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                   نامنامه
٢١       -    ١صفحه   دستگ�رى ١بخش 
٤٤     -    ٢٢صفحه  استاد�وم ورزشى قوچان ٢بخش 
٦٦     -    ٤٥صفحه  زندان او�ن٣بخش 
٨٩    -    ٦٧صفحه   علت دستگ�رى٤بخش 
١١٤    -    ٩٠صفحه   زلزله ق�ر و كارز�ن٥بخش 
١٣٨  -   ١١٥صفحه   سفر نوروزى بندر عباس٦بخش 
١٦٢  -   ١٣٩صفحه   سلول عمومى٧بخش 
١٨٤  -   ١٦٣صفحه   تلو�ز�ون ش�راز٨بخش 
٢١١  -    ١٨٥صفحه   تدارك اقدامات٩بخش 
٢٣٤  -    ٢١٢صفحه   زندان او�ن، دانش�ان و پاك نژاد١٠بخش 
٢٦١  -    ٢٣٥صفحه   دادگاه١١بخش 
٢٨٧  -    ٢٦٢صفحه   دفاع�ات دادگاه اول١٢بخش 
٣٢٣  -    ٢٨٨صفحه   دادگاه دوم١٣بخش 
٣٥٦  -    ٣٢٤صفحه   رأى دادگاه دوم١٤بخش 
٣٨٠  -    ٣٥٧صفحه   ع�د نوروز در سلول١٥بخش 
٤٠٦  -    ٣٨١صفحه   زندان و زندانبان١٦بخش 
٤٣١  -    ٤٠٧صفحه   در زندان عادى١٧بخش 
٤٥٣  -    ٤٣٢صفحه   آغاز تبع�دهاى تازه١٨بخش 
٤٧٨  -    ٤٥٤صفحه   اعتراض به شرا�ط زندان آبادان١٩بخش 
٥٠١  -    ٤٧٩صفحه   ادامه درگ�رىها٢٠بخش 
٥٢٦  -    ٥٠٢صفحه   فعال�ت در زندان اهواز٢١بخش 
٥٥٧  -    ٥٢٧صفحه   �ك اعتصاب غذاى طاقتفرسا٢٢بخش 

٥٧١  -    ٥٥٨  صفحه   نامنامه كتاب و شناسنامه نو�سنده



به �اد،
خسرو گلسرخى، كـرامت دانش�ان، و به�اد هزاران زندانى س�اسى و جانبـاختهاى كه
نامشــــان را نمىدانم، ولـى خـــاطرهS ســــوزان، هســـتى درخــــشـــان، مـــبـــارزه، مـــقــــاومت و

آرمانهاى انسانىشان قلبم را بهتپش وامىدارد.



—U²HÖÅg}Ä

نوشــتن ا�ن خــاطرات سـالهـا مـشــغـول�ـِت خـاطر من بـوده است؛ ولى، تازه اكنونكــه
ب�ـش از ب�ــــست و پـنج ســــال از تار�خ دســــتگـ�ـــرى گــــروه مــــا مىگــــذرد بهنـگارش آن
دستزدهام. ا�نكه چرا پ�ش از ا�ـن بها�ن كار نپرداخـتم، براى خودم ن�ز كـامالً روشن
ن�ست. فـقط هم�نقـدر مىدانم كه بارها و بارها بر آن بودم تا ا�ن خـاطرات را بنو�سم،
ولى هـر بار، چـ�ـــزى مــــرا از نوشــــتـن بازمىداشـت. بارهـا و بارها، مـىد�دم كــــه هرگــــاه
گوشـهاى از ا�ن خاطرات را براى دوسـتانم بازگو مىكنم، با چه اشـت�ـاقى خواستـار آگاه
شـدن از چگونگى ماجـرا و بهو�ژه آگاهى از نـقش خسـرو گلسرخى و كـرامت دانش�ـان
در آن هستنـد. بارها و بارها بهمواردى برمىخـوردم و مىد�دم كه چگونه مـردم كوچه
و بازار از خـسـرو و كــرامت اسطوره سـاخـتـهاند و از مــسـائلى سـخن مىگـو�نـد كـه حـتى
روح من و د�گـر همرزمــانم ن�ــز از آنها خــبــر ندارد. حــتى در چنـد نمــونه از خــاطرات
زندان�ـان زمان شاه د�ـدم كه در رابطه با خـسرو و كـرامت از مسائـلى سخن گـفتهانـد كه
خـ�ـالپردازى سـت تا واقـعـ�ت. و من همـهS ا�ـن ها را مىد�دم و شـوق نوشـتن مـى�افـتم؛
ولى، زمــانى كــه آغــاز بهنـوشــتن مىكــردم باز چ�ــزى مــرا باز مـىداشت. ســرانجــام هم

درن�افتم كه علت اساسى و بازدارندهS من ازنوشتن ا�ن خاطرات چه بود.
بههرحال، در ا�ـن مدت بهبرداشتن �ـادداشتهاى بس�ارى دسـتزدم كه روىدادها
را از خاطر نبرم. تا ا�نكـه سرانجام �كباره چنان م�لى مـرا بهنوشتن واداشت كه د�گر
آن مـقـاومتِ مـرمـوِز درونى نتـوانست در برابرش پا�ـدارى كند و من توانسـتم در مـدت
كـوتاهى ا�ن كــار را بهسـرانجـام برسـانم و طبــعـاً بهتناسب عـالقـهام بهادبـ�ـات، نوشـتـهام
رنگ و روى داســتـانى نـ�ـز بهخــود گــرفت و كـوشــ�ـدم از ا�ـن طر�ق، در درونهS ناپ�ــداى

رابطههائى كه با حس و عاطفه مبارزات آن دوران پ�وند داشت كنكاشى كرده باشم.
همچن�ن كوش�دم، در تشر�ح موقع�تهائى كه ا�ن ماجرا در آن پ�ش آمد، ب�ش از
تك�ــه بر �ك روىدادگـرائـىِ ناب، بر روانشناسى فــضـائى انـگشت بگذارم كــه بهعنوان
�ك جـــــوان روشـنفكـر و هنـرمنـد در آن قـــــرار داشــــتـم و ب�ـشتر آن شـــــور و حـــــال و

µ

رابطههاى اجتـماعىاى را ب�ان كنم كه انگـ�زه و مولد ا�نگونه حـركتها و گرا�شهاى
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سـ�ــاسى بود. با ا�ـنحـال، شكل داســتـانـى ا�ن خـاطرات، بهمــعنى بىاعــتنائى بـهسند�ت
روىدادها ن�ست و من كوش�دهام در ب�انم، بهواقع�ت وفادار باشم.

