
  1/  وداع
                                 

) 
                                                                                   

                                                                                      

  

   وداع

  
 
 
 
 
 
 
 

  
  يشمسي خسرو

   علي اعواني :ويراستار
  
  
 

1388  

  رشمارة نش
)    153(  



  وداع   / 2  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  وداع 
  

  شمسي خسروي  :       نويسنده
  علي اعواني  :       ويراستار

   جواد انصاري  :    طرح روي جلد
   اعوانيمرضيه  :    آرا صفحهحروفچين و 

   نسخه3000  :      شمارگان
    1388/ اول  :    نوبت و سال چاپ

     تومان1800  :      قيمت
    )نشر اجا( سازمان عقيدتي سياسي ارتش :      ناشر

  ISBN 978-964-6630-75-8                    :      شابك
  . 11155 – 1714 صندوق پستي –تهران : نشاني
  88411047: و دورنگار 81954422تلفن 

  33331528-22939124-81954419: تلفن: س اجا مركز عرضة محصوالت فرهنگي ساع
  

  .كلية حقوق براي ناشر محفوظ است

   -1350خسروي، شمسي، 
 انتشارات سازمان :   تهرانـ .ي؛ ويراستار علي اعوانيشمسي خسرو/ وداع

  .1388، )نشر اجا(عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
  )153نشر اجا، (ـ .ص160

  ISBN 978-964-6630-75-8ريال                   18000:             شابك
 قرن -هاي فارسي داستان 02 . داستان-1360 -1334اكبر،  شيرودي، علي 01
سازمان عقيدتي سياسي ارتش . ب.  ويراستار-1337اعواني، علي،   . الف .14

  .عنوان. ج. مديريت انتشارات. جمهوري اسالمي ايران
    8فا8040PIR              62/3/س4472و4

 1937051كتابشناسي ملي شمارة



  3/  وداع
  

  
  
  

  فصل اول

از تـو قفـسه،     . ت توي اتاق  فو سرد را باز كرد تو وان و ر        شيرآب گرم   
 كـرد بـه او كـه روي تخـت، خـودش را              نگـاه . هـاي ابـوذر را آورد       لباس
كشيد و صداهاي مبهمي از دهانش در         خيز به اين سو و آن سو مي         سينه
   »...با... با... ما... ما«: آمد مي

ودك را  ك. موهاي خرمايي و صاف او     دست كشيد رو  . نشست كنارش 
هـايش را     لبـاس . او را در آغوش گرفت و بـه حمـام بـرد           . بوييد و بوسيد  

آب را بست و ابوذر را تو وان سفيد سنگي كه پر از آب بود،               شير  . درآورد
نگاهش پر از التماس    . خنديد. ها را رو به او گشود       كودك دست . گذاشت

  .بود تا خود را در آغوش مادر جا كند
ببين چه خوب اسـت     . بايد بشورمت . ايي بغلم شود بي   نمي. ـ نه عزيزم  

  !...آب بازي
 سر. هاي آب را رو تن او پاشيد        ابوذر نق زد و شهناز آرام آرام پشنگه       

بوي شامپو تو فضا پيچيـد و كـف آن بـر         . و تنش را با شامپو بچه شست      
هروقـت كـه بـود،      . چقدر جاي اكبـر خـالي بـود       . سر و تن نوزاد نشست    

  .؛ هر دو راداد ها را حمام مي بچه
  .ـ من كه هستم، بايد استراحت كني شهناز جان

  !كني؟  كارها را ميةام كه تو هم مگر من مرده. اي آخر ـ خسته
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! زنـي شـهناز خـانم       ها مي   و اكبر دندان بر لب گذاشته بود؛ چه حرف        

  .خدا نكند كه بميري
  !تو نباشي، من چه خاكي به سرم بريزم؟ـ 

  .داو گفته و هر دو خنديده بودن
كوبيد تو آب و ذرات آب را رو صورت و لباس مشكي              ابوذر دست مي  

  .پاشيد شهناز مي
  !ـ بازي كن عزيزم

چقدر به ابوذر و عادله عالقـه داشـت و آن           . گفت و باز ياد اكبر افتاد     
گره درد آوري گلوي شـهناز را    . شكفت  ، گل از گلش مي    ديد  دو را كه مي   

ر تن او پيچيد كه موها و صورتش        ابوذر را آب كشيد و حوله را دو       . فشرد
زد و    ابـوذر دسـت مـي     . هـايش را پوشـاند      لبـاس . درخشيد  از تميزي مي  

  .درخشيد اش مي دو دندان كوچك ريز در لثة پاييني. خنديد مي
  ...با... با... ـ با

اش   بابا را شهناز به او آموخته بود، قبل از آخرين پرواز اكبر مـصاحبه             
الهـي  «. ودند و او قربان صدقة اكبر رفته بود       را تو تلويزيون پخش كرده ب     

  »قربان شكلت بشوم اكبر
دو روز قبل او را ديده بود، اما هميشه به محض رفتن مردش، بـراي               

  .ها از او دور بود انگار ماه. شد او دلتنگ مي
  .ـ بيا عادله، بابات

  . تلويزيون و نگاهش از شوق درخشيده بودعادله زانو زده بود جلوِ
  .خنديد، به خود فشرده بود ز ابوذر را كه ميو شهنا

  ...ـ بگو بابا
... ب... اش كـه فقـط ب   قدر تكرار كرده بود تـا ابـوذر شـش ماهـه          آن

. كـرد  اش تكميل شده بود و حاال بابا، بابا مـي       گفت، اندك اندك كلمه     مي
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» از طرف من ببوسـشان    ! عادي و ابو باش   مواظب  «. بريده بريده و مقطع   

  .گوشي پيچيدصداي اكبر تو 
ها را كـشيد   پرده. ابوذر را بوسيد و او را شير داد و روي تخت خواباند       

ذره  داد، ذره  از ظهـر آزارش مـي      كه    سردردي . شود تا خانه قدري تاريك   
گوشـي را   . اي آب  شدت گرفته بود، قرص سردرد خـورد بـا چنـد قطـره            

آن  صـداي مـادر را از     .  عادله را داشـت    ةدلشور. برداشت و شماره گرفت   
  .احوالپرسي كرد. سوي خط شنيد

  ...دانم چرا؟ نمي. زند عادله را نمي آوري؟ دلم براش شور ميـ 
كنـد و هـر وقـت دلتنگـي كـرد، او را              گفت كه عادله دارد بازي مـي      

  . خواهد آورد
  راستي ابوذر چطور است، خوابيده؟ـ 
  .مي خواهم بخوابانمش. نه، ابوذر را حمام دادمـ 

گوشـي  .  نگراني نيست  يبوده گفت كه خوبم و جا     مادر نگران حالش    
موهاي او را نوازش كـرد و بـه داغ          . را كه گذاشت، دراز كشيد كنار ابوذر      

كـرد و    ها با او بـود و رهـايش نمـي           لحظه ةفراق اكبر انديشيد كه در هم     
  .گذاشت راحتش نمي

هـايش رسـيدند، شـام آورد و همگـي           همانيآن شب، بعد از اينكه م     
. كـرد   ديگي را تازگي ياد گرفته بود و اغلـب درسـت مـي             كباب. خوردند
  .كرد گذاشت و تعريف مي ها را هم مي خورد و پلك اكبر مي

كـار   ههايش را هم بخورد، با اين غذا چـ         خواهد انگشت  آدم مي . به بهـ  
  اي شهناز خانم؟ كرده

زن داداش زنگ بزن به اكبر و بگو بيايد كه همگـي            «: اصغر گفته بود  
  ».بدون او مسافرت مزه ندارد. لبرويم شما

  تا ساعت يك
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رويـي    كه واحد روبـه    1پور  آقاي شمسي  ة شب ده بار رفته بود در خان      

هر بار در زده بود و كسي جوابش را نداده و ساعت يك شـب بـه                 . بودند
آرام زنـگ در را     . صداي پاي آنها و باز و بسته شدن در، رفته بود بيـرون            

خانـه تلفـن   . خواهد به پادگان تلفن كنـد      ميفشرده و به ميترا گفته بود       
خواسـت، تلفـن     پور به هر جا كـه مـي        نداشت و هميشه از منزل شمسي     

  .زد مي
داني اكبرآقا از ايـن       خودت كه مي   ، عزيزم .ن كه خيلي دير است    اآلـ  

  .شود كه مزاحم مخابرات پادگان شوي، ناراحت مي
  .برگشته بود توي خانه

  .گفته دير وقت زنگ نزن به پادگاناكبر . شود زنگ بزنم نميـ 
صبح به صداي عادله كه پتو را از روي عمواصغر و آقاي شكوري كنار 

  .بيدار شده بود، كرد زد و بابا بابا مي مي
  .خيال كرده باباش آمدهـ 

جـا بنـشين     همـين ،  رو به مادر گفته و عادله را آورده بود آشـپزخانه          
كرد كه ميترا سر برهنه و پابرهنه        صبحانه را آماده مي   . بگذار عمو بخوابد  

هايش تريك تريك    دندان. ها زير بغل و آشفته     دويده بود توي خانه دست    
  . خوردند به هم مي

  !چه سرد شدهـ 
دانـد مـا      كـه مـي    ش اسـت؟ اوالً    مانده بود حيران از اينكه ميترا چـه       

بعدش هم تو ارديبهشت مـاه و       . همان مرد داريم سر برهنه آمده اينجا      يم
  !...مردم دارند هالك مي شوند از گرما! ا؟سرم

   نداري؟روسريراستي چرا ـ 

                                                 
  . دوست و همساية شهيد شيرودي بود،پور  خلبان شمسي 1 -
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خـدا مـرگم    « اش   و زده بـود رو گونـه       هميترا سراپاي خـود را پاييـد      

  ».بدهد
  .روسري او را سر كرده و با مادر روبوسي كرده بود

  چي شده؟ چرا رنگت پريده ميترا؟ـ 
سـرخي   لاين را شهناز در حال ريختن آب جوش تو قوري چيني گـ            

  .پرسيده و ميترا سر تكان داده بود، دستپاچه و با اضطراب
  ! مگر قرار است طوري شده باشد؟... هيچيـ 
          .دانم  نميـ

ميترا كنـار مـادر نشـسته و آرام         . كرد فكرش را هم نمي   . دانست نمي
تـر شـده بـود و        آرام با او حـرف زده و هـر لحظـه حـال مـادر دگرگـون                

  ».يا حسين مظلوم، يا امام هشتم«، تر رنگش پريدهتر و  هايش سرخ چشم
      مامان طوري شده؟  ـ
  . نه، نهـ

م ودرپي سر گفته و شهناز به انگشتان ميترا كـه مـدا            هاي پي  با تكان 
دو . شد و آزاد، نگاه كرده و به صداي در رفته بود بيـرون             در هم قفل مي   

  .اي محزون با چهره بلند باال و ، را گرفته بودند»پور شمسي«سراغ مرد، 
  .رويي است  منزلشان واحد روبهـ

. و دوباره صداي در بلنـد شـده بـود         با دست اشاره كرد و در را بست         
  .پور آمده بود تو اين بار شمسي

  اصغر آقا و آقاي شكوري كجا هستند؟!  شهناز خانمـ
  .اند خوابيده...  تو اتاق خوابـ

  .انش خواهد آنها را ببرد خانه گفته بود كه مي
ها   ما مردها آن طرف صبحانه بخوريم شما خانم  . همان دارم ي دو تا م   ـ

  .اين طرف و شهناز افتاده بود به لكنت و تعارف
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شما تشريف بياوريـد    . شود زحمت شما مي  ... نه، آخر درست نيست    ـ

  .ميترا خانم هم كه پيش ماست. اين طرف
ر را ديده و گيج     اشاره كرده بود به آشپزخانه و نگاه سرخ و باراني ماد          

  .و حيران دويده بود سمت او
  ! اينجا چه خبر شده؟ چرا حرف نمي زنيد؟ـ

  .ها جانش را به لب رسانده بود نگراني براي بچه
  . نكنه ابوذر تب داردـ

دست زده بود رو پيشاني او كه تازه بيدار شده بود و تو رختخـوابش               
  .كرد اش بازي مي جقه دست و پا مي زد و با جق

  .نكه خوب است ايـ
چـرا حـرف    «پـور    نگاه كرده بود تـو صـورت مـادر، ميتـرا و شمـسي             

كشان تـو   هاي پف كرده و خميازه      اصغر و هدايت هم با چشم      »زنيد؟ نمي
  .خواستند پور توضيح مي  بودند و با نگاه از شمسيپذيرايي

  . اينجا چه خبر است؟ محض رضاي خدا يكي حرف بزندـ
زي به اصغر و هـدايت گفتـه و آن دو را           چي. پور رفته بود جلو    شمسي

 »واويـال حـسين   «برده بود بيرون و مـادر تندتنـد رو زانـويش زده و بـا                
دست او را گرفته و سر . هايش، تپش قلب شهناز را تندتر كرده بود   گفتن

  .اش گذاشته و سخت گريسته بود رو شانه
؟ اكبر طوري شـده   ! تو را به خدا اگر مرا دوست داري بگو چي شده           ـ

هاي حيران و پر از ترحم و درد آنها، بـه جـان آمـده و گوشـي را                    از نگاه 
  .برداشته بود كه تلفن بزند پايگاه

پور را صدا زده و از شهناز خواهش كرده بود كـه ايـن                شمسي ،ميترا
  . كار را نكند
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شود توكل كـن     خوب مي .  طوري نيست  ، راستش اكبر مجروح شده    ـ

  .ان ببينيم چه خبر شدهرويم پادگ ن ميما اآل. به خدا
  .آيم  من هم ميـ

  . چوبرختي برداشته بودلِاش را از گَ مانتو و مقنعه
  .آنجا همه مردند.  نه، شما درست نيست بياييدـ

  .پور  براق شده بود تو صورت شمسي
درست نيست تـو پادگـان بيـايم؟ مثـل اينكـه            . ام    من نظامي !  چرا؟ ـ

پـا بـه پـاي    . كنم اري پادگان كار مياي پنج روز تو بهد يادتان رفته هفته  
  !حاال درست نيست. كنم   مردها كار مي

پرخاش كرده و از شرم سر فرو افكنده و زار گريسته بود و ضجه زده               
  .بود

مرا . حالم خوش نيست  . دهد   دلم گواهي بد مي    . دست خودم نيست   ـ
صـدايش  . كنم هر چه شـده بـه مـن هـم بگوييـد              خواهش مي  .ببخشيد

ارديبهشت ماه  . سرما به جان او هم رخنه كرده بود       .  تنش هم  لرزيد و  مي
  و سرما؟

جـان   عقربي را كه در خواب چند شب قبل ديده بود، پيش چشمش           
  .فشرد افتاد و قلبش را مي اش مي گرفت، رو سينه مي

قـرار اسـت بياورنـدش      . اكبر زخمـي شـده    .  دعا كن تا آرام بگيري     ـ
  .پادگان

 تـو سـاختمان پيچيـده و زده بـود رو            رو به آسمان گرفته و فريادش     
  .اش گونه
اگـر دسـت و پـايش قطـع         . اگر زخمي باشد، عيبي ندارد    !  خداجان ـ

همه كـسم را از مـن   . ام، اما اكبر مرا از من نگير شده باشد، باز هم راضي  
  !نگير
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  . تلفن زد به فرماندهي پايگاه

را به   همسر سروان شيرودي، تو      ،ام  پور، من شاطرآبادي    آقاي روحي  ـ
انگـار  . زنـد  خدا راست بگوييد اكبر طوري شده؟ اينجا كسي حـرف نمـي   

  ...دانند، به جز من بيچاره همه مي
 هرچه خيـر اسـت پـيش        ! آرامش داشته باشيد   ! نه خانم، دعا كنيد    ـ
  .آيد مي

  .ها و دوستان اكبر پيچيده بود تو پايگاه صداي گريه و شيون خلبان
پس چرا آنجا صـداي گريـه     . گوييد شما را به خدا اگر چيزي شده ب        ـ
  آيد؟ مي

  .اثر مانده و جوابي نگرفته بود هايش هم بي التماس
 را ببـين فكـر      1سوسـن .  تو بايد آرامش داشته باشـي شـهناز جـان          ـ

 را ببين چه صبورانه     2كردي دوست داشت شوهرش شهيد شود؟ شيرين      
  .با شهادت احمد آقا كنار آمد

 دست بر شانه او گذاشته و حـرف         براق شده بود تو صورت ميترا كه       
داد؟ مگـر نـه    عزيزترين كس او را ميشهادت با چه شهامتي خبر    . زد مي

اينكه اكبر همه كس شهناز بود؟ عـشقش، اميـدش، پـدرش، مـادرش و               
  .نشست روي زمين و زار زد... داروندارش 

  ...شهيد...   مگر اكبر من شهـ
در و ميترا كـه سـعي در     ما  عادله و ابوذر بلند شده بود و       ةصداي گري 

شهناز بلند شد بـرود منـزل       .  حريفش نشده بودند   ،آرام كردن او داشتند   
  .گير شده بود پور و با صداي هق هق مردانه اصغر پشت در زمين شمسي

                                                 
. همسر شهيد حميدرضا سهيليان    -1  

. همسر شهيد احمد كشوري -2  
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ام و ببرشـان       از همان وقتي كه زنگ زد و گفت بيا دنبال زن و بچه             ـ

بـه مـن گفتـه بـود      پيش از ايـن . داد شمال، دلم گواهي اين اتفاق را مي  
هـايم را ببـري      زنم كـه بيـايي بچـه       وقتي از شهادتم آگاه شدم، زنگ مي      

 . پيش خودتان كه تنها نمانند
  .زد دادند، هق هق مي دلداريش كه مي

.  حساب كنيد با هزار اميـد برويـد منـزل عزيزتـان كـه ببينيـدش                ـ
از دانيد چقدر سخت است؟ مـن بـرادرم را           مي. خبرش را برايتان بياورند   

  ...عزيزم را... ام دست داده
شهناز دست برده بود طرف در و زانوهايش سست شـده و از صـداي               

پور پلك برهم گذاشته و زير پاهايش خالي           هدايت، اصغر و شمسي    ةگري
ها در بيهوشي به سـر بـرده و بعـد چـشم گـشوده و زنـان               شده و ساعت  

هنـوز  . يـان سياهپوش فاميل را دورادورش ديده بـود، همـه عـزادار و گر           
از يـادآوري روز شـهادت اكبـر،        . رفتن و پر كشيدن اكبر را باور نداشـت        

  .دندان بر لب گذاشت و دست بر شقيقه فشرد
 يعني اكبر را با آن همه خوبي و مهرباني بـه مـن دادي كـه                 ! خدايا ـ

يك روز با رفتنش داغم كني؟ خدا جانم، يعني باور كنم كه اكبر من زير      
  !من اينجا عزادار او هستم؟خاك سرد خوابيده و 

هـايش آرام آرام سـنگين    زير لب گفت و به ابوذر نگاه كرد كـه پلـك      
  .دست بر گونه او كشيد. شد مي

  . بخواب عزيز دلـ
آرام گريـست و    . داد، بـاز شـد      بغض فروخفته كه از صبح آزارش مـي       

سي و پنج روز از رفتن اكبـر        . هايش بالش زير سرش را خيس كرد       اشك
  . و انگار سي و پنج سالگذشته بود
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شود اكبر مرا بفرستي بيايد، ببينمش و بعد برود؟           يعني نمي  ! خدايا ـ

. خواستي مرد من شهيد تـو باشـد، باشـد         . اين كه خواسته زيادي نيست    
. ام   زمينـي  ةمن بنـد  . توانم اين همه دوري را تاب بياورم       ولي مگر من مي   

ام   به بچـه شـش ماهـه      كني،   به من رحم نمي   . طاقت رنج عظيم را ندارم    
  .رحم كن كه هنوز بابا گفتن را ياد نگرفته، پدرش را از دست داده

تنها آرزويش اين بود كه يكي بيايـد و خبـر بدهـد             . گفت و گريست  
آنكه ديديد و تشييع كرديد و به خـاك سـپرديد، اكبـر نبـوده، شـخص                 

  .اشتباه شده و اكبرمان زنده است، حي و حاضر. ديگري بوده
لبخند . شد انديشيد، چراغ دلش روشن مي     يال واهي كه مي   به اين خ  
اش، او را زنـي      تلفيقي از اشـك و لبخنـد بـر چهـره          . نشست رو لبش مي  

  .نمود اندوهگين اما اميدوار مي
بارها به همين ترفند، انديشيده بود و از خدا تقاضاي زنده شدن اكبر             

  .كرد و ديدار مجدد او را مي
 لطفي، كـاري نـدارد      ةي، رحيمي و نمايند    اي خدا براي تو كه بزرگ      ـ

 من عاجزم از اين كه بي اكبر زندگي كنم        . كه شوهر مرا به من برگرداني     
  .و تاب بياورم

اش،   هق گريـه   از صداي هق  . زمزمه كرد و گريست، گريست، گريست     
هـا بغـض     ها بسته و لب    ابوذر تكاني خورد و صورتش را جمع كرد، چشم        

  .آلود
  .اش حبس كرد  گرفت و صدا را تو سينهشهناز دست جلو دهان

 جلـوِ . اجـر زحمـات مـرا از بـين نبريـد          . تابي نكنيـد    بين مردم بي   ـ
 ةمثـل خـانواد   . صبوري در پيش بگيريد   . منافقين مرا دشمن شاد نكنيد    
  .آمد سوختند و صداشان در نمي احمد كشوري كه از درون مي
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ي بـراي دل او     اكبر اينها را گفتـه بـود و او در تمـام مراسـم عـزادار               

، هدف اين سو و آن سو را نگريسته و بعد از شب هفت             سكوت كرده و بي   
قدر گريسته بود كه اشك چـشمش        داغ دلش تازه شده و به ياد اكبر آن        

هـايش   كـرد، اشـك نداشـت امـا چـشم          خشك شده بود و گريه كه مـي       
  .زد هق مي وار هق سوخت و سكسكه مي

  .من تاب اين فراق را ندارم...  خدايا اكبر مرا به من برگردانـ
  .تر شده بود اتاق تاريك.  دو زانو و رو به قبله،ين تختينشست پا

 روسياهت را زمـين نينـدازي خـدا         ةخواهم روي بند    خدايا ازت مي   ـ
  .گريه كرد و باز زار زد و التماس كرد... جانم

در به شدت به هم خورد و دوباره        . صداي جيرجير در تراس بلند شد     
  . وسط پذيرايي ايستاد. شهناز از اتاق خواب بيرون رفت. باز شد

 بهارخواب توري  ةپرد. خوردند ها در جريان باد شديدي تكان مي       پرده
هـا     پنجره ةخورد و شيش    به شدت تكان مي    بهارخواب درِ. رفت بيرون مي 

  .لرزيدند مي
باد . وحشت تمام وجود شهناز را خليد     . نوري توي فضاي خانه پيچيد    

مچاله شد و بيرون را نگريست كه يكـسر سـياهي بـود و          . كشيد زوزه مي 
بـه نـوري   . پيچيد كه او نشست روي زمـين     هنوز هوهوي باد تو خانه مي     

 دوباره  بهارخواب درِ. كه فضاي تاريك خانه را روشن كرده بود، نگاه كرد         
زد و بـه سـختي نفـس         قلبش به شدت تنـد مـي      . باز و بسته شد، محكم    

  .ورت گرفت و زار گريستدست جلو ص. كشيد مي
. ام را بـبخش     ناشـكري .  تابع نفس تـوام    ةمن بند .  خدايا مرا ببخش   ـ

ام  خدا جانم از ناشكري. هيچ مقتضايي باالتر از اقتضا و خواست تو نيست
دانم كه خواست اكبر و خواست خودت اين بوده، بعد از اين به              مي. بگذر

  ....ام به رضاي تو راضي. آن تن خواهم داد
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. كـرد  زده طلـب مغفـرت مـي       ت رو صورت گرفته بـود و وحـشت        دس

صداي جيرجير لوالي در كه قطـع       . صورت و انگشتانش خيس اشك بود     
. نـور سـرگردان درون خانـه رفتـه بـود          . اتاق را پاييـد   و  شد، قرار گرفت    

شـهناز  . باز بود   كامل بهارخوابها سرجاي خود بودند، آويخته و در         پرده
  .خدا را شكر كرد

  .ام به رضاي تو ي راضـ
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  دومفصل 

ها و حياط خانه   تنبور و آواز كردي فضاي اتاق     ، ضرب ،صداي ني شاد  
هـاي پـرچين     را آكنده بود و دختركان در ميان دود خاكستري با لبـاس           

از سـقف و ديوارهـا      . چرخيدند كوبيدند و مي   رنگارنگ دورادور اتاق پا مي    
هاي رنگـي روشـن      ط را چراغ  هاي رنگي آويخته بودند و فضاي حيا       ريسه

  .كرده بود
مادر دست عـروس را گرفـت و مرضـيه پاكـشان و پيچيـده در تـور                  

شـهناز را كـه     . نيم نگاهي به اطـراف انـداخت      .  اتاق آمد   درِ عروسي، جلوِ 
ديد، نگاه دزديد تا قطره اشكي كه تخم چشمش را سوزانده بود، از ديـد               

ها با شـوق بـراي       د و بچه  قل پاشي كسي كل كشيد و نُ    . همه پنهان بماند  
  .جمع كردن سكه و نقل از زير دست و پا اين سو و آن سو

اي و شـيري     هاي درشـت قهـوه     شهناز با لباس بلند و پرچين كه گل       
  .مهين صدا زد. داشت پشت سر عروس كشيده شد

  رويم؟  دنبال ماشين عروس ميـ
شـد،   سر تكان داد و دامن لباس عروس را كه رو زمين كـشيده مـي              

دنبال او كه دسـت در دسـت دامـاد، بـه طـرف در حيـاط                  لند كرد و به   ب
  . مرضيه گذاشتةدست رو شان. رفت، راه افتاد مي

  .اهللا خوشبخت شوي خواهر كوچولو شاء  انـ
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برگـشت و   .  قلـبش را فـشرد     ،ته دل مرضيه لرزيد و بغـضي گلـوگير        

غم غربتي كه داشـت، در       .انداخت و زار گريست   دست دور گردن شهناز     
گرفتنـد، بـاور نكردنـي       هماناني كه عروسي او را جشن مي      يميان جمع م  

  .شهناز بيني باال كشيد و خود را از او جدا كرد. بود
                                        . گريه ندارد كهـ

  .ثر آن دو را نگاه مي كرد، چشم دوختأو به داماد كه حيران و مت
  آورد؟ ري دارد اشكمان را درميگويي، دم آخ  به زنت چيزي  نميـ

به او  .  مرضيه انداخت  ةشوهر خواهرش سر تكان داد و دست دور شان        
ندر و كل چه گفت كه عروسش آرام گرفت و باز دود اسپند بود و عطر كُ      

هــايي كــه عــروس و دامــاد را مــشايعت  همــانيكــشيدن و كــف زدن م
  .كردند و دعا براي باز شدن بخت شهناز و بقيه دخترها مي

  . اهللا اين دفعه نوبت توست، شهناز جان شاء  انـ
  . شهناز ديگر بايد سور عروسي را بدهي هاـ

خـواهي ترشـي     كردنـد كـه نكنـد مـي        و بعضي سر شوخي را باز مي      
ار كند  و شهناز عهد كرده بود بماند و ك       ! روي اي و نمي   بيندازي كه مانده  

