اعدام کرده بود

 در   که سعیمق گريه مادرھ ھقبزرگتر که شدم خيلی وقتھا با . دبود، که در جنگ با اھريمن کشته شده بو
خوردنش داشت بيدار ميشدم، دليل رنجش را به درستی نميدانستم، اما آنچه بود تلخکامی بی پايانی فرو 

:  برايش نوشتم  ستار را اعدام کردند در نامه ای  وقتی۶٧سال . بود که سراسر وجودش را گرفته بود
  "..احساس ميکنم ، داشتی در چھرهاکنون علت دردی را که از بدو تولدم"

دانستم با  اما نمی.  عزاداری کنم و اسمی از عزيز ازدست رفته نياورم رفته بودم به شيوه سنتیاز او ياد گ
. مرگ ستار خواب آرام را از من ربوده بود.  و کجا آنرا با خود يدک کشم تا به کی. غم درونم چه کنم

  . خالء  بزرگی در زندگيم ايجاد شده بود که با ھيچ چيز پر نميشد

دن نوشته ھا و خاطرات زندانيان دلم می خواست از عذاداری در خلوت خويش بيرون آيم و  کم کم با خوان
در ھمصدايی با آنان و با . ھمصدا با تمامی بازماندگان قربانيان اين جنايت، اين درد مشترک را فرياد زنم

 ديگر و   بار با نامیپرده برداشتن از ظلمی که بر آنان رفته اين جانيان را رسوا کرده تا ديگر نتوانند ھر
  .سالحی ديگر به ميدان بيايند و عشق و آزادی و انديشه را سر ببرند

و سايت سازمان فداييان خلق ھيچ اشاره ای به فرار " نبرد"متاسفانه در يادنامه ستار مندرج در نشريه 
س از دستگيری تراژدی واپسين سالھای زندگی او و رنجی که پ. قھرمانانه اش از زندان اوين نشده است
  .  دوباره اش بر او رفته بود مسکوت ماند

 بر ميدارد و در شکافتن، شگردھا،  جمھوری اسالمی نوشتن اين وقايع نه تنھا پرده از جنايات جنايتکاران
 اين تفکر ضد بشری تجربه ارزشمندی برای نسل بعدی خواھد بود، بلکه با  ھای اصلی ھا و ريشه انگيزه

دگی و مبارزه انسانھايی چون ستار که از خانواده، کسی جز ھم بندی و رفيق، از خانه، افکندن نور بر زن
انسان را مکانی جز خانه تيمی و از نزديکان، کسانی جز ھمه مردم زحمتکش و شريف را نمی شناختند، 

  .سرودی دوباره خواھد بود

 در مراسم ۶٧يز در سال نوشته ای که پيش رو داريد بر اساس دستنوشته ھا و مطلبی که سعيد عز
 رضا  بزرگداشت ستار نوشته و خوانده بود و مطالب جمع آوری شده از گفتگو با دوست عزيز و گرامی

  ، ھم بندی وا پسين ماھای زندگی ستار در اوين و محمود عزيز۶٧رئيس دانا، از جان بدر بردگان فاجعه 
  .که با او در زندان خوی ھم بند بوده تھيه شده است

.يل امنيتی برخی از اسامی مستعار می باشدبدال

  ساسان کيانی
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  روايت يک فرار

  
 تلفن زنگ زد، گوشی را برداشتم، صدای آنور سيم را که شنيدم، خشکم زد، ۶۴خرداد ١۶ شب پنجشنبه 

  .قدری منگ شده بودم، باور کردنی نبود

  ."؟ ميخواستم سری بزنمحالت خوبه؟ خانه ھستيد" 

از آن .  اين ھمه مدت کجا غيبش زده بود؟ ھشت ماه از آخرين ديدارمان ميگذشت؟ يعنی از کجا زنگ ميزنه

توی آن پيکان قھوه ای رنگ با شيشه ھای بخار گرفته ، .  ديگر نديده بودمش۶٣بعد از ظھر بارانی مھرماه 

رنگ سرخ چراغ عقبش . اله از کنارمان سبقت گرفتتازه انداخته بود توی سيمتری که ماشين گشت ثار

يک قدری . چشمک زنان روی شيشه ماشين که قطرات باران سبکبال رويش بازی می کردند پخش ميشد

  او را نميدانم، ولی انگار حالم را فھميد، ھمانطوری که دنده عوض ميکرد . ترس توی وجودم دويده بود

نه اينکه توی ماشين را راحت نميشه . ری احساس امنييت ميکنمميدانی، ھوا که سرد ميشه يک طو: "گفت
  ".ديد خيالم يک خورده آسوده است که الکی توی خيابان گير نمی افتم

 آخر برای آدمی مثل ستار وسط آنھمه گشت ھای رنگ وارنگ پليس و بگير بگير و تواب ھا قضيه آنقدر 

 . ميکرد که برگشتی در کار نيستجدی بود که ھر وقت که تو خيابان می آمد بايد فکر 

قرار بود سه شنبه طرفھای غروب زنگ بزند که اگه .آنروز نھار را توی چلوکبابی ھفت حوض خورديم 

حدودھای آخر ھفته بود، فکر می کنم، پنج شنبه بود که از قضيه .  اوضاع و احوال آرام بود بيايد خانه

  .ضربه با خبر شدم

*         *         * 

قلبم . تنم لمس شده بود، انگار از کار افتاده بود. را که گذاشتم تازه يادم آمد چه گفته ام و چه شنيده امتلفن 

بيھوده . حوادث توی مغزم می دويدند و قاطی ھم می شدند. آنچنان می طپيد که قفسه سينه ام درد گرفته بود

چيز آنقدر تند می دويد که قدرت توی مغزم ھمه . سعی ميکردم يک جوری جواب سوالھايم را پيدا کنم

 .مرورش را نداشتم
 چونان سايه ای توی خانه لغزيد و بی حرکت ايستاد، درست .در خانه را که باز کردم. به صدا درآمد زنگ در

سايه ھا توی تاريک و روشن راھرو روی . خودش بود. روبرويم، دستم بی اختيار جلو رفت دستانش را محکم فشردم

چشمھايش بی قرار توی چشمخانه بازی ميکردند و سخت می . ه اش عميق شيار می کشيدندصورت رنگ پريد

  .در آغوشش کشيدم. درخشيدند
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  ".از دستشان فرار کردم. من از زندان می آيم ": گفت
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انگار که برق گرفته بودم، فقط پريدم دوباره بغلش کردم و کشيدمش توی اتاق، زبانم بند آمده بود و مغزم 

  . کرده بودديگر قفل

بغل ديوار روی زمين خودم را ولو کردم، نمی . کلمات بيھوده توی مغزم ميگشتند و دوباره گم می شدند

تمام تنش را انگار . نشست، توی اتاق راه می رفت، صورت رنگ پريده اش بد جوری توی ذوق می زد

نبود و صدای غل غل چای ھنوز حاضر . چيزی آنچنان بھم می فشرد که فکر ميکردی نفس ھم نميکشد

انگار روی سرت وزنه گذاشته باشند و نرم نرم . يکنواخت سماور کسالت بدی توی اتاق پخش ميکرد

  .فشارش را بيشتر کنند

پشتم را روی ديوار سر دادم، پيراھن سرمه ای  . از بيرون صدای بلندگوی مسجد می آمد، دعا می خواندند

 تازه بچه را خوابانده بود آمد و سالم کرد رنگ به صورت .مھتاب با آن گلھای سفيدش چشمم را ميزد

  :يکھو گفت. نداشت، حتما دستھايش ھم مثل ھميشه از زور ھيجان يخ کرده بود

  پس چی شد؟ 

   "وضعيت خانه چطور است؟ تو اين مدت خبری نشده؟:" ستار پرسيد

  .نه، خبری نشده بود:  گفتم 

  .چای را که خورديم آسوده تر شد

  :ی ستار کم کم داشت سر جا می آمد فقط ھمديگر را نگاه ميکرديم، گاھگاھی ميگفترنگ و رو

  عجب،

پشتش را به ديوار تکيه داد و کونه پای چپش را گذاشت . نشست.  توی چشمھايش دوباره خنده می دويد

  :پاھايش که سوار ھم شدند مثل ھميشه، گفت. روی انگشت پای راستش

  ". بذار برای مايک دو پکی از آن سيگارت را" 

    مھتاب گفت شام ميخوری؟

  ."نه بابا امروز غذای حسابی خورده ام، سيرم": خنديد و گفت

  "؟ محمود را تا کی ميديدی: "رو بھم کرد و گفت

  .ذخيره ھا را ديگر نرفتم. تا يکی دو ھفته بعد از ضربه می ديدمش، که غيبش زد: گفتم 

با خودم گفتم .  فکر ميکردم شايد حداقل اينجا نسوخته باشدھمش. شانس آوردم. خوب کاری کردی: "گفت
زنگ ميزنم، شانس آخر است، امتحان ميکنم، اگه شما ھم نباشيد، حتما مادر بزرگ ھست، که خوشبختانه 

فقط . تا حاال فکر ميکنم ھمه چيز درست پيش رفته فقط اگر يکی از اين بچه ھا را نگيرندش. گرفت
  ." ول کرده باشد و اشتباه نکند ولی خوب آدم تيزی استاميدوارم حرفھايم را قب

  . از حرفھايش سر در نياوردم

 .يعنی ستار حرف ميزد و ما سرا پا گوش. تا دم دم ھای صبح حرف ميزديم

از توی راه چند باری .  ديگر از بچه ھابوديم با دوتا از بچه ھا جلسه داشتيم، ما رسيده بوديم منتظر يکی"
نتظرم باشين دارم ميام، نيم ساعتی طول کشيد، راستش نگران شديم که باز زنگ زد و زنگ زد و گفت م

چند دقيقه بعد زنگ در را زدند، در را باز کرديم که بيايد تو که به جای . گفت توی ترافيک موندم دارم ميام
 رو سرم و پريدم طرف پنجره خودمو پرت کنم بيرون که ريختن. او پاسدا رھا با لباس شخصی ريختن تو
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از توی راھروھا با فحش و کتک ردمون کردند و . چشمامونو بستن و با آمبوالنس بردنمون. با کتک بردندم
  ."توی سلول فھميدم توی کميته مشترک ھستم. ھر کدام را توی سلولی مجزا انداختند

 راھروھايش بارھا توی. وجب به وجبش را می شناخت. دفعه سومش بود که به کميته مشترک می بردندش

.  گرفته بودندش۶٠به غير از زمان شاه و ايندفعه، يکبار ھم سال . با چشم بسته اينور و آنور کشيده بودنش

خودش را آقا مجتبی معرفی کرده بود که از دست پدر و . با تيزھوشيش توانسته بود ھويتش را بپوشاند

آمده بود که ھم گشتی بزند و ھم آنھا را از مادرش که توی ده ميخواسته اند زنش بدھند در رفته به تھران 

چيزی ازش نگرفته بودند، . سه ماه توی سلول زير تيغ، نمايش بازی کرده بود. زن پيدا کردن منصرف کند

آخر سر از زندانی و بازجو ونگھبان ھمه وھمه برای آقا مجتبی ساده دل و دھاتی که توی . شناسايی ھم نشد

آقا مجتبی باالخره بعد از سه ماه . از و دعايش ھم قطع نميشد دل می سوزاندندشھر بدبياری آورده بود و نم

 . از زندان آزاد شد

 .يک ساعتی توی سلول بوده که ميبرندش بازجويی

  :ستار ميگفت

برای بازجويی که می بردنم، می دانستم قضيه تمام است، ولی باز يک احتمال می دادم، احتمالی که تا " 
به . شايد بشود سياھشان کرد. دترين و سخت ترين لحظه ھا می شود رويش حساب کردآخرين لحظه حتی ب

توی اتاق روی صندلی نشاندنم، جابجا نشده بودم که صدای بازجو توی . خودم می گفتم زير ھمه چيز ميزنی
  ." اتاق منعکس شد

  اسمت چيه؟

  محسن صادقی

  آقای صادقی شغلت جيه؟

  .ويزيتور شرکت مواد غذايی

  واری؟ عيال

  بله:  گفتم 

   چند تا بچه داری؟

  يکی،:  گفتم 

  بچه ات چند سالش ھست؟

  دو سالش : گفتم 

  چندتايی دندان دارد؟ 

  . دوباره اين دو لعنتی سر زبانم آمد، دوتا

  .فقط خنديد

 .ستار ايندفعه ديگر بازی تمام است، آقا مجتبی بازی ھم فايده ای ندارد: گفت

انگار فرمان آماده باش توی بدنم . ه بود، حاال ديگر جنگ اصلی شروع می شداز کار خودم خنده ام گرفت"
انگار بافتھايم شکل . صادر شده بود، تمام عضالتم، پوستم و اعصابم، تمام وجودم را نيرويی گرفته بود