در مــــورد افـــــراد هم، تـا آنجــــا كـــــه مــــوردهـا عــــام بـوده و �ا ذكـــــر نامهـا و رابطـهها
نمىتوانـسـتــه براى كــسى و �ا كــسـانـى شُـبــهبرانگ�ــز باشــد، نامهاى واقــعى را آوردهام.

غ�راز ا�ن، د�گرِ نامها مستعار است.
هـمچنـ�ن، هـنـگام نـگـارش، بهبـرخى از �ـارانـم رجــــــوع كــــــردم و از آنهـا در مــــــورد
روىدادهـائى كــــــه حــــــافظـهام شـــــرح تـمــــــامى آنهـا را �ارى نـمىكــــــرد، آگــــــاهىهـا و
�ادآورىهاى الزم را در�افتم و سر آخـر، تا آنجا كه خواستم و توانسـتم، ا�ن نوشته را
بهد�گران ن�ز دادم كـه بخوانند و نقـد و و�را�ش خود را بر آن بگو�ند تا در پ�ـراستنش

از آنها سود ببرم.
بههرحـال، �ادآورىها و اصـالحـات د�گـران، ذرهاى از مـسـئـول�ت من در ا�ن نوشـتـه
نمىكـاهد و اگر در ذكـر روىدادها، باز همچنان، مـوضوع و �ا نامـى بهاشتـباه آمـده و �ا

نام كسانى نابجا ذكر شده و �ا از قلم افتاده، سوءن�تى در كار نبوده است
ا�نك نوشـته حـاضـر، با همهS كـمىها و كـاستىها پ�ش روى شـمـا ست. و ام�ـد من آن

كه توانسته باشم بهگوشههاى تار�ك ا�ن ماجرا پرتوئى ب�فكنم.

¿ ¿ ¿

∂
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ســـاعت حــــدود دوازده ظهـــر بود و مـن هرگـــز نمـىدانســـتم كــــه تا چند لـحظهS د�ـگر
دســتــ�ـارم بـهسـراغـم مىآ�د تا مــرا بهمــحلى ببــرد كــه دو مــامــور سـاواك آنجــا منـتظر
دسـتگ�ـر�م هسـتند و مـن بىخـبـر از همـه چ�ـز، با پاى خـود بهمـحل گـرفـتـارىام خـواهم

رفت.
براى نهــار در خـانهS عظـ�م جـوانروح، �كـى از دوسـتـان فــ�لمــبـردارم كـه در تـلو�ز�ون
مـشـهـد كـار مىكـرد مـهـمـان بودم و داشـتـم غـذا مىخـوردم كـه زنگ در بهصـدا درآمـد.

عظ�م در را باز كرد و من شن�دم كه جلوى در با كسى گفتگو مىكند.
او بعد از چند لحظه برگشت و بهمن گفت:

«با تو كار دارند.».
گفتم:

«با من؟».
تعـجب كرده بودم كـه چه كسـى ممكن است بهدنبـال من بهخـانهS عظ�م جوانروح كـه
فـقط براى چند سـاعت آنجـا مـهـمـان بودم آمـده باشـد؟ رفـتم و د�دم دسـتـ�ـارم خـسـرو
سهامى جلوى در ا�ستاده است. �ادم آمد كـه هنگام خروج از تلو�ز�ون بهاو گفته بودم

كه براى نهار بهخانهS عظ�م مىروم.
پرس�دم:

«چطور شد آمدى ا�نجا، با من كار دارى؟».
رنگ و رو�ش پر�ده بود.

گفت:

∑

«نه، خـانم سمـ�عى مـرا فرسـتـاده و گفـته است كـه مهنـدس كامل با تو �ك كـار بس�ـار



r²�¼ vý—uý p| s� g�Ð±

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

الزم دارد.».
مهندس كامل رئ�س تلو�ز�ون مـشهد و پروانه سم�عى، ته�ـهكنندهS برنامهاى بود كه
من آن را در قــــوچان فــــ�لمبـردارى كـــرده بـودم و بدون آنكـــه ا�ـن برنامــــه را بهپـا�ان
برسـانـم، بقـ�ـه فــ�لمبردارى را كــه قـرار بود در شـهــر سـرخس در مــرز ا�ران و شـوروى
بهانجام برسـد، بههم�ن دستـ�ارم خسـرو سهامى سـپرده و خود عـازم تهران بودم تا روز
بعد، �عنى شنبه ٣١ شـهر�ور، بهدو قرار مالقاتى كـه با بچهها داشتم برسم. �كى از ا�ن
Sقـرارها، تـحـو�ل گـرفــتن اسلحـه از طـ�ـفـور بطـحـائى بود و قــرار د�گر، انجـام �ك بـرنامـه

ف�لمبردارى براى �ك ف�لم داستانى بهاتفاق فرهاد صبا و داود �وسف�ان.
به خسرو گفتم:

«تو كـه مىدانى مـن سـاعت دو پرواز دارم؛ پس چهطورى وقت مىكنـم كـه مـهندس
كامل را بب�نم. او اصًال با من چكار دارد و كجا هست؟»

خسرو بالفاصله گفت:
«مــهندس كــامل در تلـو�ز�ون است، و كــار بســ�ــار الزمى با تو دارد كــه چنـد دقـ�ــقــه
ب�ـشــتـر طول نمىكـشــد. پروانه سـمـ�ــعى هم اصـرار داشت كـه حــتـمـًا ب�ـائـى. براى رفـتن

بهفرودگاه هم ماش�ن تلو�ز�ون ترا مىرساند.»
گفتم:

«از ا�نجا تا تلو�ز�ون را چه جورى برو�م؟ من كه ماش�ن ندارم.»
گفت:

«من با ماش�ن آمدهام.»
د�دم بهـتـر است بـهجـاى جـر و بحث هرچه زودتر بهتلـو�ز�ون كـه چندان دور از آن
محل نبود بروم و مهندس كامل را بب�نم و بعد بالفـاصله عازم فرودگاه شوم. خواستم از
عظ�ـم خــداحــافظى كـنم، ولى او گــفت كـــه همــراه من بهتـلو�ز�ون خــواهـد آمــد. هر دو
بهسرعت بهسوى اتومب�ل تلو�ز�ون و رانندهاىكه جلوى در منتظر ما بود روانه شد�م.

در راه، باز متوجه پر�دهگىِ رنگِ جهرهS خسرو شدم و از او پرس�دم:
«چرا ا�ن قدر رنگت پر�ده است؟».

و او بدون آنكه بهمن نگاه كند پاسخ داد:
«حالم ز�اد خوب ن�ست. دلپ�چه دارم.».