ـ    و در خدمت خانواده باشد و  بر حسب           ا اسـتخدامش در    اتفاق از وقتي ب
تر شده و بـه كلـي فكـر ازدواج را از سـر                 مصمم ،ارتش موافقت شده بود   

  .بيرون رانده بود
آنكـه بخواهـد دامـاد را        هر بار كه خواستگاري برايش آمده بـود، بـي         

قصد ازدواج  «: گفته بود هيچ قيد و شرطي      ببيند يا با او صحبت كند، بي      
  ».ندارم

  .ردي او را نصحيت كرده بود كُةجو مادر هر بار نشسته و با ته له
آيد يا   اش خوشت نمي   از خانواده . خب دختركم اشكال داماد را بگو     ـ  

        از شكلش؟ 
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  ».خواهم شوهر كنم، زور كه نيست نمي«. و او سر تكان داده بود

و حاال او شانزده ساله بود و در فاميل، كمتر دختـري بـه ايـن سـن                  
بـه خواسـتگارهاي مرضـيه كـه فكـر          . درسيد و هنوز ازدواج نكرده بو      مي
  .نشست اش مي كرد، عرق سرد بر پيشاني مي

خواهد برود پي بختش و به خاطر مـن سـكوت             نكند اين دختر مي    ـ
  ! ...كرده است

و با همين انديشه با مادر مـشورت كـرده و او سـر خـم كـرده و تـو                     
  .صورت او خيره مانده بود

  ي؟ يعني راستي راستي قصد نداري شوهر كنـ
  .ابرو باال انداخته و مادر رو دست خود زده بود

فردا كه همه رفتند و من سرم را گذاشـتم          . شوي مادر   پشيمان مي  ـ
بـين ايـن    . آن هم فايـده نـدارد     . ماني و پشيماني و حسرت     زمين، تو مي  

  .رو داري شوهر كن، برو و همه خواستگار يكي را انتخاب كن تا بر
من حـاال   . او را شوهر بده   . صحبت كن با مرضيه   . شوم  پشيمان نمي  ـ

  .حاالها بيخ ريش شما هستم
جاي آنكه پاسخ خنده او را بدهد، تلخ گريسته          خنديده بود و مادر به    

  .بود
  .كني  به خاطر ما داري خودت را پاسوز ميـ

الي آنهـا     دست رو موهاي او كشيده بود كه تارهاي خاكـستري البـه           
  .ها را نداشت  گذشتهةگون دويده و ديگر برق شبق

  .شود، نترس دير نمي.  به قول خودتان، هنوز بخت من باز نشدهـ
و در همان چند دقيقه معلوم شده بود كه مرضيه بـه زودي عـروس               

تر باشد و حتي اگر فاميل       خواهد شد، حتي اگر دو سال از شهناز كوچك        
در ظاهر و باطن پچ پچ كنند و سعي داشته باشند كه راز در خانه ماندن          
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هناز را بدانند و هزار عيب روي او بگذارند و يـك كـالغ، چهـل كـالغ                  ش

  .آمد ها هنوز صداي شادي و پايكوبي مي از اتاق. كنند
  .مرضيه كه تو ماشين عروس نشست، شهناز او را بوسيد

  ...الهي خوشبخت...  خداحافظـ
  .اش مانع شد بغض در گلو مانده. نتوانست بقيه حرفش را ادامه بدهد

  .يوسف منتظر است. رويم تو ماشين بيا بـ
 بـا مرضـيه     .قلبش ماالمـال از غـم بـود       . برگرداند به صداي مهين رو   

 ةهنــوز دور.  دوســال بزرگتــر از او بــود،فاصــله ســني چنــداني نداشــت
شان را كامل پشت سر نگذاشته بودند و او چـه زود بـزرگ شـده      كودكي

  .ها  لجبازيهاي كودكانه، لج و بازي... ؟ !بود و چه زودتر عروس
 ةكاري و خـتم مـاجرا بـا گريـ          اي و كتك   هاي پارچه  بازي با عروسك  

  .يكي از آنها و داد و فرياد مادر، تو ذهنش تداعي شد
جـانم را بـه لـبم       ... كنيـد شـماها     بس كنيد، چقدر با هم دعوا مـي        ـ

  .رسانديد
. كـرد  اش، ماشين عروس را بدرقه مي       به مادر نگاه كرد كه نگاه باراني      

  .دويد طرفش و دستش را كشيد.  دوباره او را صدا زدمهين
  . بدو ديگر، ماشين رفتـ

راه مهين و شوهرش باشـد      ممادر را صدا زد و از او اجازه گرفت كه ه          
رفتند طـرف هـيلمن     . و مادر نگاهي گذرا انداخت و سر تكان داد كه برو          

شيري رنگي كه يوسف تو آن نشسته بود و مـردي بـا پوسـتي روشـن و                  
ن درشت كنار او، پشت فرمان نشسته و دست چپش را يله كـرده              چشما

  .نگاه كرد به مهين. بود روي در
   كي است اين؟ـ



  19/  وداع
الغـر بـود و چابـك و جلـوتر از او بـه سـمت هـيلمن         . مهين خنديد 

  .رفت مي
خواست بيايد دنبالمان كه مـا       مي. غريب است .  دوست يوسف است   ـ

نتوانـست يـا    . وان را بپرسـد   خواست اسم مـرد جـ     . را برگرداند، گفتم بيا   
اش را و    به جدا شدن از مرضيه كه بخشي از كودكي و نوجواني          . نخواست

هـايش پـر آب      دوباره چشم . برد، انديشيد  اي از وجود او را با خود مي        تكه
  .مهين نشست رو صندلي عقب و او به سالمي اكتفا كرد. شد

رد و مهـين    تشكر ك . حالش را پرسيد  . يوسف كنار راننده نشسته بود    
  ».برند، دمغ است دارند خواهرش را مي«. سر تكان داد

 كه همه را به سـمت       خرماييالي موهاي صاف     مرد جوان دستي البه   
پيراهن سـفيد يقـه انگليـسي بـه تـن           . عقب سرش شانه زده بود، كشيد     

: گفـت . اش تضاد جالبي با آن داشـت         و شلوار فاستوني خاكستري    داشت
  ».مبارك باشد«

شنلي را كه سر . ينة جلو نگاه مرد را پاييدياز تو آ.  خود آمدشهناز به
  .و دستش را پوشانده بود، روي سر مرتب كرد

  .اهللا عروسي شما باشد شاء ان.  ممنونـ
  . خدا نكندـ

  .مرد گفت و يوسف خنديد
بيست و چهـار سـالت      .  وقتش رسيد كه آستين باال بزني اكبر جان        ـ
د دست به كار شدم و خـودم را تـو ايـن             از من ياد بگير كه چه زو      . است

  .هچل انداختم
بـا ايـن حـرفش همگـي        . يوسف هنوز سرباز بود كه زن گرفتـه بـود         

 صـدايش   آهنـگ خوانـد و     گيلكي مي . خنديدند و مرد جوان زد زير آواز      
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اندك فراموش كرده بـود آنچـه را    پراكند و شهناز اندك نشاط در فضا مي   

  .برد جايي نمي د و راه بهكه غصه خوردن براي آن، بيهوده بو
هاي گل تـزيين شـده بـود،         بيل عروس كه با تور و دسته      وگاه از اتوم  

مرد جوان كه دوست يوسـف، شـوهر مهـين          . افتادند و گاه عقب    جلو مي 
  .خواند بود، هنوز آواز مي

  .سرش را برد بيخ گوش مهين. دانست شهناز هيچ چيز درباره او نمي
   اسم اين آقا چي است؟ـ

 در حـال حاضـر    شـمالي اسـت ولـي       . خلبان است ... اكبر علي. راكبـ  
  .اش تنكابن هستند خانواده. موريتش تو پايگاه كرمانشاه استأم

هـا را و     بيـل وهـاي روشـن اتوم      زد و شـهناز چـراغ      مهين حـرف مـي    
پاييد تا نگاهش با نگاه مرد، تالقـي   هاي چراغ برق خيابان را مي  روشنايي

بـه خانـه كـه      . گريخـت  ترسيد و از آن مي      مي هميشه از اين اتفاق   . نكند
  .رسيدند، پياده شد

  .گردم مي ن بر چند دقيقه صبر كنيد، اآلـ
زير پايش يك موز نصفه خـورده       . دويد سمت خانه كه در آن باز بود       

سيني . دانست كه تا صبح بايد بيدار باشند و جمع كنند          مي. شده له شد  
 زبـان و كـاك      مختلـف مثـل    هـاي  كنار آن از شـيريني    . ميوه را برداشت  

سيني را داد به مهين و اشاره كرده        . مخصوص كرمانشاه چيد و راه افتاد     
  .به اكبر آقا

  ! چرا ايشان تو عروسي نيامدند؟ـ
  .اكبر نگاه كرد و تشكر

  . دست شما درد نكندـ
. تـان يشـيريني و ميـوه آوردم برا      .  زحمت كشيديد تشريف آورديـد     ـ

  .قابل ندارد
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لباس عوض كـرد و     . به خانه كه برگشت   . ب ايستاد شهناز گفت و عق   

هـا و    ها و تميـز كـردن اتـاق        با خواهرهايش ايستاد به جمع كردن ظرف      
حوصله بود و از رفتن مرضـيه و ديـدن جـاي خـالي او رنـج                  مادر كه بي  

  .شست ريخت و ظرف مي كشيد، اشك مي مي
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  سومفصل 

ز تـو كمـد، آلبـوم       هايش را كه آويزان كرد روي طناب رخت، ا          لباس
  . ها را درآورد عكس پرنده

. نــد عكــس رنگــي جديــد از دوســتانش در بهــداري گرفتــه بــود چ
كند، از تو مجالت      ها را جمع مي      عكس پرنده  مجموعةدانستند شهناز     مي

ديدند يـا اطالعـاتي    اي مي   و حتي پوسترهاي ديواري، هرجا تصوير پرنده      
چـسب زد پـشت تـصاوير و     .آوردنـد  آوردنـد، بـراي او مـي      دسـت مـي     به

اطالعات مربوط به هر عكس را زير آن نوشت و .  آنها را چسباند يكي يكي
مهـين  . به صداي خوش آمدگويي مادر از پشت پنجره، حيـاط را پاييـد             

  . در اتاق با او روبوسي كردجلوِ. بود
  .ـ خوش آمدي

  .مهين سرتكان داد
  .كني ـ دوباره داري كفتر بازي مي

  .ها اشاره كرد و هر دو خنديدند به تصوير پرنده
  .ـ حاضر شو برويم خانة ما

  .شهناز خميازه كشيد
  .ام ام و لباس شسته از صبح يكسره خانه تميز كرده. ام ـ خسته
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پوشـيد،    بـرد و در بيمارسـتان مـي         هايي را كه اول هر هفته مي        لباس
شنبه شست تا     همه را پوشيده بود و بايد آنها را مي        . آورد  ها مي   پنجشنبه

  .صبح با خود ببرد
هـاي روي طنـاب    شهناز لباس. مهين دوباره اصرار كرد تا حاضر شود 

  .رخت را نشان او داد
  با چي بايد بيايم؟. ام هام را شسته بيني كه همه لباس ـ مي

تنـد از   . نم باران بر شيشه فرو چكيد     . از شيشة پنجره بيرون را پاييد     
و رو طناب رختي كه به ديوار پاگرد        ها را آورد      باسل. در اتاق بيرون رفت   

  . طبقه باال آويخته بودند، پهن كرد
  خواهي بروي؟ تازه تو اين باران كجا ميـ 

  .اخم مهين را كه ديد، خنديد
همين طور كه كسي را دعوت      . دادي   اطالع مي  زودترـ در ضمن بايد     

  .كنند نمي
  .مهين شوخ و سرخوش داد كشيد
. تو را خدا بگوييد اذيت نكند     . شوم  يـ مادر، من حريف دختر شما نم      

  .هايم منتظرند ميهمان
اصرار مكرر مهين را كه ديـد، دسـت         . مادر آمد تو و جريان را پرسيد      

  .شهناز را گرفت
  .دل دوستت را نشكن. ب برو مادرخـ 

دانـست كـه      خنديد و مي    شهناز زيرچشمي مهين را پاييد كه ريز مي       
 حرف مادرش چيزي نخواهـد      روي ،برگ برنده را در دست دارد و شهناز       

اش نبرده بود، يكـي    هاي مرضيه كه هنوز به خانه       شهناز بين لباس  . گفت
  . پيراهن سبز جنگلي، بلند و آزاد. را انتخاب كرد و پوشيد
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هاي حرير و كلوش لباس را نگاه كرد و به ياد مرضيه، دلتنگي  آستين

  .به جانش رخنه كرد
كـرد و البـد بـه مرضـيه      تماشـا مـي  صـدا او را      را پاييد كـه بـي      مادر

  .انديشيد مي
. سركوچه آرياي سفيد رنگ پارك شده بود      . مادر را بوسيد و راه افتاد     

  »آنجا را ببين«: شهناز شالش را دور گردن پيچيد
اش   لبخند محوي تـو چهـره     . مهين به عمد نگاه كرد به چهرة شهناز       

  .بود
  .مهين نگاه كرد و سر فرو افكند. شهناز گفت

  .رساند ايشان ما را مي. بخوه چ. اكبر آقاست. رهـ آ
  كند، اين وقت غروب؟ ـ راستي اينجا چه مي

گفت كه بهتر است با اكبر آقـا نرونـد و           . از ذهنش گذشت و نپرسيد    
  .مهين دستش را كشيد. تاكسي سوار شوند

  ...بيا. رود رساند و خودش مي ما را مي. ـ مرد خوبي است
بـاز  احوالپرسي كرد و در عقب ماشين را  . آمدبيل بيرون   واكبر از اتوم  

  .كرد
  .ـ بفرماييد

  .تندسنش
منظـورش  . اكبـر از عـروس و دامـاد پرسـيد         . گفت  كسي چيزي نمي  

  .مرضيه و شوهرش بود و شهناز زير لبي تشكر كرد
  .شهناز به پهلوي مهين سقلمه زد. دور شهر چرخيدند

  رويم؟ ـ مگر خانة تو ميهماني نيست؟ چرا نمي
چادرش را رو سر مرتب كرد و سر را قدري جلـو            .  سرتكان داد  مهين

  .اكبر آقا برو دنبال يوسف: پچ كرد و بلندتر گفت پچ. برد
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  .تك سرفه زد و گلو صاف كرد. اكبر راند سمت پايگاه

  ...ـ راستش
خواست چيـزي   . مهين دست شهناز را گرفت و اكبر دوباره آه كشيد         

  .بگويد كه ناتمام ماند
  ... خواستم ببينم شمامن... ـ من

  .مهين خنديد و شهناز پرسنده او و اكبر را كاويد
  .اينكه خجالت ندارد. ـ اكبر آقا حرفتان را بزنيد

زن من  «: مقدمه  حاشيه و بي    مهين گفت و اكبر خواستگاري كرد، بي      
  »شويد؟ مي

  » مراقب باشيد اكبر آقا«. مهين لب گزيد. برگشت عقب را نگاه كرد
اجـازه بدهيـد مـن پيـاده شـوم،          «: ت دستگيره م س دشهناز دست بر  

    ».كنم خواهش مي
هـايش از شـرم سـرخ شـده بـود، دسـت بـرد طـرف                اكبر كـه گونـه    

اين سو و  آن سوي خيابان را كاويد و شـهناز كـه از خـشم                 . گيجگاهش
خواهـد    دوبـاره گفـت كـه مـي       . داد  كشيد و سرتكان مي     تندتند نفس مي  

  .پيچيد تو خيابان اصليپياده شود و اكبر با كالفگي 
خـرم و بعـد       ـ اگـر داروخانـه پيـدا كنـيم، مـن قـرص سـردرد مـي                

  .رسانمتان مي
توانـست پيگيـر      چنان سريع و آشكار بود كه اكبر نمي        برخورد شهناز 

هـوا تاريـك    . شهناز با غيظ نگاه مهـين كـرد       . شود و از او جواب بخواهد     
 آن بـود ديـده   شده بود اما نگاه غضب آلودش و بـرق خـشمي را كـه در       

  .شد مي
  .ات؟ دستت درد نكند همانيي اين بود مـ
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من جسارت نكردم   « پر تهديد و خشم را اكبر هم شنيد          ةو اين جمل  

هـاي روشـن داروخانـه را كـه            چراغ ».قصد نداشتم ناراحتتان كنم   . خانم
  .بغض كرده بود.  شهناز غر زد.بيل را پارك كرد و رفت پايينوديد، اتوم

اي اسـت كـه      ني من قصد ازدواج ندارم اين چطور لقمه       دا  تو كه مي   ـ
  براي من گرفتي؟ 

  .مهين سر تكان داد
بيني از شب عروسي مرضيه        اين آقا كه مي    ؟چه كنم . كرد  اصرار مي  ـ
كـرده و    تحصيل. دوستي و مرام تو خوشش آمده، خلبان است        همانياز م 

  خواهي بماني زن كي بشوي؟ هان؟ مي. درست و حسابي است
از دست تو   ... واي«دندان بر لب گذاشت     . ي تو سر شهناز پيچيد    درد

  ».شوم دارم ديوانه مي
اكبـر از داروخانـه، قـرص       . دست برد طرف سرش و بيـرون را پاييـد         

 خدا  ةبند«مهين سر تكان داد     .  در يكي در آورد و خورد      جلوِ. خريده بود 
ا بـا   ديشب كه جريان خواسـتگاري تـو ر       ! از شدت نگراني سر درد گرفته     

ـ                  خـوبي   ةيوسف در ميان گذاشت، او بهش گفـت كـه تـو بـا ازدواج ميان
 ة بـشنود، سـر درد گرفتـه بنـد         دببين از اضطراب اينكه جـواب ر      . نداري
  ».خدا

  .شهناز غر زد
  .مان  بگو مرا پياده كند دم در خانهـ

 من كـه    ». نخواستي بگو نه   .حاال خواستگاري كرده  «. مهين اخم كرد  
اكبـر كـه آمـد، سـكوت در         . وري جواب رد بـدهم    توانستم همين ط   نمي

  . در خانه پياده شدند، صدا از كسي درنيامدگرفت و تا وقتي جلوِ
  

شهناز پارچ دوغ را آورد و نشـست        . يوسف كه آمد، سفره را انداختند     
بـه صـداي در آقاجـان       . روي پلو قدري خورش كدو ريخـت      . كنار مهين 
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. ف يك آقايي با شما كـار دارد       آقا يوس «از تو حياط صدا زد      . رفت بيرون 

  ».اسمش اكبر آقا است
  .سر تكان داد. هايش گل انداخت شهناز به مهين نگاه كرد و گونه

  .شوي  تو درست نميـ
  .مهين خنديد

  .البد از يوسف شنيده.  به خدا من بهش نگفتم كه اينجاييمـ
يوسـف رفـت و     . زود برگـرد  . شـود  مادر اشاره كرد كه غذا سـرد مـي        

شهناز برايش غذا و بعـد هـم        . سفره جمع شده بود   . عد برگشت ساعتي ب 
چاي آورد و يوسف سر به زير و با صدايي آرام شام خورد و بعد رو كـرد                  

  .به آقاي شاطرآبادي و همسرش
بـا جنگنـده پـرواز    .  راستش اين دوست مـن، اسـتاد خلبـان اسـت        ـ
دواج خواهـد از   مـي . جـوان اسـت   .  آبرومند و خوبي دارد    ةخانواد. كند مي

  .پذيرد كند، ولي شهناز خانم ايشان را نمي
  .نگاه آقاجان از مادر به شهناز چرخيد

   مگر كسي خواستگاري كرده؟ـ
مادر دست رو دامـن     . شهناز حرفي به ميان نياورده بود، با هيچ كس        

نگـاه تنـدي بـه      . هاي درشت زرد و سرخ داشـت، كـشيد          اش كه گل    آبي
  . شهناز انداخت

  اي، دختر؟  نداده كي هست؟ چرا خبرـ
  .او با غيظ به يوسف نگاه كرد

... خـواهم ازدواج   نمـي ... دانيد مـن   آقا يوسف، شما كه مي    ... هركس ـ
     .مادر زد رو زانوش

  .زني؟ بگذار بيايد ببينيم شايد قسمت شد  چرا لگد به بختت ميـ
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خواهد، كالفگي اكبـر وقتـي از او خواسـتگاري كـرد و              گفت كه نمي  

به مهين گفتـه    . رد امانش نداد، پيش چشمش جان گرفت      بالفاصله سرد 
 گمـان   ».به آقاي شـيرودي بگـو حـاال حاالهـا قـصد ازدواج نـدارم              «بود  
 قنـدي كـه   ةآقاجان چايش را بـا حبـ      . كرد همه چيز تمام شده است      مي

  .گوشه لپش بود، سر كشيد
زنيم، شايد خوب باشد و اين دختر        حرف مي .  بگو بيايد يوسف جان    ـ

  .اضي كند كه برود پي زندگيشما را ر
ام تـا جـان دارم كـار كـنم و در          عهد كرده .  زندگي من همين است    ـ

  .خدمت شما باشم
اكبر كه آمد، از شغلش گفت و       . خواست بگويد كه زبان به كام گرفت      

گفـت كـه از كـودكي كـار كـرده،           . اش  از حقوق و مزايايش و از خـانواده       
گفـت كـه   .  كارهـاي ديگـر  كشاورزي، آبياري، تدريس خصوصي و خيلي 

 تحصيل در دبيرستان با خواهرش به تهران آمده و اتاق اجاره            ةبراي ادام 
. كرده و هميشه روي پاي خودش بوده است و حاال هم همـه چيـز دارد               

. تواند بهترين زندگي را براي عروس تهيه كند        مي. نياز به جهيزيه نيست   
حظـه لحظـه يـخ      شـنيد و ل    زد و شهناز پـشت در اتـاق مـي          او حرف مي  

 ةرسـيد كـه نيمـ      شد و از گرماي حضور اكبر به باور مي         وجودش آب مي  
آن شب اكبـر بـا او هـم    . نارنجش را يافته و بايد برود پي بخت و اقبالش  

صحبت كرد و دانست آنچه او را در خانه نگـه داشـته، حـس مـسئوليت                 
  .خنديد، از ته دل. نسبت به خانواده است

حتـي الزم  . ست داري كمك كنـي، باشـد     دو.  تو كه مثل خود مني     ـ
تـواني بـه خـانواده        هر قدر كه مـي    . نيست به من بگويي يا اجازه بگيري      

من هم راضي خواهم بود و      . هر چه بيشتر، بهتر    .خودت و من كمك كن    
اگر قسمت شـد و زن مـن شـدي، بـراي كارهـاي ديگـر               . هم خداي من  
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 مـرا هـم     ةازقدر مهم اسـت كـه حتـي اجـ          مشورت كن، اما اين مورد آن     

  .خواهد نمي
  .نگاه كرد به صورت شهناز

   باز هم حرفي هست؟ـ
سـر فروافكنـد و وقـت خواسـت كـه         . اي نداشـت   و شهناز ديگر بهانه   

ردهـا   سيبيل سـياه كـه او را بـه كُ          ةاكبر دستي به گوش   . بيشتر بينديشد 
بهانـه نيـاور روز عقـد را        «. كرد تا به مـردان تنكـابن، كـشيد         تر مي  شبيه

  ».من خيلي عجله دارم. نتعيين ك
آن شب وقتي خواسـتگاران رفتنـد، مـادر كنـار           . خنديد و شهناز هم   

اكبر به شـهناز گفتـه      . اش نيستند   شهناز نشست، فقط حيف كه خانواده     
بــود كــه از كــودكي روي پــاي خــودش بــوده و هــر چــه را او بپــسندد، 

  .اش خواهند پسنديد خانواده
اينكه چقدر از مهين دلخور بود،      او به روزهاي قبل مي انديشيد و به         

 ازدواج او شود و حاال قدر دوستي او را          ةخواست واسط  به خاطر اينكه مي   
كسي را به او معرفي كرده بود كه رهاتر از هـر قيـد و بنـدي        . دانست مي
راستي اكبر  . ها را ورق زد     آلبوم پرنده . به زندگي انديشيد و به عشق     . بود

 پاك است و عاشق آسمان، اما شبيه هيچ شبيه كدام يك از اينهاست؟ او
  ...مردي شبيه خودش. او فقط شبيه خودش است. كس نيست
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  چهارمفصل 

.  پنجره، تا آمدن شهناز را ببينـد        اجاق را كم كرد و ايستاد جلوِ       ةشعل
هايي كه  به تمام سال. بوي خورش فسنجان توي فضاي خانه پيچيده بود

با خـواهرش محتـرم و گـاه بـا رقيـه در             اش تك و تنها و گاه         از نوجواني 
 آنها اين بود كه ةحاصل هم. اي زندگي كرده بود، انديشيد هاي اجاره اتاق

غذا درست كردن، فكر كردن و دوست داشـتن         . زندگي را ياد گرفته بود    
 ةكسي را كه او را از تنهايي در آورد و او شهناز را دوست داشت، بـا همـ             

تندتنـد  . كرد آمد، او غذا در ست مي       مي روزهايي كه شهناز ديرتر   . وجود
شـست تـا      مانده بود، مي   ظرفشوييكرد و ظرفي اگر تو       خانه را جمع مي   

نگاهش از شادي بدرخشد . آيد، حضور او را حس كند وقتي همسرش مي
. تو لنگه نداري اكبـر    «ها را هم بگذارد و به عادت هميشه بگويد            و چشم 
تـرين زن     من با تو خوشبخت   . ه است اي و خدا تو را به من بخشيد         يكدانه
   ».دنيايم

خواست در خدمت خانـه و        شنيد، بيشتر دلش مي    ها را كه مي     همين
هايي كـه از      در ماه .  دنياي اوست  ةاش باشد و در كنار زني كه هم         زندگي
گذشت، نگذاشته بود زنش كمترين رنجي متحمل شود،         شان مي   عروسي

ا به او و چند خلبان جنگنده ديگر        مأموريت غرب ر  . رفت اما حاال بايد مي   
  .داده بودند
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تر از آن بود كه درك دوري و مصيبت فراق را داشـته               شهناز كم سن  

تازه شانزده سالگي را پـشت سـر گذاشـته و بـه شـدت بـه كـار و             . باشد
  .زندگي همسرش وابسته بود

سالم زير لبي گفـت     . از خم كوچه پيچيد، براي اكبر دست تكان داد        
در را به رويش گشود     . مان پشت پنجره جواب سالمش را داد      و اكبر از ه   

هـا را هـم گذاشـت و بـو           پلـك . و شهناز سنگين و خسته وارد اتاق شـد        
  »!...به چه بوهاي خوبي به«كشيد 

هـاي آخـر      شـهناز مـاه   . اكبر خسته نباشي گفت و برايش چايي آورد       
   .كرد مياش  گذراند و حسابي سنگين شده بود و كار خسته بارداري را مي

  . دور بزنيم، خستگي در كن كه عصر برويم بازارـ
 مأموريت و اينكه بايد با محترم موضوعخواست او را ببرد بيرون و  مي

. بعد از ظهر راه افتادند طرف بازار      . كم برايش بگويد   به خانه او برود را كم     
 او را   يـدة  تك ةزد و هـر وقـت قيافـ         اكبر دست در دست شهناز قـدم مـي        

  .فشرد تر مي  دستش را محكمديد، مي
راه بيـا از صـبح تـا غـروب تـو اداره             . روي برايت خوب اسـت       پياده ـ