اول قضيه مثل . برای جنگ با شالق آماده می شد. عوض ميکردند، تمام وجودم مملو از مقاومت شده بود
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ھمه چيز لو رفته و من ھم بھتر است برای راحت تر شدن کارم ھمه چيز را : گفتند. ايش ھميشگی بودنم
  ".بگويم

 در مورد شکنجه خيلی حرف نمی زد، روی اين قضيه مکث نمی کرد، وقتی ازش ميپرسيديم زود از روش 

ش بود، کلی گوشت بعدھا که کف پاھاشو ديديم فھميديم که چه کشيده، کف پاھاش آش و ال. می گذشت

  . يک ماھی زير شکنجه بوده و برنامه آويزان کردن را مدام برايش پياده کرده بودند. اضافه آورده بود

بعد ھم می گويد که با بچه . او ھم آنچه را که گفته بود برايش ميگويد. روبرويش می کنند تا اينکه با آن نفر

ظاھرا رفقای .  و دستگير نشده اند.  ستار سالم ھستندبه آنھا گفته که خودش و. ھای خارج در تماس است 

از اين زمان بود که فشار روی ستار برای تلفن کردن . خارج اصرار داشته اند که با خود ستار حرف بزنند

  .باال گرفته بود

 :ستار می گفت

ميدانستم تا کجا ابعاد ضربه را ن. اصرار آنھا روی تلفن کردن باعث شده بود که فکرھايی توی ذھنم بيايد "
ولی يک چيز برايم مشخص شده بود، آنھم اينکه پليس ھنوز خيلی ھا را دستگير نکرده و برايشان . رفته بود

فاجعه ای در حال شکل گرفتن بود که ميتوانست به قيمت سنگين تری برای تشکيالت تمام . تله ميگذارد
قضيه . تمام روز فکر ميکردم. ول کرده بودذھنم را مشغ. اين فکر روزھای متوالی در سرم می گشت. شود

با توجه به اينکه اون رفيقمون  مدام با خارج از کشور در تماس . تلفن به خارج ابعاد وحشتناکی گرفته بود
بود، برای من تنھا دو راه وجود داشت، اگر تلفن نميکردم، برای بچه ھا مشخص می شد که من نيز دستگير 

يت بنظرشان خيلی غريب نمی آمد و سر نخ واحدھای بی ارتباط از طريق او شده ام، چيزی که در آن وضع
با . راه دوم اين بود که منھم تلفن کنم و قضيه را تا آنجايی که می توانم مھار کنم. توی دست رژيم می افتاد

ست خودم فکر کردم اگر اين کار را نکنم وضع فقط ميتواند بدتر شود اما اگر درست حرکت کنم، شانسی ھ
می . پس از روزھا فکر کردن، باالخره راه دوم را انتخاب کردم. تا باقيمانده نيروھا توی دست رژيم نيفتد

  ."دانستم بازی خطرناکی است که ميتواند به قيمت حيثيتم تمام شود
  . تمام اضطراب آن لحظه ھا به ما نيز منتقل شده بود، سرا پا گوش بوديم

  :ادامه داد

. باالخره قبول کردم و تلفن زدم، و روز به روز توی قالب بريده حلول کردم. ب کردمراه دوم را انتخا"
بچه ھای خارج از کشور اصرار داشتند که من از کشور . صحبت پای تلفن ميرفت که به دادن قرار بکشد

با لحنم سعی ميکردم با مختصر اشاره ای يا . خارج شوم ولی من ھر بار به بھانه ای به تعوبقش می انداختم
يک طوری قضيه را برای بچه ھا زير سوال ببرم ولی عکس العمل آنھا جوری بود که انگار اصال قضيه 

  . را متوجه نمی شدند
اصرار بچه . جا برای مانور دادن خيلی تنگ بود. مضمون صحبتھای تلفنی قبال با بازجو ھما ھنگ ميشد

بود، بايد نقش ستار تواب را برای بازجو جا می ھای خارج برای دادن قرار بيشتر ميشد، زمان ھم تنگ 
تمام روز را توی انفرادی به مسئله . انداختم و جلب اعتماد می کردم، در غير اينصورت کار مشکل می شد

توضيحات من در نگرفتن . به ھر حال فشار از ھر دو طرف برای گرفتن قرار باال گرفته بود. فکر ميکردم
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خارج و جا افتادن طرح نتيجه ای نداشت و بچه ھا ھم که اصال اين قضيه را که قرار به بھانه کسب اعتماد 
  . من از زندان زنگ ميزنم نتوانستند حدس بزنند

برنامه شان اين بود که نفوذی ھای آموزش ديده شان .  بعدھا فھميدم که می خواستند توی تشکيالت نفوذ کنند
  .را از طريق زندان به تشکيالت بيرون وصل کنند

وضعيت . تمام سعی ام اين بود که کنترل امور را در دست خودم بگيرم. اينرا که فھميدم عزمم جزم تر شد
بازجو قانع شده بود که برای نفوذ در . خيلی پيچيده شده بود برنامه ھا را بازجو طرح ريزی ميکرد

  ه تمام ذھنم را به خود تشکيالت در اولين قرار دستگيری در کار نباشد، تنھا وحشت من از تعقيب بود ک
  ." قرار بايد پايين شھر اجرا می شد. با يک اشتباه می توانست ھمه چيز بر باد برود. مشغول کرده بود

  

ترس و ھيجان و اضطراب با ھم . او حرف می زد و من خودم را در تمام لحظه ھای زندان با او می ديدم

 .آتش زدم، سيگار را گرفت، اما ھمچنان حرف ميزددو تا سيگار . قاطی شده بودند، دھانم خشک شده بود

*         *         *  

  . منطقه را سه چھار تا موتوری ويک ماشين  شخصی زير نظر داشتند. سر قرار اضطراب داشتم"
  ضربان قلبم تند شده بود و درست توی ھمان لحظه آخر. باالخره ديدمش، عالمت قرار، خودش بود

با خودم گفتم، دوست من اگر قضيه نگيرد جای تو ھم توی .  توی دلم ريخته بودھيجان و دلواپسی شديدی
  . دلغوذ آباد بغل دست ماست

راه . چيزی نگفت. گفتم بريم توی ماشين من . باھاش دست دادم، اسمش رحمان بود، توی تلفن گفته بودند
رفيق به نظر من منطقه  نا :" تماشين بيست متری پايين تر بود، توی ماشين که نشستيم، رحمان گف. افتاد

  " امن می آيد تو چی فکر ميکنی؟
ھمش می ترسيدم شک کند و ھمه چيز خراب شود، گفتم منظورت چيه؟ درست يکی شان را .  دلم ريخت

فکر می کنم اين پسره حزب الھييه، به عالمت قرار من يک : نشان داد که با موتورش ورميرفت و گفت
االن ھم الکی معطل است، بايد خودمان را چک . لی فوری نگاھش را دزديدجوری آشنا نگاه می کرد و

تصميم گرفته بودم تا موقعی که بايد از تور فرار می کرديم    . عدم اطمينان را توی چشمانش می ديدم. کنيم
تحت ھيچ شرايطی، مگر آن موقع که مطمئن باشم که ميتوانيم . کلمه ای راجع به قضايا باھاش حرف نزنم

فقط بايد کاری ميکردم که . آدم تيزی بود. رويش ميشد حساب کرد. رحمان آخرين شانس بود. فرار کنيم
  . شک نکند

ھمينطور که توی فکر بودم بی اراده گفتم از کدام طرف بروم؟ انگاری . از بھبودی توی ستار خان پيچيدم
رسيدم، درست ھمانطوری که با از روابط پ. خواست بگويد چرا از من می پرسی، گفت بريم سمت پايين

اگر توی ماشين ضبط صوت کار گذاشته باشند . نه کلمه ای بيش و نه کلمه ای کم. بازجو قرار گذاشته بوديم
بخشی شان را نمی شناختم، با خودم فکر . در مورد روابط و وضعيتشان حرف زد. حرف نمی شود زد

ش نگاه کردم، با آن چشمھای آبی و پيشانی بلند و برگشتم توی صورت. ميکردم، پس ھنوز دستگير نشده اند
خيلی مھربان نگاه نمی کرد، ولی چه اھميتی داشت؟ رفيق نازنينی ست، حس می کردم . بينی کشيده اش
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دوباره نگاھش کردم، حواسش جای . روزھای سختی را با ھم در پيش داشتيم بی آنکه بداند. دوستش دارم
  .خوشم آمده بود، ھمين خيلی اميدوارم ميکردديگری بود، از زبلی اش ھم خيلی 

من از خودم مطمئنم  که توی تور . رحمان گفت رفيق مطمئنی خودت را چک کرده ای؟ گفتم معلوم است
گفتم شايد . از توی آينه دوتا موتورسوار را ميديدم، پشت سر ما می آمدند. نيستم، شايد تو تعقيب ميشده ای
نه رفيق اين ھمان است که به پاکت توی دست من وصورتم : خيالی من، گفتاشتباه ميکنی، با تعجب از بی 

  ذل زده بود اشتباه نمی کنم، فقط بگو بايد چکار کنم؟ 
فکر ميکردم چطور ميتوانم از . با پنجاه متر فاصله. موتورھا پشت ماشين را ول نمی کردند ومی آمدند

شايد بی پد رھا تمام مدت . جائی بيرون بياندازم دستشان چند لحظه ای غيب شوم  تا اقال رحمان را يک 
گاز دادم توی دولت آباد، پشت ساختمانھای . مرا به بازی گرفته بودند و اصال برنامه دستگيری داشتند

نوساز، ھوا تاريک شده بود، سر پيچ خيابانی ترمز زدم، رحمان مثل برق از ماشين پريد بيرون و سريع 
راه افتاده بودم، سر پيچ خيابان چراغ موتو رھا را که . ه خيابان پرت کردخودش را پشت شمشادھای حاشي

با سرعت گاز دادم، جوری که فکر کنند قصد فرار دارم، آنھا نيز با سرعت پشتم می آمدند، . پيچيدند ديدم
 با سرعت رفتم سر قرار بازجو، عصبانی رفتم. خوشبختانه ھمشون پشتم بودند، از رحمان خيالم راحت شد

تو دلش، اين چه وضعی است که درآورده ايد؟ طرف فھميد که داريم تعقيب ميشيم، ھمه کا رھا  را خراب 
. بعد از کلی داد و بيداد و بحث و مجادله  بازجو قبول کرد که در قرار بعدی مراقبت را کم کنند. کرديد

 با خودم ميگفتم تا پايان کار .احساس ميکردم اطمينانش به من بيشتر شده، و اين بزرگترين خوشحاليم بود
  .گذشت آه اگر اين چند روز ھم می. چند قدمی بيشتر نمانده

  ."خبر سالمتی ام را به رحمان بدھم و خيالش را راحت کنم که سالمم:  بازجو گفت

  رفيق دختری که ظاھرا از خارج. اينطور که ستار می گفت، بازجوھا قبال قرار ديگری به او داده بودند

  . ه است ميآمد

. اين قرار چند روز قبل از قرار با رحمان بوده. ستار ميگفت، که قرار بوده مدارکی ھم با خودش بياورد

 دو روز قضيه را خاتمه دھد،  شايد دو سه روز قبل، او ميگفت، فکرھايش را کرده بود که توی ھمون يکی

بازجو گفته بود که ستار روز بعد . نگران بوده که کنترل کارھا از دستش خارج شود واحساس خطر ميکرده

.  را ھر جوری شده از او بگيرد) اسناد پلنوم سازمان(از قرار رحمان بايد رفيق دختر را ببيند و مدارک 

  . تصميم گرفته بود ھر طوری که شده روز قرار با رحمان قال قضيه را بکند

رده ضربه نزديک است و ھر طوری احساس ميک. ستار می دانست، قرار بعدی آخرين قرار با رحمان است

  .شده بايد طرح فرار را اجرا کند

  .برنامه بازجوھا در قرار بعدی وصل رحمان به عنصر نفوذی پليس بوده

سر قرار رفيق دختر ريسک کردم، سرم را از ماشين بيرون آوردم، و فقط يک جمله اضافه تر از : می گفت

 توی خانه ائی  بنشيند) روز قرار با رحمان(  روز پنجشنبه عصر به او گفتم. آنچه بايد می گفتم، اضافه گفتم

 .را داشتم، و منتظر تلفن من بماند، مدارک را ھم با خود داشته باشد  شماره اش  که

  

*         *         *  
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 خرداد رفتم سر قرار رحمان، قبل از رفتن سر قرار، بازجو برايم غذا ١۶ساعت پنج روز پنج شنبه، "
  .لبھای ترک خورده و خشک توی ذوق ميزد. ام را بشکنم روزه  سر قرار ميروم ازه داده بود وقتیآورد، اج

تنھا آرزويم اين بود که رحمان سر قرار بيايد، شش ماه برای اين روز زحمت کشيده بودم و توی مغزم   
ھايی بود که  ان بچهديگر از حيثيت خودم ترسی نداشتم، ترسم از ج. بار ھا  ھمه چيز را مرور کرده بودم