بعـدها، وقـتى در سلول زندان او�ـن بهرنگپر�دگى خـسـرو فكر مىكـردم، فـهـمـ�ـدم

∏

كــه او از مـاجــرا خــبــر داشت؛ ولى، ترســ�ــده بود چ�ــزى در ا�ن باره بهمـن بگو�د. گــو�ا
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رانندهS همراهِ او، از مــامــوران سـاواك بـود. در سـال ١٣٥٧ وقــتى از زندان آزاد شــدم و
دوباره خسـرو را د�دم، از او پرس�ـدم كه آ�ا از ماجـراىِ حضور سـاواكىها در تلو�ز�ون
آگـاه بوده است �ا نه؟ او تصـد�ق كـرد كه مـوضـوع را، البتـه بهطور ضـمنى فـهـم�ـده بوده

ولى جرأت نداشته است بهمن چ�زى بگو�د.
مـســافتِ ب�ن خـانـهS جـوانروح تا تلو�ـز�ون را بهسـرعت طـى كـرد�م و همــ�نكـه از دِر
شـ�ـشهاى و بزرگ سـاخـتـمان تـلو�ز�ون وارد شـد�م، چشم من بهدو مـرد درشت ه�كل
كــه كت و شلـوار ت�ــره بهتن داشــتند افــتــاد كــه هر دو بـر مـبـلى روبروى مــ�ــز اطالعــات
سـاخـتـمـان نشـسـتـه بودند و در آن فـضـاى بسـته، عـ�ـنك دودى بهچشم داشـتند. من كـه
بهدل�ل ارتبـاطِ كارىام، با ا�ـن ت�پها كامـالً آشنائى داشـتم بالفاصلـه در�افتم كـه با پاى

خودم بهدامى گر�زناپذ�ر قدم نهادهام.
آن دو، بهمـحض د�دن ما از جـا برخاسـتند و بهعظ�م جـوانروح كه جلوى من حـركت

مىكرد گفتند:
«آقاى سماكار؟».

هردو ا�ستاد�م و عظ�م بهمن اشاره كرد و گفت:
«من سماكار ن�ستم. ا�شان است.».

ساواكىها بهسوى من آمدند و گفتند:
«آقاى سماكار؟».

و من كه مى كوش�دم تغ��رى در لحن صدا�م پد�د ن�ا�د گفتم:
«بله!».

�كى از آنها گفت:
«لطفًا براى چند سئوال و جواب همراه ما بهسازمان امن�ت ب�ائ�د.».

با ا�ن كه مىد�دم دارند دستگ�رم مىكنند، ولى باز از شـن�دن ا�ن حرف جا خوردم
و حس كـردم كه در بد هچـلى افتـادهام. نگاهى بهاطراف كـردم و د�دم مـامور اطالعـات
ساختمان در پشت م�ـز كارش، و �كى دو نفر از كارمندان تلو�ز�ون در كنار او و عظ�م
جوانروح كـه نزد�ك ما ا�ستـاده بود مبهـوت بهما نگاه مىكنند. احسـاس كردم چارهاى

جز رفتن با آنها ندارم.
ولى با وجود اين گفتم:

«من ساعت دو بهتهران پرواز دارم، فكر نمىكن�د كه د�رم بشود.».

π

�كى از آنها پاسخ داد:
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«نتــرســ�ــد، چنـد دقــ�ــقــه ب�ــشــتــر طول نمـىكــشــد، مــا خــودمــان شــمــا را بهفــرودگــاه
مىرسان�م.».

براى �افـتن �ك ام�ـد تازه، تالش كردم هر چـقدر كـه مىتوانم ب�شـتر در آنجـا باقى
بمانم و همان دم با آنها نروم.

گفتم:
«پس اجـــازه بدهـ�ـــد آقــاى مـــهـندس كـــامل رئ�ـس تلو�ز�ـون را كـــه با من كـــار دارد

بب�نم.».
آنها با خونسردى گفتند:
«اشكالى ندارد. بفرمائ�د.».

از مامور اطالعات ساختمان پرس�دم:
«آقاى كامل كجا ست؟».

او با دست سالنى را در ته راهرو نشان داد و گفت:
«آنجا، در سالن كنفرانس.».

به سوى سالن راه افتـادم و آن دو مامور هم با فاصلهاى چسب�ـده بهمن دنبالم آمدند
و با ا�ن حـركت ساده بهمن نشـان دادند كه نمىتوانم از دست شـان فرار كنم. در�افـتم
كه وضعم نبا�د خوب باشد و گـوئى مسئله سر دراز دارد و در سطح طرح چند سئوال و

جواب ن�ست.
وقتى بهسـالن كنفرانس رسـ�د�م، مهندس كـامل مشغـول امتـحان گرفـتن از تعدادى
مــتــقـــاضى اســتــخــدام در تـلو�ز�ون بود. او هـمــ�نكــه مـــرا د�د بهســو�م آمـــد و ســاكت

روبرو�م ا�ستاد.
پرس�دم:

«ببخش�د، با من كار داشت�د؟».
نگاهى بهدو مامور پشت سرم انداخت و با لحن خشكِ �ك آدم بىطرف گفت:

«من كارى با شما نداشتم، ا�ن آقا�ان با شما كار داشتند.».
با ا�ن كـــه مىدانســتـم فــقط براى وقـت تل� كــردن بـهنزد او آمــدهام، امــا از ا�ـن كــه
حرف زدن با او هم نتوانست احـساس پشت�بـانىاى را در من زنده كند و بهخصوص، از
حــالت ب�گـانهS او كــه لحن و گــفــتـارش هـرگـونـه آشنائى با مـن را انكار مىكــرد مــأ�وس
شـدم. دو شب قـبل از آن، او گـروه فـ�لمبردارى مـا را كه از تـهران آمـده بود بهمـهـمـانى

±∞

شـام بهرسـتـوران اسـتـخـر مـشـهـد دعـوت كـرده بود و طى آن، طورى رفـتـار مىكـرد كـه
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گــوئى از آشنـائى با من بـســ�ــار خــشنود است. امــا در آن لـحظه، پ�ــدا بـود كــه بهشــدت
ترس�ده و دلش نمىخواهد ه�چگونه آشنائىاى را با من برمال كند.