  .آيد تنبل خانم اي، يك كم راه بروي حالت جا مي نشسته
ردي و دستار بر سر ديد، دستش را آرام و شهناز دو مرد را با شلوار كُ

  .كشيد
. ارنـد مردمش تعـصبات خاصـي د     .  اكبر كرمانشاه شهر سنتي است     ـ

  .كشم خجالت مي. دست مرا نگير
  .خنديد

   مگر به من نامحرمي؟ بگو ببينم چرا بايد دستت را نگيرم؟ـ
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رد نگاه كرد كه آن سوي خيابـان و چنـد           و شهناز دوباره به مردان كُ     
رفتند و حتـي قـدم زدن بـا زن را عيـب               قدم جلوتر از زنان خود راه مي      

  . اشتاكبر اين عقايد را قبول ند. دانستند مي
 و از   حمايت او را حس كنـد     .  زن دوست دارد كه با مردش راه برود        ـ

چرا بايـد مـرد و زن تـو خيابـان دور از هـم راه                . اين همراهي لذت ببرد   
  اي دارد؟ بروند؟ چه معني

اكبر نگاه  . اي را پسنديد    شهناز از پشت ويترين، پيراهن چيندار قهوه      
  .كرد
  .برويم بپوش.  خيلي قشنگ استـ

  .سه تاي ديگر هم به اصرار اكبر خريد.  به تنش برازنده بودپوشيد
  . خيلي لباس دارم اكبر جانـ
  .بايد تنوع داشته باشد.  نهـ

هاي سـرخ سـر در        برگشتني رفت تو چلوكبابي كه رقص نور و ريسه        
  .آن، محيط اطراف را  روشن كرده بود

  .خوريم  برويم خانه، يك چيزي ميـ
  . را پر آب كرد و سركشيدشهناز گفت و اكبر ليوانش

ات كردم كه چلوكباب بهت مـزه           خسته. روي كرديم   اين همه پياده  ـ  
   .    بده

  .كه پيشم باشي، كافي است همين.  دستت درد نكندـ
كـرد،    به وابستگي شهناز به خودش كه فكـر مـي         . اكبر سر فرو افكند   

ــي  ــنش برم ــفت ذه ــه. آش ــايي و    او هدي ــود، در اوج تنه ــماني ب اي آس
اش در كرمانـشاه، امـا بـا آشـوبي كـه ضـدانقالب در غـرب راه             سيكـ   بي

شدند تا كشور را از اين بلـوا و تـنش            انداخته، بايد همه نيروها بسيج مي     
توانند بنشينند و بـه      خلبانان جنگنده و نيروهاي ديگر نمي     . نجات دهند 
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اگـر قـرار   . هـا را تماشـا كننـد    توبره كشيدن خاك وطن به دست اجنبي     

. همين حاال وقت آن است، نـه يـك وقـت ديگـر            .  كاري كند  است كسي 
شـود، و گرنـه دشـمن        كشور ما از دشمن داخلي بـه ذلـت كـشيده مـي            

دشمن داخلـي  . خارجي كه تكليفش روشن است و موضع مشخصي دارد 
      .شود حساب كرد كه از كدام ناحيه و چه وقت ضربه خواهد زد را نمي
؟ تو هيچ وقت از كار و محيط        ها چيست    اكبر منظورت از اين حرف     ـ

  ! ....زدي كار براي من حرف نمي
هايي را كه در طول ايـن چنـد روز           همه حرف . حواسش را جمع كرد   

نفـس  . آماده كرده بود تا براي شهناز بگويد و او را آماده كند، گفته بـود              
گفـت و خـودش را خـالص         حاال بايد جمله آخـر  را مـي        . راحتي كشيد 

م اين است كـه اگـر چـه تـو در شـرايط مناسـبي                منظور: گفت. كرد مي
خـواهم بـراي     ولي ازت مـي   . نيستي و من بايد هر لحظه در كنارت باشم        

بايـد مـدتي در     . من مأموريت دارم عزيـز دلـم      . مدتي بروي خانه محترم   
  .له بخوابديغرب باشم تا غا

  .هاي روشن خانه نگاه كرد به چراغ. سر كوچه بودند. شهناز ايستاد
خـواهي مـرا    اي؟ مي  همان دعوت كردهيي همين است كه م پس برا  ـ

بفرستي تهران كه جانت را بگيري كف دستت و بروي ميان يـك مـشت          
. اند تا اين انقالب و ايـران را نـابود كننـد            شورشي كه شمشير از رو بسته     

  ! ...اي اگر بفهمند چه هدفي داريد به شماها رحم مي كنند؟ فكر كرده
 اين كه باليي سر دلدارش بيايـد، اشـك          ةز انديش گفت و ا   اينها را مي  

  .به چشمش نشست
خواهد اين ماه آخـر را       دلم نمي . من تاب دوري تو را ندارم     . نه اكبر  ـ

خـواهم بـه فكـر مـن      به من رحم كن، نه، نمي     . با انتظار كشنده سر كنم    
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خواهد وقتي چشم به دنيا       رحم كن كه دلش مي    ات    بيچاره ةبه بچ . باشي

  .تو را ببيندباز كرد، 
  .اكبر قهقهه زد

روم تو قبـر كـه،        نمي.  تو كه دستي دستي ما را كشتي دختر خوب         ـ
  .روم مأموريت دارم مي

خبري و ترس از اتفاقي كه هنـوز         گفت كه هيچ فرقي ندارد و رنج بي       
  .تر از هر چيز است و اكبر در خانه را باز كرد رخ نداده، سخت

دانقالب هم با هيچ كس شوخي      ض.  جنگ است  ، گفتم كه بايد بروم    ـ
 1تو هم مثل يك دختر خوب و سر به راه با خواهرم و علـي اصـغر                . ندارد
آن وقـت بـه     . چون اينجا را ممكن است شناسايي كننـد       . روي تهران   مي

  .رسانند جاي من، تو را به شهادت مي
سـاكش را   . شهناز راضي نبود، اما روز بعـد مرخـصي زايمـان گرفـت            

اصغر كه براي بردن او آمده بودنـد، بـه           ه محترم و علي   آماده كرد تا همرا   
 نگاه كرد بـه دامـادش كـه       .مادر ايستاده بود تو چارچوب در     . تهران برود 

 . رزمةيلي بود، آماد
گذاشتي پـيش خودمـان      كاش مي .  اولش است  ة اكبر آقا، شهناز بچ    ـ

   .بماند كه خوب ازش مواظبت كنيم
 را به نـشنيدن زد و در اتـاق را   اكبر نگاه شهناز كرد كه شنيد و خود   

هـر چـه    : گفته بـود  . ها و ساك لباس نوزاد را برداشت        ساك لباس . بست
شايد سفر قدري طوالني شـد و شـهناز مثـل هميـشه             . الزم داري بردار  

  .گوش به فرمان و مطيع عمل كرده بود
  ودش ــخ. نگران شهناز نباشيد. شود مادر جان  خواهرم مواظب ميـ

                                                 
 شيرودي هستند كه صميميتي خاص با ايشان شهيد محترم و علي اصغر شيرودي خواهر و برادر -1  

   .داشتند
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  مگر نه؟... ماشاءاهللاست عاقل . ار كندك هداند چ مي

شهناز صورت او را كاويد و      . زير چشمي نگاه همسرش كرد و خنديد      
  .اش را جمع كرد بيني
  .شود دلم بيشتر برايت تنگ مي.  شوخي نكن اكبرـ

اصغر كه خنديدند، مادر هم اشك چشمش را با گوشـه            محترم و علي  
  . ا به خدا سپردد و همگي ريچادر پاك كرد و شهناز را بوس

هاي كودكي    ها و بازي     كودكي ةهم. محترم سرتاپاي اكبر را نگاه كرد     
ها، آقا معلم شدن اكبـر و نـشاكاري در شـاليزار پـيش                دنبال هم دويدن  

  .رفت جلو و سر روي سينه اكبر گذاشت. چشمش تداعي شد
  . مواظب خودت باش داداش جانـ

  .تر كرد  محكماش را گره روسري. اكبر دست رو سر او كشيد
  .شود هرچه خدا بخواهد، همان مي.  نگران من نباشيدـ

  .آنها را راهي كرد و به پايگاه برگشت
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  پنجمفصل 

فرمانده پايگاه خبر فعاليت ضدانقالب در كرند غرب را براي خلباناني           
دست رو نقشه گذاشت و اشاره كرد       . داد   انجام مأموريت بودند،     ةكه آماد 

  .ي كشوربه مناطق غرب
 يكـي از    »گهـواره « .آباد و قصرشيرين اسـت      اين منطقه، بين اسالم    ـ

هاي انجام شـده و اطالعـاتي كـه بـه             شناسايي براساس. توابع كرند است  
ترين مراكز فعاليت ضـدانقالب اسـت    اين منطقه از مهم دست ما رسيده،    

   .كنند كه در آن اسلحه و مهمات زيادي نگهداري مي
و يك بالگرد نجات    كبرا  مليات سه فروند بالگرد     گفت كه براي اين ع    

ستوان احمد كشوري را بـه عنـوان رهبـر          «. به سمت غرب خواهند رفت    
كـنم     آتش و ستوانيار شيرودي و ستوان سـهيليان را انتخـاب مـي             گروه

   ».گرديد مطمئنم كه با دست پر و رو سفيد بر مي. براي اين عمليات
ها طرح را دوباره بررسي كردند  لبانها و كمك خ تو اتاق عمليات، خلبان

  .و دقايقي بعد به پرواز درآمدند
 گهـواره، احمـد     ةدر منطقـ  . ها را پشت سر گذاشـتند       ها و صخره    كوه

  .كرد، سنگ بود و صخره تا چشم كار ميپايين را پاييد كه 
 بـه مـا     شيارهاها و      صخره زيرممكن است از    . ها مواظب باشيد     بچه ـ

 .شليك كنند
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 عقـب نشـسته بـود و پـايين را زيـر نظـر               اتاقكاو در   . ديد اكبر خن 

  .داشت
دو تا چشم داشتم، هفت تـا هـشت تـاي ديگـر              احمد جان من كه      ـ

  .قرض كردم، گوشم هم خيلي تيز است
هـا   هـا و كـوه   الي صـخره  . سراسر منطقه را گشت   .  چند دور زد   1اسد

  .اي نبود هيچ جنبنده
  .دهانگار اشتباه ش.  اينجا كه خبري نيستـ

  .دوباره سرخم كرد و بيرون را پاييد
  . آخ سوختمـ

.  كه از منطقـه دور شـود        كرد يسع. به صداي اكبر، قلبش تير كشيد     
ديد مناسبي بر اكبر كه عقب نشسته بود، نداشـت امـا هـراس از دسـت                 

گلوله از كجا و چطـور شـليك شـده؟ از           . دادن او ذهنش را پر كرده بود      
  .ذهنش گذشت

  .صداي احمد تو راديو پيچيد. الش را پرسيداو را صدا زد و ح
   اكبر جان چي شد؟ـ

  . پيچيداتاقك اكبر تو ةسهيليان هم همين را پرسيد و صداي خند
يه گلوله خـورد بـاالي سـرم و افتـاد تـو             . ناراحت نباشيد ...  هيچي -
  .سوزاند دارد تنم را مي. خيلي داغ است. لباسم

ه سمت چپ را سوراخ كرده      اي شيش   گلوله. اسد سر به عقب برگرداند    
نگاه كه كرد جاي سوراخ درست مـوازي سـر اكبـر            . اتاقك بود تو    آمدهو  
  .بود

  . خوب شد به سرت نخوردهـ

                                                 
.اسد آمندخت  -1  
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احمد دوباره حال اكبر را پرسيد و او گفت كـه خـوب اسـت و جـاي           

  .نگراني نيست
 پنهـان هـا      پس مشخص شد كـه ايـن جانورهـا الي تختـه سـنگ              ـ
از اين باال چيـزي     . تر منطقه را بررسي كند      پاييناند، يكي بايد برود       شده

  .پيدا نيست
  .روم  من ميـ

 ةاكبر دكم. صداي حميدرضا كه در بالگرد عقبي بود، تو راديو پيچيد         
  .راديو را فشرد

  . من رفتمـ
  .صداي احمد بلند شد. به اسد اشاره كرد كه شيرجه برود

بعـد  . تن را بدهم  حداقل صبر كن اجازه رف    . ام   ناسالمتي من فرمانده   ـ
  .برو

. زد  خنديد و حرف مي     مي.  او و سهيليان پيچيد    اتاقكصداي اكبر تو    
  .خنديد چه زيبا مي

  ! دهيد؟ اجازه مي!  ببخشيد احمد آقاـ
هـا را نگـاه      الي سـنگ  .  را خوانـد و شـيرجه زد       »...و جعلنا « ةاسد آي 

 جلـو   ها كـه از    شيرجه دوم را كه زدند، شليك گلوله      . خبري نبود . كردند
  .گذشت، به سمت بالگردها شروع شد آنها مي

. درپي به سمت بالگرد شليك شـد       ها پي  شيرجه سوم را زدند و گلوله     
  .دكمه راديو را فشرد. اكبر چند مرد مسلح را تو شكاف صخره ديد

  .  احمد ديدمشان، الي آن شكاف روبه روييـ
يان مـن و سـهيل    . شما عمليات را شروع كـن     . بينم   من چيزي نمي   ـ 

  .هواي شما را داريم
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هـا و     با شيرجه بعدي، راكت   . تر برود   اكبر به اسد اشاره كرد كه پايين      

ها را به سمت شكاف صخره شليك كردنـد، بـا صـداي انفجارهـاي            گلوله
 زيـادي از الي    ةها و پرتاب آنها به هر طرف، عـد          درپي و ريزش سنگ    پي

  .اكبر خنديد.  بيرون زدندها صخره
  .شكاف را داشته باش.  بيرون احمد، ريختندـ

  .دويدند زده و گيج از موج انفجار، اين سو و آن سو مي مردان وحشت
 دود  ،انفجـار .  شليك كرد  ها  بين صخره اكبر دو راكت به طرف شكاف       

كـوه  . خاسـت  دود و آتش بـه هـوا برمـي        .  منطقه را پر كرد    همةو آتش،   
ـ . شـد  ها به هوا پرتاب مي     منفجر شده بود و سنگ     ي از تـو شـكاف      مردان

احمد بـا رگبـار     . ها آن سوتر بيرون زده و پا به فرار گذاشته بودند           صخره
انبـار  . اكبر گـشت بعـدي را زد      . كرد بالگردش به آنها شليك مي    مسلسل  

با شليك دو راكت ديگـر، آن       . در دل كوه پيدا كرده بود     را  مهمات اشرار   
پيچيد و  ضا ميصداهاي كوچك و بزرگ انفجار در ف . ندرا هم منفجر كرد   

هـا    را كه براي فرار و پنهان شدن به طرف تختـه سـنگ             مزدورانيهرجا  
تـا غـروب كـه      . كردنـد  به سـمت آنهـا شـليك مـي        ديدند    ميند،  فتر مي

  . و پاكسازي شده بود گهواره از وجود منافقين تخليههمةبرگردند، 
 همان طور كه جلـو را  ، زد ياحمد كه دستور بازگشت داد، اسد چرخ      

  .ييد، از اكبر حالش را پرسيد و گفت خوب استپا مي
  .رسم، نه خودت راپ ي حال گلوله را مـ

  .خنديد
  .كنم چون احساسش نمي.  فكر كنم غيب شدهـ

 و سعي داشت بر خود      هدگفت، اما سوختگي پوست آزارش مي د       مي
  .مسلط باشد

  .اسد خنديد
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  . يادگاري خوبيهـ

 صـورتش از درد     .اكبر به جاي سوختگي روي گردنش دست كـشيد        
  .جمع شد

شود، جمع كنم    هايي را كه به طرفم شليك مي       اگر قرار باشد گلوله   ـ  
  .بايد يك وانت گلوله يادگاري ببرم كرمانشاه

. اي كه زير پايشان بـود      هاي بلند و جاده     نگاه كرد به كوه    اتاقكاز تو   
ديـد كـه از      ردي تيره و دستار بـر سـر مـي         تك، مرداني را با لباس كُ      تك
شناسايي منطقه كه تمـام     . رفتند الي شيارها به اين سو و آن سو مي         بهال

اكبـر  . شد، فرمانده عمليات دستور داد براي آغاز عمليـات آمـاده شـوند            
 ياسد كمك خلبان اكبر بـود كـه بـه دنبـال و            .  آتش را آماده كرد    گروه

. دو بالگرد ديگر هم آماده شدند و به پرواز در آمدند          . توي بالگرد نشست  
پيچيـد و پـژواك آن       صداي حركت و چرخش بالگردها در دل كـوه مـي          

 از تو شيارهاي    3ـبا كالشينكف و ژ   . هراس به دل ضدانقالب مي انداخت     
كوچك و بزرگ در دل كوه به سمت آنها شليك مي كردند و گلوله بـود                

دكمه راديـو فـشرده شـد و صـدايي تـو آن             . خورد  بالگرد مي  ةكه به بدن  
    .   پيچيد
انگـار كمـين    . مواظـب بـاش   . بينم  بر سه تا ماشين آن پايين مي       اك ـ
  .اند كرده

اي  با شليك راكت يكي از بالگردها، دو خـودرو بـه تكـه            . اكبر دور زد  
دوبـاره چنـد گلولـه بـه سـمت        .  به هوا بلند شـد     هاآتش تبديل و دود آن    
 غلـيظ كـردي ناسـزا       ة كـه بـا لهجـ      صـداي مـردي   . بالگردها شليك شد  

  . كوه پژواك شدگفت، تو دل مي
   پدرسگ اين چه راهي بود كه آمدي؟ـ
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سوار بر پژويي شدند و بـه دل جـاده   . اي از دل كوه بيرون آمدند   عده

پور كـه در بـالگرد نـاظر          راديو را فشرد و به علي      ةاكبر دكم . خاكي زدند 
  .بود، خبر داد

  .برويد دنبال اين ماشين. ام  من مهمات تمام كردهـ
  .با پايگاه تماس گرفت. اال رفتگفت و اوج گرفت و ب

  ! بفرستيدكمك ـ
از پايگاه خبر دادند كه يك بالگرد كمكي در حال حركت است و بـه               

نگاه كرد بـه پـژو كـه بـا سـرعت جـاده را              . پيوست خواهد   آنهازودي به   
  .پيمود مي

  .بايد حسابشان را برسيم. كنند  دارند فرار ميـ
دانـست   نمـي . شـد  رج مـي گذشت، پژو از ديد او خـا  هر لحظه كه مي  

شـيرجه زد بـه سـمت       . نيرويي كه قرار بود بيايد، چه وقت خواهد رسيد        
هـاي   چـراغ . بيل پژو به سمت بالگردها شليك شـد       ودوباره از اتوم  . پايين

. اكبر رفت باالي سر پژو    . خطر آژير بالگرد روشن شد و اسد فرياد كشيد        
ـ       ك مـي   شلي پژورگبار گلوله بود كه از      . دور زد و دور شد      ةشـد و بـه بدن

  .كرد  و سروصدا و وحشت ايجاد مينشست بالگرد مي
گـرد و خـاك بلنـد     . رانـد   پژو با آخرين سرعت از كنار دره مي        ةرانند
زده تـو    هاي احتياط بـالگرد روشـن بـود و اسـد وحـشت             چراغ. شده بود 

كـشان   چند گلوله ديگر سوت   . ديد نيم رخ او را مي    . صورت اكبر نگاه كرد   
  .بالگرد خوردبه بدنه 

  .كنيم اكبر كار كني؟ سقوط مي هخواهي چ  ميـ
چنـد بـار رو سـقف آن        . اكبر با شيرجه ديگر به خودرو نزديـك شـد         

سقف خودرو  . هاي بغل تو فضا پيچيد     صداي شكسته شدن شيشه   . كوبيد
  .شد فرو رفته بود و فرياد چند مرد از توي آن شنيده مي
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  .مواظب ملخ باش. خوري زمين كني؟ مي كار مي ه داري چـ

دسته فرود را پايين آورد و دوبـاره        . اسد گفت و اكبر دوباره باال رفت      
هـاي وحـشت در      زد و صحنه   عليپور هنوز چرخ مي   . به سمت خودرو آمد   

. كـرد  وحشت در دل كوه و وسط جاده و بين گـردو غبـار را تماشـا مـي                 
 سـنگين    خودرو فرو رفته بـود و بـالگرد        از شيشة عقب در   هاي فرود    پايه

 و بـه صـندلي      هاسد دنـدان بـر لـب گذاشـت        . داد شده و آژير آن صدا مي     
  .كرد سرش را عقب برده و نگاه نمي. ه بودچسبيد

بـا همـان    . ول كـن اينهـا را     . كنـيم  اكبر سقوط مي  ... ! يا امام غريب   ـ
  .اند شان مرده اي، فكر كنم همه ها كه زده ضربه

اش افتـاده بـود و       و پيـشاني  هايي ر  اكبر اما اخم به ابرو داشت و چين       
 بود و توان برخاستن     گير كرده را كه به سقف خودرو       سعي داشت بالگرد  
هـاي   آفريد و چـراغ    زد و وحشت مي    آژير همچنان مي  . نداشت، بلند كند  

  .خطر همه روشن بودند
  . يا صاحب الزمانـ

بـالگرد بـه    . اكبر گفت و اسد دست جلو دهان گرفت كه فرياد نكشد          
مانست كه خـود   اي اسير را مي اش پرنده قلب اكبر در سينه. دهوا بلند ش  

با پژويي كه به پايه فرود آويختـه بـود،          . كوبيد  سو و آن سو مي     نرا به اي  
صدايي از زير بالگرد بلنـد شـد و سـبكي خاصـي              . اوج گرفت آسمان  در  

اسد نگاه كرد، خودرو به تـه دره رسـيد و بـا صـداي               . بالگرد را باالتر برد   
شكـسته بـا خـودرو بـه تـه دره رفتـه              دهاي فرو   پايه . منفجر شد  مهيبي

. خاسـت  دود آتش بود كه با صداي انفجار خودرو از دل دره برمي           . ندبود
  .اسد خنديد، بعد از دقايقي كه در اضطراب مرگي فجيع گذرانده بود

فقط بگو بـا نداشـتن پايـه فـرود چطـوري روي             .  دستت درد نكند   ـ
  !زمين بنشينيم؟
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  .نديداكبر خ

  .نمك  آن را هم يك كارييش ميـ
به پايگاه خبر داد و بالگردش دقايقي بعـد، آرام آرام در محـل فـرود                

 چنـان   نـد  ديـده بود   شآنچه عليپور و همكاران ديگـر     . اضطراري نشست 
  .خنديدند زدند و مي  آن حرف ميةها دربار حيرت انگيز بود كه تا ساعت

انگـار كـه عقـاب،      . بلنـد كنـد   ، پـژو را     بـالگرد  تا حاال ديده بوديـد       ـ
   .خرگوش شكار كرده باشد

خنديد، انگار نه كـه از او تمجيـد           اكبر بين دوستان نشسته بود و مي      
  . كردند مي

  
  

دويـد و      كوچك طاليـي مـي     ةتو حياط مازيار را ديد كه دنبال جوج       
هايش را باز كرده و حيران و سرگردان جيك جيك مي كرد و        جوجه بال 

پسرك او را كـه     . خم شد و مازيار را بوسيد     . رفت   سو مي  به اين سو و آن    
  .ديد، از شوق فرياد كشيد

  ....مامان، دايي جان آمده...  دايي جانـ
اش درآورد  كاميون ارتش را كه خريده بود، از جعبه     اسباب بازي   اكبر  

 اكبر سـرتكان داد و دوبـاره او را          »مال من است؟  «و مازيار آن را گرفت،      
  .بوسيد

و شهناز كـه نـوزادش را تـو           از پنجره به بيرون سرك كشيد      محترم 
بغل گرفته بود و سعي داشت او را بخواباند، از باالي سر محترم بيرون را               

  .نگاه كرده جيغ كشيد
  .... اكبرـ
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هاي بـرادر را غـرق بوسـه كـرد و اكبـر              محترم سرو شانه  . بلوايي شد 
بــه . ا هــماش را بوســيد و شــهناز ر  كــشيد و پيــشانيشدســت رو ســر

  .هايش نگاه كرد و نوزاد را گرفت چشم
   اين است دخترمان؟ ـ

  .داد شهناز با لب خندان و چشم پرآب سر تكان مي
  .همان كه خودت گفته بودي.  اسمش عادله استـ

دانست كه شهناز اسم عادله را دوست نداشته، اما به حرف او  اكبر مي
 سياه و مخملي نـوزاد را       موهاي. به اين اسم، همان را انتخاب كرده است       

  .اش را بوسيد دست كشيد و گونه
  ! چه دختر قشنگيـ

نگاه كرد به مازيـار     . محترم كنارش ايستاده بود و شهناز اين طرف او        
كه سر را باال گرفته و از زير ابروها، انگشت اشاره بـر دهـان، او را تماشـا             

  .كاميون ارتشي تو دست ديگرش بود. كرد مي
  .و رختخواب كوچكش گذاشت و مازيار را بغل گرفتاكبر نوزاد را ت

   دايي جان؟ي تو چطورـ
هايش تعريف كرد و اكبر نشست روي زمين و با  مازيار از اسباب بازي

برد و   با كاميون او وسايلي را از اين سو به آن سوي اتاق مي            . او بازي كرد  
. رفـت  هـاي دايـي، ريـسه مـي        كرد و گاه با شيطنت     مازيار از او تقليد مي    

 مازيـار را فرسـتاد تـوي        .محترم كه ميوه آورد، اكبر نشست كنـار آن دو         
  . او نگاه كردةحياط، شهناز به صورت تكيد

  اي؟  چه الغر شدهـ
  .اكبر سر تكان داد

 .غذا نبود . رفتيم روزي چند بار مأموريت مي    . داني چه خبر بود    نمي ـ
ب در  ضـدانقال . يعني كـسي نبـود كـه يـك ليـوان آب بدهـد دسـتمان               
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.  كـرده بـود  دبيـدا ـ  سردشت و دهات اطـراف آن   ، بانه، سقزـكردستان  
افتـضاحي بـود كـه      . آمدند  هاشان بيرون نمي    ها از ترس، از خانه      روستايي

  . الحمدهللا رفع شد
 همـسرش  ةاكبر اندام تكيد. عادله كه گريه كرد، شهناز رفت طرف او       

              .    را نگاه كرد
                   ... اي؟  چقدر الغر شدهگويي  خودت را نميـ
  .ام كه نگو در اين مدت كه نبودي، آن قدر اشك ريختهـ 

خواست وقتي مردش بـه مأموريـت        نمي. خواست بگويد كه نتوانست   
  .رود، در عذاب و اضطرار باشد مي

محترم سيبي را كه پوست كنده بود، تو بشقاب اكبر گذاشت و چهار             
  . قاچ كرد

روزهـاي اول يكـسره اشـك       . زگي يـك كـم عـادت كـرده         اينكه تا  ـ
كردم چرا هيچ چيـز خوشـحالش        قدر كه گاهي تعجب مي     آن. ريخت مي
  .كند نمي

گفت و به شهناز نگاه كرد كه شرم تو نگاهش نشسته بود و عادلـه را              
  .داد شير مي