، کوچکترين خطايی توی تور مرگ اسير  داشتند آرام آرام توی تور می خزيدند و با کمترين اشتباھی
  .ميشدند

 .رحمان سر قرار آمد

قبال از بازجو پرسيده بودم که آيا می توانيم از ماشين پياده بشويم و راه برويم؟ ميخواستم از دست اين ضبط 
  .پياده قدرت عمل بيشتری داشتيم. خالص بشومصوت لعنتی توی ماشين 

  . بازجو که اطمينانش جلب شده بود، گفت آره، مساله ای نيست
 .نمی شويم: کلی با رفيق توی خيابان راه رفتيم، بھش گفتم چک کن ببين تعقيب ميشيم، گفت

  .ًخودم ھم آثاری نمی ديدم، ظاھرا به قولشان عمل کرده بودند
ھای ميدان خراسان تا   توی کوچه پس کوچه راسان پارک کرده بودم، يک ساعتیماشين را توی ميدان خ

بازار، پياده ضد تعقيب زديم، تکه ای از راه را سوار اتوبوس شديم، باز ازش پرسيدم تعقيب نمی شيم؟  
کوچه تنگی رسيديم،   سر.  بروز نميداد حساسيتم قدری تحريکش کرده بود، ديگر کفرش در آمده بود ولی

  سالميم؟ ای آخرين بار ازش پرسيدم، فکر ميکنیبر

  .از آنچه که می بينم صد در صد: گفت
. ديوانه ات ميکنه خوام يک چيزی بھت بگم که االن می: توی کوچه تاريک و خلوت گوشه ديوار بھش گفتم

نشست، . انگار رحمان را برق گرفت. آيم   من از زندان سر قرار می.خودت را کنترل کن و خوب گوش بده
مثل اينکه . گفتم شب خانه آشنايت نرو. ھمه چيز را به او گفتم. بدنش می لرزيد و رنگ به صورت نداشت

 .قرار بوده رفقای خارج  ھمان شب خانه آشنايش زنگ بزنند

  . "ھايتان را ھم خبر کن، به خارج ھم زنگ بزن و ھمه چيز را بگو خانه توی تور پليس بوده، بچه
بعد خودش ھم به رفيق دختر زنگ زده بود و به . مان عوض ميکند و از ھم جدا ميشوندپيراھنش را با رح

  .او گفته بود که از آن خانه برود و مدارک را ھم نابود کند

  

*         *         *  

ھوا که . ستار ھمچنان حرف می زد. از شدت ترس و ھيجان بدنم منقبض شده بود. دم دمه ھای صبح بود

ماره تلفنی به من داد و گفت برو از بيرون به اين شماره زنگ بزن و يک جوری بھشون روشن شد او ش

  .حواست باشه دو دقيقه بيشتر طول نکشه. تاکيد کن. حالی کن که توی تورند

رفتم چندين کيلومتر دورتر از خانه در کابين تلفن عمومی و با ترس و لرز شماره را گرفتم، خانم مسنی 

، يادتون ...فتم وضع خونه خرابه از اونجا برين، به ھيچکس راه ندين می دونين کهگ. گوشی را برداشت

  .سريع گوشی را گذاشتم. نره
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توی راه خانه ھمه اش به ستار فکر ميکردم، به  شھامت او، به اينکه در   اين . قلبم داشت از جا کنده ميشد

  . مدت چھا کشيده

  " بودن؟چی شد ؟ خونه: "وقتی آمدم خانه ستار پرسيد

  .آره : گفتم

  ".برو دوباره زنگ بزن ، نگرانم :" عصر که شد بھم گفت

  .رفتم دوباره زنگ زدم باز ھمون خانم مسن گوشی را برداشت گفت نگران نباش ھمه چی خوبه

شب که شد گفت بايد بروم خونه يکی از بچه ھا بھشون خبر بدم، حتما اونا ھم تو تورن، اگه نيومدم زود از 

  .ينخونه بر

  . من باھات ميام: بھش گفتم

  ."نه، بھتره تنھا برم: "گفت

فکر ميکرد رسالت تمام اين جنبش رو دوش خودش تنھاست، و اصال  ما رو .  بد جوری بھم بر خورده بود

  .آدم به حساب نمی آورد

  اصرار کردم، من پاس ميدم ، دو نفری بھتره

  نه:  گفت

  .رینمی ذارم تنھا ب: جلوش وايستادم و گفتم

  ."باشه، بريم: "بغلم کرد، زد به پشتم و گفت

  ."ستار مگه نگفتی مبارزه يه کار تيمی ھست:"  مھتاب گفت

  .لبخندی زد و ما رفتيم

  .ستار ديگر تنھا نبود. احساس خوبی داشتم

  " ھمينجا وايستا و پاس بده من از ديوار ميرم باال: "سر کوچه ای رسيديم، به من گفت

  : رفت توی تراس نيم ساعتی طول کشيد، خوشحال برگشت و گفتاز ديوار پريد باال

 ."از اينم خيالم راحت شد "

 . را نزد يکی از آشنايانم گذرانديم چند شبی. شب دوم ما از خانه رفتيم، ستار اصال به خانه مطمئن نبود

ترمز ھر    با صدای.ھفته اول با دلھره و نگرانی گذشت.  ديديم خبری نشد، دوباره برگشتيم به خانه وقتی

تونستم سيانور   کاش می:"ستار ھمش ميگفت. گفتيم کار تمام شد  ريخت و می ماشين يا موتوری قلبمون می
کشه، شکنجه ات ھم  سيانور يک بار می: " خنديد و گفت. نه ستار بھش فکر ھم نکن: گفتم." گير بيارم

  ." ناجی ھميشگيه. نميده

اول چنان مضطرب بود که مثال  يک شب وقتی ساعت دو نيمه شب شبھای . ستار شش ماھی پيش ما بود

ستار بدو . "آژير حمله ھوايی به صدا درآمد، من بچه را بغل کردم و مھتاب دويد به طرف اتاق ستار

از اين ور، زير " مھتاب دستش را گرفت،  ، ستار به طرف پنجره دويد، که از حياط خانه فرار کند،"آمدند
  .وقتی زير پله نشسته بوديم ساعتھا به اين اشتباه ستار می خنديديم." زير پله ھستپله، پناھگاھمون 

دفعه ديگه اينکار را با من نکنيد ھا، اگه رفته بودم چی؟ بمبارون چبه، يک شب اومديم مثال راحت : " گفت
 ."بخوابيم 
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  :بعد اين شعر را خواند و

    بيند  گرسنه نان سنگک  خواب  ھميشه  تشنه   نھر آب بيند  

  مقصر   خواب   بيند    تازيانه  برھنه خرقه ی سنجاب بيند   

  گھی قپ قپ خورد گه دانه دانه  شتر در خواب بيند پنبه دانه  

      

  ."اينطوری نميشه من بايد بتونم بيرون برم. "ھفته اول که گذشت، ستار دوباره روی فرم اومد

ھای پناه را به منظور درست کردن   از کاله ھر روز يکی.  با حياط  خانه و آب دادن به گلھا شروع کرد

نميخواست با سر لخت تو حياط بره، ميگفت ممکنه از پنجره ای . کالھی اندازه سر خودش خراب ميکرد

  . کسی ما رو زير نظر داشته باشه و او را از روی مدل طاسی اش بشناسدش

د لباس پناه بود تا اينکه ترتيب اون ھم داده شد و  وارد خانه ميشد کم  کسی  گاه روزھای اولش وقتی مخفی

از آنجا که نمی دانستيم تکليفمان چه خواھد بود و .نگه داشتن ستار در خانه تقريبا امکان پذير نبود. شکست

  .کی و چگونه موفق به خروج از کشور خواھيم شد، مسئله تغيير قيافه ستار اصلی ترين مسئله مان شد

. با گذاشتن کاله گيس يکی از مھمترين نشانه ھای ظاھری ستار پوشانده ميشد. اب بود کال ه گيس ايده مھت

 باالست و با وضعيت مالی ما  پس از تحقيقات مھتاب فھميديم قيمت کاله گيس خوب و درست حسابی خيلی

م بد تصميم گرفتيم با برادر ستار، ساسان که شرکت ساختمانی داشت و وضع مالی اش ھ. امکان پذير نبود

 برای  ستار اول موافق نبود، نميخواست به ھيچ وجه مشکلی. نبود تماس بگيريم و او را در جريان بگذاريم

وقتی افراد خانواده . ھيچکس از خانواده ھا يمان از بودن ستار در خانه ما خبر نداشتند.  درست کند کسی

  .  کردقبولره  باالخ ولی.  ساعتھا در انباری ما مخفی بودبرای ديدار می آمدند ستار

 موفق تھيه کردا پولی که ساسان برای ستار ما با ساسان تماس گرفتيم و جريان را برايش گفتيم و باالخره ب

  .که خود داستان مفصلی است. شديم پروژه کاله گيس را عملی کنيم 

کار تشکيالتی  ستار که به داليل امنيتی و .  ساسان برای ديدن ستار به تھران آمد۶۴اواسط  شھريور 

بندرت با خانواده اش تماس داشت به شدت احساس دلتنگی ميکرد و وقتی ساسان با ماشين شخصی به 

  ... تھران آمده بود، ديگر ھمه چيز فراھم بود، کاله گيس، ماشين و

  يک شب را در شيراز با . ستار شبانه ھمراه ساسان  برای ديدار خانواده و مادرش  راھی شيراز شد

  . ده اش بود و روز بعد دوباره به تھران برگشتندخانوا

ما که ديگر خيالمان راحت شده بود و ترسمان ريخته بود، کم کم جريان فرار ستار را با بچه ھايی که ھنوز 

دستگير نشده بودند و با ما ارتباط داشتند مطرح کرديم تا از اين طريق امکانات ديگری برای شرايط 

  .ضروری ايجاد کنيم

ستار ھميشه مطالب . م دوباره نشست ھای شبانه با دو سه تايی از رفقايی که ھنوز بودند شروع شدکم ک

حضور .  شب بيدار بوديم۴-٣ھر شب زير نور چراغ خواب تا ساعت . جالب و تازه ای برای بحث داشت

  .ستار در خانه ما باعث شده بود که دوستان با بی ميلی از خانه ما بروند
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معتقد بود که ما بايد ھر چه زودتر از ايران برويم، او از طريق يک رابطه عادی که در ميدان ّستار از اول 

فرد مزبور برای ھر کدام از . بازار ميوه ميشناخت توانسته بود امکانی پيدا کند تا ما را از ايران خارج کنند

 را برای تدارک سفر از پيش   ھزار تومان آن٢٠خواست، که قرار بر اين بود نفری   ھزار تومان می۶٠ما 

وما نيز با فروش بخشی . ستار اين پول را از طريق برادرش تھيه کرد. بپردازيم و بقيه را در مرحله بعدی

 گذشت از قاچاقچی خبری نشد، در ھمان  يک ماھی. از وسايل مان، پول پيش را به فرد مزبور پرداختيم

منتشر کردند، که ستار احتمال می داد آنھا باشند که روزھا روزنامه خبر دستگيری باند قاچاقچيی را 

  . دستگير شده اند

چند روزی گذشت و ستار . ما که به سختی آن پول را تھيه کرده بوديم، با نااميدی تقريبا قيد خروج را زديم

کرديم،  بعد از تحقيقات فراوان، ما از طريق آشنايی امکان ديگری پيدا . گفت بايد دنبال رابطه ديگری باشيم

 .خواست  ھزار تومان می٨٠ او نيز از ھر کدام ما   مطمئن بود، ولی که آشنای ما به آنھا خيلی

 که ما پول را پرداخت کرديم،   طول کشيد که ما پيش پرداخت پول را تھيه کرديم، درست زمانی يک ماھی

آنھا حاضر نبودند پول ما را .  نيز پيدا شده است ستار از طريق آشنا يش با خبر شد که سرو کله فرد قبلی

  .پس بدھند، ولی آمادگی خود را برای بردن ما اعالم کردند

  ."بھتر است که من با اينھا بروم و شما با آنھا:"  ستار می گفت

آشنا ھستند ) ميوه فروش(  که ميشناخت   خانواده ای  به دليل پول و ديگری اين که معتقد بود اينھا با آن  يکی

  . ماشين خودشان تا سر مرز خواھند برد و الزم نيست اين مسير را با اتوبوس برودو او را با

ستار معتقد بود که صد در صد رژيم عکس او را برای شناسايی به ھمه جا داده و احتمال دستگيريش در 

ت دليل سومش اين بود که اگر تنھا دستگير شود بھتر است و نمی خواس. گشتھای بين راه خيلی زياد است

در ھر حال قرار بر اين شد ما از طريق دو قاچاقچی خارج .  متوجه ما شود از طريق خودش ضربه ای