مــامـوران ســاواك كــه د�دند مـن بدون تكل�� ا�ـسـتــادهام، با همــان لحـن خـونســرد
گفتند:

«اگر كار د�گرى ندار�د، بفرمائ�د.».
و با دست مـرا با جلـو راهنمـائى كـردند و خـودشـان بهدنبـالـم راه افـتـادند. طول همـان
راهروئـى را كـــه رفـــتـــه بود�م برگـــشـــتـــ�ـم و من صـــداى پاى آندو نفـــر را پـشت ســـرم

مىشن�دم و احساس مىكردم كه واقعاً گ�رافتادهام.
خسـرو هنوز جلوى مـ�ز اطالعـات ا�ستـاده و نگران بود. اما از عظ�م جـوانروح خـبرى
نبــــود. �كى دو كــــارمند د�ـگر ن�ــــز آنجـــا بودنـد و با كنـجكاوى و هـمدردى بهمن نـگاه

مىكردند.
به سوى مامورها برگشتم و گفتم:

«ببـخشـ�د، اجـازه بده�ـد من بهدستـ�ارم سـفارشهـاى الزم را براى فرسـتادن فـ�لمها
بهتهران بكنم.»

آنها با خـــونســردى و با لبــخـندى كــه نشــان مـىداد بهكــوشش من در وقـتكُــشى
پىبردهاند گفتند:

«اشكالى ندارد.»
همراه خـسرو بـهاتاقى كه وسـائل فـ�لمبردارىمـان در آن جـا بود رفتـ�م و من قـوطى

ف�لمهاى گرفته شده را بهخسرو نشان دادم و با تاك�د گفتم:
«حـتــمـا همـ�ـن امـروز ا�نها را بهتهــران بفـرست. چون رئـ�س سـازمـان تربـ�ت بدنى،
شـخـصاً اصـرار دارد كـه هرچه زودتر فـ�لمها را بـراىشان بفـرسـتـ�م تا زودتر آمـادهاش

كنند و براى فدراس�ون ب�نالمللى كُشتى بفرستند.»
بعد ادامه دادم:

«اعل�ـحضـرت شخـصًا دسـتور دادهاند كـه ا�ن ف�لم هرچه زودتر تهـ�ه و بـهفدراسـ�ون
ب�نالملـلى كُـشـتى فـرسـتـاده شـود، تا كُـشـتى باچوخـه جـزو ورزشهـاى رسـمى المـپـ�ك

درآ�د.»
البـتـه ا�ن حـرف واقـعـ�ت داشت، ولى تاكـ�ـد من بهخـسـرو فـقط بـها�ن منظور بود كـه
بهمـاموران سـاواك حـالى كنم كـه مشـغـول انجام مـامـور�ت مهـمى در مـشـهد بودهام كـه

±±

بهدستـور مسـتقـ�م شاه انجـام گرفتـهاست. اما آنها با شن�ـدن ا�ن حرف واكنشـى نشان
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ندادند. فقط �كى از آنها گفت:
«ُخب، اگر كار د�گرى ندار�د برو�م؟»

به ناچار گفتم:
«نه، كارى ندارم.»

و آنها مـرا بهجلو راهنمـائـى كردنـد و خودشـان بـهدنبـالم راه افـتـادند. ا�ن بار جلوى
مـ�ز اطـالعات عظ�ـم را هم د�دم كه با مـن حرفى نزد و فـقط در سكوت مـرا نظاره كـرد.
جلوى در شــ�ـشــهاى سـاخــتـمــان، �ك مــاشـ�ن شــورلت ا�ران با راننـدهاى پشت فـرمــان
منتـظر مــا بود. ابتــدا مــرا در صنـدلى عــقب نشــانـدند و بعــد آن دو مــامــور، از دو ســو در

طرف�ن من جا گرفتند و با بدنهاى ُگنده و چاقشان بهمن فشار آوردند.
وقتى راه افتاد�م راننده نگاهى از آ�نه بهمن انداخت و پرس�د:

«شما ف�لمبردار تلو�ز�ون هست�د؟»
با حالتى خودمانى گفتم:

«بله.»
دوباره نگاهى بهمن انـداخت و چ�زى نـگفت. در ذهنم بهدنبـال حرفـى مىگشـتم كـه
بزنم. امـا آنقـدر پـر�شـان بودم كـه نمىتوانســتم روى مـوضـوعى مـتـمـركــز بشـوم. فـقط

پرس�دم:
«ببخش�د، مىدان�د كه با من چهكار دارند؟»

مامور دست راستىام پاسخ داد:
«ه�ـچى...، حــتـمـاً كـسى در بـارهS شـمـا گـزارشى چـ�ـزى داده. ولى شـمـا كــه از خـود مـا

هست�د. چند سئوال اََزتان مىكنند و بعد مرخص مىشو�د.»
راننده پرس�د:

«شما چند روز پ�ش در استاديوم نبود�د؟»
از ا�ن سئوال خوشحال شدم و بالفاصله پاسخ دادم:

«چرا!»
تمام امـ�دم آن بود كه علت دستگ�ـر�م فعال�ت گـروهى ما براى طرح گروگانگـ�رى
نبــاشـد. و حــدس ا�نكـه مــمكن است فــ�لمبردارى مـن از اغـتــشـاشى كــه در اسـتــاد�وم

قوچان رخ داد سبب دستگ�رم شده باشد، موضوع ام�دوار كنندهاى بود.
راننده گفت:

±≤

«من هم آنجــا بودم. شـمــا را د�دم كـه داشــتـ�ـد فــ�لمبردارى مىكــرد�د. حـتى مــثل
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ا�نكه از من هم ف�لم برداشت�د. ا�ن ف�لم كى پخش مىشود؟»
فـرصت را مناسـب د�دم و باز شـرح مـفـصلى در مــورد اهمـ�ت فـ�لمى كـه تـهـ�ـه كـرده
بود�م، و دسـتور مـقـامات باال، و حـساسـ�ت شـاه بهموضـوع و غـ�ره دادم و براى اطمـ�نان

ب�شتر گفتم:
«مىدان�ـد، ما مـجبـور�م از همـهچ�ز فـ�لمـبردارى كن�م. البـته ا�ـن بها�ن معنى ن�ـست
كـه هرچه را ف�لمبردارىكـردها�م پخش هم خـواه�م كرد. بسـ�ارى از فـ�لمهائى كه مـا

مىگ�ر�م براى تكم�ل كردن آرش�و است.»
كــسى در پاسخ مـن حـرفى نـزد. بهنظر نمـىرسـ�ــد كــه آنها شــخــصـاً بـا من دشــمنى
داشـتـه باشند و �ا از من بدشـان ب�ـا�د؛ ولى در مـقـابل وضعـ�ـتى كـه براى من پ�ش آمـده

بود بىخ�ال بودند.
مامور سمت راست من، در �كى از خ�ابانهاى پر درخت مشهد گفت:

«سرت را پائ�ن ب�انداز و بهمس�رى كه مى رو�م نگاه نكن.»
ســرم را پائـ�ن انداخــتـم و از تغــ�ــ�ـــر لحن ناگـــهــانى او كــه مـــرا د�گر «شــمـــا» خطاب
نمىكرد پى بردم كه بهسـاواك نزد�ك مىشو�م. لحظهاى بعد، ماشـ�ن ا�ستاد و من از
ز�ر چشم د�دم كـه درِ آهنى و بـزرگى بهصـورت گـشوئـى گشـوده شـد و مـا وارد حـ�ـاط
بزرگـى شـــد�م. مــــامـــوران از طرفـــ�ـن من پ�ــــاده شـــدند و پـس از چند لـحظه از مـن هم
خـواستند كـه پ�اده شـوم. پ�ـاده شدم و نگاهى بهحـ�ـاطى كه در آن بود�م انداخـتم. �ك
حـــوض بزرگِ سـنگى در وسـط حـــ�ـــاط بود و كـنار آن �كـى دو درخت ب�ـــد كــــهنســـال
بهچشم مىخـورد كـه نك شـاخـههاى آو�زانشـان تا روى آب مى رسـ�ـد. و روبروى مـا
�ك ساخـتمان دو طبـقه، و سـمت چپ ما ن�ز چند اتاقك چسـب�ـده بهد�وار وجود داشت.
مــرا بـهســاخــتـــمــان دو طبــقـــهS روبروئى بردنـد و در ســالن وردى بـزرگى كــه �ك پـلكان

مارپ�چ آن را بهطبقهS دوم وصل مىكرد روى �ك ن�مكت نشاندند و رفتند.
با رفـتن مـامـورها و تنهـا شـدن در فـضـاى خـالى و گـرم سـالن، سكوت سـنگ�نى حـاكم
شـــد كـــه در آن هزار جـــور فكر و خـــ�ـــال بهســـرم هجـــوم آورد كـــه نمىتـوانســـتم روى
ه�چ�ـك از آنها مــتــمــركــز شــوم. كـ� ســالن، از سطح حــ�ـــاط اندكى پائ�ـنتر بود و از
آنجـا كـه نشـستـه بودم، فـقط تنهS شـاخ و برگ درختها پـ�دا بود. چـند دق�ـقـه در همـان
حـال مـاندم و كوشـ�ـدم روى مـسئلهS دسـتگ�ـرى و حـرفهائى كـه با�د در بازجـوئى بزنم
فكر كنـم . امـا مطلـب بهخـصــوصى بهذهنم نمـىرسـ�ــد. فـقط امــ�ـدوار بودم كــه مـوضــوع

±≥

چندان مهمى در كار نباشد.
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بعـد از چند لـحظه، �ك نفـر آمـد و بدون آنكــه حـرفى بزند پهلوى مـن روى ن�ـمكت
نشـست. بهنظـر نمىآمـد كـه او جـزو مـامـوران باشـد. ولى از ا�نكـه بـدون همراهى ه�چ
نگهبـانى از در وارد شد و كنار من نشست، حـالتش غ�رعادى بهنظر مىرسـ�د. او بدون
نگاه كــردن بهمن و در حــالى كــه بهصـورتـى مـصنـوعى حـ�ــاط و در ورودى را مىپائ�ــد،

مثل كسى كه حرفش را از بر كرده باشد گفت:
«همهشان مادرقحبهاند.»

من پاسخ ندادم، و او كه همچنان بهمن نگاه نمىكرد ادامه داد:
«براى چى دستگ�ر شدهاى؟»

باز پاسخ ندادم.
چند لحظه بعد �ك مامور آمد و او را با خود برد. بعد همـان مامور آمد و مرا بهح�اط
و بهاتاقكهاى چـسـبـ�ـده بهد�وار بـرد. اتاقكها از داخل بههم راه داشت و حكـم دفـتـر
ثبت نام و كــارهاى اول�ــهS ادارى را بازى مىكـرد. همــ�نكـه وارد شــدم مـردى كــه پشت

�ك م�ز بود بهمن گفت:
«اسم؟»

جلوى م�ز او ا�ستادم و گفتم:
«عباس سماكار.»

«سن؟»
«٢٧ سال.»

«محل تولد؟»
«تهران؟»
«شغل؟»

«ف�لمبردار.»
او ا�ن اطالعــات را روى ورقــهاى �ادداشت كــرد و بهمـن گـفـت كـه روى نـ�ـمـكتى در
كنـار د�وار بـنشـــــ�ـنم و مـنتـظر بـاشم. نـشـــــســـــتم و نـگاهـى بهدر و د�ـوار كـــــردم. بهنـظر
نمىرسـ�ـد كـه آن مـامـور بداند مـرا براى چه دسـتگـ�ـر كـردهاند. نفس بلندى كـشـ�ـدم و
خـود را در آن حـالتِ بـالتكل�� رها كـردم تا عــذاب نكشم. و گـفـتم؛ «هرچـه مىخـواهد

پ�ش ب�ا�د، ب�ا�د. از مرگ كه باالتر ندار�م.»
چند لحظه بعـد، مـردى با لباس شـخـصى وارد شد و مـامور پشـت م�ـز، بهاحتـرام او از

±¥

جا برخاست و با لحن چاپلوسانهاى گفت:
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«سالم جناب سرگرد.»
من هم از جـــا برخــاســتم. ســـرگــرد مــســتــقــ�ـم بهســوى من آمــد و بـا من دست داد و

پرس�د:
«آقاى سماكار ف�لمبردار تلو�ز�ون؟»

گفتم:
«بله.»

لحنش خودمانى بود. گفت:
«شما با�د با استوار محبى بهشهربانى برو�د.»

گفتم:
«ولى، بهمن گفـتند فقط چند سـئوال مىكنند و بعد من مىتـوانم ساعت دو بهپروازم

در فرودگاه برسم.»
او خندهاى كرد و با انداختن نگاهى بهساعت مچىاش با خونسردى گفت:

«فــعــالً كـه ســاعت دو اسـت. امـا اشـكال ندارد، ز�اد طول نمـىكـشــد. من خــودم فــردا
برا�ت بل�ط جور مىكنم كه با هواپ�ما بهتهران بروى.»

د�دم كــارم واقــعــاً گـ�ــر دارد. نرســ�ــدن بهپرواز ســاعت دو و خــونســردى آنها در
مـقـابل عـقبمـاندن من از پرواز نشـانههاى امـ�ـدواركننـدهاى نبـود. چند لحظه بعـد، مـرد
د�گرى وارد شد كـه سرگرد او را استوار مـحبى معرفى كـرد. استوار محـبى بهسوى من

آمد و پس از براندازكردن قد و باال و وضع�ت ظاهرىِ من گفت:
«با من ب�ا.»