  .اكبر سر تكان داد
  .هستينظامي  تو زن يك خلبان  مثالًـ

  .بي هيچ كالمي. برگرداندو شهناز نگاه كرد و رو 
هايش گفت و اكبر از اتفاقـاتي كـه در           شب كه تنها شدند، از دلتنگي     

هـا بـراي سـرش جـايزه      گفت كـه دمكـرات    . غرب پشت سر گذاشته بود    
  .اند گذاشته
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اعالميه داده بودند كه    . بيني حتي مردة شوهرت هم ارزش دارد        مي ـ

تـو سـر پـل    . يزه داردهر كس شيرودي را مرده يا زنده تحويل بدهد، جا        
  .زدند ام را با تير مي ها سايه ذهاب، ضدانقالب

  .شهناز رو ترش كرد
بـه خـدا تـو      . زنـي  هـا را مـي     لرزد اين حـرف     بس كن اكبر، تنم مي     ـ

هـا و پرسـتارها      پزشك ةقدر اشك ريخته بودم كه دل هم       بيمارستان آن 
  .دوست داشتم وقت دنيا آمدن بچه كنارمان باشي. كباب شده بود
دست رو موهاي شهناز    . اي كرد و اكبر قربان صدقه او رفت         عادله ناله 

  .كشيد
  .سرباز وطن كه مال خودش نيست.  تو نبايد اين قدر وابسته باشيـ

ها را تنگ كرده و زيـر نـور مهتـاب دراز             شهناز نگاه او كرد كه چشم     
بـه  . از ذهنش گذشـت، امـا نپرسـيد        »انديشي؟  به چه مي   «. كشيده بود 

  . خسته او نگاه كردصورت
روي؟ يعنـي پـيش مـا بـراي          اي و ديگـر نمـي        اكبر، يعني تو آمـده     ـ

     !ماني؟ هميشه مي
 ».اوهوم«اكبر لبخند زد  

گفت كه در طول اين مدت، حتـي يـك          . هايش گرم خواب بود     چشم
 شـهناز   ».شبي دو يا سه سـاعت خـواب       «شب خواب كامل نداشته است      

  .دندان بر لب گذاشت
  .ير شب به خـ

  . گفت و اكبر سر تكان داد و خوابي عميق او را با خود برد
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  ششمفصل 

  .اكبر او را عقب كشيد. ها ايستاد به شستن ظرف. سفره را جمع كرد
تـو فقـط    . شـورم   هـا را مـي      يك كم تحمل كني، خودم همه ظـرف        ـ

  ؟ بودتعريف كن ببينم چه خبر
كار كردن اكبر را    . نه زد ايستاد كنار در آشپزخانه و دستش را زير چا        

  .اكبر نگاهش كرد. كرد تماشا مي
  . وقتي من خانه هستم كه تو نبايد دست تنها كار كنيـ

  .ها را شست و رو آبچكان گذاشت بشقاب
  ؟ يا نهگذاري كار كنم  ميـ

شـهناز نشـست رو چارپايـه كوچـك كنـار           . ابرو باال انداخت كـه نـه      
  . آشپزخانه

  .مان پسر باشد  بچه اكبر دوست دارم اين يكيـ
.  پـذيرايي  اتـاق هايش را با حوله خشك كرد و رفت طرف            اكبر دست 

  .شهناز به دنبالش كشيده شد
   اگر اين يكي هم دختر شد، چه؟ـ

ــ    صـدا بـا اسـباب       پذيرايي نشسته بود و بـي      ةاكبر به عادله كه گوش    
  .كرد، نگاه كرد هايش بازي مي بازي
رد؟ اين يكي هـم دختـر باشـد،         چه عيبي دا  . شود  مثل آن يكي مي    ـ

  .باالي سر
هاي عادله را عوض كرد و رفت         اكبر لباس . شهناز نفس عميق كشيد   

  .ها را هم ريخت تو لگن بقيه لباس. تو حمام
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  .شان برام عزيزند  ده تا دختر هم داشته باشيم، همهـ
  .ها نشست به چنگ زدن رخت چرك

. داننـد  شان عزيزتر مـي آنها را از جان.  پدر و مادرم شش دختر دارند      ـ
  ...بيني كه مي. كنند شان را حرمت مي همه

  . در حمامشهناز ايستاده بود جلوِ
  . ولي من پسر دوست دارمـ

  .اكبر سر را باال گرفت و نگاه او كرد
كني، لباس آن را تـن       لباس اين را تن آن مي     .  تازه دختر شد، بهتر    ـ
  .تر است خرجمان هم كم. اين

هـا را آب كـشيد و رو طنـاب رخـت تـو               كبر لباس ا. هر دو خنديدند  
روزهـاي آخـر را     . بايـد ببرمـت شـمال     «،  بالكن خانه سـازماني آويخـت     

  ».خواهم تنها بماني نمي
اكبـر بـه    . روز بعد راهي تنكابن شدند    . شهناز در مرخصي زايمان بود    

پايگاه برگشت و خبر زايمان شهناز را كه شنيد، با اشتياق خودش را بـه               
سـالم  . محترم تو بيمارستان همـراه زنـش بـود   .  رامسر رساند بيمارستان

شـهناز  . كرد و او را كه رو صندلي كنار تخت شهناز نشسته بود، بوسـيد             
  .اكبر آرام از خواهرش تشكر كرد. خواب بود و رو به پنجره داشت

      . به زحمت افتاديـ
  .محترم به او كه با لباس خلباني آمده بود، نگاه كرد

خدا كنـد پـسرت هـم مثـل خـودت           . آيد داداش جان   مي چه بهت    ـ
  .بشود

  .خنديد
   يعني خلبان بشود؟ـ

  .محترم ابرو باال انداخت
  . هم قد بلند و رشيد و هم خلبانـ
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اكبر خم شد و تو صورت شـهناز نگـاه كـرد و حـال مـادر و پـسر را                     
  .ها را هم گذاشت محترم چشم. پرسيد
  .ل مپل و خوشگلتپ. كني  يك پسري است كه ببيني حظ ميـ

  .اش را بوسيد شهناز چشم باز كرد، اكبر رفت طرفش و پيشاني
  . تبريك، عزيزمـ

  .محترم آمد جلو
   من زنت را بوسيدي؟ خجالت نكشيدي جلوِـ

ها را از پشت كمر به همديگر قفـل          دست. هاي اكبر گل انداخت     گونه
غ كرد و زير چشمي نگاه كرد به همسرش كه رنگ به رو نداشـت و سـرا                

شـهناز  . محترم گفت كه حـال نـوزاد بهتـر از اوسـت           . گرفت  نوزاد را مي  
  .نگران عادله هم بود

  .گيرد ن بهانه مرا ميام اآل  بچهـ
 هم دلش براي من و      اصالً. هاش سرگرم است    هاي عمه    عادله با بچه   ـ

  . مطمئن باش. شما تنگ نشده
 ةاكبر گفت و نشست لبة تخت و به پرسـتاري كـه آمـده بـود درجـ                 

جويـاي حـال همـسرش      . گفت » خسته نباشي  «حرارت شهناز را بگيرد     
  .شد

          .شان كرده پزشك ترخيص. تواند مرخص شود مي.  خوب استـ
  

  
  .هاي عادله، تو راه پله طبقه اول هم پيچيده بود صداي خنده

اكبر در را كه باز كرد، آقاجان را تو پذيرايي ديد، چهـار دسـت و پـا                  
  .سالم كرد و خسته نباشي آقاجان را جواب داد. دويد دنبال عادله مي

  ! ... چه خبر است خانه را گذاشتي رو سرت دخترـ
  .كبراعادله كه رو كمر پدربزرگ نشسته بود، بلند شد و دويد طرف 
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  ... باباـ
به سمت  . اكبر او را بلند كرد و دور تا دور خانه مثل هواپيما چرخاند            

قدر بلند بـود كـه وقتـي عادلـه را            آن.  باال دپايين شيرجه زد و دوباره بر     
زده صـدا    آقاجان وحـشت  . خورد  اتاق مي  نورافشانبرد باال دست او به       مي
  .زد

  . مي اندازي بچه راـ
  .عادله دست زد

  ... نهـ
اي بـه او پيچيـد و او را تـو            شهناز كه ابوذر را حمام كرده بود، حولـه        

  .رختخوابش گذاشت
  مدي؟آكي .  سالمـ
  .سيدم تازه رـ

در .  سـرخ و سـفيد بـود و تپـل          .گفت و رفـت طـرف پـسر كوچولـو         
  . گرفتآغوشش

  ...بابايي...  باباييـ
صـداي  . دندان ابوذر به لبخندي بـاز شـد و بعـد قهقهـه زد              دهان بي 

. آمد مي صداهاي مبهمي از دهانش در    . هاش تو فضاي خانه پيچيد     خنده
  .زد دست و پا مي

  .... ابوذر باباـ
 براي نوزادي كـه در      1 روزي افتاد كه تو پايگاه با احمد       گفت و به ياد   

  .كرد راه بود، اسم انتخاب مي
  .گذارم  من اسم پسرم را ابوذر ميـ

  . لبخند محوي تو صورتش پيدا بود.احمد اخم كرد
                                                 

 كشوري از خلبانان شجاع هوانيروز كه از دوستان شهيد شيرودي بود و چندي پيش از ايشان احمد -1 
   .به شهادت رسيد
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  .اين اسم را خودم انتخاب كردم براي پسرم.  نخيرـ
  .اي از چاي داغ سر كشيد اكبر جرعه

  ...در ثاني.  تو پسر باشدةعلوم بچ كه از كجا م اوالًـ
  !ات پسر است؟  حاال شما مطمئني كه بچهـ

  .اكبر ليوان خالي چاي را رو ميز گذاشت. هر دو خنديدند
 هر كدام زودتر به دنيا آمد ابوذر يك و بعدي را ابوذر دو صدا               !باشه ـ
  .كنيم

  .قدري خيره به او نگريست. احمد هوا را تو دهانش جمع كرد
   نيست؟ مسخرهـ

  .اكبر قهقهه زد
  كار كنيم؟ ه خب چـ

به ديوار مقابلش نگاه كرد و بعد به احمد كه بند پـوتينش را محكـم                
  .كرد مي

گـذاريم ابـوذر      هر كدام ما زودتر دنيا آمد، اسمش را مي         ةبچ. ه باش ـ
  .كنيم براي بعدي، فكر مي

 را كه   دنيا آمده بود و احمد تو پايگاه خبر        و چند روز بعد پسر اكبر به      
  .شنيد، زده بود زير خنده

  ! آقا ابوذر است ديگر، مگر نه؟ـ
نوزاد، تازه حمام . اكبر برنده شده بود و حاال ابوذر را در آغوش داشت         

اكبـر گـردن و موهـاي او را بوسـيد و            . داد  كرده و بوي شامپو بچـه مـي       
  .خواست به او شير بدهد  و او را به شهناز سپرد كه ميهماش را  گونه
  اهار چي داريم؟ نـ
  . قورمه سبزيـ

  .اكبر خنديد
  .دستت درد نكند.  به بهـ



  وداع   / 54  

زيـر شـلواري و زيـر پيراهنـي ركـابي           . اش را درآورد    خلباني همسانة
به صداي مهيبي كه بلند شد، عادله       . پوشيد و دست و صورتش را شست      

هدف  شهناز او را به خود چسباند و بي       . جيغ كشيد و پريد تو بغل شهناز      
. اكبر حوله به دست دويد سمت بالكن.  ديوار و پنجره را نگريست.ايستاد

هاي سـازماني    مردم به سرعت خود را به محوطه باز خانه        . بيرون را پاييد  
  .رسانده بودند

  .عراق حمله كرد.  جنگ شروع شدـ
رفـت، نگـاه كـرد     به دود غليظي كه آن سوي پايگاه بـه آسـمان مـي       

   »فرودگاه را زدند«
و ايستاده بود و ابوذر را كه از صدا ترسـيده و بـه شـدت    شهناز كنار ا  

  .داد تا آرام شود كشيد، تكان مي فرياد مي
      يعني چه؟ـ

بچـه را بـه آقاجـان    . شهناز جلو او ايستاد. هايش را پوشيد  اكبر لباس 
  .داد

  . اكبر تو را خدا نروـ
از . گفـت  هركس چيزي مي .  پايين، مملو از جمعيت شده بود      ةمحوط

  ... بمباران، حملهجنگ،
صداي انفجار بعـدي كـه      . كرد صداها مبهم بود، اما دلشوره ايجاد مي      

به آقاجان نگاه كرد كـه ابـوذر را بغـل           . بلند شد، اكبر پوتينش را پوشيد     
  .كرده و كنار پنجره ايستاده بود

  !ها باش آقا جون  مراقب بچهـ
رازير اش سـ    او كه عـرق از پيـشاني، روي بينـي          ةشهناز رفت تو سين   

  .شده و گردنش خيس عرق بود
  .ما را تنها نگذار.  تو را خدا نرو اكبرـ

  .او را كنار زد
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  فهمي؟ نمي.  جنگ شدهـ
هايش  شانه. شهناز دندان بر لب گذاشت و گريست، گريست، گريست        

ها را دو تا يكي كرد و پايين         چادر سر كرد و عقب سر اكبر پله       . لرزيد مي
رفـت، گـويي بـا       ر نـه انگـار كـه روي پاهـا مـي           اكب. رسيد به او نمي   .آمد

  .كرد اش پرواز مي جنگنده
رفت و او بين جمعيت، احـساس        مردش مي . عادله تو بغل شهناز بود    

  .كرد تنهايي مي
معلوم نيـست كجـا را      ...  شنيديد خانم شيرودي؟ عراق حمله كرده      ـ
 و   اكبـر  ةاين به معني رفتن دوبـار     . قلبش فشرده شد  . بيچاره مردم . زدند

  .از ذهنش گذشت و دردي تو سرش پيچيد. خلبانان ديگر است
مـان هـم خلبـان همـان        ها همسايه. قدر زود و داوطلبانه    ولي چرا اين  

انـد و دلـداري       ايـستاده  شـان   هـا   پايگاه هستند، اما كنـار همـسر و بچـه         
  ...دهند مي

  . شود شاءاهللا طوري نمي نه، انـ 
  .به خودش دلداري داد

شان  كردند و صداي زوزه      در ارتفاع پايين پرواز مي     هواپيماهاي عراقي 
شهناز نگاه كرد به مـردان خلبـان كـه          . انداخت  ترس به دل جماعت مي    

  .خأل جانش را لرزاند. هايشان مانده بودند كنار زن و بچه
  .آمد ابوذر را تو بغل داشت و به طرف او مي. پدر شوهرش را ديد

كني اگـر طـوري        فكر نمي  ات را ول كردي كجا رفتي؟        عروس، بچه  ـ
  ! ...سوزي بشود، تا آخر عمر مي
اي كه از روزها قبل، گريبـانش را گرفتـه           دلشوره. و او در انديشه بود    

داد، به بار نشسته و خبـر از اتفـاقي نـاگوار و           وار عذابش مي   بود و كابوس  
  .داد جنگي ناگريز مي
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 آرام  شد تا دلـش    قدر يكه خورده بود كه حتي اشكش سرريز نمي         آن
  .بگيرد

نه آقاجان ميل . سفره را باز كرد. همراه پدر شوهرش به خانه برگشت
. چند قاشق غـذا بـه دهـان عادلـه گذاشـت           . خوردن داشت و نه خودش    

 شهناز نگاه كرد    ةبه رنگ پريد  .  آمد 1بعد از ظهر غالم   . سفره را جمع كرد   
  .كرد هايش كه پف داشت و گريستن مداوم او را فرياد مي و پلك
. انـد   ها پايگاه را شناسايي كـرده        عراقي حتماً.  حاضر شو شهناز جان    ـ

  .ماندن شما در اينجا خطرناك است
  .اخم كرده بود و بغض داشت. اش بماند خواهد خانه گفت كه مي

اكبر گفته مـا را ببـري؟ چـرا خـودش           ... ترم آبرا     خودم راحت  ةخانـ  
  نماند كه مراقب ما باشد؟
آرام تو رختخوابش خوابيده بود، نگاه كـرد و بـه           آقا غالم به ابوذر كه      

            . عادله كه عروسكش را زير بغل زده و روي زانوي پدربزرگ نشسته بود
او هـم   . تو اين شرايط بايـد تـو پايگـاه باشـد          .  اكبر آقا خلبان است    ـ
. زود حاضـر شـو بـرويم      . واليه منتظر اسـت   .  خودم آمدم دنبالتان   .نگفته

  .داردپايگاه امنيت ن
  .غروب بود كه همگي به خانه واليه رفتند

                                                 
كرمانشاه آبرا در زبان محلي . گفتند  شوهر واليه، خواهر ارشد خانم شاطر آبادي بود كه به او آبرا مي-1

   .به معناي برادر است
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  هفتمفصل 

  .كرد  و با فرماندهي پايگاه صحبت ميانشسته بود تو بالگرد كبر
  .كند  يعني چه؟ براي چي نيروي هوايي مقابله به مثل نميـ

او هم بـالگردش    .  صداي او را از موج راديو شنيد       1پور خلبان فريدعلي 
بــود تــا آن را از پايگــاه خــارج كنــد و از تيــررس را بــه پــرواز در آورده 

  .هاي مجاور استتار كند هواپيماهاي عراقي نجات دهد و در كوه
  .گويند كودتا شده داني چه خبر است؟ مي اكبر جان؟ مي  چي شدهـ
عراق حمله كرده و اين در حـالي اسـت كـه مـا              .  جنگ شده  ! نخير ـ

  . هيچ دفاعي نداريم
  .ه خشم بوددر صدايش حزني آميخته ب

 من تا پيش از انقالب به خاك و وطن و اين چيزها تعصب نداشتم،               ـ
 هنـوز    .دهـم  ولي حاال براي حفظ يك وجب از خـاك وطـنم جـان مـي              

هـا داديـم تـا آنجـا را حفـظ             چه خون . مأموريت كردستان را يادم نرفته    
  .كرديم

  .فشار داد راديو را ةتو هوا چرخيد و دوباره دكم
   موشك داري؟پور  راستي عليـ

                                                 
.پور از همكاران شهيد شيرودي سرهنگ خلبان حسين فريد علي  -1  
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 موشـك   امانة گفـت كـه سـ      .كرد پور با بالگرد ضد تانك پرواز مي       علي

  .هيچ كدام از بالگردها كار نمي كند
رفتـيم پـشت كـوه كمـين         كاش موشك داشتي، مي   .  حيف شد  !هآ ـ
  .آمد، مي زديمش كرديم و اگر هواپيماي عراقي مي مي

هـا حـرف       خلبـان  ةاكبر از راديو با بقي    . بالگردها را به نقاط امن بردند     
  .زد مي

    .  بالگردهاي غير قابل پرواز را هم از پايگاه خارج كنيمة بقيـ
خواسـت حتـي بـه قيمـت         اين حرف او خالف مقررات بود، امـا مـي         
  .جانش هم شده، همه بالگردها را نجات دهد

مبارزه با اشـرار و ضـدانقالب،       . صبح روز بعد به سر پل ذهاب رفتند        
ها در    توانست عامل پيشرفت عراقي      بود و همين مي    ارتش را درگير كرده   

  .خاك ايران باشد
فرمانده تيپ ابوذر براي اينكه نيروهـا از جـاده مـين جمـع كننـد و                 

گـذاري    هـا مـين     ها و راه     جاده ةچون هم . بياورند، جايزه تعيين كرده بود    
  . شد شده بود و همين مانع پيشرفت نيروها مي

آمدنـد،    اي مختلف مرزي به پرواز درمي     ه وقتي با بالگردها در منطقه    
، يكي از منطقـه     قصر شيرين يك لشكر از    . لشكرهاي عراقي را مي ديدند    

هـا و    تانـك . رفتنـد  ازگله و سومي هم از باويسي به سمت گيالنغرب مـي          
  .هاي ورودي شهرها در حركت بودند نيروهاي رزمي آنان در جاده

  .وگو اكبر با فرمانده پادگان نشست به گفت
 اين طور پيش برود، همان طور كه خود صدام گفتـه سـه روزه بـه                 ـ

كه فرمانده كل قوا بود،     صدر    بني زفرمانده پادگان ا  . د رسيد نتهران خواه 
نيروهـا  منهدم و را پادگان تر انبار مهمات   دستور داشت كه هر چه سريع     

  .پادگان را تخليه كندو تجهيزات را از 
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  .اكبر برآشفت

هم در حالي كه هنوز يك گلوله تـوپ هـم اينجـا        نشيني؟ آن     عقب ـ
  !نيفتاده؟

به هيكـل ورزيـده و قـد كـشيده          . فرمانده پادگان ايستاد روبه رويش    
  .اكبر نگاه كرد

هـا هـر لحظـه       عراقي. فرمانده كل قواست  دستور  .  دستور اين است   ـ
    .تر مي شوند دارند نزديك
  .داد كشيد

.  حـال پيـشروي اسـت       يعني چه؟ دشمن در سراسر مرزهاي ما در        ـ
، زاغـه    پادگـان  ةانـد پـس از تخليـ       نشيني كنـيم؟ دسـتور داده      بايد عقب 

امـا مـا ايـن كـار را         . هـا نيفتـد     مهمات را از بين ببريم تا دسـت عراقـي         
  .كنيم نمي

  .خروشيد فرمانده با غيظ نگاه او كرد كه مثل شير مي
  ...كنم و اين تمرد شما را اطالع  من گزارش رد ميـ

  . غيظ به سوي او رفتاكبر با 
كردند، قبل از اينكه      كه با بهت اين مشاجره را نگاه مي       خلبانان ديگر   

بـا وسـاطت آنـان      .  براي پادرمياني جلو آمدند    كار به جاي باريكي بكشد    
  .اكبر زير لب غر زد. فرمانده سر فروافكند و رفت

 مـان  اند كه نيروهاي بعثي خانه و زن و بچه         منتظر نشسته . ها  خائن ـ
سـمت  به خدا قـسم از ايـن لحظـه، هـركس بـه              . را از چنگمان درآورند   

امـا اگـر كـسي      . ، آزاد اسـت   پـرواز و حملـه كنـد       عراق   نيروهاي متجاوز 
  .زنم نشيني كند، خودم او را مي عقب

  .جوشيد عصباني بود و عرق از سرو تنش مي. خلبانان ديگر را صدا زد
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كاري به نفـع وطنمـان       بايد عقلمان را يك كاسه كنيم، ببينيم چه          ـ
  .است

  .هاي فرمانده پادگان را دوباره تكرار كرد حرف
   آيا كسي موافق اجراي دستور است؟ـ
  . هيچ كس راضي به اجراي دستور نبودـ

  . كه نزديك اكبر نشسته بود، سر تكان داد1خلبان وهاب زاده
   را منهدم كنيم؟مان  چه معني دارد كه با دست خودمان مهماتـ

 سيبيلش كه روي لب بـااليي را پوشـانده بـود،            ةي به گوش  اكبر دست 
  .كشيد
نشيني كنيم و انبار مهمـات را منهـدم كنـيم،             اگر قرار باشد، عقب    ـ

بايد تا غروب پـرواز كنـيم و مهمـات موجـود در انبارهـا را رو نيروهـاي                   
  .عراقي مستقر در مرزها بريزيم

يم گـذاريم كـه ببينـ      شـد، جلـسه مـي      وقتي آتش دشـمن شـديدتر     
حيف نيست اين همه مهمات  . توانيم به همين شكل ادامه دهيم يا نه        مي

تـوانيم همـين مهمـات را رو سـر           هامان را از بين ببريم؟ ما مي       و موشك 
  .ها بريزيم عراقي

  .پور سر تكان داد فريدعلي
تـوانيم   قبـل از غـروب مـي      . شـود   به هر حال ضرري متوجه ما نمي       ـ
  .ها استتار كنيم ا را تو كوهنشيني كنيم و حتي بالگرده عقب

حميدرضا سـهيليان گفـت كـه بـا اكبـر موافـق اسـت و حـرف او را                
  . بندي كرد هاش را جمع اكبر حرف. پذيرد مي

                                                 
. خلبان علي وهاب زاده -1  
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 لغو دستور كنيم و به پاي صدمات آن        گيريم كه اوالً    پس نتيجه مي   ـ

اگر قرار باشـد انبـار مهمـات را منهـدم كنـيم، هـر چـه                 : دوماً. بنشينيم
  .ها بريزيم بر سر عراقيآنها را قبل از انهدام  توانيم مي

ن تا غروب آفتاب، وقت كافي بـراي انجـام پروازهـاي            سه اينكه از اآل   
  .توانيم دشمن را بكوبيم عملياتي داريم و مي

بـا اينهـا    .  داريـم  214 و دو فروند ترابري      اضمن اينكه سه فروند كبر    
  .توانيم كارمان را شروع كنيم مي

تيم فني هم آمدنـد و مـشغول        . خود را اعالم كردند   دوستان موافقت   
ها قطع اميد    فرمانده پادگان كه از مبارزه با عراقي      . وارسي بالگردها شدند  
 قالجـه بـه عقـب       نةنيروها از گرد  .  پادگان را داد   ةكرده بود، دستور تخلي   

  .رو به نفرات ايستاد. اكبر خبر را كه شنيد، رفت باالي گردنه. رفتند مي
 شده؟ به جاي سختش كه رسـيد، فـرار را بـر قـرار تـرجيح                ها چه  ـ

  داديد؟
هـا را    كرد، دسـت   فرمانده پادگان كه خود جلوتر از نيروها حركت مي        

  .به سر گرفت
  .قدرت ايستادگي در برابر دشمن را نداريم.  دست از سرمان بردارـ

لرزيـد و قـامتش خميـده        صدايش از دلهره و اضطرابي كه داشت مي       
  .افتاده فروبود، شانه 

  .چكيد، نگاه كرد هاي سرهنگ مي اكبر به اشكي كه از گوشه چشم
هـاي هـوانيروز را    در پادگـان بمانيـد و خلبـان   . شما نبايد جا بزنيد  ـ

مـا و بقيـه      شما فرمانده هستيد و حضور شما مايه دلگرمي       . كمك كنيد 
   .نيروهاست

  .رو كرد به نيروها
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آوريـم، بـه سـر شـما هـم           مـي  باليي را كه بر سر نيروهاي عراقـي          ـ

ايـد، بـه     مگر اينكه با تمام وسايلي كه از پادگـان برداشـته          . خواهيم آورد 
  .محل خدمت خودتان برگرديد

 آنها را كه ديـد، دنـدان بـر لـب گذاشـت و هـواي                 ةحانوذبمسكوت  
  .دهانش را با فشار بيرون داد

 سـربازان و  . به آنها دلداري داد تـا نترسـند و بـه خـدا توكـل كننـد                
  .به سمت پادگان برگشتنددوباره  خدادارها با اتكا به  درجه

 را ســوار بالگردهــاي ضــدتانك 1هــاي تــاو مهندســين فنــي، موشــك
اكبـر  . آمـد   كردند و گروه به سـمت مواضـع عـراق بـه پـرواز در مـي                  مي

  .پشتيباني ضدتانك را بر عهده داشت
يي شد تا خلبـان بـالگرد جلـو         هاي تانك متوقف مي    در تيررس گلوله  

  .شليك كند و تانك عراق را بزند
هنوز مورد كه ي يها تانك. جاي جاي منطقه از دود و آتش آكنده بود        

هدف واقع نشده بودند، با حيراني و سـرگرداني، بـه ايـن سـو و آن سـو                   
  .كرده بودندرفتند و جهت را گم  مي