  .شويم

  ستار آن روزھا به شدت ورزش ميکرد ساعتھا در اتاق طناب ميزد، نرمش ميکرد و با خنده ميگفت، 

اين بدن بايد . برای زندانما تو زندان که ھستيم بايد خودمونو برای بيرون آماده کنيم، بيرون که ھستيم "
اين تو بميری ديگه از اون تو بميريھا نيست، من کاری باھاشون کردم که . بتونه زير اون شالقھا تاب بياره
  ." ھم اعدامم نمی کنند  دست از سرم برنميدارند و به راحتی اگر دستگير بشوم به اين راحتی

  )که متاسفانه ھمينطور ھم شد( 

خوشحال بوديم از اينکه .  آبان، ستار بيقرار بود و ما ھم پکر٢۴ فرا رسيد ، روز به ھر حال روز موعود

اصال . ستار توی راھرو قدم ميزد.  در انتظارمان ھست کارھا رديف شده و نگران از اينکه نميدانستيم چه

 کرد، که او بعدھا مھتاب برايم تعريف. ھای آخر را ميکرد ًظاھرا توصيه. مھتاب را صدا کرد. سر حال نبود

 :ميگفت

. ھا رو پيدا کنين  اگه منو گرفتن حتما بچه  اما اگه ھمو نديدم، يعنی اگه اونجا رسيديم و ھمو ديديم که ھيچی"
بگين مسائل زيادی برای گفتن دارم، ولی متاسفانه شرايط جوری نبود که .  بوده براشون تعريف کنيد ھر چی

در ضمن به . کاش بتونيم سالم برسيم.  که منو ميشناسه سونيد، ھر کیبه ھمه سالم بر. بتوانم آنھا را بنويسم
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ميدونی، خيلی دلم .  نشد خواست ھمه رو ببينم، ولی  دلم می تک تک افراد خانواده سالم برسون و بگو خيلی
  ."ميخواست روزی بتونم تمام محبت ھای تو و سعيد را جبران کنم

  . داشت شتم ادامه بده، دلھره عجيبینذا. مھتاب ميگفت انگار داشت وصيت ميکرد

 بايد  ھيچکدام مان نميخواست خانه را ترک کند، ولی. لحظه خداحافظی، ھمديگر را بغل کرديم و بوسيديم

  .رفتيم می

برای آخرين بار برگشتم و از پشت به او نگاه . از در خانه که بيرون آمديم، او به چپ پيچيد و ما به راست

با اين نگاه بی آنکه دانسته باشم او را برای ھميشه به خاطراتم . ه و تند دور ميشدبا قدمھای کوتا. کردم

  .ستار رفت و برای ھميشه در کنج خاطراتم خانه کرد. سپردم

  :ياد حرفھا و خاطرات زندانش می افتادم که می گفت. تمام طول راه ستار از جلو چشمانم دور نمی شد

  

ھمه چيز لو رفته و من ھم بھتر است برای راحت تر شدن : "گفتند. اول قضيه مثل نمايش ھميشگی بود"
صدای . بعدش نوبت تلخی شالق رسيد وصدای تازيانه دوباره توی گوشم پيچيد. کارم ھمه چيز را بگويم
اول زوزه اش را می شنوی و بعد لبه تيز و برنده اش را که سمج کف پايت را می . نفرت آور ھميشگی اش

کوبش مشمئز کننده و دردآورش را روی . سد که ديگر حتی زوزه اش را ھم نمی شنویزمانی مير. شکافد
برای زنداني روی تخت شالق، ديگر بيرونی وجود . گوشت له شده بدنت، از البالی نسوجت ميشنوی

مغز است که فرمانھايش کالفه ات ميکند، يادھا و خاطره ھايت توی آنھمه درد زنده می شود و . ندارد
  .ر می شود از آنچه نبايد بر زبان بيايدوجودت پ

حسينی می کوبيد و .  آنجا بود که خاطره اولين شالق دستگيری اول توی سرم دوباره جان گرفت
فقط يک لحظه، اگر برای يک لحظه ھم که شده از دست اين . طاقتم طاق شده بود. پاسبانھايش می خنديدند

گفتم قرار توی . پاھايم گر گرفته بود. قرار را ميدھم: گفتم. جانور راحت ميشدم چقدر قضيه راحت تر ميشد
با . پاھايم را توی کيسه کردند و رويش دمپايی پوشاندند. شکاف فالن تير برق چوبی توی فالن خيابان است

وقتی که برگشت از غيض داشت . حسينی خودش پياده شد و رفت که قرار را پيدا کند. ماشين ساواک رفتيم
  :  ھمان حالت و لھجه اش گفتبا. می ترکيد

  ." ستار تو که تر زدی، اينجا ھمه تيرھايش سيمانی است" 
کيف ميکردم، ديگر چه فرقی ميکرد که سيمانی باشند يا چوبی، مھم اين بود که نيم ساعتی استراحت کرده 

  ."اينبار منتھی ديگر استراحتی در کار نبود. بودم

  .صدای ستار، طنين کالمش لحظه ای رھايم نمی کرد. ر می شدخاطره ھا در تمام طول راه در من تکرا

  

*         *         *  

 

در ( که قرار گذشته بوديم  رفتم جايی طبق قرارم با ستار، ھر روز می.  روز به ترکيه رسيدم۴بعد از 

  . او ھرگز نيامد ولی). ترکيه

  .ايران بود زنگ زدمبه مھتاب که ھنوز .  و بی پناھی ما شروع شده بود فصل دلتنگی
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  ستار نيامده، تو ازش خبر داری؟ تماس نگرفته؟: گفتم

  نه، من بايد چکار کنم؟: مھتاب گفت

  .خودم ھم نميدانم: گفتم

فکر ميکردم، اگر ايران باشد و . ستار ھم تاريخ خروجش را ميدانست. مھتاب يک ماه بعد از ما بليط داشت

  .مھتاب  تماس ميگرفتمشکلی برايش پيش نيامده باشد، حتما با 

. ما از نگرانی و دلھره رمقی نداشتيم. اما ھنوز خبری از ستار نبود. يک ماه گذشت مھتاب نيز به ترکيه آمد

به ھمه . ھا به ترکيه می آمدند و ما دائم از افراد جديد سراغش را ميگرفتيم ھر روز گروه جديدی از پناھنده

  .اما  نه، ھيچ خبری از او نبود.  ما را گم کرده ده ولیشايد ترکيه رسي. مشخصاتش را داده بوديم

  

 از طريق خانواده خبردار شديم که افرادی به نام قاچاقچی به خانه پدر و مادر مھتاب و ۶۴اواسط دی ماه 

ھمچنين به خانه برادر ستار رفته اند و گفته اند که ستار سر مرز دستگير شده و شما بايد به آنجا بياييد و با 

برخورد آنھا و شواھد ديگری خانواده حدس زده بودند که آنھا  شيوه  از.  او را آزاد کنيد  دن شناسنامه ایآور

  . از افراد رژيم بوده و برای جاسوسی به آنجا رفته بوده اند

بھمن، باالخره  پاسپورتی برای من تھيه کرد  ۴قاچاقچی بعد از حدود دو ماه، حوالی . ما ھنوز ترکيه بوديم

  . بھمن به آلمان پرواز کنيم۵توانستيم که 

آنجا کار ما اين شده بود که ھر گروه جديدی از راه می رسيد، . در آلمان ما را به کمپ پناھندگی فرستادند

  . ولی ھيچکس او را نديده بود. نشانيھای ستار را بدھيم و سراغش را بگيريم

رفتم و ماجرای ستار را )  آذر١۶منشعبين  ( در منزای برلين سراغ بچه ھای فدائيان خلق  چند روز بعد

 بعد قراری به من دادند که  چند روزی. قرار بر اين شد که ھمه چيز را بنويسم و به آنھا بدھم. برايشان گفتم

  .  با رفيقی که از پاريس می آمد مالقات کنم وھمه ماجراھا را شرح دھم

از ايستگاه قطار تا .  بود)محمد اعظمی ( اسمش سھرابرفيق آمد،. برای ديدار با او به ايستگاه قطار رفتم

از ماشين پياده شدم، سرم قدری گيج ميرفت، پس .دم خانه ای که ميخواستيم برويم نيم ساعتی طول کشيد

توی خانه توی اتاق تنھا . گردنم ھم درد گرفته بود، آخر از اول تا آخر راه می بايستی سرم پايين می بود

يادم است که روبرويم . بعد از آن رفيق پيش من آمد.  ربع ساعتی با ھم کار داشتندنشسته بودم، خودشان

  .  نشسته بود و من داشتم برايش تعريف ميکردم

آخرين   ما مرتب ھمديگر را می ديديم،................ تلفن زنگ زد، ادامه دادم۶۴خرداد ١۶شب پنجشنبه " 

ولی . او زنگ بزند که اگر اوضاع و احوال آرام بود بيايد خانهبار که از ھم جدا شديم، قرار گذاشتيم که 

  .تماس نگرفت و از آن به بعد ديگر نديدمش 

  :اينجا که رسيدم، رفيق پرسيد

  "يادت ميآيد چه روزی قرار بود زنگ بزند؟" 
  يخ سيبيلش تازه داشت از ھم باز ميشد و قطره ھای آب شفاف و روشن روی تا رھای ضخيم سيبل روشنش

حرف که می زد، . قطره ھا توی نور چراغ برق ميزدند. می غلتيدند و از نوک سبيلش آويزان می شدند

احساس ميکردم االن است که يکی از قطره ھا از سبيلش بپرد روی صفحه ياداشتی که جلوی پاش پھن بود 



14 

 

با خودم . کرد می ترسيدماز قطره آبی که آن پايين روی سبيلش بازی مي. مھلتش ندادم ادامه دھد. و ولو شود

  .گفتم اين دفعه که دھان باز کند حتما می افتد

بله درست يادم ھست، قرار بود سه شنبه طرفھای غروب زنگ بزند که اگه اوضاع و احوال آرام بود : گفتم

  .آخر ھفته بود، حدودھای پنج شنبه، که از قضيه ضربه با خبر شدم. بيايد خانه

  .دائم وسط حرفم ميپريد

  "رفيق دقيقا چه روزی بود که ستار زنگ زد؟" 

خودش ھم قضيه را جدی نميگرفت و پاک بين زمين و ھوا ولشان . ھنوز قطره ھا آن وسط آويزان بودند

  .کرده بود

  .يادداشت کرد. بله دقيقا شانزدھم خرداد بود:  سريع گفتم

  "؟چه ساعتی بود"

  . ـ حدود ھشت شب

  "کی به خانه رسيد؟" 

يعنی ساعت که نگاه نکرده . اينکه ساعت ھشت زنگ زده را که مطمئن بودم. م که مرور کنم يک دور رفت

. توی ذھنم کند و کاو ميکردم. بودم، ھمين را ميدانم که بچه را خوابانده بوديم و ھوا ھم تازه تاريک شده بود

  .مکثم خيلی به مذاقش خوش نيامد

  : دوباره گفت

  "چه ساعتی بود؟" 

ھمين . يعنی حواسم سر جا نبود. اصال به ساعت نگاه نکرده بودم.  شايد ھم يک ربع به نه. ـ حدود نه شب

  .قدر ميدانستم که يک ساعتی طول کشيده بود

عالمت سوال و عالمت تعجبی را که رفيق پشت سر ھم روی کاغذ کشيده بود، نگاه کردم و بعد قطره آبی 

  . را که روی کاغذ چکيد

با پشت دست سبيلش را پاک . طره آبی که حاال روی کاغذ داشت پخش ميشدحواسش يکھو پرت شد به ق

  "اين برلين شما ھم عجب سرده ھا. "کرد

لبم سوخت و دھانم را . يک نخ توتون با پک اول رفت توی دھانم. سيگار کج و معوجی پيچياندم و آتش زدم

  .چای را که خوردم آسوده تر شدم. تلخ کرد، ھمانقدر تلخ عين ھمان شب

  ."رفيق ستار در مورد دستگيری شان چه ميگفت؟ قضيه چطوری بوده؟ جزئيات منظورم است"

  .رفيق با قلمش بازی ميکرد، کوتاه و مقطع حرف ميزد و طوالنی و عميق نگاه ميکرد

زنگ در پايين را زده بودند، اينھا از باال در را باز کرده . ـ واال کليتش ھمان است که برايتان نوشته بودم

  . بودند که او بيايد تو که به جای او پاسدارھا  با لباس شخصی ميريزند تو

ھمه شان . ستارنزديک پنجره بوده خيز که برميدارد خودش را پرت کند، ميريزند سرش و با کتک ميبرندش

از توی راھروھا با فحش و کتک ردشان کرده بودند و ھر . ٣٠٠٠را چشم بسته با آمبوالنس ميبرند بند 

ميدانی . ميگفت توی سلول فھميدم که توی کميته مشترک ھستم. م را توی سلولی مجزا انداخته بودندکدا