به دنبال او روانه شدم. جلوى در كـه رس�دم سرگرد با صـداى بلند از من خداحافظى
كرد. اما لحنش ب�شتر بهشوخى و طنز شـب�ه بود. برگشتم و از او خداحافظى كردم و از
در ب�رون آمدم. ا�ن بار، همراه اسـتوار سوار �ك ج�پ اسـت�شن شد�م كه خـود استوار
آنرا مىراند. او مرا تا شهربانى برد و در آنجـا در اتاقى كه ن�مكتهائى دورتادورش
قـرارداشت نشـاند و پرسـ�د كـه آ�ا ناهار خـوردهام �ا نه؟ رفـتـارش خـوب بود. گفـتم كـه
نهار خـوردهام. دربارهS شغل و وضع�ت و علت آمـدنم بهمشهد پرسـ�د و من هم با دقت
همـهچـ�ـز را برا�ش شـرح دادم. او بهمـن دلدارى داد كـه حـتـمــًا اشـتـبـاه شــده و �ا در اثر
گـزارش ســوء �ك نفـر از هـمكـارانم مـرا دســتگ�ـر كــردهاند و بهمن قــول داد كـه حـتــمـاً
آزادم خـواهند كرد. بعـد از من خواست كـه با خـ�ال راحت روى �كى از ن�ـمكتها دراز
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بكشم و تـا سـاعت چهـار كــه سـرهنگ رئ�ـس بازپرسى مىآ�د منتـظر بمـانم. و بعــد مـرا
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تنها گذاشت و رفت.
به نظر مىرس�د آنجا اتاق انتظار بازپرسى شهربانى باشد. چند درِ بسته ا�ن اتاق را
بهاتاقهـاى د�گر وصل مىكــرد و بر �ـك پوســتـر روى د�ـوار، تصــو�ر �ك جــاســوس با
كــاله شـاپو و بـارانىِ سـ�ــاه و گــشـادى نقـش بسـتــه بود كــه پشت ســتـونى پـنهـان شــده و
مـشغـول گـوش دادن بهگفـتگوى د�گران است. و ز�ر آن نوشـتـه بودند؛ «اَسرار خـود را

از دستبرد د�گران حذف كن�د.»
آمـــدن بهشـــهـــربانـى برا�م عـــجـــ�ب بـود و نمىتـوانســـتم بفـــهـــمـم چرا مـــرا بهآنجـــا
آوردهاند؟ اگـر گروه مـا لو رفـته بود، طبـعـاً مىبا�ست مرا در سـاواك نگاه مىداشـتند و
بالفاصـله ز�ر شكنجه مىبردند. با حـضور در شـهربانى، بعـ�د مىدانسـتم كه گـروه ما لو
رفته باشـد و ام�دوار بودم كه مرا فـقط بر سر رفتارم در استـاد�وم قوچان و ف�لمبردارى

از شورشى گرفته باشند كه هنگام انجام مراسم كُشتىِ باچوخه روى داد.
اصل مـــوضــوع فــ�ـلمبردارى از كــشـــتى باچوخـــه از ا�ن قــرار بـود كــه من عـــصــر روز
دوشنبــه ٢٧ شــهــر�ور بـهتلو�ز�ون تهــران رفــتم تـا در قــسـمـت فــ�لمبردارى، در كــمــد
مخصـوص خودم كه وسائل ف�لمبردارى تلو�ز�ون را در آن نگـهمىداشتم امكان پنهان
كـردن اسـلحـهS كلتى را كــه قـرار بود از ط�ــفـور بطحــائى تحــو�ل بگ�ـرم بررسـى كنم. هر
Sبردارى و وســائـل مــربـوطه�ك از فـــ�لمبـرداران واحــد تـول�ـــد تلو�ز�ـون، دورب�ن فـــ�لـم
د�گرى در اخت�ـار خود داشتند كه بههنگام كار از آنها استـفاده مىكردند. و هر كس،
در قـســمت انبـار فـ�ـلمبردارى، كـمـد فـلزىِ مـحكمى داشـت كـه قـفل و بســتش درست و
حــسـابـى بود و احـتــمــال دسترسى كــسى بهوســائل آن نمىرفـت. كـمــد من ســه كل�ــد
داشت كـه �كـى در اخـتـ�ـار خـودم بـود، �كى در اخـتـ�ـار دســتـ�ـارم و �كى هم در اخــتـ�ـار
رئ�س واحـد فــ�لمبردارى تلو�ز�ـون. من بههر كلكى شــده بود، كل�ـد مـســئـول واحـد را
بلند كــرده بودم و براى اطمــ�نان كـامـل از در اخـتـ�ــار داشـتن كــمـد، دســتـ�ــارم را عـوض
كـرده و قصـد داشـتم كل�د كـمـد را بهدستـ�ـار جد�ـدى كه انتـخـاب كنم هم ندهم. بها�ن
ترت�ب هر سه كل�ـد در اخت�ار خـودم بود و مىتوانستم مطمئن باشم كـه امنتر�ن محل
مــمكن را بـراى مــخـفـى كــردن اسلحــه دارم، و حــدس مىزدم حــتى اگــر بهطـور اتفــاقى
دســتگ�ــر بـشــو�م و تمــام خــانهS مــرا را هم ز�ر و رو كـنند، بهمــحل اخــتــفــاى اسـلحــه پى
نخــواهنـد برد. ز�را ه�چكـس فكرش را هم نـمىكــرد كــه من در تلو�ـز�ون، و در كــمــد
وسائل ف�لمبردارىام �ك اسلحه پنهان كرده باشم. بههم�ن دل�ل آنروز عصر، بهانبار
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ف�لمبردارى رفته بودم تا در آرامش، �ك جاسازى در كـمدم براى مخفى كردن اسلحه
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درست كنم. قــرار بود ط�ــفـور بطحــائى ابتـدا �ك اسـلحـه براى من بـ�ـاورد تا من تمــر�ن
ت�رانـدازى كنم و بعد اسلحـههاى د�گرى ب�اورد تا من آن را در اخـت�ـار رضا عـالمهزاده
و ا�رج جمش�دى و فرهاد ق�صرى بگذارم و همگى با ا�ن اسلحهها تمر�ن كن�م تا براى
روز اجـراى مراسم آمـاده شـو�م. محل انبـار طورى بود كـه براى بردن وسـائل سنگ�ن و
بزرگ مىتوانسـتـ�م از �ك در فلزى در پشت سـاختـمـان، بدون آنكه مـجـبور باشـ�م از
راهروهاى سـاخـتـمـان بگذر�م و با مـامـور اطالعـات جلوى برخـورد كن�م از آنجـا خـارج