  .خنديد اكبر مي
  . گيج شده، نگاهش كنـ

  .چرخيد ور خود ميمنظورش به تانكي بود كه وسط دشت د
  ! بزنشـ

به خلبان بالگرد جلويي گفت و خودش راكتـي را بـه سـمت تجمـع                
هاي آتش، كوچك و بزرگ در جاي جاي         شعله. نيروهاي عراقي رها كرد   

  .منطقه پديدار شد

                                                 
.موشك ضد تانك   -1  



  63/  وداع
. چند گلوله به طرف بالگردها شليك شـد و بـه بـالگرد اكبـر خـورد                

اكبر . راند ت عقب مي  نشيني بود و به سرعت به سم       تريلري در حال عقب   
  .متري را آماده كرد و آتش  بيست ميليةگلول

اي بعد صداهاي مهيبي از تريلـر آتـش          گلوله به هدف خورد و لحظه     
انفجارهاي متعدد كوچك و    . رفت دود غليظي به هوا مي    . گرفته برخاست 

  .ها شده بود  خلبانةبزرگ آن، باعث خند
  !هست؟تريلر  چطور فهميدي كه اين همه مهمات تو اين ـ
  .دادند  اگر نبود، اون طوري با شتاب فراريش نميـ

بالگردهـاي  . رسـاني كننـد    اكبر گفت و به پايگاه خبر داد كه سوخت        
گيـري   آمدنـد، همـه بالگردهـا روشـن بودنـد و مهمـات             كمكي كـه مـي    

 بـود امـا در آن       زاين خـالف مقـررات پـروا      . زدند كردند و سوخت مي    مي
هـا پـر از غبـار و          فني و خلبان   كاركنانوصورت  سر. بوداي ن  شرايط چاره 

داشت، خم بـه ابـرو       كسي اگر در حين كار زخمي برمي      . دود و خاك بود   
  .آورد نمي
  .شود خوب مي.  طوري نيستـ

متـري را    نشست تا راكت و گلوله بيـست ميلـي         اكبر تو بالگردش مي   
 ةه بدن شد، ب  كار مهندسين پرواز كه تمام مي     . نصب كنند و باز پرواز كند     

  .شد كوبيدند و او از زمين كنده مي بالگرد مي
  . يا عليـ
  . علي به همراهتـ

هـا، چادرهـاي تجمـع       جيـپ . تاخـت    به پشتيباني تانك ضدگلوله مي    
ها كه بـه طـرفش شـليك         گلوله. كوبيد نيروها و سنگرهاي جمعي را مي     

  .زد ، دكمه راديو را ميندشد مي
  .شليك كن. ستبزن شهپر.  همة حواسشان به من استـ
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  .ها را كني؟ بزن تانك  جناب شاداب چه ميـ

شد  مهيبي تو منطقه انجام مي    و  گونه   اي بعد انفجارهاي قارچ    و لحظه 
 صداي فرياد اكبر تو راديو      ةزودتر از بقي  . كردند ها از باال نگاه مي     و خلبان 

  .پيچيد مي
  .اكبر  اهللاـ

قي، سواره و پياده پـا      نيروهاي عرا . زدند و خلبانان ديگر هم فرياد مي     
چند دستگاه تانـك خـودي      . رفتند به گريز داشتند و با سرعت عقب مي       

هاي  دنبال تانكبرگشته و   نشيني، قوت قلب گرفته بودند و        در حال عقب  
اكبر خنديد و صدايش تو راديوهـاي بالگردهـاي ديگـر           . رفتند عراقي مي 

  .پيچيد
  .درياهاي خود ما هم باالخره دل را زدند به   بچهـ

دستور برگشت به پايگاه كه داده شد، با سرعت به سـمت پايگـاه بـه      
  .پرواز درآمدند

راكـت   هـا گلولـه و     از شش صبح يك روند و پي در پي بر سر عراقي           
هنوز هـوا   «. رفت، پاييد  اكبر آسمان را كه رو به تاريكي مي       .  بودند ريخته

 ».رديم پايگـاه  گ شود كه برمي   روشن نبود كه آمديم حاال دارد تاريك مي       
از ذهنش گذشت و به بالگرد جلويي كه حميدرضا سهيليان توي آن بود             

  .نگاه كرد
  . خدايا شكرتـ

اكبـر  . تخليه شـده بـود    . خبري از نيروها نبود   . به پادگان كه رسيدند   
بـاالخره كـار    . كـرد  حيران و سرگردان به پايگاه سـوت و كـور نگـاه مـي             

  .به آرزوشان رسيدند. خودشان را كردند
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نه غذا بود و نـه      . به تنشان ماند  خستگي  يك روند پرواز كرده بودند،      

هـركس  .  نان خشك تو آشـپزخانه پادگـان بـود         يقدر. كسي به فكر آن   
  .اي از آن را برداشت و با قدري آب خوردند تكه

. هايش بـه سـنگيني روي هـم افتـاد          پلك. اي دراز كشيد    اكبر گوشه 
  .چشم كه باز كرد، بقيه را صدا زد

  .حاضر شويد. بايد دوباره برويم سراغشان ـ
هاي خسته و متـورمش كـه هنـوز از            دستي پشت پلك  . اسد نشست 

  .خوابي سرخ بود، كشيد بي
بـا آن   ... كنم اين قدر احمق باشند كه تا حاال مانده باشند            فكر نمي  ـ

  .باليي كه ما به سرشان آورديم
ن را به خودشان     با اين حال همين كه ما را ببينيد، جرئت جلو آمد           ـ
شش صبح بـود كـه سـه        .  پيشروي بهشان بدهيم   ةنبايد اجاز . دهند  نمي

هـاي عراقـي      تانـك .  و دو بالگرد پشتيباني از زمين كنده شد        ابالگرد كبر 
  .ندسرنشين افتاده بود اين سو و آن سوي دشت، بي

 كه امـروز  ندماند  آن نيروها كه ديروز از پادگان فرار كردند، بايد مي        ـ
  .ها را به غنيمت ببرند عقب  اين تانكاينجا

تـوانيم برگـردانيم عقـب بهتـر         حاال كه نمي  : يكي ديگر پيشنهاد داد   
صد و پنجاه تانك . همه يكصدا و هماهنگ شدند   . شان را بزنيم   است همه 

كـشيد و حـرارت      هاي آتش تنـوره مـي      شعله. عراقي را به آتش كشيدند    
ت و انفجار پشت انفجـار      سوخ جاي جاي دشت مي   . كرد زيادي توليد مي  
  .داد بود كه رخ مي

 ةنشيني انديشيد و به اينكه از روز گذشـته، همـ           اكبر به دستور عقب   
بـراي ايـن    «فرماندهان ارشد پادگان ابوذر، آنجا را تخليـه كـرده بودنـد،             

   ».كنند  بازداشتمان ميتمرد حتماً
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نـشيني كـردن    از ذهنش گذشت و انديشيد به اينكه مجبور به عقـب   

يروهاي عراقي و از بين بردن اين همه تانك و مهمات آنها، كم حركتي              ن
  .موقع برگشت دكمه راديو را زد. نيست
 دوستان اگـر از مـا توضـيح بخواهنـد كـه چـرا پادگـان را تخليـه                    ـ
ارزش دارد كه بازداشـت و يـا حتـي اخـراج            . اي نيست   ايم، مسئله  نكرده
مملكـت  ! ... ايـم   نيد چه كرده  مان فكر كنيد ببي     به فعاليت دو روزه   . شويم

  .در خطر است و حقانيت ما باالخره ثابت خواهد شد
  .صداي حميد رضا سهيليان تو راديو پيچيد

  .تا هرجا كه تو باشي، من هستم.  من حرفي ندارمـ
   ».زنده باشي«. اكبر خنديد

دلش غنج رفت از اينكه دوستانش اين همه به او اعتماد دارنـد و تـا                
  .ايستند پاي او ميپاي جان، به 

  .كار كنيم ه برگرديم ببينيم بايد چدر حال حاضر پس ـ
  .بالگردها با اشتياق به سمت پايگاه به پرواز درآمدند



  67/  وداع

  

  

  هشتمفصل 

تـاريكي بـه   مخصوص  هاي   هوا تاريك شده بود، بالگردها بايد با چراغ       
چـي خبـر داده بـود سـتوني از      سـيم  بـي . رفتند سمت مواضع دشمن مي 

  .رشيرين به طرف سر پل ذهاب مي آيدسمت قص
خلبانش احمدرضـا آرش    همرزم  با كمك    پور حسين فريدعلي خلبان  

اكبـر پـشت سـر آنهـا بـراي پـشتيباني در             . تو بالگرد ضدتانك نشستند   
 پرتـاب   امانةبالگرد ضدتانك بـراي ثبـت هـدف بـر روي سـ            . حركت بود 

 شود و بعـد     موشك نياز دارد كه لحظاتي را به شكل ثابت در هوا متوقف           
  .اكبر از راديو حسين را صدا زد. موشك را رها كند

هـا، شـما هـدف را تنظـيم كـن و بـا               ريزم روي تانك    من آتش مي   ـ
  .موشك بزن

ريخـت،   هـاي دشـمن مـي       بـه سـمت تانـك      اآتش كه از بالگرد كبـر     
بـار   ايـن . دوباره اكبر شـليك كـرد     . گير كرده بود   نيروهاي عراقي را زمين   

او را هدف گلوله قرار دادند و او بـا شـيرجه، از اصـابت               هاي عراقي    تانك
  . گريخت  ميها گلوله
  .زنم كند، مي ن اين تانك را كه به سمت شما شليك مي اآلـ
  .تر  بزن سريعـ

دود و غبار همه جا را پر       . احمدرضا دوربين را روي هدف تنظيم كرد      
  .كرد كرده بود و ديد را مختل مي
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  .خواهيم شليك كنيم  ميـ
موشـك از   . كبر صداي حسين را شنيد و از بالگرد او فاصـله گرفـت            ا

كـوهي از   . ضدتانك كناري رها شد و مستقيم به تانك زرهي اصابت كرد          
احمدرضا و .  شيرودي تو راديو پيچيد»اكبر اهللا« صداي. آتش زبانه كشيد

تـر     تانك صدها متر آن طرف     ةقطعات ذوب شد  . حسين هم تكرار كردند   
  .كشيد فشان شده بود و تنوره ميپخش شده و آتش

نـواي  اكبر او را كه شـنيدند،        دوستانش از بالگردهاي ديگر صداي اهللا     
  .كردند تكرار مياكبر را  شيرين اهللا

كردند، در هـوا     شان را پشتيباني مي    دو بالگرد عراقي كه ستون زرهي     
  .چرخيدند مي

  .حسين رو به احمدرضا كرد
  . اينها را هم بزنيمـ

  .اديو صداي او را شنيداكبر از ر
  .آيد كه دل شير داري خوشم مي. فكرت عاليه.  آرهـ

  .حسين خنديد
كارشان داري؟ آنها هم مثل مـن و تـو           ه شوخي كردم، اكبر جان چ     ـ

  .كنند ستوانيار هستند كه دستور مافوق را اجرا مي
  .اكبر خنديد و احمدرضا دوربين را روي هدف تنظيم كرد

  .شوخي و تعارف با كسي نداريم. ت اينجا ميدان جنگ اسـ
  . گفت»اكبر اهللا«اكبر دوباره فرياد زد و 

  .باك پس بزن، خلبان بي. اهللا  باركـ
  .بالگرد عراقي در برد موشك قرار گرفته بود
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. درضا موشك ديگري رها كرد و يكي از بالگردهـا متالشـي شـد             احم

رد ديگر براي بالگ. پاشيد سوخت و در هوا نور مي هاي آن در آتش مي تكه
  .صداي اكبر تو راديو پيچيد. چرخيد بررسي وضعيت، در هوا مي

  .اينجا را نگاه كن ـ
آتـش از   . متري، بالگرد را به رگبار بست       با راكت و گلوله بيست ميلي     

اكبر بود كه تو فضاي راديو      تكبير  كشيد و باز صداي       بدنه بالگرد زبانه مي   
و ضـدتانك همـراهش پخـش        اپيچيـد و در كـابين بالگردهـاي كبـر           مي
  .خنديد ديد و مي هاي زرهي عراقي را مي عقب رفتن تانك. شد مي

  .خواهم كه پيشروي كند  حاال مرد ميـ
اي   جلـسه . دستور برگشت را داد و همگي به طرف پادگان برگـشتند          

با حضور حميدرضا سهيليان، محمدرضا شهپرست، نريمان شاداب، احمد 
  .يب دادكشوري و چند خلبان ديگر ترت

ببيننـد كـاري    .  بايد روزي چند بار به مواضع دشمن حملـه كنـيم           ـ
  . اين كار را بدهيمةنبايد اجاز. كنند باهاشان نداريم، پيشروي مي

  .همه موافق بودند
دوازده . ريختنـد  بايد در سر پل ذهاب رو نيروهاي عراقـي آتـش مـي       

  . خود را براي پرواز آماده كردنداخلبان با سه بالگرد كبر
.  آتش حميدرضا سهيليان بـود     سرپرست گروه . بالگردها روشن شدند  

  . حركت كردند
ديد، بـا پـشتيباني بالگردهـاي ضـدتانك          اكبر هرجا تانك عراقي مي    

ستون نيروهاي عراقي را هـدف      . كرد به آتش    را تشويق مي   هايش  رزمهم
. نشيني را بر ماندن تـرجيح دادنـد        نيروهاي عراقي عقب  . قرار داده بودند  

قلـبش  . تر از ربع ساعت، نتيجـه تـصميم دليرانـه خـود را ديـد               اكبر كم 
  .ماالمال از شوق بود
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  .ست ديديد آقايان؟ اين هم نتيجه دالوري و رشادت شماـ

اهللا آشپز پادگان به اتفاق چند سرباز در شهر يك نفربر عراقـي              سيف
اكبـر از ديـدن غيـرت او حـس          . را غنيمت گرفته و به پادگان آورده بود       

دارها و سربازها كه پادگان را تخليه كرده بودنـد، بـا             درجه. كرد غرور مي 
شنيدن اين خبر برگشتند تا با هر آنچه در انبار مهمات مانده به دشمن              

  .حمله كنند
االسـالم   تحجـ . نشيني نيروهاي عراقـي بـه تهـران رسـيد          خبر عقب 

 او را مالـك اشـتر زمـان        در مجلس شوراي اسالمي      1هاشمي رفسنجاني 
دانـست راهـي كـه از        جا پيچيده بود و اكبر خـوب مـي         خبر همه  .خواند

ترين ساعات جنگ انتخاب كرده، بهترين راه بـراي جلـوگيري از             ابتدايي
  .ورود دشمن به خاك كشور است

هـا بـا يـك       درگير عمليات دشت ذهاب بودند كه خبر رسيد عراقـي         
ارشـان  آينـد و كـسي جلود       گيالنغـرب مـي    ويستون زرهي كامل، به س    

  .نيست
  .د هم آوردر را گهمرزمانشاكبر 

توانيم به آن منطقـه پـرواز         وضعيت اينجا تا حدودي بهتر شده، مي       ـ
زنان و مردان بومي با سالح گرم و .  آتش راهي گيالنغرب شدگروه. كنيم

. رفتنـد  هـا مـي    سرد، با تفنگ و چوب و چماق و سنگ به سمت عراقـي            
هيليان و احمـد كـشوري كـه حـرف     با سـ  .  اكبر مضاعف شده بود    ةروحي
گفـت و اينكـه بايـد ايـستادگي را از             زد، از شجاعت مردم منطقه مي       مي

  .ها ياد گرفت روستايي
هاي دشمن را يكـي پـس از ديگـري زدنـد و سـتون زرهـي را                   تانك

سـاعت از   . نشيني كردنـد و بـه پادگـان ابـوذر برگـشتند            مجبور به عقب  
                                                 

.رئيس مجلس شوراي اسالمي وقت  -1  
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هـا در    عراقـي سـيم خبـر دادنـد        دوازده شب گذشته بود كه از طريق بي       

  . محمدحسن را پيدا كرد،اكبر. اند  اردو زده»بزمير آباد«منطقه 
انـد،   ها دوباره پيشروي كرده    عراقي.  پاشو بايد بقيه را هم خبر كنيم       ـ

شـان را بـه      بايد قبل از طلـوع آفتـاب، همـه        . آن هم تا كجا؟ تا بزميرآباد     
  .درك واصل كنيم
دانـست كـه بايـد       بود و با ايـن حـال مـي         تازه خوابيده    1محمدحسن

چادرهـاي  . تر از چند دقيقه حركـت كـرد         پرواز در كم   گروه. اطاعت كند 
 ريختند و آتش بـه هـوا بـر         راكت بود كه مي   . منطقه را به آتش كشيدند    

  .خاست مي
  .محمدحسن از طريق راديو صدا زد

  .ها نيست  اكبر آقا چرا هيچ خبري از عراقيـ
  .گردش منطقه را پاييد بالاتاقكاكبر از 

  دانم راستي اينجا چه خبر است؟  نميـ
  .حتي يك نفر در كل منطقه نبود

انـد تـا خودشـان بعـد از طلـوع             البد وسايل و چادرهاشان را آورده      ـ
  . آفتاب بيايند

  .اكبر خنديد
  . همه چيزشان را به آتش كشيديمحاال كه ـ

روي موج راديـو،  . همه راضي و بدون تلفات به سمت پايگاه برگشتند       
  . صدايي پيچيد

  .ن اين خبر را دادنداآل. ايم  به گمانم نيروهاي سپاهي را زدهـ
داد و او را به      گويا كسي از آن سوي رادار توضيح مي       . صداي اكبر بود  
  .انداخت ترديد و هراس مي

                                                 
.سرهنگ خلبان محمد حسن بيات  -1  
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هاي قومي، پاسدارها در بزميرآباد چـادر         براي جلوگيري از درگيري    ـ

  .زده بودند
بقيـه برگردنـد پادگـان بـراي        : حظاتي سكوت كرد و بعد گفت     لاكبر  
  .استراحت

  . درخواست كرد214بالگردش به زمين نشست و يك بالگرد 
  ! بايد به منطقه بروم، ببينم ميزان تلفات چقدر استـ

قدر مضطرب و غمگين بود كه زير لبي به كـسي كـه پيغـام سـر                  آن
هـا   ي به جان همه خلبـان     خستگ. گفت شب را اشتباه داده بود، ناسزا مي      

  . مانده بود
 يعنـي شـب را نخوابيـديم و آن همـه مهمـات را ريختـيم رو سـر                    ـ

  پاسدارهاي خودمان؟
پيده زده بود كه    ساكبر رفت و    . هيچ كس را ياراي سخن گفتن نبود      

هايش خسته و سر و جانش از خاك پوشيده بود، اما لبش    چشم. برگشت
  .خنديد مي

گويا نيروهـاي سـپاه بـراي    . ماغ كسي نيامده   خدا را شكر خون از د      ـ
وضو گرفتن، اردوگاه را ترك كرده و به كنار رودخانه رفته بودند و فقـط               

  .ايم چادرهاي خاليشان را آتش زده
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  نهمفصل 

 مرضيه و آمده بود تا هم سـري بـه خانـه             ةها را گذاشته بود خان     بچه
ر شود كـه سـيامك      خواست تاكسي سوا  . بزند و هم خبري از اكبر بگيرد      

اكبـر و سـياوش     . آن سوي خيابان توي مغـازه     . برادر دوست اكبر را ديد    
  .اوايل انقالب در كميته بودند

چراغـي در دلـش     . خواست از اكبر سراغ بگيرد    .  سالم كرد  .رفت جلو 
روشن بود و گمان آن را داشـت كـه سـياوش و سـيامك از حـال اكبـر                    

  .باخبرند
  هناز خانم؟ راستي اكبر آقا چطور است شـ

 خواسـت   »...مگر شـما خبـري      «. تمام اشتياقش به يأس تبديل شد     
  .بپرسد كه زبان به كام گرفت

  .از روز اول جنگ. يك هفته است كه رفته.  خبر ازش ندارمـ
  .سيامك خنديد

  .ايد همان داشتهي راستي شنيدم مـ
  .قدري كنار كشيد تا مرد و زني از مغازه بيرون بيايند

 خـواهرم   ةخان. ام ام و رفته   وز است كه در را قفل كرده       نه من چند ر    ـ
  .پدرشوهرم هم آنجاست. هستيم

  .سيامك از مغازه بيرون آمد و شهناز به دنبالش كشيده شد
  همان شما بوده، خبر نداريد؟ي يك ميگ عراقي مـ



  وداع   / 74  
نگراني براي اكبر و اينكه چه وقت شوخي كردن اسـت،           . متحير ماند 

  .جانش را به لب رساند
  . تو را خدا آقا سيامك حرف بزنيد، اكبر طوري شدهـ

  .سيامك خنديد
دانند كه يك ميـگ عراقـي، موقـع سـقوط            اين را همه مي   .  نه واهللا  ـ

  .زد تو سرش. افتاده تو خانه شما
دفعه قبل هم خانـه     . شود ام خراب مي    اين دومين بار است كه خانه      ـ

  . هم خراب كردهمسايه را خراب كرده بودند كه آوارش خانه ما را
در چهـار راه اجـاق اجـاره كـرده و            گفـت كـه    اي را مـي    همان خانـه  

  .شان را در آنجا شروع كرده بودند زندگي
  .سيامك سر تكان داد

  . خدا به سومي رحم كندـ
ها، بـه    دلشوره براي بچه  . شهناز ندانست چطور از او خداحافظي كرد      

  .احوالپرسي كرد. ا ديددر را كه باز كرد، آقا غالم ر. جانش افتاده بود
  ها چه خبر؟  چطوري آبرا؟ از واليه و بچهـ

گفت كه همه خوبند و او آمده تـا آنهـا را ببـرد پايگـاه كـه اكبـر را                     
  .ببينند
گفـتم تـازه    . آمـد آنجـا   .  مـا هـستيد    ةكرد هنوز خان    اكبر خيال مي   ـ
ه ها را بياور پايگاه كـ       بچه ،گفت من خيلي گرفتارم   .  مرضيه ةاند خان  رفته

  .ببينمشان
از اينكه نمانده بود خانـه واليـه كـه وقـت آمـدن اكبـر، او را ببينـد،                  

  .ندامتي عميق وجودش را خليد
  گويي آبرا؟ يعني اكبر آمده كرمانشاه؟  راست ميـ
  .... هاـ
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موهاي كوتاه و خرمـايي عادلـه را دم         . ها هم لباس پوشاند    به تن بچه  

اجـان زودتـر از همـه تـو      آق. خرگوشي بست و روبان صورتي به آن بست       
  .ماشين نشست
اكبر را صـدا  . وضعيت آماده باش بود . ها توي پايگاه بودند    اكثر خلبان 

هايش خـاك آلـود، فرصـت نكـرده بـود            هايش و لباس   پوتين. آمد. زدند
به دنبال آقا جان به طرف       شهناز پياده شد و   . دست و رويش را آبي بزند     

  .نشاند زرد و نم به چشمانش ميآ تألمي عميق وجودش را مي. اكبر رفت
تـاب شـد و      چند بـار دور اكبـر چرخيـد تـا او بـي            . آقاجان رفت جلو  

  .هاي پدر را گرفت شانه
  كنيد؟ ام مي چرا اين طوري شرمنده. ام آقاجون  مگر من زيارت رفتهـ

  .سر گذاشت رو سينه او. رسيد هاي اكبر هم نمي سر پيرمرد به شانه
  . مواظب خودت باش پسر جانـ

اكبـر  . حالش را پرسيد  . هاي خاك آلود اكبر نگاه كرد      شهناز به لباس  
  .با آقا غالم احوالپرسي كرد و رو كرد به شهناز

  .ها  چطوري خانم خانمـ
  .ابوذر را گرفت و بوسيد و عادله را هم. حالش را پرسيد

  .هاي من هست شهناز جان  حواست به بچهـ
  ».اوهوم« :سر تكان داد    

  .آلود مردش نگاه كرد ي سراپا غبار و خاكها به لباس
هاي ما   تو كه لباس  . هايت را بشويم و بعد برگردي       كاش بياي لباس   ـ

  چرا اين طوري؟. كردي را هم تميز مي
  .اش كه غبارآلود بود و چروك اكبر نگاه كرد به لباس خلباني

كند، چه رسد به     گفت كه حتي وقت براي خواب و خوراك پيدا نمي         
  .ظافتحمام و ن
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. ات كه تمام شد، ديگر به بيمارستان نروي        ام مرخصي   صحبت كرده  ـ

  .دوست ندارم تو بيمارستان كار كني
همــان وقــت كــه آخــرين . اينهــا را قبــل از ازدواج بــه او گفتــه بــود

  .هايش را به او زده بود حرف
احتـرام همـديگر را داشـته       .  دوست دارم احترام في مابين ما باشد       ـ

. هم من با شما و هم شـما بـا مـن           . مت با هم حرف بزنيم    باشيم و با حر   
دوست دارم در كارهات با من مشورت كني، به هر حال چهار تا پيـراهن      

تـوانم كمكـت كـنم و        حتما يك جاهايي مـي    . ام از شما بيشتر پاره كرده    
خـواهم غيـر از هـوانيروز، جـاي          ات تمام شد، نمـي     ديگر اينكه اگر دوره   

تو بهداري پايگاه، صحبت . اهم پيش خودم باشي   خو مي. ديگري كار كني  
  .كنم كه استخدامت كنند مي

هايش كه تمـام شـد، تـو صـورت شـهناز نگـاه كـرد، مـن آدم                    حرف
  سختگيري هستم؟

هاشان را زده بودنـد،      روز آخري كه قبل از عقد تو ماشين اكبر حرف         
شهناز در مدت سه سـال بـا   . او سختگير نبود. تو ذهن شهناز تداعي شد    

 عمرش را تجربه كرده بود و در مـدتي كـه اكبـر نبـود،                ةاو، بهترين دور  
ـ            اش بـا    زنـدگي ةود كـه همـ   چقدر به او سخت گذشته و تـازه دانـسته ب

  .شده است  و با حضور او اداره ميمديريت اكبر
. شست هاشان را مي  كرد، لباس  ها را حمام مي    رسيد، بچه  از راه كه مي   

شـد، ظـرف بـشويد، زودتـر از او           لند مـي  شهناز كه ب  . غذاشان را مي داد   
  .خاست برمي
تو بشور، من آب    . گذارم نمي. خواهي بدون من كار كني      زرنگي؟ مي  ـ
  .كشم مي

  .شد و شهناز از اين همه انرژي او متعجب مي



  77/  وداع
   اكبر مگر خسته نيستي؟ـ
تـو هـم تـو بهـداري        . ام اي؟ اگر من پرواز داشـته      مگر تو خسته  .  نه ـ
  ترم؟ خواهي بگويي من از تو كم يعني مي. اي كار كردهاي و تا عصر  بوده

شهناز به او نگاه كرد . داشت خنديد و شهناز را به خنده وا مي  بعد مي 
. بوسيد  داد و گردنش را مي      كه رو زانوها چندك زده وعادله را قلقلك مي        
  .عادله را بغل گرفت و ايستاد روبه روي شهناز

   تو خوبي؟ـ
  .سر تكان داد

  گردي؟ اال حاالها برنمي يعني حـ
راسـتي شـهناز    . شايد تا چند روز ديگر برگشتم     . ولي امروز نه  .  چرا ـ