بارھا توی . وجب به وجبش را می شناخت. رفيق، دفعه سومش بود که به کميته مشترک می بردندش
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  ۶٠ ھم سال به غير از زمان شاه و ايندفعه يکبار. راھروھايش با چشم بسته اينور و آنور کشيده بودندش

  .گرفته بودندش

  .حرفم را بريد

خوب برگرديم سر کارمان ستار در مورد جريانات داخل زندان و قضيه تلفن و اينجور مسائل برايت " 
   "چيزی نگفت؟

ستار يک . يعنی در واقع اون صحبت ميکرد و من گوش ميدادم. ـ چرا، در اين مورد خيلی صحبت کرديم

  . ماھی زير شکنجه بوده و برنامه آويزان کردن را مدام برايش پياده کرده بودند

  . دوباره حرفم را بريد

  "در مورد شکنجه اش چه چيزھايی ميگفت؟"

خودش . رده بود، ھمين که االن گفتم، بارھا آويزانش کرده بودناينکه شالق خو. چيزھای معمولی: گفتم

البته کف پاھاشو را که ديدم خودم فھميدم که . بيشتر ھمان شب اول. خيلی روی اين قضيه مکث نمی کرد

  . چه کشيده، کف پاھاش آش و الش بود و کلی گوشت اضافه آورده بودند

او ھم آنچه را که گفته . ود که با آن دوست روبرويش می کنندادامه دادم، بعد از آن، تقريبا توی ماه دوم ب

بعد ھم می گويد که با شما تماس گرفته و گفته که خودش و ستار سالم ھستند و دستگير . بود برايش ميگويد

  . نشده اند

  ." تاريخ اين اتفاق کی بود؟ متاسفانه رفيق تاريخھا را دقيق نمی گويی و اين ايجاد ابھام می کند"

انگار جرقه ای . توی تنم يکھو گر گرفت. وی چشمھايش نگاه ميکردم، نگاھش ھمانطور صاف و آرام بودت

  .را که توی نگاھم زد، ديد

  .حدودش را ميدانم. رفيق عزيز، من اين ماجرا را شنيده ام، متاسفانه نمی شد يادداشت بنويسم:  گفتم

  . چون با خودتان صحبت کرده اند. دانيد در ثانی تاريخ تلفن ھا را خود شما که بايد بھتر ب

  .گوشه لبش قدری کج شده بود و چين ھای پيشانيش که انگار توی پوست حک شده بودند، عميق تر شد

  ."خوب ادامه بده رفيق"

  :دستم رفت طرف کيسه توتون ، کاغذی درآوردم و شروع کردم به پيچاندن سيگار وادامه دادم

ظاھرا آنھا اصرار داشته اند که خود . ستار برای تلفن کردن باال گرفته بوداز اين زمان بود که فشار روی 

  .که شما از آزاد بودنش مطمئن شويد. ستار حرف بزند

  .گفت زود برميگردد. رفيق معذرت خواست و اتاق را ترک کرد

 تازه نه که حواسم جمع نبود،. بھتر شد، اين کاغذ المصب ھم که ھمش چسبش خراب می شد و نمی چسپيد

  .کار ھم بودم چھار پنج کاغذی حرام کردم، از توش يک سيگار ھم درنيامد

  :ستار ھمانجور آرام حرف ميزد. چه شب درازی. حرفھايش يک قدری کالفه ام کرده بود، ياد آن شب افتادم

تا کجا ابعاد ضربه را نميدانستم . اصرار آنھا روی تلفن کردن باعث شده بود که فکرھايی توی ذھنم بيايد"
ولی يک چيز برايم مشخص شده بود، آنھم اينکه پليس ھنوز خيلی ھا را دستگير نکرده و برايشان . رفته بود

فاجعه ای در حال شکل گرفتن بود که ميتوانست به قيمت سنگين تری برای تشکيالت تمام . تله ميگذارد
قضيه . تمام روز فکر ميکردم. ودذھنم را مشغول کرده ب. اين فکر روزھای متوالی در سرم می گشت. شود
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با توجه به اينکه اون رفيقمون  مدام با خارج از کشور در تماس . تلفن به خارج ابعاد وحشتناکی گرفته بود
بود، برای من تنھا دو راه وجود داشت، اگر تلفن نميکردم، برای بچه ھا مشخص می شد که من نيز دستگير 

ن خيلی غريب نمی آمد و سر نخ واحدھای بی ارتباط از طريق او شده ام، چيزی که در آن وضعيت بنظرشا
با . راه دوم اين بود که منھم تلفن کنم و قضيه را تا آنجايی که می توانم مھار کنم. توی دست رژيم می افتاد

خودم فکر کردم اگر اين کار را نکنم وضع فقط ميتواند بدتر شود اما اگر درست حرکت کنم، شانسی ھست 
  .پس از روزھا فکر کردن، باالخره راه دوم را انتخاب کردم. يمانده نيروھا توی دست رژيم نيفتدتا باق

    ." ..........به قيمت حيثيتم تمام شود، می دانستم بازی خطرناکی است که ميتواند به قيمت حيثيتم تمام شود، 

  

  .رفيق ديگر نمی نوشت

انگار باری بود که روی دوش ستار ھم . شم برداشته شده بودباری از دو. ھمه چيز را تا به آخر برايش گفتم

  . کرده بود سنگينی

 "االن از ستار خبری  داری؟"ش را دوباره مروری کرد و پرسيد، ، روی کاغذ بعد از مکثی طوالنی

  .توی دلم گفتم چه خوب بود که اين را اول ميپرسيدی

  .   گفتم ديگر ھيچی

  ن خبری داريد؟ازش پرسيدم، راستی رفيق از رحما

  ."بله مثل اينکه دستگير شده" 

 . با خودم گفتم پس تمام تالشھای ستار بيھوده بود. اين خبر مانند پتکی بر سرم کوبيده شد

 ميتوانيم اطالعات دقيقتری از  فقط بگو از چه کسانی. کنم ديگر ھر دو ما خسته ايم رفيق فکر می: گفت"
  ...". که خودت ميدونی. خودت داشته باشيم

  .سری تکن دادم، چندتايی اسم رديف کردم

  ". خوب ميشود  خيلی  ھم داشته باشی اگر يک عکسی: گفت" 

  . از جيبم بيرون کشيدم و دادم به دستش سری تکان دادم، عکسی

  

سرم بشدت درد ميکرد و چھره ستار از ذھنم .  از رفيق خداحافظی کردم و راھی ايستگاه قطار شدم 

  . يکھو توی نظرم آمد۶٣ش توی آن روز تابستان نميرفت، قيافه ا

ستار نشريه را گرفت و . يک نسخه راه کارگر را آورده بودم، که صفحه اولش عکس عليرضا شکوھی بود

چھره دوست خاطرات سالھا را در مخيله اش زنده کرده . اشک توی چشم ھايش حلقه زد. آرام نگاه کرد

روزھای تلخ و شيرين، روزھای مبارزه مشترک، خاطرات  شايد توی فکر .سکوت طوالنی بود. بود

شايد ياد روزھای زندان، روزھای آزادی و قيام و مبارزه در سنگر راه کارگر، . کوچک و بزرگ رفته بود

شايد . ياد روزھايی که تشکيالت نوپايشان مردمی را به خيابان کشيد تا برای آزادی فرياد بزنند. افتاده بود

شبانه روزی شان، توی اين کنج و آن گوشه تا پيامشان را به گوش مردمی که دوستشان ياد روزھای کار 

و يا شايد به جدل ھای . شايد ياد روزھای تلخ سرکوب و از دست دادن ياران افتاده بود. می داشتند برسانند

  .چرا که ھر يک بر باوری بودند واز اعماق قلب به درستی اش باور داشتند. سودائی شان
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د ھم به روزھای تلخی که با مغز خسته، بدن کوفته و فلج به بن بست فکر ميکردند و يا شايد روزی که شاي

  .شايد به تمام اينھا فکر ميکرد و برای تمام اينھا اشک ميريخت. از سازمانش که عاشقش بود اخراج شد

  :باالی عکس نوشته بود

  ."عليرضا مردی که به تماشاچی نيازی نداشت"

مرگ را که نزديکت، شانه به شانه ات . ريست و می دانست که بی تماشاگر مردن يعنی چهستار می گ

احساس کنی، ديگر برايت غريبه نيست، ھمراھی است که می شناسی اش و ميدانی چه تلخ است تنھا به 

  .ستار مردی از اين تبار بود. کامش رفتن

  .سته بودبا اندوھی عميق به کمپ برگشتم ، مھتاب منتظرم بيدار نش

  
*        *         *  
 نامه ای از مادرم دريافت کرديم، که در نامه نوشته بود، تعجب نکنيد، چند روز پيش ۶۵اواخر فروردين 

  ." از سفر به خارج منصرف شده است و اينجاست:" ستار زنگ زد و گفت

 باز از خود ميپرسيديم، اگر اما. ھنوز ھم فکر ميکرديم شايد واقعا نتوانسته خارج شود. باورمان نمی شد

اتفاقی برايش نيافتاده بود، پس چرا با مھتاب  که يک ماه بعد از ما ھنوز آنجا بود و يا با بچه ھا تماس 

  نگرفته بود؟ 

اين . گرچه تقريبا مطمئن بوديم که او را ديگر ھرگز نخواھيم ديد اما ھيچکدام از ما نمی خواست باور کند

ستار .  آن خبر تلخ را از طريق خانواده مطلع شديم۶۵تا اينکه شھريور . پايانی نبودکلنجار ياس و اميد را 

از آن تاريخ به بعد با رھا خانواده . در اوين بود و برای اولين بار به خانواده اش اجازه مالقات داده بودند

، بوسيله پليس ترکيه ستار به آنھا گفته بود که در مرز ترکيه. اش برای مالقات او به زندان رفته بودند

  .دستگير و به ايران پس داده شده است، و از آنجا ھم او را  به اوين منتقل کرده بودند

  

 مالقاتھا قطع ميشود و خانواده او که برای مالقات به تھران رفته بودند نيز دست از پا درازتر ۶٧ تابستان 

  .به شيراز برميگردند

  . روزھای دل نگرانی و فاجعه

 خون آشامان جمھوری مرگ از آن طرف سيم تلفن خبر اعدام او را ھمرا با تھديد به سکوت و ۶٧ پاييز 

  .عدم برگزاری مراسم عزاداری به  خانواده اش ميدھند

 ھمه رفقايش در اين بزرگداشت  جای خالی. ھا بزرگداشتی برای ستار گرفتيم  سال با بچه پس از کشتار آن

و ما بازماندگان در چنبره . آنھا در خاوران کنار ھم آرميده بودند. شتحکايت از بيداد آن تابستان دا

باور اين فاجعه ممکن .   اميد به تمام معنا فلج شده بوديم ، زنده به گوران افسردگی ھميشگی وضعيتی بی

  .نبود

يان  سال، بر خالف پاييز سالھای پيش که سرشار از زيباترين رنگھای طبيعت بود و باد در م پاييز آن

. خزانی به تمام معنا بود، حزن آور و پيام آور يخبندان زمستان. درختان، نغمه عشق و زندگی می سرود
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بی مھريش سرخی عشق را شعله ای . نوراز طاليی خورشيد  گرفت و گرد زردش را بر رخمان پاشيد

  . جانسوز کرد و بر جانمان افکند
*        *         *  

در آلمان، رفيقی ھيجان زده سراغمان )  آذر١۶منشعبين ( زمان فداييان خلق  پس از کنگره سا١٩٨٩سال 

  ."باورتان نميشود کی را ديدم:" آمد و گفت

  .  با ھم داشتيم، نتوانستيم دليل ھيجان او را حدس بزنيم ما که گذشته کوتاھی

ان فرار ستار را جري. از ستار حرف ميزد. من او را در کنگره ديدم. رحمان، رحمان زنده است: "گفت
بسيار . من ھم فورا سراغش رفتم و از شما برايش گفتم. ھمانطور که شما گفتيد در کنگره مطرح کرد

  ."مشتاق ديداری با شماست

فوری قرار .  زمان فکر ميکرديم او نيز از بين رفته، از خوشحالی سر از پا نمی شناختيم ما که تا آن

  .گذشتيم

  . ر برده ای از آن طوفان ويرانگررحمان، يادگار ستار، جان بد

او صدای کوبش ضربه ھای مرس از آنسوی . رحمان راز تفتيش و تازيانه بر پيکر زندانی مصلوب بود

او صدای پاھای . او فرياد برآمده از گلوی بريده زندانی در بند، برای رسوايی جنايتکاران بود. ديوار بود

  . م ايستادگی و زيبايی غرور انسان بوداو شکوه حرمت وفاداری، پيا. در زنجير بود

رحمان، پيام ستار برای پيروزی و حقانيت مبارزه و رسوايی و به تمسخر گرفتن تالشھای مذبوحانه 