شو�م.
وقـتى از مــحل اخـتــفـائى كـه بـهكـمك �ك ورقــه فلزِ همرنگ، در ك� كــمـدم درست
كـرده بودم احسـاس خـشنودى كـردم و مىخواسـتم از انبـار خارج شـوم، ناگـهـان با ام�ـر
عـبـاسـى، منشى واحـد فـ�ـلمبردارى روبرو شـدم و از د�دن او كــه اصـالً مـتـوجــه آمـدنش
نشـده بودم جــا خـوردم. نمىدانسـتم او همــان لحظه وارد انبـار شـده و �ـا قـبـالً در آن جـا

بوده و آ�ا متوجه ور رفتن من بهكمدم شده است �ا نه؟
او با تعجب از من پرس�د:
«ا�نجا چهكار مىكنى؟»

گفتم:
«داشتم وسائل ف�لمبردار�م را تم�ز مىكردم. حاال هم كارم تمام شده است.»

گفت:
«خـ�لى خوب شـد د�دمت. دو سـاعت است دنبـال �كى از بچههـا مىگرد�م كـه برود

�ك مامور�تِ فورى.»
گفتم:

«من وقت مامور�ت رفتن ندارم. كار دارم.»
«ولى ا�ـن مـــامـــور�ت خـــ�ـلى مـــهم اسـت. و منهم هـرچه گـــشـــتـــهام كـــسـى را گـــ�ـــر
ن�ـاوردهام. بدبخـتى ه�ـچكدام از بـچـهها تلفن ندارند. بنابرا�ـن تو تنهـا كـسى هسـتى كـه

االن در دسترسى و با�د بروى.»
دوباره تاك�د كردم:

«گفتم كه، من كار دارم و نمىتوانم بهمامور�ت بروم.».
عباسى با لحن ملتمسانهاى گفت:

«ولى ا�ن دســتــورِ پـ�ــمــان است. پ�ــمــان از من خــواســتــه هـركس را كــه گــ�ــر آوردم
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بفـرستم. مـوضوع خـ�لى مـهم است. شاه بهقطبى تلفـن زده و گفـته كـه هم�ن امـروز �ك
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نفر را بفرسـت�د قوچان. چون فردا مـراسم كشتى باچوخه در آنجا شـروع مىشود. شاه
دلش مـىخـــواهد كـــه هـرچه زودتر �ـك فـــ�لم از ا�ـن مـــراسم تـهـــ�ـــه و بهفــــدراســـ�ـــون
ب�نالمللى كُشـتى فرستاده شود كـه ا�ن كُشتى را جزو ورزشهاى رسمى المـپ�ك قرار
بدهـند. قـطبـى هم بـهپ�ـــــمــــان مـــــد�ر تولـ�ــــد تـلو�ـز�ون تـلفـن زده و گــــفـــــتــــه اسـت، هر
ف�لمبردارى را گـ�رآورد�د هم�ن االن بفـرست�د قـوچان. تو هم تنها كسى هسـتى كه در

ا�ن دوساعتى كه ما دار�م مىگرد�م، گ�رآوردها�م.»
گفتم:

«خب �ك ف�لمبردار از بخش خـبرى بفرسـت�د. آنجـا كه هم�شـه دو سه نفر كـش�ك
دارند.»

عباسى گفت:
«هم�ن فكر را هـم كرد�م؛ ولى، فقط �ك نفـر آنجا ست. بق�ـه رفتـهاند ف�لمبردارى.
پ�ـمــان گـفت، آن �ك نفــر هم با�د آنجـا بـمـاند تا اگـر مــوردى فـورى پ�ش آمــد كـسى

آنجا باشد. تو واقعاً چارهاى جز رفتن ندارى.»
بعد سكوت كرد تا من پاسخ بدهم.

من مكثى كردم و با خونسردى پرس�دم:
«مدت مامور�ت چند روز است؟»

«ده روز، ولى تو مىتوانى اگـر بخـواهى دو روزش را بروى. همـ�ن االن بل�ط هواپ�ـمـا
و چك حق مــامـور�ـت و هر چ�ـز د�ـگرى هم كـه بـخـواهى آمــاده است. �ك نفــر هم در
Sرود روى بل�ط و حكـم مـامـور�ت و برگـهقـسـمت ادارى نشـسـتــه تا اسم كـسى را كـه مى

چك بنو�سد.»
گفتم:

«�عنى، فقط امروز و فردا؟»
گفت:

«نه بابا، امــروز كـه تمـام شــده. براى فـردا و پس فــردا. �عنى  سـهشـنبـه و چهـارشـنبـه.
فـردا صبح مـسابقـات در قوچان شـروع مىشـود و پس فردا عـصر تمـام خواهد شـد. و تو
با�د از همهS مـراسم، �عنى هم گشا�ش و هم مـسابقات و هم مـراسم پا�انى ف�لمبردارى

كنى. كلى هم م�همان دعوت كردهاند.»
گفتم:
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«ولى من االن چـطورى �ك دســـتــ�ــار پـ�ــدا كنـم؟ خــودم كــه دســـتــ�ـــار ندارم و بدون
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دست�ار هم كه نمىشود ف�لمبردارى كرد.»
گفت:

«خـسـرو سـهــامى، دسـتـ�ـار فـ�ـلمبردار گـروه آمـوزش روسـتـائى االن ا�ـنجـاست. مى
توانى او را هـمـراه بـبـرى. گــروه آنها بـعـد از ا�ـن مــراسم در ســرخس براى �ك هفــتــه
بعدش ف�لمبردارى دارند. خانـم سم�عى، سرپرست گروه آموزش روسـتائى هم با شما

مىآ�د. تو فقط با�د اُوِكى بدهى و حركت كنى.»
د�دم بهتـر است رفتن بها�ن مـامور�ت را رد نكنم. براى اجـراى طرح گروگانگـ�رى
رضـا پهلوى، الزم بود كـه حداكـثر اعـتـماد بهمـن وجود داشـته بـاشد. البـتـه گرچه ترجـ�ح
مىدادم كـــه چـند روز باقى مـــانـده تا مـــوعـــد تحـــو�ـل اسلحـــه را در تهـــران بـمـــانم و در
دسترس ط�فور بطحائى باشم تا اگر خطرى پـ�ش آمد بتواند با من تماس بگ�رد، ولى
چارهاى نبـود و حسـاب مىكردم كـه چون مىتوانم جمـعه، �عنى �ك روز قـبل از مـوعد

بهتهران برگردم، ا�ن غ�بت چند روزه مسئلهاى نخواهد بود. بههم�ن منظور گفتم:
«ولى من ف�لمبردارى سرخس را انجام نخواهم داد. چون با�د جمعه برگردم.»