موقع رفتن به مأموريت، حالت يك عاشق را دارم كه به طـرف معـشوق               
چـون احـساس   . رود و در هنگام برگشت، با وجود موفقيت، غمگيـنم           مي
 حـق قـرار     ام تا مورد قبول دعـوت       كنم آن طور كه بايد، خالص نشده        مي

  .بگيرم
غمي كه بر وجودش مستولي بود، چند       . شهناز سراپاي او را نگريست    

  .برابر شد
  .آه كشيد

  خواهي بروي؟ هايت نيستي؟ مي  يعني به فكر من و بچهـ
اكبر جلـو آمـد و ابـوذر را كـه در آغـوش شـهناز بـود، بـو كـشيد و                     

  .اش را بوسيد پيشاني
 پدافنـدهاي هـوانيروز،     راسـتي فهميـدي   ! شود كه نباشم؟     مگر مي  ـ

  ! ...اند و سقوط كرده و درست افتاده تو واحد ما ميگ عراقي را زده
ها بودند و     شهناز با بي حوصلگي دورادورش را پاييد كه هرجا خلبان         

  .با هم گپ مي زدند
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  .تر از ديوار ما پيدا نكرده  ميگ عراقي هم ديواري كوتاهـ

م مانده را بـه يـك واحـد         گفت كه چند سرباز فرستاده تا وسايل سال       
  .ديگر ببرند

تا كي بايـد خانـه خواهرهـايم بمـانم و          .  من اين طوري معذبم اكبر     ـ
  مزاحم مردم باشم؟

گامي به . اكبر خواست به عادت هميشه دست رو سر همسرش بكشد
  .به مژگان نمناك او نگاه كرد. جلو برداشت و دستش را پس كشيد

هرچـه  . كنـيم   ديـد را مرتـب مـي       ج ةخان. آيم  تا چند روز ديگر مي     ـ
  .خريم، غصه نخور  خراب شده از اول مي

آقـا غـالم كـه عاشـق     . و شهناز مثل هميشه با كالم او آرامش يافـت    
به شهناز گفتـه بـود بگـو        . شكار بود، تفنگ پنج لول اكبر را مي خواست        

خـودش كـه اسـتفاده      . ها مـي روم شـكار      جمعه. اكبر آن را بدهد به من     
. غالم آمد جلو و دوباره اصرار كـرد       . ز رو نداشت كه بگويد    شهنا. كند نمي

  .شهناز سرش را جلو برد
  اجازه دارم آن را بدهم بهش؟.  آبرا پنج لولت را مي خواهدـ

كنـد   تا آن موقع فقط ديده بود اكبر با اشتياق پنج لولش را تميز مي             
  .اكبر نگاه او كرد. اش گذارد تو جعبه و دوباره مي

  .گو مواظبش باشدب.  بده بهشـ 
  . آه كشيد.نگاه كرد به آقاجان

  .نگران تو هستند پسر. همه خوبند.  تلفن زدم تنكابنـ
  .خواست نوزاد بيدار شده بود و شير مي. اكبر ابوذر را بغل گرفت

  . شهناز جان با پدرم برو شمالـ
  .كند تا با هم بروند رود و صبر مي گفت كه نمي

  .كالفه شد
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  .مآي  برو من هم ميـ

اكبر خـم شـد و      . »نه«كه  شهناز سر را باال گرفت و ابرو باال انداخت          
ها را از تـابش نـور        عادله را كه دست تو دست پدربزرگ ايستاده و چشم         

  .خورشيد جمع كرده بود، بوسيد
  . خداحافظـ

آقاجان اكبر را بوسيد و آقا غـالم بـا او           . شهناز راه افتاد طرف ماشين    
. ادلـه از اكبـر كـه دور شـد، زد زيـر گريـه              ع. دست داد و روبوسي كـرد     

  .كشيد دستش را به طرف او دراز كرده بود و فرياد مي
  ... بابا ـ

  .اكبر دست به سبيل سياهش كشيد
  !برو.  برو عزيز دلمـ

 عادله عادت كرده بود    .ها رفته بود خريد     گذشته با شهناز و بچه     ةهفت
كـرد و    رانندگي مي نشست كه پشت فرمان نشسته بود و         و رو پاي او مي    

هربار كه او براي خريد گوشت      .  راننده كنارشهناز كه ابوذر تو بغلش بود،       
يا انگور، پياز و سيب زميني پياده مي شـد، عادلـه را روي صـندلي مـي                  

بـه نبـودنش و     . زد تا او برگردد    بابا را صدا مي   . زد زير گريه   نشاند و او مي   
عادلـه نشـسته بـود تـو        . يدها كه فكر كرد، قلبش تيـر كـش         تابي بچه  بي

آقاجـان  . زد ماشين اما هنوز با دهان باز و چشمان گريان او را صـدا مـي              
تاب شد و به طرف دفتر فرماندهي         اكبر بي  .كشيد دست رو موهاي او مي    

  .رفت
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  دهمفصل 

 اين بچه   !عروس: گفت شهربانو مي . كرد تابي مي  ابوذر تب داشت و بي    
  .كند ين وقت سال، حال بچه را خراب ميمسافرت ا. آب به آب شده

هـايش از    زير پيراهن ركابي تنش بود و باز گونـه        . او را پاشويه كردند   
. شهربانو ميرزا قاسمي درست كـرده بـود       . زد حرارت درون به سرخي مي    

كرد، اما بيماري ابوذر و دلتنگي براي اكبـر          بوي غذا اشتها را تحريك مي     
عادلـه  . ود كه حتي سر سفره هم نرفت      خلق شهناز را چنان تنگ كرده ب      

شـهربانو دوبـاره او   . اش بازي كند هاي عمه بچهبا  صبورا تا    ةرفته بود خان  
  .بيا سر سفره دختر جان: را صدا زد

  . ميل ندارمحاال ـ
اي برايش گرفت و همان طور كه او سر تا ته اتـاق را               علي لقمه  محمد

خواسـت بگويـد   . خـواهم  نمي. گشت، لقمه را داد دستش رفت و برمي  مي
گرفـت و انگـار زهـر       . از روي پيرمرد خجالـت كـشيد      . كه شرم مانع شد   

  .خورد مي
بعـد كـه    . افتي عـروس    اين طوري بخواهي پيش بروي، از قيافه مي        ـ

  .پسرم برگردد، ديگر تو را نمي پسندد
خودش هم دلش از دوري اكبر خون بود، اما         . شهربانو گفت و خنديد   

  .كرد حفظ ظاهر مي
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حاضرم اكبر برگردد، حتي اگـر مـرا    « :شهناز خنديد به سختي و تلخ     

تلويزيون روشن بود و گاه كه ابـوذر       .  از ذهنش گذشت و نگفت     ».نخواهد
  .ايستاد روي آن مي گرفت، شهناز روبه قدري آرام مي

  .بابايي آنجاست. جبهه را ببين.  نگاه كنـ
زد  شـد و مـي   حوصلگي جمع مـي  ابوذر نگاه مي كرد و صورتش از بي  

  .شهناز او را بوسيد. زير گريه
  .كند  به خدا اين هم مثل من، براي اكبر دلتنگي ميـ

اش چنـان بـود كـه اشـك شـهربانو و             گريـه . گفت و بغضش تركيـد    
  .محمدعلي را درآورد

  . اينجا را، اكبر استـ
  .به صداي محمدعلي هر سه به صفحه تلويزيون خيره شدند

دشمن بعثي . ايم هايي را به دست آورده  ما در دشت ذهاب، موفقيتـ
متأسفانه مشكل اصلي ما دشـمن      . ايم را به كلي از اين منطقه عقب رانده       

داخلي يعني ضدانقالب است كه به هر بهانه و با هر ترفندي قصد ضـربه             
  .زدن را دارد

اكبر در لباس معمولي پيراهن طوسـي و شـلوار كـردي خاكـستري،              
گريست و   مي. شهربانو پريد سمت تلويزيون   . دستاري به سرش بسته بود    

  .زد با اكبر حرف مي
الهي من بميرم براي تو كه سرتاپات       .  جان پسر، قربان شكلت بشوم     ـ

  .خاكي است
محمدعلي كه هيكل رشيد شهربانو جلو چشمش را گرفتـه بـود، داد             

  ...گويد زن  بيا عقب بگذار ببينم بچه چي مي: كشيد
  .كرد و آرام گرفته بود ابوذر هم نگاه مي. شهناز رفت جلوتر

  . الهي من بميرم برات اكبر جانـ
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 ةهـاي درشـت ميـشي، صـفح        رو كرد به پسر كوچولو كـه بـا چـشم          

  .»بابا را ببين« :تلويزيون را مي پاييد
. جنگـيم    داريم بـا دشـمن مـي       رزمي و پياده  ن مثل نيروهاي     ما اآل  ـ

هـا كـار    اسـت كـه ضـدانقالب بـا كمـك بعثـي      هـايي     منطقه پر از مـين    
  .ايم گير كرده شان را زمين  ولي به لطف خدا ما همهاند، گذاشته

ها كه تو فضا پيچيد، تصوير اكبر رفت و شهربانو           صداي تكبير رزمنده  
  .شهربانو زد زير گريه. و محمدعلي به همديگر نگاه كردند

  . اي خدا صبرم بده كه دوري پسر را تاب بياورمـ
آه كشيد و صورتش را در انحنـاي        . گره دردآوري تو گلوي شهناز بود     

ابـوذر  . رفت تو حياط تا خلوتش بـه هـم نخـورد         . گردن ابوذر پنهان كرد   
انگـار از ديـدار پـدر، قـرار       . آرام سر رو شانه او گذاشته و خواب رفته بود         

  .گرفته و آرامش يافته بود
  .حالش را پرسيد.  كرد در، شهناز در را بازصبح صبورا كه آمد جلوِ

  كند؟  عادله اذيت نميـ
  .مژدگاني بده.  نهـ

  .شهناز پرسنده و سريع، نگاه او را كاويد
   طوري شده؟ـ

  .صبورا خنديد
همـين امـروز بـا      . گفـت آمـده كرمانـشاه     .  بله داداش اكبر زنگ زد     ـ

  .آقاجون برگرديد خانه
در اين  . تدپاي شهناز رو زمين بند نبود دست به ديوار گرفت كه نيف           

 شهادت از راديو و تلويزيون شنيده بود كه هربار موقع           خبرقدر   روزها آن 
تواند بشنود را به     گرفت، مبادا آنچه را كه نمي      ها را مي   پخش خبر، گوش  
  .صبورا را بوسيد. گوشش برسانند
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  . الهي فدات شوم دختر كه صبح اول وقت اين خبر را داديـ

شتن اكبر را كه دادند، شهربانو دست به خبر برگ. با هم رفتند تو اتاق
  .دعا برداشت

  .امام زمان شكر.  الهي شكرـ
ها را به كرمانشاه برگرداند، اما شـهربانو يـك           قرار بود محمدعلي بچه   

  .كالم ايستاد
  .گذارم اين دفعه نمي. ام را ديدي  دفعه قبل تو رفتي و بچهـ

 ة خانسيدند، رفتندبه كرمانشاه كه ر . ها راهي شد   همراه شهناز و بچه   
هربانو را دوست داشت كه هر وقـت بـه او           قدر دستپخت ش   او آن . مرضيه

  .كرد مي رسيد، غذاي شمالي هوس مي
  .همه چيز هم داريم.  برامان باقاالقاتق درست كنـ

  . خانه را پر كرده بودةعطر غذا هم. شهربانو مشغول شد
 بغل كرد و تـو      دست انداخت دور گردنش و اكبر او را       . اكبر كه رسيد  

  .هوا چرخاند
ورتر  بوي غذات تا هفت خانه آن     .  قربان تو كه دستپختت تك است      ـ

  .پيچيده
  .شهربانو سر و صورت پسر را غرق بوسه و اشك كرد

  .من پيشمرگ تو بشوم پسر.  الهي من قربان تو بشومـ
  .قرار ما اين است كه من پيشمرگ پدر و مادرم باشم.  قرار نشدهاـ

مـا  «. وهرش كه آمدند، اكبر با آنها هم احوالپرسـي كـرد          مرضيه و ش  
  ».دهيم هميشه به شما زحمت مي

تـر از دفعـه قبـل،     اكبر گفت و چشمش به شـهناز افتـاد كـه تكيـده     
حال او را هم پرسـيد و او        . كرد  در اتاق و او را تماشا مي       ايستاده بود جلوِ  

  .گفت از ترس آنكه بغض مانده در گلويش باز شود، هيچ نمي
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به خـدا جـاي     . كنيد  ما قابل شما را دارد؟ چرا تعارف مي        ة مگر كلب  ـ

  .شما و خواهرم باالي چشم ماست
هـا دلتنـگ     چقدر براي شهناز و بچه    . مرضيه گفت و اكبر تشكر كرد     

عادله دويد سمت   . براي عادله سر تكان داد    . قرار ديدن آنها بود    شده و بي  
ابـوذر  . بر او را روي سر بلند كرد      اك. بابا و خودش را به پاهاي او چسباند       

موقـع راه رفـتن     . داد  سر و تنش بوي خاك مـي      . را تو بغل شهناز بوسيد    
  .شهربانو كاونده نگاهش كرد. گذاشت پاهاش را به سختي زمين مي

   طوري شده پسر؟ـ
. هاش را كه درآورد، تاول پاهاش تركيد       جوراب. اكبر ابرو باال انداخت   

. دنـدان بـر لـب گذاشـت    . آمـد   پاهايش مـي خونابه از پوست كف و روي     
هـاي آمـاس    الي انگـشتانش تـاول   صورتش از درد جمع شده بود و البـه        

  .كرده را پاييد
لگن آب ولـرم آورد و شـهربانو پاهـاي پـسر را تـو آب                . مرضيه دويد 

نگـاهش  . كـشيد  كـشيد، آه مـي     ها مـي   دست كه رو زخم   . گرم شست  نيم
زد و    كشيد، به سـرخي مـي       پسر مي  هايش از رنجي كه    باراني بود و پلك   

  .داد اكبر هوا را با فشار از گلو بيرون مي
  . آخ، از بس كه مانده تو پوتين، گوشت پاهام پخته شده انگارـ

  .خنديد كرد و مي گريست و اكبر او را نگاه مي شهناز ريزريز مي
  ريزي؟ كشم، تو چرا اشك مي  من دارم درد ميـ

رفـت  . ت و روزهاسـت حمـام نكـرده       آلود اس  گفت كه خسته و خاك    
هـاي    شهربانو حنا درست كـرده بـود تـا رو زخـم           . حمام و وقتي برگشت   

  . بگذاردشپاي
  .دهد  حنا درد را تسكين ميـ

  .حنا به پاهايش بستند و او تو صورت شهناز نگاه كرد
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  بيني؟  داماد شدم خانم، ميـ

  ».ممعلوم است كه دامادي پسر جان« :اش را بوسيد مادر پيشاني
  .شب شهناز از جبهه پرسيد و اكبر آه كشيد

  .ها بگو  تو را خدا حاال كه پيشم هستي، از خودت و بچهـ
  .شهناز سكوت كرد و او دستش را گرفت

   شمال خوش گذشت؟ـ
  .گذرد ولي بايد فكري به حال خانه كرد گفت كه مي

بيـا صـبح بـرويم    . چهار نفـريم  .  دو نفر كه نيستيم    ، اكبر ما يك نفر    ـ
  .انه را آماده كنيمخ

  .ها را زير سر به هم قفل كرده بود دست. اكبر دراز كشيد
  .توانم بكنم بگذار ببينم چه كار مي.  پول زيادي كنار نداريمـ

 شـهناز   ة خودش و يا خانواد    ةپولش را يا براي خانواد    . گفت راست مي 
ماندنـد،   پول مي  آمدند و بي   و حتي سربازهايي كه از شهرهاي ديگري مي       

  .كرد خرج مي
 درخـشان   ة من از طرف دكتر چمران و سرهنگ فالحـي بـه سـتار             ـ

  .ام، اما تو هفت آسمان يك ستاره هم ندارم غرب معروف شده
  .خنديد و به شهناز نگاه كرد

بـراي اينكـه    : گفـت . آرامشي كه داشت، به او هم منتقـل شـده بـود           
ها هستند كـه     آدم. ها كه به ستاره احتياج ندارند      ستاره. اي خودت ستاره 

  .گردند تو آسمان، دنبال ستاره مي
  .اكبر خنديد

  .گويي، اصال حواسم به اين نكته نبود  راست ميـ
شد و روي هم افتاد، امـا بـه زحمـت            خستگي سنگين    هايش از  پلك

  .كرد چشم باز مي
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                 ؟ گرفتمداني چه وقت، تصميم براي ازدواج با تو  ميـ
وقتي كـه بـه يوسـف گفـتم         : ود و او ادامه داد    شهناز سكوت كرده ب    
زنـي و بـه      خواهم تو را ببينم و او گفت كه تو با هيچ كس حرف نمي              مي

گفت اگر بخواهم راجع به ازدواج با تو        . دهي هيچ خواستگاري جواب نمي   
اينكه سنگين و متـين بـودي، بـه دلـم           . حرف بزنم، بايد كلك سوار كنم     

  .ينشست
  .كرد گذاشته بود و يكوري او را نگاه ميشهناز دستش را زير سر 

ـ         ـ ـ   ي م ة آن وقت نقشه كشيديد كه بـه بهان  مهـين، مـرا     ةهمـاني خان
  .هات را بزني بياوريد بيرون تا حرف

  .ها را هم گذاشت اكبر پلك
  . اوهومـ

  .خميازه كشيد و پلك بر هم گذاشت
هايش كه مـنظم شـد، شـهناز دانـست كـه از خـستگي                صداي نفس 
  .خوابيده است

  .پتوي ابوذر و عادله را كشيد و چراغ خواب را خاموش كرد
هاي   جديد كه در يكي از واحدهاي خانه       ةصبح براي تميز كردن خان    

 جاروبرقي و ماشين لباسشويي از      ،ها پاره شده   فرش. سازماني بود، رفتند  
هـا   رختخـواب . ند زخمي شده بود خراب و  آجر آوار    ،شدت برخورد سنگ  
آنجـا را تميـز كردنـد و از         . به واحد جديد رفتنـد    . دتكه و پاره شده بودن    

ظهـر، اكبـر از فـشار       .  جديد خريدنـد   ةبازار، قالي هجده متري براي خان     
ريد كف آشپزخانهخستگي به ديوار تكيه زد و س.  

  .ام، برويم چلو كبابي  خيلي گرسنهـ
  .ها افتاد شهناز ياد بچه
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ضـمن مـادرت گفـت      در  . انـد  ن مامانت و مرضيه را كالفه كـرده        اآل ـ
شود اگـر بفهمـد كـه بيـرون غـذا            دلخور مي . كند  درست مي  1كباب تاس

  .ايم خورده
  .اكبر ساعتش را نگاه كرد

  .اند ن غذا خوردهاآل.  ساعت دو استـ
عادله دويد سـمت    . چلوكباب را كه خوردند، برگشتند    . رفتند تو شهر  

  .اكبر او را بغل گرفت. آنها
   چطوري دخترم؟ـ

  . كه سفره را بياوردشهربانو رفت
  .غذا هم آماده است.  خسته نباشيدـ

  .شهناز دندان بر لب گذاشت و اكبر را زير چشمي نگاه كرد
فكـر كـرديم شـما هـم غـذا          . آخـر خيلـي ديـر اسـت       .  ما خورديم  ـ

  .ايد خورده
  .مرضيه سر تكان داد

  . به خاطر شما نخورديم كه دور هم باشيمـ
  .م كه عصر همگي برويم آنجا در عوض ما خانه را مرتب كرديـ

  .زد كشيد و غر مي شهربانو غذا را مي
  . من چقدر زحمت كشيدم براي پسر، تاس كباب درست كردمـ

  .پيشاني او را بوسيد. اكبر رفت تو آشپزخانه
  .خورم  من شام تاس كباب مي. عيب نداردـ

دل شــهربانو قــرار گرفــت و اكبــر شــهناز را نگــاه كــرد كــه ريزريــز 
  .خنديد مي

  .شود، گوش نكردي  من كه گفتم مادرت ناراحت ميـ
                                                 

.كنند پز مي ر و آن را آب و گردو پينوعي غذاي محلي است كه شكم مرغ را با سبزي معطر، ترش  -1  
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  ».خودم بلدم چطوري از دلش دربياورم« :اكبر چشمك زد

هاي پاي اكبر دوبـاره تـازه شـده          صبح كه راه رفته بودند، زخم تاول      
صورتش از درد جمع شده     . گرم خواست تا پاهايش را بشورد      آب نيم . بود
اش،    تنكابني ةجهبا ل . وبه روي او  شهربانو لگن آب را آورد و نشست ر       . بود

  .زد رفت و پاهايش را آب مي اش مي قربان صدقه
. ان پـسر بـروم كـه پاهـات ايـن طـور زخـم و خـوني شـده                   ب به قر  ـ

  .پيشمرگ پسر بشوم الهي
قند تو دلش   . اكبر به روسري او كه از فرق سر گره زده بود نگاه كرد            

تـر و    هـا كـه درشـت      همـان وقـت   . هايش افتـاد   ياد كودكي . آب شده بود  
چربيد و در ايـن بـين    زورش به همه مي   . تر از بقيه همساالنش بود     زرنگ

او هيچ وقت دست حمـايتش را از سـر          . مادر طرفدار پر و پا قرص او بود       
  ».ام خيلي خسته. ببخشيد«: گفت. داشت بر نمي

بـرد و آب     مـي هـا    اي عميق او را با خود به گذشته        خلسه. دراز كشيد 
 كـه   يشد، گرماي دست مادر و آرامـش       ه رو پاهايش ريخته مي    گرم ك  نيم

  .هايش را سنگين كرد در خانه بود، پلك
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  يازدهمفصل 

بـا مـادر و      .باال زده و تا زانو تو شاليزار رفتـه بـود          را  هاي شلوار    پاچه
كـرد و    پاهايش از سردي آب، كزكز مي     . كرد خواهرهايش نشاي برنج مي   

شـد، مـي نشـست كنـار آالچيـق نزديـك             م مي سوخت و كار كه تما     مي
  .خواند هاي شاليزار، كتابش را مي زمين

زد  گرفت، تركه بـود كـه مـي        داد و اگر ياد نمي      به زهرا هم درس مي    
  .كف دستش

  . حواست را جمع كن دخترـ
هـا را هـم      اما زهرا پلـك    آن طور نمي زد كه دست خواهرش بسوزد،       

تـر   داد كه تركه بعدي محكم     ن مي اش را دردآلود نشا    گذاشت و چهره   مي
آمـد و دوبـاره درس را تكـرار          دل اكبر بـه رحـم مـي       . رو دستش نخورد  

زد زير بغلـش     ها را مي   شد، كتاب  كار كه تمام مي   . كرد تا او ياد بگيرد     مي
اي نـان و پنيـر پيچيـده در          مادر لقمه . افتاد طرف پايين شيرود    و راه مي  

  .گرفت طرفش دستمال را مي
  . بخور، بعد برو اين راـ

هـايش را    خورد و به صداي بلنـد درس       بين راه مي  . گرفت لقمه را مي  
  . كرد مرور مي

رسي تـو    آقا معلم گفته بود مي    . هاي كالس بود    بچه ةتر از بقي   درشت
پرسـيد، فارسـي،     شان درس بپرس تا من برسـم و او مـي           كالس، از همه  
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ه از كنـار شـاليزار پيـدا        اي ك  تركهبا  هر كس بلد نبود،     . رياضي و علوم را   

  .زد كرده بود، يكي به او مي
  .بيا كه با هم كار كنيم.  غروب يادت نرود، بيايي خانه ماـ

هـا و خـواهر و       دوسـتانش، همكـالس   . گذاشـت  ها كـالس مـي     غروب
بهـشان ديكتـه    . كـرد  شدند و او فارسي را روخواني مي       برادرش جمع مي  

خورد،  كرد، اول تركه مي     مي كسي كه شلوغ  . داد رياضي ياد مي  . گفت مي
  .شد بعد جريمه مي

  . ده بار از اين درس رونويسي كنـ
بردنـد، تـا از آقـا        ها از او بيشتر حساب مـي       قدر جدي بود كه بچه     آن
سـر كـالس او،     . دادنـد  نوشـتند و تحـويلش مـي       هـا را مـي     جريمه. معلم

او . تدانـس  تر از كالس آقا معلم بودند و اين را خود معلم هم مـي              ساكت
هـا   مردي عصا قورت داده و الغر بود كه گاه اكبر براي رفع خستگي بچه             

بعـد  . رفتند از خنـده    هايش ريسه مي   و همكالسي انداخت   او را دست مي   
  ».درستان را بخوانيد. بس است« :شد جدي مي

همـه را بـه صـف،       . ايستاد جلو در   خورد، با تركه مي    زنگ آخر كه مي   
  .فرستاد بيرون مي

  . همديگر نزنيدةتو سروكل. ا برويدصد  بيـ
نشـستند   مـي .  الت ةبرد كنار رودخان   ها را مي   هر پنجشنبه همكالسي  

خواست با او بيايـد، داد       گرفت و مي   گاهي كه زهرا بهانه مي    . لب رودخانه 
هـات هـم     تـو بيـايي دوسـت     . شود با مـا بيايـد      دختر كه نمي  : كشيد مي
  .خواهند بيايند مي

كـرد و لـب      كـرم خـاكي هـم جمـع مـي         . ردآو قالب ماهيگيري مـي   
ها را   ماهي. كرد زردك، اسلك و كولي صيد مي     . گرفت رودخانه، ماهي مي  

كردند و از تـه      تو آب شوخي مي   . كردند بعد شنا مي  . ريختند روي هم   مي
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شـد،    شـب كـه مـي      .كـرد بـراي خواهرهـايش      آب سنگ رنگي جمع مي    

بـا  .  تا كه ببـرد خانـه      براي هر كس دو، سه    . كردند ها را تقسيم مي    ماهي
كرد و   كرد و گالني را كه آورده بود، پر آب مي          دوستانش خداحافظي مي  

  .1افتاد سمت نفار راه مي
گـشت،   آب لوله كشي نداشتند و هر روز غروب از مدرسه كـه برمـي             

  .آورد وشو  و آشپزي مادر از رودخانه آب مي براي شست
قتــي همــه و و هــا را مــي نوشــت خــورد، مــشق شــامش را كــه مــي

هـاي   شـب . نشـست بـه خوانـدن درس       خوابيدند، زير نور فانوس مـي      مي
خواند، نشسته و تكيه به ديـوار و كتـاب بـه             امتحان كه بيشتر درس مي    

  .رفت دست خواب مي
خواست برود شهر . كالس نهم كه تمام شد، در روستا دبيرستان نبود        

شته بـود،   محمـدعلي كـه تـازه از شـاليزار برگـ          . و درسش را ادامه بدهد    
  .استكان چاي را سركشيد

  . بماني سر زمين كاركني، بهتر است آقاجانـ
رقيه كالفگي او را    . ها را به هم فشرد     لب. اما جوابش نه بود   نگفت نه،   

: گفـت .  اتاق از نگـاه شـهربانو مخفـي نمانـد          ةديد و مچاله شدنش گوش    
  .ام به درس عالقه دارد بچه

  .بگذار درسش را بخواندـ 
  .ش را به زانو گرفت و بلند شدا  بسته هاي پينه دستمحمدعلي 

اين بچـه هـم كـه كـار         . درس خواندن توي شهر، خرج دارد     .  ندارم ـ
  .بماند و كشاورزي كند، بهتر است. ندارد