فريبکاران جنايت پيشه جمھوری اسالمی بود، که با ھمه نيروی اھريمنی خود نتوانستند عشق را در سياه 

  .ن محبوس کنندچالھا و در پس ديوارھای بلند زندانھايشا

  . اندوه نبودن ستار در چھره او نيز ھويدا بود. او با مشخصاتی که ستار داده بود کامال ھمخوانی داشت

  :جمله اش را اينطور شروع کرد

او . ھميشه عذاب وجدان داشتم که چرا او را با خود نبردم. پيراھنمان را عوض کرديم و از ھم جدا شديم" 
  . ھا بودم  من از شنيدن حرفھای او مانند برق گرفته آخر.  نداشت  و شايد جائی زندان بود  ماھی٨را که 
  ." شنيدم آن شب، پيش شما آمده بوده، دلم می خواست حتما شما را ببينم وقتی

  . رحمان ھم ھمه چيز را برايمان تعريف کرد
با بچه ھای خارج ) رضا(ما يکی از بچه ھای . ما چھار نفر بوديم که ارتباطمان قطع شده بود:" او می گفت
قرار بود از طرف بچه ھای خارج ارتباط من با جالل که به خيال آنھا آزاد بوده برقرار شود . تماس داشت

  . تا ھمه ما دوباره به سازمان وصل شويم
  :بعد از سالم و احوالپرسی گفت. او را نمی شناختم. ابتدا يک فرد آذری زبان باھام تماس گرفت

  . است تو را  ببيندجالل  می خو
منھم سالم و احوالپرسی کردم و از آنجايی که خيلی ھا را گرفته بودند خيلی حواسم جمع بود ھمه چيز را با 

نه به جالل بگوييد به شيرينی فروشی که : ولی من گفتم. او محلی را تعيين کرد. شک وترديد نگاه ميکردم
و او . جالل خودش ميداند: پرسيد کجا؟ گفتم. ديگر را ببينيمشيرنی عروسی محمود را گرفتيم بيايد تا آنجا ھم

  ."قبول کرد
پس از چندی ھمان آقای آذری زبان دوباره با او تماس می .  طبق گفته رحمان آنھا مدتی تماس نمی گيرند

به گفته رحمان، او (گيرد و می گويد جالل مريض است و يکی ديگر از بچه ھا بنام صمد سر قرار می آيد 
  .و بعد محل قرار را به او می دھند که ستار سر قرار او می رود) د را نمی شناختهصم
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با ھيجان از آن روز و قرار . رحمان نيز ھمه چيزھايی را که ستار برايمان تعريف کرده بود تعريف کرد

  :اولش با ستار ميگفت

ديدم، به خودم گفتم جان   راھايی که با سرعت پشتش ميرفتند   موتورھا و ماشين از پشت شمشادھا وقتی"
 ."سالم بدر نخواھد برد

 . از روز قرار دوم شان ميگفت

 " ؟ تعقيب که نيستيم؟ باز ميپرسيد چک ميکنی رفتيم  می ھی"

: آخر سر بھم گفت.  اون روز نه  خونسرد بود ولی روز اول خيلی. فھميدم چرا  نمی فھميدم مضطربه ولی می

   ." بھت بگم بايد حواستو خوب جمع  کنی   مھمی خوام يه چيز خيلی می"

 . کردم جز به اين که از زندان داره مياد  فکر می به ھمه چی. باشه: گفتم

 ."من از زندان ميام سر قرارت" :يکھو گفت

 .کردم برق منو گرفته فکر می. نشستم. زانوھام شل شده بود. خيس عرق شده بودم.  شد  نفھميدم با من چی

 ......... وقت نداريم، خوب گوش کن خيلی": بھم گفت

ستار موفق شده بود رحمان و .  واحد توانسته بودند فرار کنند او و بقيه بچه ھای آن: رحمان می گفت

 .واحدھايی را که در تور پليس بودند و خودشان خبر نداشتند نجات دھد

 وجودش   تمامی تيم، غم بزرگی داستان خروج ستار و دستگيری دوباره و اعدام او را برای رحمان گف وقتی

چرا نتوانستيم .  ھمه ماھا که رفقايمان را از دست داده بوديم خود را گناھکار احساس ميکرديم. را گرفت

دوستش داشتيم و از بودنش از . خاطرات دوست ما را به رحمان نزديک ميکرد. جلو اين جنايت را بگيريم

  .صميم قلب خوشحال

 .مان بود سال رح تنھا خبر خوش آن
   

                                           *        *         * 

سالھا گذشت تا اينکه ما از طريق دوست عزيزی اطالع يافتيم که رضا رئيس دانا، از بازماندگان تابستان 

 در  ما رضا خيلیحت.  را يافتيم  گويی عزيز گم شده يی. کند  می  که با ستار ھم بند بوده در کانادا زندگی۶٧

  .رضا تا روزی که ستار را می برند با او بوده است. مورد ستار ميداند

 شروع به  وقتی.  بود صدايش گرم و صميمی.  چه غنيمت بزرگی. گويی ديداری بود. با رضا تماس گرفتيم

 گويی گذشت زمان از. حرف زدن کرد، طنين اندوھی را که تالش در پنھان کردنش داشت می شنيدی

  گفتگوی تلفنی با ھمه ما وقت زيادی از او می گرفت . مطالب زيادی برای گفتن داشت. رنجش نکاسته بود

ھمه ما ميخواستيم ھمه چيز را از زبان رضا . ھا ھم به آلمان بيايد و متاسفانه نميتوانست به اين زودی

 داشت که به من داده و االن پيش ده اشا از برادر ز بردند، عکسی  که ستار را می  رضا گفت موقعی. بشنويم

چند روز . خيلی دلمان ميخواست ديداری با او داشته باشيم، تا بتوانيم بطور مفصل صحبت کنيم. من است

با سفارش ما که ھمه مشتاق شنيدن .  شايد بھتر است بگوييم پر گشود. بعد ساسان به سوی رضا پرواز کرد

  .ضا ضبط کرد و برايمان آوردساسان گفتگويش را با ر. ھمه ماجرا بوديم
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  : متن گفتگو از اين قرار است

 به بند عمو ١٣۶۵ د ستگير شد م،  يک سال زير بازجويی بودم،  اوايل سال ١٣۶۴ ارد يبھشت سال ٨من "
  .می رفتم،  ا طا قھا ی د ر بسته ای بو د ند که به بند آ موزشگاه  اوين معروف است 

ٌتقر يبا سه ھفته در بند عمومی بودم که . مو زشگاه، اطا قھای در بسته بودنددر واقع آسايشگاه، انفر ادی و آ

  .مرا به کميته مشتر ک معرف به توحيد انتقال دادند
بعد از مدتی  متوجه شدم که من و عده ای از رفقای قديمی از تشکيالتھای مختلف چپ ،از جمله ھيبت هللا  

پرتويی از سھند، مصطفی  حقيقت از اتحاديه کمونيستھا ، معينی و حسين صدرايی از فدائيان، محمدعلی 
  .من از راه کارگر و تعدادی ديگر از رفقا را برای يک مصاحبُه عمومی به آنجا انتقال داده بودند

ھدف آنھا اين بود . آنھا سعی می کردند که ما با ھم تماس نداشته باشيم .  در شرايطی  سخت و با چشمبند
  . ونی از تعدادی از افراد جريانھای  سياسی ترتيب دھندکه يک مصاحبه تلوزي

در اين .  ھدف آنھا کار کردن روی افراد بود. آنھا سعی ميکردند که ھمه چيز را خيلی عادی جلوه دھند
رابطه يک روز در جلسه ای بازجوھا گفتند که ما ميخواھيم يک فيلم ويدويی از يکی از رھبران شما، به نام 

  .تو نشان دھيمستار کيانی به 
يکی از بازجوھا از من سؤال کرد آيا تو او را می شناسی؟ جواب دادم نه، زيرا من اسم واقعی او را 

اوگفت که ستار يکی از رھبران و جزھيئت تحريريۀ راه کارگر بوده و ميخواھيم . ھيچگاه نشنيده بودم
  .مصاحبه او را به تو نشان دھيم

ھنوز در  . چھره اش که نشان ميداد چقد ر عذاب و رنج کشيده است.  کرداو خودش را معرفی. فيلم را ديدم
او بيوگرافی خودش را که کی و چگونه به مبارزه پيوسته و کجا ھا بوده در فيلم ويدويی . خاطرم بجا مانده

ستار ھيچ صحبتی از روابطش نکرد و فقط . مطرح کرد و غير از بيوگرافی خودش چيز ديگری بيان نکرد
 اش و برای اثبات  ًمطمئنا اگر آنھا چيز ديگری از او داشتند، در جھت خرابی. ص خودش می گفتاز شخ

  . او فقط از خودش حرف ميزد.   اينطور نبود ولی. خودشان به من نشان ميدادند
پس از نمايش آن فيلم، برای اثبات . بازجوھا قصد داشتند که در ارتباط با ستار مسائل اخالقی مطرح کنند

خانمی که در ارتباط با ستار (او . عا شان، موضوع خانمی را مطرح کردند که در ارتباط با ستار بودهاد
او گفت که ستار کيانی . در آن فيلم ويدوئی، بطور ضمنی، نه به طور آشکار و واضح صحبت ميکرد) بود

  .ھم با او ارتباط داشته
آنھا قصدشان اين بود که وقتی ما به بند . منتقل شده ايمبازجوھا ميدانستند ما تازه از انفرادی به بند عمومی 

اين از جمله شگردھائی بود که آنھا بکار . برميگرديم، در بند اعالم کنيم که ستار مصاحبۀ ويدويی کرده
زيرا در آن مقطع زمانی  مصاحبه ھای .  از طريق خود زندانيان در بندھا فرستادن خبرھای منفی. بردند می

و حداکثر استفاده، تضعيف . و اين حداقل استفاده آنھا از اينطريق بود. ه جا پخش  نمی شدتلويزيونی ھم
اما ھيچکدام از رفقا اين جريان را . روحيـۀ زندانی ھا و راحت تن دادن آنان به مصاحبۀ تلويزيونی بود

ی در مورد ستار به ولی به ھد ف خود، برای بردن اطالعات منف. نپذيرفتند و آنھا ھم به ھدف خود نرسيدند
  . داخل بند، از طرف من، رسيدند
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اولين باری بود که اسم ستار کيانی رامی شنيدم و اين اسم برای من که او را نمی شناختم طنين رزمندگی 
داشت، بدليل سابقه نام ستار که در حافظه جمعی، تداعی ستار خان مبارز دوره مشروطيت است و از آنجا 

  .يکی از رھبران راه کارگر بوده، برايم خيلی جالب بود و نام او در ذھنم نقش بستکه بازجوھا گفتند او 
مرا دوباره به اطاقھای در . زمانی که رژيم موفق به انجام مصاحبه  نشد، ھمه ما را به اوين بازگرداندند

  . بند افرادی که نماز نمی خواندند انتقال دادند٣بسته زمان قرنطينه و از آنجا  به سالن 
 رفتيم، متوجه شديم که فضا و جو آنجا خيلی با اطاقھای ٣ بند ۶٢وقتی که من و يکی ديگر از رفقا به اطاق 

آسايش زيادی حاکم بر آنجا است و مشخص بود که نظم . خيلی تميزتر و مرتب تر است. قرنطينه  فرق دارد
  .و رفاه سازماندھی شده ای دارد

از توده يھای خيلی قديمی، تا کسانی که ملی کش بودند، ھمه در اطاق از زندانيان قديمی ھدايت هللا معلم 
  .بودند

کم کم صحبت ازمسائل دوران بازجوئی . بطور طبيعی وقتی که وارد شديم سؤال و جوابھا شروع شدند
وقتی در اين مورد صحبت . در صحبتھايی که من ميکردم، يکی از موارد، مصاحبه ستار بود.  مطرح شد
ضاء فداييان که آنجا بودند، از جمله، کامبيز گلچوبيان، کاظم خوشابی و  خسرو رحيم زادگان ميکردم، اع

درحين شنيدن صحبتھای من ھيچ موضع گيری خاصی در قبال ستار نميکردند ولی ميپرسيدند چه ميگفت؟ 
ينکه درھای تا ا. اين موضوع به اينجا ختم پيدا کرد.و من جواب ميدادم که او بيوگرافی خودش را ميگفت

  .اطاقھا باز شدند و بند حالت عمومی پيدا کرد
در اين زمان، فضا يی عمومی که در بند وجود داشت، . تا زمانی که من ستار را ببينم، مدت زمانی گذ شت

ولی ما که در بند سر موضعی ھا بوديم و در بين مان  تواب وجود . مبنی بر ھمکاری ستار با رژيم بود
 ۶ و  ۴سا لنھای .  بود۴ستار ھم در آنموقع در سا لن . فقط  بر اساس شنيده ھايمان بودنداشت، قضاوتمان 