«آن فـــ�لمبردارى مـــهم ن�ـــست. خـــود ســهـــامى مىتـواند بهتنـهــائى انـجــامش بـدهد.
بنابرا�ن تو مىتوانى جمعه برگردى.»

«بل�ط برگشتم براى روز جمعه چه مىشود؟»
«آن را هم درست مى كـنم. همــ�ن االن بهمــشـهــد زنگ مىزنم كــه �ك بلـ�ط برا�ت

رزرو كنند.»
«بسـ�ـار خـوب. پس تو خـسـرو سـهـامى را صـدا بزن كـه ب�ـا�د و من هـم �كى دو تلفن
مىزنم و آمـاده مىشوم. در ضـمن بهقـسمت ادارى هم تلـفن بزن و بگو كه اسم مـرا در

آن ورقهها بنو�سند.».
بفكر افــتـادم كـه فـوراً مـوضــوع را بهط�ـفـور بطحــائى در شـ�ـراز اطالع بدهم. بـههمـ�ن
منظور فوراً بهاتـاق ف�لمبردارها رفتم و بهتلـو�ز�ون ش�راز تلفن زدم. مـا �ك خط تلفنى
آزاد براى تمـاس با مـراكز تلو�ز�ـونى شهـرسـتانها داشـ�م كـه تنهـا با �ك كُـد و گرفـتن

سه شماره با مركز تلو�ز�ونى هر شهرى كه مىخواست�م تماس مىگرفت�م.
ط�ـــفــور در تلـو�ز�ون نبـــود. فكر كـــردم كــه برا�ـش پ�ــغـــام بگذارم، ولى از ا�ـن كــار
منصرف شـدم. ز�را با هم قرار گـذاشته بودى بهخـاطر مسـائل امن�تى، از هرگـونه ارتباط
با هم در انظار عـمـومى بپـره�ـز�م. حـتى جلوى د�گران �ك مـشـاجـرهS سـاخـتگى هم راه
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انداخــتــه بود�م تا هـمـه فكـر كنند كــه مــا با هم ارتبــاطى نـدار�م. بنابرا�ن مــجــبــور بودم
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بدون ا�نكه كـسى از بچههاى گروه اطالع داشتـه باشد بها�ن مامور�ت بروم. و سـاعتى
بعد، پس از آماده كردنِ وسائل ف�لمبردارى در فـرودگاه بود�م و عازم مشهد شد�م تا

از آنجا با ماش�ن بهقوچان برو�م.

Sناگهان صداى چرخ�دن كل�دى در قفل در بگوش رس�د و با ورود �ك پاسبان رشته
افكار من پاره شد. پاسبان كه از بودن من در آنجا جا خورده بود پرس�د:

«شما ا�ن جا چهكار مىكن�د؟»
گفتم:

«مرا ا�ن جا آوردهاند و گفتهاند هم�ن جا باشم.»
پاسـبان مكث كـرد، چندبار در را باز كرد و بست و پس از برانداز كـردن دوبارهS من،
در را بست و از پـشت قــفل كــرد و رفـت. حــالت پاســبـــان شــبــ�ــه همــان مـــردى بود كــه
بهعنوان جـاســوس تصـو�رش را روى پوسـتـر انداخــتـه بودند. نگاهى بهپـوسـتـر كـردم و
خندهام گــرفت. پوســتـِر احــمـقــانه و اغـراقآمــ�ــزى بود كـه فــقط مىشــد �ك آدم پشت
كوهِى پوستـر ند�ده را با آن متقاعد كـرد. جاسوس روى پوستر، با آن كاله سـ�اه شاپو،
و پالتـوى بلند ت�ره و ژست احـمقـانهاش شبـ�ه سـاواكىها بود تا �ك جاسـوس. كمـى كه
دقت كـردم، د�دم واقـعـاً شـبــ�ـه رئ�س سـاواك قـوچان است. با همـان طـرز نگاه و همـان
نوع جلـوهفــروشى مــرمــوز احـــمــقــانهS خـــود. او در تمــام دو روزى كــه من در اســـتــاد�وم
ورزشى قـوچان ف�لمبـردارى مىكردم مـرتب مـراقبم بود. بهطورى كـه فكر كـردم نكند

نسبت بهمن ظن�ن شده است. روز اول هم آمد و بدون مقدمه بهمن گفت:
«بب�ن�د، اسم شما چ�ه؟...»

من با تعجب نگاهش كردم.
گفت:

«من رئ�س ساواك قوچان هستم.»
و با من دست داد.

گفتم:
«اسم من سماكار است.»

گفت:
«بب�ن�د، آقاى سماكار، مواظب باش�ـد كه از قسمتهاى خراب استاد�وم ف�لمبردارى
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نكن�د. البته استاندار دستور داه است كه براى مراسم پا�انىِ فردا، هرچه سر�عتر بق�ه



روكارىِ قـسمت جـاىگاه تمـام شود. ولى، حـاال كه هنوز روكـارىها تمام نشـده از آنها
ف�لمبردارى نكن�د.»

نگاهى بهاو انداختم و گفتم:
«من كــارم را بلدم و مىدانم كــه نبــا�د از قــسـمتهـاى خـراب ا�ن اســتــاد�وم فــ�لمى
نشــان بده�م. اگــر هم فــ�لمبردارى بكـنم، مـوقـع مـونتــاژ فــ�لم آنها را حــذف خــواه�م

كرد.»
«ولى، از آن قسـمتها ف�لمبردارىهم نكن�ـد. من دوست ندارم در مشـهد ببـ�نند كه

ما تا روز شروع مسابقات هم نتوانستها�م كار بناى استاد�وم را بهپا�ان برسان�م.»
گفتم:

«من ف�لمبردار تلو�ز�ون مشهد ن�سـتم. از تهران آمدهام و ا�ن ف�لم را هم بهدستور
اعل�حضرت براى فدراس�ون جهانى كُشتى مىگ�رم.»

گفت:
«د�گر بدتر. پس حتمًا از قسمتهاى ناتمام استاد�وم ف�لمبردارى نكن�د.»

من بهبحث ادامه ندادم و سـرم را بهنشانه تائ�د تكـان دادم. و او كه آدم كاركُشـتهاى
بود، فورًا دلخورى مرا از دخالت در كارم در�افت و گفت:

«البـته من قـصـد ندارم در كار شـما دخـالت كنم، ولى همـ�شـه تذكـر برخى نكات الزم
است.»
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