كرد، چند روزي را     العابدين در تهران زندگي مي     رقيه با شوهرش زين   
  .هماني با شوهرش آمده بودند شيروديبراي م

                                                 
.كردند  شيرودي در آن زندگي مية چوبي كاهگلي كه خانوادةكلب  -1  
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  .كنيم  يك فكري مي! داداش جان غصه نخورـ

حرفش را زده بود و قصد نداشت پسر را         . محمدعلي اما يك كالم بود    
  . در اتاقةرقيه ايستاد تو آستان. به تهران بفرستد

تا حاال هم بهتـرين     .  دارد هاكبر به درس عالق   .  سخت نگير آقا جون    ـ
  .شاگرد مدرسه بوده، حيف است كه ادامه ندهد

 كه به كمر بسته بود، باز كرد و زهرا را صدا زد تا              شهربانو چادرش را  
  .نشست كنار مردش. يك سيني چاي بياورد

وقـت بيـشتري    . اند تر شده  هام بزرگ  بچه. كنم  من تو مزرعه كار مي     ـ
كمكـش  . فرسـتم بـراي اكبـر    كـنم و پـولش را مـي      بيشتر كار مـي   . دارم
ده، بگذار بـرود  چند روز است لب به غذا نز     . كنيم تا درسش را بخواند     مي

  .و درسش را بخواند
اي   كلبه و با تركه    اكبر نشسته بود جلوِ    علي. محمدعلي حياط را پاييد   

شهربانو نگاه مردش را دنبال     . نوشت كه تو دستش بود، رو خاك چيز مي       
  .كرد
خـواب و   . كنـد  ها رياضـي حـل مـي       بيني دارد با تركه رو خاك       مي ـ

  ! ...ر دنبال درسش نرودچطور دلم بيايد پس. خوراكش درس است
. نگاه رقيه و شهربانو در هم گـره خـورد         . محمدعلي سكوت كرده بود   

. اش را آورده بود پرونده. العابدين به تهران آمد روز بعد اكبر با رقيه و زين
  .زد دارها حرف مي بين راه با مغازه. در دبيرستان ثبت نام كرد

زود هـم يـاد     . كـنم  خواهيد؟ به خدا خوب كار مي       شما شاگرد نمي   ـ
  .گيرم مي

روزهـا درس و    . چند روز بعد در يك شركت ساختماني، نگهبان شـد         
خواست دسـتمزد كـاري كـه مـادر در رطوبـت شـاليزار           نمي. ها كار  شب
  .كند، خرج تحصيل او شود مي
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رسـيد،   ها مدرسه و ظهـر كـه مـي         صبح. داد تمام شب را نگهباني مي    

  .سركاررفت  خوابيد و دوباره مي ساعتي مي
هـاي   يس شركت صحبت كـرده و اجـازه گرفتـه بـود كـه شـب               يبا ر 

اش را روي بينـي      يسامتحان را نرود تا به درسش برسد و او عينـك پنـ            
پس بـراي   «. هاي اكبر نگاه كرده بود     مرتب كرده و از زير ابروها به چشم       

 مكث كرده و ادامه     »...كنم آيي از حقوقت كسر مي     هايي كه نمي   اين شب 
 بعد از كالس بيا تا آخر شب اينجا بـاش كـه نـصف               كم  دست«: دداده بو 

  ».حقوقت را بگيري
  .سر را پايين انداخت

   قبولـ
كرد و در هر فرصتي كـه        كار مي . رفت شركت  از مدرسه يكراست مي   

شـامش را رقيـه    . رسـيد  آخرهاي شب مـي   . خواند كرد، درس مي   پيدا مي 
 و گـاه از خـستگي       نشست سـر درس    خورد و مي   چند لقمه مي  . آورد مي

  .افتاد هايش روي هم مي مفرط پلك
هـات    يك مدتي نرو سر كار كه بـه درس        . اي داداش جان     الغر شده  ـ
  .برسي

  .آه كشيد
  .اش راحت است همين مدت امتحان را بگذرانم، بقيه. شود  نميـ

رقيه تو چراغ   . آمد تو  اتاق سرد بود و سوز برف از درز در و پنجره مي           
ديـده بـود كـه تـا        . او و شوهرش در اتاق پشتي بودند      . والور نفت ريخت  

  .نيمه شب و گاه تا صبح چراغ اتاق اكبر روشن است
  ماني؟  امشب هم بيدار ميـ
  . ها، فردا امتحان هندسه دارمـ
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رقيــه نگــاه كــرد بــه موهــاي صــاف خرمــايي او كــه ريختــه بــود رو 

  .اش پيشاني
  .ات هم باش  به فكر سالمتيـ

هـاي سـرد و سـرخش را رو          دسـت . لبش نشست لبخند كمرنگي بر    
نوشت  خواند و مي   مي. شروع كرد به خواندن   . شعله چراغ گرفت، گرم شد    

هـاي شـب،     نيمـه . انداخت ها را تو سيني زير چراغ والور مي        و چركنويس 
باريد و  برف ريز تندي مي. از پنجره بيرون را پاييد. برودت هوا بيشتر شد

گرما به جانش   .  چراغ را زيادتر كرد    ةشعل .زمين را سفيد پوش كرده بود     
سـرش  . هـايش راه يافـت    نفوذ كرد و خواب، خواب شيرين به پشت پلك        

اگـر بـا   . سنگين شده بود، بلند شد، دورادور اتاق چرخيد و درس خوانـد       
رميـد، ولـي در اتـاق      خواند، خواب از چشمانش مي     صداي بلند درس مي   

كالفه شـده   .  نشست كنار چراغ   .پشتي رقيه و زين العابدين خواب بودند      
 ةيكـوري شـد، كاغـذها مچالـه شـد         . دستش كـه بـه چـراغ خـورد        . بود

وحشت زده دست رو كاغذها كوبيد، حجم آتش        . چركنويس شعله گرفت  
.  چراغ را گرفت و آن را بلند كرد تا از اتاق بيرون ببـرد              ةدست. بيشتر شد 
  .ات را آتش زدم آبجي جان خانه«: فرياد زد

  .كوت شب پيچيدصدايش در س
هـاي اكبـر از      دسـت . موتور زين العابدين تو راهرو جلو در اتـاق بـود          

گذاشت كه  سوزي نمي سوخت، اما وحشت از آتش     داغي فلز دسته آن مي    
.  از كنـار موتـور گذشـت       سـرعت   به. دوباره فرياد كشيد  . چراغ را رها كند   

رو  آتـش، بيـرون جهيـد و         ةشـرار . زده از اتاق بيـرون آمـد       رقيه وحشت 
سـوزاند و بـه سـمت        آتش جورابش را مـي    . جوراب پالستيكي اكبر افتاد   

چراغ را از او گرفت و پرت       . رقيه دويد . شد اش كشيده مي   اي شلوار پارچه 
  .كرد تو حياط
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  ... يا امام حسين، يا باب الحوائجـ

  ...بميرم برات، سوختي كهـ 
اكبـر  . گذاشـت خم شد و مشتي بـرف برداشـت و رو جـوراب بـرادر               

  .كرد هراسان ايستاده بود و نگاه مي
  .سوزد آبجي  دستت ميـ

چـراغ را   . خدا را شكر اتـاق آتـش نگرفـت        « :گفت و اتاق را نگاه كرد     
  ».كشيد نياورده بودم، همه جا را به آتش مي

هاش را كـه     رابوها و رقيه ج    اكبر نشست رو برف   . كرد رقيه گريه مي  
  .رو رفته بود، درآوردسوخته و مچاله شده و در پوست و گوشت او ف

  ات را؟ كار كنم پاي سوخته ه خاك بر سرم داداش جان چـ
.  پا و با درد به طـرف اتـاق رفـت           ةاكبر به سختي بلند شد و رو پنج       

رقيه هنوز گريـه    . كاغذهاي سوخته تو سيني را نگاه كرد و سر تكان داد          
  .كرد مي

         . خدا را شكر كه خودت طوري نشدي.  فداي سرتـ
العابدين بگيرد و براي همين تـا        ت كه ترسيده آتش به موتور زين      گف

رقيه دست به   . از كنار آن با احتياط رد شود، جرقه رو پايش پريده است           
  .به سوختگي سرخ و دود زدة پاي او نگاه كرد. سرش گرفت

  .بيمارستان بايد برويم ـ
  .لرزيد و لبش نيز صدايش مي

  ».بايد مدارا كنم. كم است وقم خيلينه، اين ماه حق« :سر باال انداخت
 او  ةدوا قرمز آورد و پاهاي زخم و سـوخت        . رقيه دندان بر لب گذاشت    

پـذيرد پـول     ترش هرگـز نمـي     دانست برادر كوچك   مي. شو داد و  را شست 
هـاي او را     ريخـت و زخـم     اشـك مـي   . خواهر را خرج مداواي خـود كنـد       
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هـا كـشيد و نـم     نهبه صداي اكبر پشت دست را بر گو . داد شو مي و  شست

  .اشك را برچيد
   صبح چطوري بروم براي امتحان؟ـ

  ».شاءاهللا روي ان مي« :دست بر موهاي صاف و خرمايي او كشيد
اش  هـاي درشـت عـرق بـر پيـشاني          دانـه . صورتش از درد مچاله شد    

كشيد و   رقيه هنوز بر سوختگي پاهايش پنبه و دوا قرمز مي         . نشسته بود 
ها را به هم فشرد تـا صـداي فريـادش            و لب اكبر دست رو صورت گرفت      

  .سوخت چشم كه باز كرد، هنوز پاهايش مي. بلند نشود
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  دوازدهمفصل 

يـك زنـگ بـه      . خانمـت تمـاس گرفتـه     :  خبر دادند  ،به دفتر كه آمد   
  .بهداري بزن

گفـت كـه   . هـا را   حالش را پرسيد و حال بچه     .  شهناز را گرفت   ةشمار
  .ستمأموريت بوده و تازه رسيده ا

   خبري شده؟ـ
  .دوباره سؤالش را پرسيد. شهناز مكث كرد

  .كرد زنگ زده بود، گريه زاري مي. مادرت نگران است.  بلهـ
شـدند و    همكارانش براي مأموريت بعدي آماده مـي      . محوطه را پاييد  

  .مهندسين فني پرواز در حال بررسي موتور بالگرد بودند
  كاري نداري؟.  باشدـ

  .طرب او را صدا زدشهناز دلواپس و مض
   اكبر چي شده؟ چرا اين قدر ناراحتي؟ـ

از وقتي خبر شهادت حميدرضا سـهيليان را شـنيده بـود،            . آه كشيد 
  .همين حال را داشت

 سهيليان با سعداهللا داورزاده در عمليات كـوره مـوش بـه شـهادت               ـ
  .مادرم هم همين خبر را شنيده و به هم ريختهالبد . رسيدند

اش را   مقنعـه . شنيد، زانوهايش سست شـد     ا تازه مي  شهناز كه خبر ر   
  .جلو كشيد و از پشت ميز كارش بلند شد
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   كجا؟ كي؟ـ

  .اكبر دست برد تو موهاي صاف و لختش و همه را عقب زد
كـه در دسـت      بـالغ و اطـراف ارتفاعـات قراويـز          سمت شهرك قـره    ـ
. ها بگيريم  ها بوده، عملياتي انجام داديم كه اين مناطق را از عراقي           عراقي

  .شهيد شدندمتأسفانه اين دو نفر 
در صـداي اكبـر     . نگفـت . شهناز خواست بگويد مواظب خودت بـاش      

  .شد زد، از خشم منفجر مي چنان حزني بود كه اگر او اين حرف را مي
به خـدا مـن هـم هـر بـار كـه             . آيي اكبر؟ مادرت حق دارد      كي مي  ـ
خـب تـو هـم يـك     . رسد تـا برگـردي    جانم به لب مي  ،روي مأموريت  مي

  .بمان تا مأموريت بگيري، بعد برو. خلبان مثل بقيه
 1بـاك  بـي گفت كه به هم ريخته و ناراحت است و جاي خالي خلبان        

ها اين طور كه      خلبان ةاگر هم : را هيچ كس پر نخواهد كرد و توضيح داد        
اتفاقـا بعـد از     . مانـد  گويي فكر كنند، هيچ چيز از اين مملكت نمي         تو مي 
  .جاي حميدرضا هم بايد بروم اين به

اش پر از حس تألمي بـود كـه در فقـدان             كرد، اما هر كلمه    گريه نمي 
  .كرد دوستش تحمل مي
  .دار و دو رگه صدايش خش

تازه .  ذهن شهناز را پر كرده بود      ةلحن صدايش هم   .خداحافظي كرد 
 پايگـاه هـوايي را      ةشـمار . رسانده اسـت  نبه ياد آورد كه پيغام را به اكبر         

  .رفت و اكبر را خواستگ
. يـك سـاعت پـيش زنـگ زد     .  اكبر جان، يك تلفن به مادرت بـزن        ـ

  .مانم گفت تو مخابرات رامسر منتظر مي. گفتم اكبر مأموريت است

                                                 
باك شهرت  شجاعت هايي كه از خود نشان مي داد، به خلبان بيواسطة حميد رضا سهيليان به -1  

.داشت  
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  .اكبر تماس را قطع كرد و مخابرات رامسر را گرفت

  .خواهم خواهم شهربانو حسين شيرودي را مي  عذر ميـ
  .ش را شنيد مادرةچند لحظه بعد صداي گرفت

گـذاري،   خبـر مـي    ت بـي  ن پسر، كجايي؟ چرا مرا از حال خـود         قربا ـ
   تو؟ةكنم از غص گويي دق مي نمي

  .سالم كرد و قربان صدقه او رفت
  .نوكرتم مامان. بشومتو  الهي من قربان ـ

شلوغي مخابرات و صداهاي خط روي خط با صداي مـادرش درهـم             
شهربانو .  خط را بشنود   هاي آن سوي   گذاشت درست حرف   شد و نمي   مي

  .زد زير گريه
هاي هوانيروز را از تلويزيـون شـنيدم،          از خلبان  ن خبر شهادت دو ت    ـ

تندتند زنگ بزن و حال و تعارف كـن كـه           . نگران حالت شدم جان مادر    
به خدا از صبح تا     . اين طور مثل مرغ سركنده تو خانه هر طرف را نگردم          

  .ردم و زنده شدم پسر جانم م، صد بارهمين حاال كه صدات را شنيدم
  .دلش به حال او سوخت

كني مامـان؟ مگـر از اول كـه خلبـان شـدم و                چرا اين كارها را مي     ـ
دانستي كه بايد به مردم خدمت كنم؟ حاال موقع آن           رفتم تو ارتش، نمي   

  .آيد، انجام بدهم است كه اگر كاري از دستم برمي
گرانـي وجـودش را     صداي زاري شهربانو كه بلنـد شـد، حجمـي از ن           

  .خليد
هـا   چنـد روز ديگـر بـا شـهناز و بچـه           .  تو را به خدا بس كن مامان       ـ
  . آيم تنكابن مي

مادر از شوق چند بار قدم سر چـشم گفـت، امـا تـه صـدايش هنـوز           
  .آلود بود بغض
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اكبر ياد حميدرضا افتاد كه وقت شهادت همـان زيـر پيراهنـي آبـي               

  .تنش بود كه او برايش خريده بود
يكي بـراي   . سه تا زيرپيراهن آبي خريدم    . د روز پيش رفتم بازار     چن ـ

جگـرم آتـش   . حميدرضا، يكي براي احمد كشوري و يكـي بـراي خـودم      
  ...گرفت وقتي فهميدم با همان زيرپيراهن شهيد شده

كند، امـا گـوش      ها را براي مادر واگويه مي      دانست چرا اين حرف    نمي
صداي گريه مادر او را به خود       . خواست تا بگويد و خالي شود      شنوايي مي 

  .هق مادر را شنيد نگاهش باراني شد و صداي هق. آورد
اگر شهيد شدم، خيلي صـبور و       .  من دوست ندارم گريه زاري كنيد      ـ

امـروز  . ام اين راهي است كـه مـن انتخـاب كـرده          .  كنار بياييد  آنآرام با   
  .دوستم شهيد شده، فردا يا دو فرداي ديگر نوبت من است

. قدر ناراحت بود كه حتي بناي دلداري دادن به مـادر را نداشـت             آن  
  .خواست اي براي گريستن مي انهشخود 

بايد خـودش را بـراي      . فترتلفن را كه قطع كرد، به دفتر فرماندهي         
 جـو . همه از شهادت حميدرضا متـأثر بودنـد       . كرد پرواز غروب آماده مي   

ي، بـالگردش را آمـاده       فنـ  گـروه . سنگين اندوه بر كل پايگاه حـاكم بـود        
در . كردند و او با كمك خلبانش به طرف سر پل ذهاب به پـرواز درآمـد               

 درختـي   ةعالي را ديد كـه زيـر سـاي          پادگان سرهنگ خلبان محمدامين   
كـرد و در طـول ايـن          شناسايي پرواز مـي    206او با بالگرد    . نشسته است 

ضا سـهيليان   اكبر بعد از شهادت حميدر    . انجام نداده بود   أموريتيمدت م 
  .خلبان عالي را صدا زد. به عنوان افسر عمليات هوانيروز انتخاب شد

   پرواز هستي؟ة آمادـ
عالي با وجود آنكه سرهنگ بود و ارشدتر از اكبر، به حال آماده باش              

بايد كسي كنـار    . عالي با حيرت نگاه او كرد     . اكبر كنار او نشست   . ايستاد
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اكبر .  پرواز با او را داشته باشد      ةاجازنشست كه    او در بالگرد شناسايي مي    

  . شدموضوعمتوجه 
  ...استارت.  زود باشـ

. عالي به اكبر نگاه كرد كه رو صندلي به حالت خميـده نشـسته بـود               
هـا   اكبر رشـيدتر از همـه خلبـان      . فهميد فضاي كابين برايش تنگ است     

  .بود
  . لطفا برو پايينـ

مت آن ده سانتي متـر      عالي تشك صندلي را كه ضخا     . اكبر پياده شد  
. خـورد   اكبر نشـست و بـاز سـرش بـه سـقف بـالگرد مـي               . بود، برداشت 

 درشت او ةسرهنگ عالي به جث. اش باال آمده بود زانوهايش تا روي سينه
  .نگاه كرد و صلوات فرستاد

  . ماشاءاهللاـ
  .لبخند كمرنگي زد

  .بجنب.  خوب استـ
داد كه او تـا      دستور مي اكبر  . به پرواز درآمد  .  استارت شد  ةعالي آماد 

خبـر  .  رفتند ها  بر فراز مواضع عراقي   . كدام مناطق را براي شناسايي برود     
هـا كمــين    بزميرآبــاد از عراقـي ةرسـيده بـود نيروهــاي سـپاه در منطقـ    

 آتـش   گـروه پرواز بعـدي بـا      . ها قرار دارند    عراقي ةاند و در محاصر    خورده
عنـوان   ا آنها بيايد و بـه     اكبر از سرهنگ عالي خواست كه ب      . شد انجام مي 

  . اطراف بالگردها باشدشناساييبالگرد 
پشت سر  .  بالگردها بودند  ةاكبر با هاديان در يك بالگرد جلوتر از بقي        

آنها سرهنگ عالي با كمك خلبانش ستوانيار نوركرم زارعي و بعد از آنها، 
ا  به خلباني ستوانيار نريمـان شـاداب و سـتوانيار غالمرضـ     ادو بالگرد كبر  

  .كردند شهپر پرواز مي
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. كـرد  سرهنگ عالي خطر را احساس مي     . چراغ بالگردها خاموش بود   

هاي سرسبز اطراف را     ها و جنگل   كرد، ارتفاعات، كوه   پايين را كه نگاه مي    
هـايش را رهـا      اكبـر راكـت   . ها قرار گرفتند   كوه ةبه مرور در ساي   . ديد مي

هـا آتـش     رهـي عراقـي   متري بر سـتون ز     يكرده و بعد با توپ بيست ميل      
. هاي عراقي شروع به شليك به سـمت بالگردهـا كردنـد            تانك. ريخت مي

. ها قرار داشت، كمـي بـه چـپ چرخيـد           سرهنگ عالي در تيررس گلوله    
  .شاداب تو راديو فرياد كشيد

  گيري؟  چرا سر راه من قرار ميـ
به دنبال آن بـه پـرواز       . بالگرد اكبر را ديد   . سرهنگ به جلو نگاه كرد    

زد و به محض كـم شـدن آتـش           ها شيرجه مي   به سمت عراقي  . دامه داد ا
  . آتش خارج شد و از طريق راديو اعالم كردگروهدشمن از 

  . بيرون آمدمگروه جناب شاداب من از ـ
 بيـست   ةبا گلول . اكبر دوباره راكت رها كرد سمت ستون زرهي عراق        

  .ياد كشيدشاداب تو راديو فر. متري بالگرد عراقي را نيز زد ميلي
  .ات را با شيرودي زياد نكن  فاصلهلطفاً!  سرهنگـ

هـا   نور كرم زارعي به آتش مهيب برخاسـته از تانـك و ادوات عراقـي              
  .نگاه كرد

  ! ببين اكبر چه غوغايي به پا كردهـ
اكبـر كـه   .  آمد و وارد چرخه شد    گروهدوباره به سمت    سرهنگ عالي   

 را داد، خيال او هم راحـت        خبر پايان عمليات و برگشت به سمت پايگاه       
آورد و خيلي زود هدف       دانست كه با اين وضعيت، زياد دوام نمي         مي. شد

نـشيني   ها كه مجبـور بـه عقـب         عراقي. گرفت  گلوله تانك عراقي قرار مي    
شدند، نيروهاي خودي از محاصره درآمدند و درخواست نيـروي كمكـي            

  .كردند
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هـاي   نيمـه . ستاد به نماز  اكبر از دفتر كه بيرون آمد، وضو گرفت و اي         

گفتند كه مـشكلي    .  فني وضعيت بالگردش را پرسيد     گروهشب، دوبار از    
  .  پرواز استةندارد و آماد

آتـش غـروب چنـان در       .  پـرواز شـد    ةبا خلبان ايـرج ميرزايـي آمـاد       
اكبـر  . ها مؤثر واقع شده بود كه حتي يك قدم جلوتر نيامده بودند            عراقي

  .ا را پاييده از آن باال، مواضع عراقي
  .ايم  مي بيني چه زهر چشمي ازشان گرفتهـ

ـ         متـري بـه آن       بيـست ميلـي    ةبه محض رؤيت بالگرد عراقي بـا گلول
چند گلوله به . بالگرد كه به كوه آتش تبديل شد، شيرجه زد. شليك كرد 

ـ  . سمت بالگردش شليك شد     تانـك كـه از بـاالي سرشـان     ةايرج به گلول
  .گذشت، اشاره كرد

  .خطرناك است. برگرديم اكبر آقا ـ
  .سر تكان داد و خنديد

بينـي هـيچ كـدام مـستقيم بـه           مـي . ها با من دوست هستند      گلوله ـ
  .خورد بالگرد ما نمي

هيچ بـالگرد عراقـي     . كرد باريد و ديد را محدود مي      برف به شدت مي   
ايـرج  . گـردد  اكبر خبر داد كه به طرف پايگاه برمي       . شد در هوا ديده نمي   

  .اين روزها خواب به چشمان او نيامده استدانست كه  مي
هر وقت الزم بود عملياتي انجام شود، ما       . ن كه برگشتيم، بخواب    اآل ـ

  .هستيم
  .اكبر آه كشيد

ها را  تا اين عراقي. شوم هيچ وقت هم خسته نمي .  من خسته نيستم   ـ
  .شود كامل شكست ندهيم، خيالم راحت نمي
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هـاي   كـوه . باريد نگاه كـرد    ميهايي كه دانه درشت و يك ريز         به برف 

پاييـد   اطراف يكسر سفيد پوش شده بودند و اكبر با حوصله اطراف را مي  
  .برد و لذت مي
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  سيزدهمفصل 
شد، آمد تو     با منقل و اسپندان برنجي كه دود از آن بلند مي           شهربانو

  . شد هاي اسپند در آتش شنيده مي صداي جرق جرق سوختن دانه. اتاق
  .شم حسود و بخيل بتركد چـ

 مـشتي اسـپند بـر       شـهربانو بوي دود اسپند و كندر تو فضا پيچيد و          
  .زغال گداخته ريخت و صلوات فرستاد

 تـشكر   شـهربانو فرسـتاد و از      شهناز به اكبر نگاه كرد كه صلوات مـي        
  .كرد مي

  !چه مامان مهرباني.  خوش به حالتـ
نـد، همـه    هـار آمد  اخواهرهـايش بـراي ن    . خنديدشهناز گفت و اكبر     

  .رويش را مي بوسيدند و سر. دلتنگ او شده بودند
   اكبر جان چه خبر؟ـ
  . دلمان برات يك ذره شده بودـ
  !چرا اين قدر ساكتي.  داداش جان تعريف كنـ

از هـر دري    . يكپارچه شور بـود و اشـتياق      . او ساكت نبود، هيچ وقت    
گـرم  رد و   سـ هاي   براي آنها از زنان و مردان مسلح به سالح        . زد حرف مي 

كردستان گفت و اينكه در روزهـاي اول جنـگ، تيـر و تفنـگ نبـوده و                  
 ا توكل به خدا و تجهيزاتي كه بـا   فقط ب  پيادهي  هاها مثل نيرو   يهوانيروز

  .شدند رو مي ها روبه بردند، با دشمن داخلي و نيز عراقي بالگرد همراه مي
مـزارع  گـاهي از    .  روزهاي اول كه نان خشك هم نداشتيم، بخوريم        ـ

چـون  . خـوريم  كـرديم و مـي   كنديم و با دست پاك مـي   اطراف هويج مي  
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هـيچ كـسي    . توانست آشپزي كند   جنگيد و نمي   اهللا هم مثل ما مي     سيف
ن كم انـسجام پيـدا كـرديم و اآل    بعد كم. جايگاه واقعي خودش را نداشت    

وقتي آمـدم پايگـاه،   . دهد زميني به خورد ما مي اهللا يك نان و سيب     سيف
تـو  دو جـور غـذا      . انـد   تو آن وضعيت، چه كيـا بيـايي راه انداختـه           ديدم

حـاال  : گفتم. ها و قيمه براي سربازها     مرغ براي خلبان  . آشپزخانه داشتند 
دهـي بـه سـربازها و خـورش          كه اين طور است همه زرشك پلوها را مي        

ها تا ياد بگيـري بـين بنـدگان خـدا فـرق              آوري براي خلبان   قيمه را مي  
گذاريد بين   شما فرق مي  چرا  هاش را يك جور آفريده،        بنده خدا. نگذاري

  آنها؟
م از ايـن در و آن در بـراي      وعادله نشسته بود رو زانوي بابـا و او مـدا          

ابوذر كه تازه اكبر را شناخته بـود، از تـو بغـل             . زد خواهرهايش حرف مي  
  .عادله او را كنار زد. شهربانو براي او آغوش گشود

  . نيا، باباي من استـ
  .اش نشسته بود لبخند محوي بر چهره. اكبر سر تكان داد

  . اي دختر حسودـ
  . مثل خودت است اكبرـ

شهربانو گفت و همان طور كه ابوذر تو بغلش بود، تعريـف كـرد كـه                
م او را   وهاي اول كه زهرا دنيا آمده بود، وقت شير خوردن او مدا            اكبر ماه 
 ايـن   ،دا خت كه منو بغل كن     ان زد و خودش را تو بغل مامان مي        كنار مي 
  .بد است