  . ھم از بين رفتند ١٣۶٧در آن موقع  بند توابين بود، که البته خيلی از آنھا تواب نبودند و در کشتار 
 از طرف بازجوھا و ھم بعدھا آشکار شد، علت آنکه ستار را به بند ديگری انتقال نميدادند، اين بود که او ھم

از طرف زندانيان تواب تحت فشار باشد و ھمينطور برای فشار بيشتر، رابطه اش را نيز با بچه ھای سر 
  .موضعی قطع کرده بودند

  آموزشگاه اوين افرادی را که به حبس ابد ٣ازسا لن . حدود يک سال قبل از اعدامھا. مدت زمانی گذشت
قبل از آن .   که در آن زمان، بند زنان بود، انتقال دادند٣٢۵تا بند قديمی  ۴محکوم شده بودند به يکی از 

  . خانم ھا را به جای ديگری منتقل کرده بودند
و مجموعه ) علی و حسين (از جمله عليرضا تشيد، من، صدرايھا . آنجا، در آن بند، ھمه ما، ابدی ھا بوديم

بعد از مدتی حدود دو تا . ی ھم ھنوز حکم نگرفته بودندبخش. ای از بچه ھای رزمندگان، پيکار و توده ايھا
محکومين بيست سال به باال را از ھمه  ) ١٣۶۶اواخر سال ( سه ماه، يعنی ھشت ماه قبل از اعدامھا، 

.   بود که در بند ما ازدھام زياد شده بود١٣۶٧اوايل سال . بندھای ديگر جمع کرده بودند و به اين بند آوردند
  .اه ديگر زندانيان به اين بند انتقال داده شده بودستار نيز ھمر

بخاطر دارم وقتی که ستار آمده بود، زندانيان ورود او را به ھم اطالع می دادند و کسانی که او را می 
تنھا غذا می خورد و حا لت . او تنھا قد م می زد و خيلی ناراحت بود. شناختند او را به من نشان دادند
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 پيوسته با ھم منتقل شده بوديم اطال عات دقيقی ٣اندانيانی که حبس ابد داشتيم و از سالن ما ز. بايکوت داشت
نھايتا من بودم که مصاحبه او را ديده بودم و بازجوھا از طريق من به بقيه نيز الغا . در مورد او نداشتيم

ولی . اب کردن ستار در حقيقت يک فاکت ھم من برده بودم برای خر.  کرده بودند که ستار مصاحبه کرده
  . خوشبختا نه، من اين را تأ کيد ميکردم، که ستار در مصاحبه اش چيزی جز بيوگرافی خود ش نگفته است

نه تنھا ازطريق پخش خبر مصا حبه . رژيم موفق شده بود فضا و جو زندان را بر عليه ستار خراب کند
اقھای بازجويی در راھروھا و دوباره برمی بلکه روزھا او را برای ساعتھای زيادی می بردند پشت در اط

اينھا . گرداندند و با اين کار می خواستند اينطور وانمود کنند که ستار برای ھمکاری با آنھا ميرود
  .جوسازيھای عامدانه رژيم عليه ستار بود 

. شيدستار خيلی درھم و ناراحت در بند قدم ميزد و ھر از چند وقتی آھی می ک. روز دوم يا سوم بود
خودم را معرفی کردم و گفتم من . بطرفش رفتم. تنھا بود و سفره تنھا داشت.  وضعيت خوبی نداشت

مصاحبه شما را ديده ام، در مصاحبه ات ھم که چيزی نگفتی، جريان چيست؟ ستار بالفاصله مثل اينکه به  
 ترکيه خيلی بد شانسی من از زندان فرار کردم، ولی در:" دنبال کسی ميگشت که با او صحبت کند، گفت

اگر که اين انفاق  نمی افتاد و من موفق می :"ادامه داد." آوردم و دراتوبوس دستگير شدم و مرا بازگرداندند
مثل دزرژنسکی،  يکی از کادرھای بلشويک که . شدم از ترکيه ھم خارج شوم بعدأ من يک قھرمان بودم

ن بد شانسی، آالن سه سال است که اين وضعيت برايم بخاطر اي: "او ميگفت." مرتب از زندان فرار ميکرد
  ."بوجود آمده است

  .کنجکاو شدم. او مطالب شنيدنی زيادی داشت که تا به حال ناگفته مانده بود.  خيلی برايم جالب شده بود
  از او پرسيدم، چرا اين مطالب را تا به حال نگفته ای؟

. به حال جايی نبوده ام که بتوانم با کسی صحبت کنمآخه کجا بگويم؟ به کی بگويم؟ من تا :" جواب داد
برايش . داستانش خيلی طوالنی بود. موضوع  برايم جالب ترشد و کنجکاوتر شدم که حرفھايش را بشنوم

  .او ھمه جزئيات را برايم تعريف کرد. وقت زيادی گذاشتيم 
و بعد فرار اول، .  تعلق داشتبخش کوچکی از حرفھای او به جدايی از راه کارگر و پيوستن به فدائيان

زمانی که من . ھمه مرتبطين به راه کارگر از فرار اول ستار از زندان اطالع داشتند.  فرار دوم و غيره
از يکی از رفقا، که سه ماه در زندان جمھوری . ھنوز دستگير نشده بودم، تشکيالت جزوه ای به ما داده بود

در نوشته . او در آن جزوه تجربيات خودش را کامال نوشته بود. داسالمی بوده و از زندان  فرار کرده بو
اش، با توجه به سابقه و تجربه دستگيريش در زمان شاه، شيوه دستگيريھا و بازجويھای رژيم اسالمی را 

وقتی که برايم تعريف می کرد برايم مشخص شد که ستار ھمان رفيقی بوده که از . نوشته وتحليل کرده بود
طبيعتأ فرار بار . و اين اکنون دستگيری بعد از فرار دوم ميباشد.آن فرار اولش بود.  کرده بودزندان فرار

دوم به آسا نی بار اول نبوده، زيرا که ھويتش ديگر برای بازجوھا رو شده بوده و بازجوھا با حساسيت 
  .بيشتر و کينه ای خاص با او برخورد می کردند

ا برايم تعريف کرد، متوجه شدم، که او روی اين مسئله نه تنھا فکر  وقتی که ھمه چيز در مورد فرارش ر
برايم مشخص شد که او دال يل مشخص و محکمی برای فرارش داشته . بلکه خيلی ھم  کار کرده بوده است

  .و بعد ازتصميم نھايی و سبک وسنگين کردن آن و عواقبش، آنرا عملی نموده است
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اولين قرارش با رابطه خارج از زندان خيلی سخت و کامال . ر داشتهفکر می کنم که روی ھم رفته سه قرا
حتی . او خيلی کامل و دقيق برايم ھمه جزئيات را می گفت. تحت کنترل بوده و در قرار دوم کمی نرمتر

می گفت که کجاھا رفته بودند و پليس به چه شکل عمل می کرده اما در آن زمان برای من موضوعيتی 
که چگونه  کسی که يکبار . ولی کار ستار برايم خيلی شگفت انگيزبود.  جزئيات توجه کنمنداشت که به ھمه

از زندان فرار کرده و ھويتش برای بازجوھا رو شده دوباره از زندان فرار می کند، آن ھم در زندانھای 
اقبت در مراحل بعدی طرح برای فرار، طوری برخورد می کند، که تيم تعقيب و مر.  جمھوری اسالمی

بعد از قرار اول، وقتی که متوجه تعقيب و مراقبت شديد . پليس در خارج از زندان را تابع خود می کند
پليس ميشود، پرخاشگرانه و از موضع باال به پليس می گويد، شما اينطور پيشبرد کار را غيرممکن ميکنيد 

 او خودش را از يک طرف به .و سعی می کند به شکل سيستماتيک ومرحله ای اعتماد آنھا را جلب کند
باالخره ستار . رابطه تشکيالتی در بيرون از زندان نزديک و ازطرف ديگر پليس را از اين رابطه دور کند

ميگفت، در آخرين قرار با رابطه اش، به او می گويد، چک کن ببين تعقيب . در اين کار موفق می شود
آنھا از آنجا می روند به محله . محيط  پاک است يا نهنميشويم، مرتب از او ميخواسته که چک کند که آيا 

در ھر صورت او در مرحلة آخر می پرسد، مطمئن ھستی که ما را . مولوی که بتوانند وارد بازارچه شوند
او از . ستار می گويد، خوب گوش کن، من از زندان می آيم. تعقيب نمی کنند، او جواب ميدھد آری مطمئنم

و به او ميگويد از اينجا تو با خودت و . ستار ھمه چيز را برايش ميگويد.  ميزندشنيدن اين موضوع خشکش
  . اگر که موفق شديم که ھمد يگر را خواھيم ديد...... به بچه ھا خبر بده. من با خودم ھستم

  .بعد از ان، ھر دو سريع از ھم جدا می شوند
و در يک پروسه شش ماھه، با برنامه ريزی و او ميگفت، از آنجا سعی کرده بود که امکاناتش را فعال کند 

  . آماده سازی، تغير قيافه و گذاشتن کاله گيس موفق به خارج شدن از کشور می شود
ستار می گفت که من سر مرز برای . متأسفانه اينجور که خودش می گفت، سر مرز بدشانسی آورده بود

تی که در ترکيه در اتوبوس بوده، از بدشانسی وق. مدارکم ھنوز کا مل نشده بود. رفتن مقداری عجله کردم
پليس به ستار پيله می کند و مدارکش را برای کنترل از . پليس راه ترکيه برای کنترل وارد اتوبوس می شود

در ھمين کش و قوسھا کالھگيسش    . بعد ھم از او می خواھد که او از اتوبوس پياده شود. او می خواھد
مگفت پشتش را . چريک، چريک و از آنجا با شرايط سختی او را می بردند: يزنندپليس ھا فرياد م. می افتد

ولی مسئله کالھگيس و اينکه اين چريک می باشد، باعث شده . نگاه می کرده و می خواسته باز ھم فرار کند
  .بود که خيلی سخت بگيرند و با مراقبت شديد او را ببرند

او را آورده بودند .  کالھگيس نداشت، می توانست دوباره فرارکند شايد اگر کالھگيسش نمی افتاد و يا اگر
.  از آنجا او را به ماکو، از ماکو به زندان شھربانی و از آنجا به اوين. پاسگاه سر مرز تحويل داده بودند

  . وقتی که او را به اوين برگردانده بودند، ديگر پروسه اذيت کردن و خراب کردن او بود
  بازجوھا، بعد از برگشتنش، به او می گفتند، ستار، تو فکر می کنی، قھرمانی؟ ستار می گفت که 

اين ھم نشريه اش، . تو خا ئنی، برای آنھا تو يک خائنی و بيرون ھم تو نشريه چاب کرده اند که تو خائنی
  . تو ديگر قھرمان نيستی. اين ھم از وضعيت داخل زندانت). نشريه ای ھم به او نشان داده بودند(

  .ھمانطور که گفته بودم، بازجوھا سعی ميکردند به طرق گوناگون او را خراب کنند
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 مثأل از طريق من گوشه ای را الغا کنند که مصاحبه کرده و يا مثال اينکه او را صبح ببرند و بعد از 
مکاری اينطور الغا کرده بودند، که ستار می آيد و ھ. گاھا نه غذايی و نه چيزی.   بياورند۵ظھرساعت 

در صورتی که در واقعييت ھمه اينھا، بوجود آوردن فضای بد عليه او و پوشاندن مسئله فرار او و . ميکند
  .غيبت شش ماھه اش در زندان بود

در . چون آنھايی که ھمکا ری می کردند، ساعات اداری می رفتند و بعد از ساعات اداری برمی گشتند
د سالن چھار اينطور الغا کرده بودند که ستار می آيد و با ما ھمکاری نتيجه آنھا با ايجاد چنين فضايی در بن

  .در صورتی که ھيچکس چيز مستندی عليه او نداشت. می کند
وقتی که ستار ھمۀ اينھا را برايم تعريف کرد، از او خواستم که آنھا را برای بچه ھای فدائی تعريف کنم و 

 بودند صحبت کردم و مسئله فرار ستار را توضيح دادم و من با آنھا که در آنجا حاضر. او موافقت کرد
  .ھمچنين فشار و جوسازی بر عليه او را که به علت فرارش از زندان بوده

بعد از آن و با دانستن واقعيت وضعيت او، ستار . ستار دو جلسه رفت و با بچه ھای فدائی صحبت کرد
  .ديگر زندگی معمولی خود را در زندان شروع کرد

ی که ستار آمده بود عليرضا تشيد را به انفرادی تنبيھی برده بودند و وقتی که عليرضا را برگرداندند   وقت
  .من در فرصتی به او گفتم، که ستار اينجا ست و مسائلی که در مورد ش می گويند صحت ندارد 

  :ستار گاھی سرش را تکان ميداد و می خنديد و می گفت
ن شوم، اگر من موفق به فرار شده بودم و دستگير نمی شدم، بعدأ ھمه مرا ببين من می توانستم يک قھرما" 

ولی حال که من دستگير شده ام و در برنامه فرار خودم شکست . قھرمان ميدانستند و ستار، ستار می گفتند
خورده ام، در حقيقت در اين قسمتی که فقط مسئلۀ خودم بوده و ھزينه اش را ھم خودم دارم می پردازم، 

 .اين انتظاری بود که ستار داشت."  ما نمی خواھيد بپذ يريد که من بايد اين ھزينه ھا را می دادمش

ولی در ھر صورت فضايی که برايش ساخته بودند شکست و مسئله برای ھمه افراد قديمی بند و بچه ھای 
  .فدائيان ديگر حل شد

  منفی مطرح می کرد، جابجايی اش از يکی از مسائلی که ستار درارتباط  با خودش بعنوان يک مورد 
  ."عجله کردم، من بايد به طريقی در راه کار گر می ماندم:" ستار می گفت. راه کارگر به فدائيان بود

 بعد از آن زندگی معمولی او شروع شد، ستار و من و عليرضا تشيد و مجيد سيمياريی، يکی ديگر از 
وھر فاکتی از . ه داشت روی ساختار حاکميت کار ميکرداعضاء راه کارگر، با ھم بوديم و ستار دوبار

. او توصيه ھای عالی ميداد. روزنامه ھا و يا ھر جای ديگری ديده بود ياداشت کرده و ليستی برداشته بود
  . ھميشه می گفت، رضا انديشه کن، انديشه کن و واقعأ خودش ھميشه انديشه می کرد

مثل اينکه زير پايش فنری باشد، انگار که روح سرکشش . ستار در زندان ھميشه يک حالت جھشی داشت
. و بعد از آنکه آن ابھامات ھم حل شده بود، انرژی ديگری گرفته بود. نمی توانست در جسمش جای بگيرد

چرا که مسئلۀ زندان اصأل برايش مطرح نبود و در واقع زندان روی کولش نبود، بلکه اين ستار بود که 
انگار که زندگی معمولی . جايی که برای مبارزه تال ش ميکرد. ت زندان بودسوار زندان و منا سبا

ھمينکه حرکت ھايش سمت و سويی در اينجھت داشت، احساس خوشبختی ميکرد و . مبارزاتی اوست
  .صحبتھای جالب و نشاط انگيزی می کرد
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اميدوارم که روزی ھمۀ . ی باديادش گرامی باد و ياد تمام رفقايی که من در اينجا از آنھا نام برده ام گرام
  . اين مسائل با تمام ابعادش روشن شود

  نه تنھا رفيق ستار بلکه رفقای ديگری ھم بودند که کارھای عظيمی در دوران بازجويی انجام دادند که
اعتقاد دارم که ھمه . که آنھا باالخره روزی مطرح خواھند شد.  متأ سفانه کتمان و يا واژگونه جلوه داده شد

  ."آنھا در قلب توده ھای مرد م جای دارند و اميدوارم که من توانسته باشم ناقل واقعيتھا باشم

                                          

*        *         *  

از ستمی که . روی تنم درد شالقھايی را که خورده اند احساس ميکنم. چند روزی منگ حرفھای رضا بودم

غمگين  می شوم و اشک .بغض گلويم را می فشارد و احساس خفگی ميکنم. انم آتش ميگيردبر آنھا رفته، ج

 .اشک ميريزم برای ھمه آنان که نيستند تا از ظلمی که برشان رفت لب به سخن بگشايند. می ريزم

دلتنگ می شوم و . ھای تک تکشان کنم، از دالوريھا، تيز ھوشی ھا و از خود گذشتگی احساس غرور می

اما اين را بدرستی ميدانم، که جايگاه رفيع تک تک آنان در . وس می خورم که ديگر در کنار ما نيستندافس

  .آسمان بلند مبارزات مردم ما ھمچون ستاره ايی درخشان است

  

چند روزی گذشت ساسان بھم زنگ زد و گفت، سالھا پيش، فردی وقتی اسم ستار را در ليست اعدامی ھا   

ز آشنايان ما که در اروپا زندگی ميکند و ھم فاميلی ماست، گفته بود،که  او در زندان سر می بيند به يکی ا

راستش آن زمان نمی توانستم، از نظر روحی آمادگی نداشتم که . مرز ترکيه، با ستار ھم زندانی بوده است

 می خواھد ھمه آدمھايی دلم. با او تماس بگيرم، اما االن خيلی دلم ميخواھد ھمه چيز را در مورد ستار بدانم

  .را که در آنزمان با او بوده اند ببينم و بدانم  که بر او چه گذشته بوده

 .ساسان از طريق آشنايشان آدرس او را گير آورده و به ديدارش رفت. ميخواھم به ديدار او بروم

                                          

 *        *         *  

  :محمود ميگفت

به طر ف تر کيه را داشتيم  ) ما کو ( ھمراه دو نفر از دو ستا ن قصد خروج از مرز ١٣۶۴پا يئز سا ل "
ھمينطور با توجه به کنترول ھای شديدی که در راه با آن مصا دف می شديم، مو فق به رسيدن به ماکو  

ين يا به عبارتی ديگر به از شانس بد، در يکی از کنتر ل ھا در مسير راه ترکيه، به را ننده ماش. شديم
  .مشکوک شدند) قاچاقچی( راھنمای ما 

راننده ماشين که با خودش  طال ھم قاچاق ميکرد اوضاع را بسيار خطری ديد و با پا گذاشتن روی گاز به 
  .سرعت از گشتی ھای جاده فاصله گرفت و ما را در گوشه ای از جاده پياده کرد و به امان خدا گذاشت

ای در کوھای مرزی به سر آورديم و موفق به خروج از مرز نشده و نا کا م و نا اميد به ما حدود يک ھفته 
در آنجا دستگير و بعد از بازجوھای آنچنانی که حدود سه روز طول کشيد ما را روانه خوی . کو برگشتيم

  .کردند
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غير قانونی از مرز و گروه خروج : در زندان شھربانی خوی زاندانيان را به دو گروه تقسيم کرده بودند
حدود يک ھفته ای در زندان شھربا نی خوی بوديم که فرد جديدی را به گروه ما . گروه مجريان عمومی

معلوم بود که حسابی حالش . سرو صورتش خيلی کبود و سياه و ورم کرده بود. نامش عبد هللا بود. آوردند
عصر ھمان روز . با طوم و قنداغ تفنگ پيدا بوداز برآمده گيھای کبود شده سرش ، جای . را جا آورده اند

بعد از خوردن شام ھمه زاندانی ھای مرزی در يک اطاق بزرگ که به اسم مسجد معروف بود جمع شده 
دوست تازه رسيده مان عبدهللا آرام بود و در گوشه ای نشسته و . بوديم و ھر کسی آھنگی می خواند

  .بصورت پاسيو مراسم را ھمراھی ميکرد
الخره نوبت آواز خواندن من شد و من ھم با نشاط آھنگ دايه، دايه را خواندم و در بخشی از شعرم اسم با

پس از پايان آھنگ و سرود خوانی سراغم آمد، نمی دانم ھمان ). عزم تو عزم لنينه( لنين را به زبان آوردم 
  شب يا اينکه فردای آنروز بود،

ن و حرفھايتان باشيد، در يک محل اينجوری آدمھای متفاوتی دوست غزيز بايد کمی مواظب خودتا: گفت 
از شعرھا و . ھستند و شما ھم که ھمه را خوب نمی شناسی ممکن است برايت دردسر درست شود

  .صحبتھای اينجوری در جاھای ناشناس مانند اينجا بايد خودداری کرد
  .که اين يک زندانی عادی نيستصحبتش برايم خيلی جالب و دلنشين بود، از ھمان لحظه متوجه شدم 

حدود يک ھفته ای با ھم بوديم، يکی از دوستان ھمسفر من که ھمشھری او بود، او را می شناخت و به 
  .دفعات متعددی آنھا با ھم صحبت می کردند و در ھواخوری زندان با ھم قدم ميزدند

ا ھمشھريش چندان خوشحال نيست ولی من متوجه شده بودم و احساس ميکردم که عبدهللا از اين آشنايی ب
  .ولی باالخره در آن فضای بسته زندان و محيط کوچک با ھمديگر رابطه داشتيم

 و ھمينطور يکی دو روزی گذشت عبدهللا از ماجرای بدشانسی و دستگيريش در ترکيه برايمان تعريف کرد
  . ميخنديد مداومش صحبت ميکرد و خودش ھم خنده اش ميگرفت و قاه قاهاز بدشانسی ھای

 چندتا از کنترل ھای بين ،تعريف ميکرد توی اتوبوس از وان به طرف استانبول با خيال راحت نشسته بودم
راه را ھم رد کرده بودم، يک مرتبه در کنترل مجدد، پليس راه ترکيه اتوبوس را نگه داشت و پليس وارد 

او را از اتوبوس پياده . صله داشت رفتاتوبوس شد و مستقيم بسوی راھنمای من که چندين صندلی با من فا
 مرا به پليس راه نشان داد، و  و با اشاره بهاتوبوس سرش را برگرداندکردند، او ھم در حين پياده شدن از 

  .بدين ترتيب من گرفتار پليس ترکيه شدم
وباره دو بار سعی کردم از دستشان فرار کنم و تا حدودی ھم موفق شدم ولی با سماجت و تعقيب شديد د

  . دستگيرم کردند و باالخره به مرز ايران تحويلم دادند
آخرين بار ھنگام تحويل از کميته ماکو به زندان شھربانی توانستم مجددأ از دستشان فرار کنم ولی با 
بدشانسی ھنگام پرش از جوی آب سر خوردم و در جوی آب افتادم و از اينجا بود که ماجرا تمام شد و ديگر 

  . فرار نبودشانسی برای
با توجه به آنکه عبدهللا چندين بار شکست خورده بود و نتوانسته بود از دست پليس فرار کند ولی باز ھم 

  .فکر فرار از سرش بيرون نمی رفت 
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يک روز که از ھواخوری برميگشت، گفت فرصت .  او ھميشه ھمچون شاھينی که در قفس بود آرام نداشت
و از اين موضوع تا عمر دارم پشيمان . فرصتی ديگر پيدا نخواھم پيدا کردطاليی را از دست دادم و چنين 

  .خواھم بود
  ازش پرسيدم آخه مگه چی شده؟

افسوس، افسوس من رفته بودم لباسھايم را روی بند آويزان کنم، سرباز نگھبان را ديدم که رويش آنور بود 
ولی با کمی تأخير و کوتاھی . ديوار بپرمو مرا نمی ديد، فرصتی بود که از يک نردبان باال روم و از 

  .فرصت از دست رفت
عموی  رحيم ، دوست ھمسفر من و ھمشھری عبدهللا سرو کله اش پيدا شد و . باالخره روز وداع سررسيد
بعد از اينکه از زندان شھربانی بيرون آمديم رحيم ھمشھری عبدهللا به عمويش      . ما را با ضمانت آزاد کرد

  ).عبدهللا( ر کيانی ھم در اينجا زندان می باشد ولی به اسم ديگری گفت که ستا
پس از چند لحظه ای مکث و .  عمويش  با تعجب و چشمھای از حدقه بيرون زده ، انگار خشکش زد

اگر ھويتش معلوم . سکوت و تکان دادن سرش با حالت تعجب و تأييد گفت، او ديگر از اينجا سالم در نميره
  .است، آخر توی تمام ايران در به در دنبالش ھستندشود کارش تمام 

و آزاد شدن از زندان شھربانی خوی ) ستار کيانی( باالخره من بعد از وداع با دوست عزيزمان عبدهللا 
  .فھميدم که با چه کسی در زندان بوده ام

. ر خورد کردمسالھا گذشت و من بعد از سعی دوم موفق به خروج از کشور شدم و باز ھم به اسم ستار ب
 ١٣۶٧البته اين بار، نه در زندان شھربانی خوی بلکه در ليست اعداميھای تابستان 

  ".آره او حق داشت که ميگفت اگر ھويتش معلوم شود کارش تمام است:  و به خودم گفتم 
  

  سعيد

27.12.2009  
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  صحرای کوچکم

  در تو

      بار ديگر

        موضوع شعر و قافيه را 

                ام باز جسته 

  در تو 

        روايت سبزی ز مادرم 

        اين بحر بيکرانه ی مھر و عشق و وفا 

                باز آفريده ام 

  در تو 

        او را برای ساليان درازی 

        زيبا و سر خوش وشاداب 

                ديده ام 

        در رويش مداومت ای شاخه اميد 

                  رود زندگیتمثيل روشنی از

             .ه امتصوير کرد

  صحرای کوچکم 

        ای آھوی خطائی صحرای قلب من

          در غمزه کودکانه چشمان آھويت

                آشيانه امنی گزيده است

                  .پرھای بسته ام 
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