اش   خاطرات كودكي  ةزهرا يادآور هم  . همه خنديدند و خود اكبر هم     
 زهـرا   ةكاري و دعوا و گريـ      چقدر با او بازي كرده و هر بازي با كتك         . بود

گرفـت گوشـه     شـد، دسـت مـي      تمام شده و زهرا كه هميشه مغلوب مي       
  .زد ها و مامان را صدا مي چشم
  . بچه ننهـ
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زد  كرد و يا مي    بر اسم او را گذاشته بود بچه ننه و هر وقت قهر مي            اك
  .بچه ننه: خنديد زير گريه به او مي

اش را   اكبر و خـانواده   .  آمده بود سري به رقيه بزند      1بعد از ظهر منظر   
  .كه ديد، رو كرد به رقيه

هـايش خيلـي اثرگـذار      حـرف .  برادرت را چند بار از تلويزيون ديدم       ـ
  كند؟  رت يك سخنراني برايش بگذاريم، قبول ميبه نظ. است

رقيـه  . گرفت كه جوياي اوضـاع شـود       اكبر داشت با پايگاه تماس مي     
و فرصـتي   وگو بـود     حواس اكبر به گفت   .  در ايستاد به تماشاي برادر     جلوِ

وقتـي از تهـران بـه تنكـابن       . مغتنم، تـا رقيـه او را دل سـير نگـاه كنـد             
تلفن زده بـود كـه آبجـي        . خانمان س و بي  ك برگشتند، اكبر مانده بود بي    

  .خواهم بروم در ارتش استخدام شوم جان مي
  . چرا داداش جان؟ تو كه ارتش شاه را قبول نداشتيـ
. پول نـدارم  . جا ندارم . ام سرگردان و ويالن و سيالن       بله، ولي مانده   ـ

        من وجود ما تغييراتي در آنجـا ايجـاد         شايد ما هم رفتيم تو ارتش و به ي
  اي؟ خدا را چه ديده. دش

هـاي   هر دو خنديده بودند و او رفته بود و طولي نكـشيد كـه دسـته               
دارها راه انداخته بود و      راهپيمايي و تظاهرات را با كمك سربازان و درجه        

  .سرباز وطن. مدتي بعد، رژيم عوض شده و او شده بود سرباز خميني
  كني؟  چرا ايستادي مرا تماشا ميـ

  .اش را مرتب كرد گره روسري.  خود آمدبه صداي اكبر به
... شناسـي، شـوهرش هـم سـپاهي اسـت          خـانم مـدون را كـه مـي         ـ
  .ها داشته باشي خواهد ترتيبي بدهد كه يك سخنراني براي تنكابني مي

  .ابرو باال انداخت

                                                 
.كرد منظر مدون از دوستان رقيه كه با شوهرش در سپاه پاسداران تنكابن فعاليت مي  -1  
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   كه چه بشود؟ـ
  .رقيه فكورانه دور قاب عكس اكبر كه به ديوار بود، دست كشيد

  .تأثير كه نيست  بيـ
سخنراني را در   . گفت كه اگر تأثير داشته باشد، او هم مخالفتي ندارد         

هـا،   جمعيت زيادي از مردم، بـسيجي     . ميدان امام خميني تدارك ديدند    
اكبـر از آن    . ها دورادور ميدان جمع شده بودند      ها و حتي محصل    سپاهي

از دفاع گفـت و از اينكـه ايـران فقـط در برابـر           . همه استقبال يكه خورد   
  .افروزي نداشته است له، ايستادگي كرده و كسي قصد  جنگحم

 ما در گيالنغرب، نيروهاي بعثي عراق را عقب زديم و برديم در حد              ـ
باور كنيد كه با سه . دوازده نفر حركت كرديم. چهل كيلومتري مرز ايران
جلو سه لشكر عراقي با سه بـالگرد        . عقب زديم بالگرد، دوازده هزار نفر را      

  . نفر آدم در پادگان ابوذر مانديمو دوازده
يـك سـتون    . يك ستون سوخته در گيالنغرب اسـت      . اند آقايان ديده 

سوخته در مسير قصر شيرين و سر پل ذهـاب و يكـي هـم سـر دشـت                   
سه . اين كارها را در عرض چهل و هشت ساعت انجام داديم. ذهاب است

 نداشـتند   كـه خبـر    لشكر عراقي را با صدو چهل تانك و آتشبار در حالي          
  .پشت سر ما كسي نيست، در همان چهل و هشت ساعت اول گرفتيم

ها   در دستش بود و صدايش تا ده       صدابر سبز به تن داشت و       باالپوش
هـاي   مردم با شنيدن صداي رسايش، از ماشـين       . پيچيد متر آن سوتر مي   

  .دور ميدان امام جاي سوزن انداختن نبود. شدند خود پياده مي
 هـستند و او     هـا   هشهيدش مصداق بارز ايـن مبـارز      گفت كه دوستان    

  .كند كه رهرو آنان است  افتخار مي
دانـيم كـه     امروز مي . جنگد نه تخصص   ها مكتب مي    امروز در جبهه   ـ

  . دشمن ايستادشود جلوِ اگر بخواهيم حتي با دستان خالي هم مي
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 صـلوات   شا جماعت، لبريز از اشتياق بودند و هر از گاه براي سالمتي          
  .فرستادند مي

 ة دشـمن كـه همـ      تواند جلوِ   با اين حال، ارتش به خودي خود نمي        ـ
از شـما همـشهريان و      . كند، بايـستد    را صرف نابودي وطن ما مي      توانش

پـشتيباني  . ها را فراموش نكنيـد     خواهم كه حمايت از جبهه     دوستانم مي 
  .شما باعث دلگرمي ما در جبهه است

م و صـلوات مـردم و دود و         در بـين سـال    . هايش كه تمام شد    صحبت
  . اسپند راهي خانه شد

ميـوه، مربـا، شـيريني       سه روز بعد اولين كاميون حامـل كنـسرو، آب         
.  غرب شد و پـس از آن نيـز         ةخانگي و پوشاك گرم از تنكابن راهي جبه       

عنـوان كمـك مردمـي تـو         اكبر هر چه از حقوقش تو جيـب داشـت بـه           
  .صندوق ريخت

  .ها  براي رزمندهـ
ني ديگري، از مردم خوب شهرش تشكر كـرد و بـاز سـيل              در سخنرا 

  .شد ها فرستاده مي هدايا بود كه به جبهه
چفيـه دور گـردن و عينـك        . رفـت  كاري مي  روزها با آقاجان به شالي    

ماند و عصر خـسته و       تا غروب مي  . كرد آفتابي بر چشم، تو مزرعه كار مي      
  .گشت كوفته برمي

 يكـي از اقـوام      ةهر شب خان  . وندهماني بر يشد كه به م    بايد حاضر مي  
آقاجـان بـه   . دادند  فاميل را شام مي  همةگرفتند به خاطر او      هماني مي يم

اكبر جـان   : كرد اش نگاه مي   هاي تابيده  اش و عينك آفتابي و سبيل      چفيه
: كـشيد  ها مـي  خنديد و دست به سبيل مي. اي بابا جان  شبيه كردها شده  

زن من  . همان جا كه زنم هست    به مردي گفتند اهل كجايي؟ گفت اهل        
  غير از اين است؟ . هم كرد كرمانشاه است آقاجان

  .خنديد كرد و مي گفت و زير چشمي شهناز را نگاه مي مي
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گذاشـت خانـه و      هـا را مـي     بايد بچه .  بعد راهي كرمانشاه شدند    ةهفت
بـه  . قوا جلـسه داشـت     با فرماندهي كل  . رساند سريع خود را به تهران مي     

تو صورت شـهناز    . برد شد كه طوالني بود و آنها را با خود مي          خيره   ةجاد
  .نگاه كرد

   جات راحت است عزيز؟ـ
گفت كه خيلـي خـوش گذشـته و آرزو          . ابوذر تو بغل او خوابيده بود     

اضطراب و آرامي را     ها زندگي بي   دارد اين جنگ تمام شود و مثل گذشته       
  . از سر بگيرند

  .بود، چشم دوختاكبر دوباره به جاده كه بي انتها 
  .ارمو من هم اميدـ

عادله كه رو صندلي عقب ولو شـده بـود، نشـست و از پـشت دسـت            
  .انداخت دور گردن اكبر

  .شهناز او را كشيد جلو كه بنشيند رو زانوي بابا
  آيي؟ خواهم بروم تهران، مي  ميـ

ــشيد ــه بچــه . شــهناز اندي ــه ســختي راه و ب هــايش كــه مواظبــت  ب
  .كرد مارشان ميخواستند و سفر، بي مي

  .خواهي بروي ارزش ندارد  تو دو روزه مي! نهـ
.  تلويزيون تماشا كردةدر كرمانشاه ماند و شب تصوير اكبر را از صفح

  .عادله رو زانويش نشسته بود و ابوذر تو بغلش
  ...بابا...  باباـ

خنديد و   زد و ابوذر با سرو صداي زياد مي        گفت و دست مي    عادله مي 
شـد و دل     اش بيرون آمده بود، پيدا مـي       زي كه تازه از لثه    دندان سفيدري 

براي آنكه نور بيـرون نـرود و خانـه هـدف موشـك              . رفت شهناز غنج مي  
بـوي  . ها را با نايلون مشكي پوشاند       عراقي قرار نگيرد، پنجره    هواپيماهاي

. هـا رفـت    بو كشيد و تـو اتـاق بچـه        . سوختن تو فضاي خانه پيچيده بود     
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بـه  . آمـد  دود از زيـر بـالش درمـي   . پريـد  اال و پايين مـي عادله رو بالش ب  
  .سرعت او را عقب زد

  .كني؟ برو ببينم كار مي ه چـ
 سـوخته و  زير بالش، بخاري برقي روشن بود و فـرش زيـر آن كـامالً        

فرشـي كـه   . اي سوخته در وسط فرش هجده متري سوراخ شده بود، تكه 
. ، بخاري را از برق كشيد      پولش چند روز قبل خريده بود      ةاكبر با ته ماند   

روي قـسمت سـوخته را بـا    . دندان بر لب گذاشـت و بـه اكبـر انديـشيد        
  .اي پوشاند پارچه
گويد چرا مواظب بچه نيـستي كـه          حاال چي جوابش را بدهم؟ نمي      ـ

  !خرابكاري نكند؟
داد و عادلـه كـه       چرخيد و آزارش مي    م تو ذهنش مي   واين سؤال مدا  

شب كه اكبـر رسـيد، بـرايش        . كرد تماشا مي انگشت اشاره بر دهان او را       
هـا او را از تلويزيـون تماشـا         تعريف كـرد كـه بـا بچـه        . چاي و ميوه آورد   

  .لبش به لبخندي باز شد. اند كرده
  هايم را پخش كردند؟  صحبتهمة ـ
قدر سرو صدا كردند كه نفهميدم فقط فكر كنم          ها آن  يعني بچه .  نه ـ

ز دشـمنان خـارجي بـه كـشور ضـربه      راجع به منافقين و اينكه بيـشتر ا      
  .زنند، حرف زدي مي

  .ابرو باال انداخت و آه كشيد
  . كاش يك بار ديگر پخش كنند كه خودم هم ببينمـ

  .لبش را به دندان گرفت. فرش سوخته پيش چشم شهناز تداعي شد
  شوي؟  اكبر يك چيزي بگويم ناراحت نميـ

  .دهايش خالي بو جاي بچه. اكبر اطراف را نگاه كرد
   چي شده؟ بچه ها كجان؟ـ
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هر دو را . ابوذر و عادله خواب بودند. چراغ را روشن كرد. رفت تو اتاق
  .بوسيد و برگشت

  . حاال بگو چي شدهـ
شهناز پرتقال را پوست گرفت و تو بـشقاب او گذاشـت و چهـار قـاچ      

  .كرد
  ! بفرماـ

ايـن روزهـا آن قـدر خبـر         .  وجود اكبـر را در برگرفـت       ةاضطراب هم 
ش كننده شنيده بود كه به آني انتظار هر پيشامد بدي را داشـت و               مشو

  .گرفت دلشوره مي
   جان به لبم كردي بگو چي شده؟ـ

  .گفت كه عادله بخاري برقي را برگردانده روي فرش و آن را سوزانده
  .اكبر نفس راحتي كشيد

براي اين، مرا ترساندي؟ خدا رحـم كـرده         . فداي سرت .  خيلي خب  ـ
  .وري نشدهام ط كه بچه

  .شهناز او را به اتاق برد و سوختگي فرش را نشان داد
  . حيف شدـ

  .ها را كه ديد، چراغ اتاق را خاموش كرد اكبر تكان خوردن بچه
  .ها فداي يك تار موي خودت و بچه. خريم  دوباره ميـ

چـراغ را خـاموش كـرد امـا         . شهناز ظرف ميوه را تو يخچال گذاشت      
  .نوشت ه قلم برده بود و مياكبر تو اتاق خودش دست ب

  نويسي؟  چي ميـ
دانـست كـه اگـر حرفـي         مـي . خواست بپرسد كه زبان به كام گرفت      

شب به خيـر گفـت و    . گفتني باشد، پيش از آنكه او بپرسد، خواهد گفت        
  .به اتاق خواب رفت
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  چهاردهمفصل 

 دراز كشيده بـود و گـاه از   1احمدرضا. اي دورترك منفجر شد  خمپاره
. در سياهي شب كسي آمد تو آسايـشگاه       . غلطيد   پهلو به آن پهلو مي     اين

اكبر را  . ها را دراند و نگاه كرد      احمدرضا چشم . كرد ها را باز مي    بند پوتين 
هـاي دو    دارها به ترتيـب روي تخـت        درجه ةبقي. از درشتي اندام شناخت   

  .طبقه دو سوي آسايشگاه خواب بودند
   اكبر آقا شمايي؟ـ

  . بيني گذاشتاكبر دست رو
  . هيسـ

  .احمدرضا نشست. آمد جلو و سالم كرد
  ! چه شد كه آمدي؟ نرفته بودي بماني؟ـ

  .قدري مكث كرد. اكبر نشست لبه تخت او
. آورم دور از صحنه نبرد باشم      طاقت نمي . ها را ديدم و برگشتم      بچه ـ

  .كنم تا در منطقه ثبات برقرار نشود، استراحت نمي
يكي فضا، چشم به سقف دوخت و بعد ديوار را          در تار . صدا نشست  بي

خواب به چـشمانش    . احمدرضا كه دراز كشيد، او هم بلند شد       . نگاه كرد 

                                                 
.احمدرضا آرش كمك خلبان شهيد شيرودي در آخرين پرواز  -1  
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كسي آن سوتر كنار منبع آب رو زانوها نشسته . رفت تو محوطه . آمد نمي

  .رفت جلو. گرفت بود و وضو مي
   احمد تويي؟ـ

 سياهي شـب    صورتش را در  . احمد كشوري سر باال كرد و او را پاييد        
  .روبوسي كردند. ديد، اما شناخته بودش نمي
اي كرمانشاه پـيش خـانم و        گفتند رفته . كردم اينجا باشي    فكر نمي  ـ
  .ها بچه

  .كشيد ها را پايين مي دست گذاشت رو شانه او كه آستين
  .تابي كرد، ولي دلم آنجا نبود شهناز هم چقدر بي.  نتوانستم بمانمـ

رود،   است و هر گـاه بـه كرمانـشاه مـي           نگفت كه هميشه همين طور    
ها وجبـي از     گذارد، با اين انديشه كه اگر عراقي       دلش را تو منطقه جا مي     

او مقصر بوده كه مصالح خـود را بـه مـصالح            . تر بيايند  يشپمواضع خود   
  .يك ملت، ترجيح داده است

  .انديشيد به احمد نگاه كرد كه در سكوت به چيزي مي
  خواني؟  نماز شب ميـ

  .اش كشيد هاي خسته سر تكان داد و اكبر دست بر پلك
  . ما را هم دعا كنـ

  .احمد آه كشيد
  ... محتاجم به دعاـ

اي  گاه سوت خمپاره يا انفجـار گلولـه       . دقايقي دور محوطه قدم زدند    
  .زد شان را بر هم مي آرامش
  .ماندني نيستم. شوم  اكبر من شهيد ميـ

 فقدان احمد، قلـبش     ةانديش .يد او را كاو   ةچهر در سياهي نيمه شب،   
  . را فشرد
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 تو بايد بماني و پيكر مرا به دوش بكشي و مراسـم تـرحيم مـرا                 ! نه ـ

  .آماده كني
  .احمد دست رو موهاي سياه صاف كشيد

بـه دلـم    . رسـيم  شود كداممان زودتر به شهادت مـي        بعد معلوم مي   ـ
  . برات شده اكبر

  .روي اوايستاد روبه . اكبر چند قدم جلوتر برداشت
  خواهي زودتر از من شهيد شوي و مرا تنها بگذاري؟  مي يعني واقعاًـ

  .سكوت احمد ترديدها را از دلش زدود
 من شهيد شدي، جـاي      ز باشد ولي اگر اين اتفاق افتاد و تو زودتر ا          ـ

  .مرا هم داشته باشي
بغـض  . دار و بـم شـده بـود        كـشيد، خـش    صدايش از رنجي كـه مـي      

دست بر شـانه احمـد فـشرد و قـدم           . شد كه بماند  گلوگيرش مانع از آن     
  .زنان از او دور شد

. اند خبر رسيد نيروهاي عراقي به طرف مواضع خودي پيشروي كرده         
 و خلبانان ديگـر     ااكبر با احمدرضا كه كمك خلبانش بود، در بالگرد كبر         

بالگردهاي عراقي خطوط مرزي را در هم . عقب سر آنها به پرواز درآمدند 
، اسه بـالگرد كبـر    . دادند ها به پيشروي خود ادامه مي      ند و تانك  كوبيد مي

يازده تانك عراقي دو بالگرد آنها را هـدف قـرار دادنـد و بـا هـر انفجـار،                    
  .پيچيد صداي رساي اكبر بود كه در راديو مي

  .اكبر  اهللاـ
ها  عمليات طوالني شده بود و گلوله. كردند  خلبانان هم تكرار مي  ةبقي
  .خورد رد اكبر مي بالگةبه بدن
  . برگرديمـ
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صدايش كه در رادار پيچيد، آرامش به جـان همكـاران برگـشت، بـه          

حس عجيبـي دارم    : در سكوت انديشيد  . سمت پادگان به پرواز در آمدند     
من همين روزها شـهيد     . گويد دانم كه احساسم به من دروغ نمي       ولي مي 

  .شوم مي
انديشه بود كـه دلـش      چنان غرق   . احمدرضا يكه خورده، نگاه او كرد     
  .نيامد سكوت و خلوتش را بر هم بزند

 و هـدف  عمليـات او رفته بود    . خبر شهادت احمد را در پادگان شنيد      
با همان زير پيراهني آبي كـه اكبـر         . قرار گرفته و به شهادت رسيده بود      

اش را بـراي حميدرضـا سـهيليان هـم           همان كه لنگه  . برايش خريده بود  
احمد عزيز پر كشيده بود به آسـمان، بـا          . ش هم خريده بود و براي خود    

قامت يك متر و نود سانتي او مچالـه شـده و            . تن سوخته و جزغاله شده    
   »... شهيد سوخته هوا نيروز«. نود سانت شده بود

  . داغ احمد، كمرم را شكستـ
شكـست و   كرد، امـا وقتـي قلـبش مـي        گفت و گريست، كم گريه مي     

  .آورد مي ريخت، اشك همه را در اشك مي
  وسوختند  او كه از هجر پسر ميةبه مراسم ختم احمد رفت و خانواد    

 جمعيـت بـا     مادرش كه با قد كشيده و كمر خميـده جلـوِ          . زدند دم نمي 
 آغشته به خون او آني از پـيش         ةچهر. داد شعارهايش به همه روحيه مي    

  .رفت چشمانش كنار نمي
رفـت و بيـشتر     مـي تر به مرخصي كم. زد تر حرف مي   بعد از احمد كم   

مانـد و شـهناز      اوقاتش را يا در پادگان ابوذر و يا در پايگاه كرمانشاه مـي            
  .كرد پرسيد و گله مي زد، حالش را مي گاهي تلفني مي

  آيي؟  اكبر چرا نميـ
  .روزي چند بار مأموريت هوايي دارم. توانم  نميـ
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. تدست به پيشاني گرفـ    . دار است  و تب  نگفت كه ابوذر سرما خورده    

  . بهتر نشدهبه خانه تلفن زد و مادر گفت كه حال ابوذر اصالً
  ن كجاست؟اآل!  يعني بدتر شدهـ

هاي كودك   گونه. كان داد تا آرام بگيرد    تمادر ابوذر را تو بغلش تكان       
هاي غنچه كرده و پر      اش را جمع كرده بود و با لب        بيني. سرخ و داغ بود   

  .از بغض آماده گريستن بود
  .زود خودت را برسان.  تلفن كنم كه بياييخواستم  ميـ

  .مادر گفت و او دستپاچه گوشي را گذاشت
دكتـر  . درخواست مرخصي نوشت و آن را به اتاق دكتر بهروزي بـرد           

  .حال اكبر را پرسيد
  .شما هم پيدايش كرديد، سالم ما را برسانيد.  نيستـ 

روحيـه  از اينكه شهناز حتي در آن موقعيت باز هـم           . دكتر لبخند زد  
  .شوخي و لبخندي هر چند كوتاه و تلخ را داشت، خوشحال شد

  .آن هم تو اين وضعيت آماده باش.  ارتش مال ملت استـ
  .به تأييد سر تكان داد و هيچ نگفت
  .گفتند رفته مأموريت. مرخصي كه گرفت، به اكبر تلفن زد

به آقاي شـيرودي    . پسرم حالش خوب نيست   .  من همسرش هستم   ـ
  .يد كرمانشاهبگوييد بيا

  .رسانم  از پرواز كه برگشتند پيغام شما را ميـ
مقدمـه   گوشـي را كـه گذاشـت بـي        .  گلويش باز شـد    ةبغض فروخفت 

  .گريست
بـا پـشت دسـت، نـم        . چقدر به وجود اكبـر و كمـك او نيـاز داشـت            

نگاه نگـران   . در را كه باز كرد    . چشمانش را گرفت و راه افتاد سمت خانه       
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بوسيد و دست به    . ابوذر را از بغل او گرفت     . شتر كرد اش را بي   مادر، دلهره 

  .سوخت پسر كوچولويش در تب مي. پيشاني او گذاشت
  داري؟  چي شده مامان جون، تبـ

ده قطره استامينوفن تو آب ريخت و به ابوذر داد و نوزاد صـورتش را               
. قـراري سـرش را عقـب بـرد و گريـست            از تلخي دارو جمع كرد و با بي       

خـودش را   .  پادگـان ابـوذر را گرفـت       ةا برداشت و شـمار    شهناز گوشي ر  
  . با لكنت لب به سخن گشودكارور. معرفي كرد

بخشيد ولي گفتند به شـما       مي.  خانم شيرودي، به ايشان خبر دادم      ـ
 ةجـان بچـ   . شـوند  ها پرپر مـي    بگويم اين روزها اين همه جوان در جبهه       

  ! من چه ارزشي دارد؟ةچند ماه
گفت و شهناز گوشي را كه گذاشت، به مادر نگـاه            بريده بريده    كارور

بـه صـداي زنـگ      . گذاشت كرد كه قاشق قاشق سوپ به دهان عادله مي        
  .تلفن، گوشي را برداشت

اكبـر گفـت حـال      . بـال دور اسـت    . من نريمان شـادابم   .  سالم خانم  ـ
رسم كه بچـه را ببـريم      ن مي اآل. من در خدمتتان هستم   . آقازاده بد است  

  .درمانگاه
.  كه اكبر پادگان است و تا چنـد روز آينـده هـم برنمـي گـردد                 گفت

رنـگ   هاي دستش نگاه كرد كه از اضطراب بي        شهناز آه كشيد و به ناخن     
  .خواهد مزاحم كسي باشد گفت كه دلش نمي. بودند
  .رسم تا ده دقيقه ديگر مي.  مزاحمتي نيست اصالًـ

  .گوشي را كه گذاشت، هواي دهانش را با فشار بيرون داد
  .درمانگاهشود با مرد غريبه بروم  وم نمي رـ

  .پور را زد  آقاي شمسيخانةدر . ابوذر را لباس پوشاند
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چنان در اضـطراب بـود      . شهناز روي او را بوسيد    . ميترا در را باز كرد    

  .كه زن، وحشت زده صورتش را كاويد
   طوري شده؟ـ

ببـرد  آيـد كـه او را        شـاداب مـي   خلبـان   گفت كه ابوذر بيمار است و       
  .درمانگاه

  .وم بشود بروم تو هم با ما بيا كه رـ
ميترا دست رو پيشاني داغ ابوذر گذاشت و ابـرو بـاال انـداخت و سـر                 

  . حالش خيلي بد است، تب دارد: تكان داد
  .رفت كه حاضر شود

افـراد تـو    . مقيمي رفتند كه پزشك قـابلي بـود       دكتر  با هم به مطب     
 داشتند و گوش به صداي منـشي        كپزش انتظار چشم به در اتاق       رسراس

 شـهناز بـه خـواب رفتـه و          ةابوذر سـر رو شـان     . كه اسمشان را صدا بزند    
ميتـرا دسـت دراز كـرد طـرف         . شاداب آن سوتر كنار مردي نشسته بود      

  .شهناز
  . بده كمي بغل من باشد، خسته شديـ

شهناز سر را باال انداخت و توضيح داد كه بچه تـازه خوابيـده و اگـر                 
صداي انفجار مهيبي تو     .شود  اش شروع مي    ود، دوباره گريه و ناله    بيدار ش 

بيماران و همراهان، سراسيمه    . هاي قدي فرو ريخت    فضا پيچيد و شيشه   
شهناز پسر كوچولـو را بـه خـود     . دويدندساختمان  و فريادزنان به بيرون     

. كـرد  هدف ايـن سـو و آن سـو را تماشـا مـي              ايستاده بود و بي   . چسباند
 نبايد  .داد كه طوري نيست    تر آمده بود و ميترا دلداري مي       يكشاداب نزد 

  .ها را كوبيدند انگار اين نزديكي. بترسيم
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كـرد و    بيماران را ويزيـت مـي     . اما از مطب بيرون نيامد     دكتر مقيمي 

نوشت و منشي به تبعيـت از او، سـر جـايش نشـسته بـود و بـه                دارو مي 
  .زد ترتيب، اسم بيماران را صدا مي

تـب ابـوذر بـا    . بعد با يك نايلون پر از دارو به خانه برگـشتند       ساعتي  
 اما ،اكبر كه تماس گرفت، شهناز غيظ كرده بود. خوردن داروها قطع شد

ــشيد و       ــر ك ــش پ ــم از دل ــنيد، غ ــه ش ــداي او را ك ــشه ص ــل همي مث
  .هايش تمام شد ناراحتي

هـا   بچه. ولي اي كاش بودي اكبر    . ن حالش بهتر است   اآل.  آره عزيزم  ـ
  .شوند به خدا از دلتنگي مريض مي. گيرند، من هم  تو را ميةهانب

  .دار بود و بم صدايش از خستگي خش. اش رفت اكبر قربان صدقه
من هم دلم بـراي شـما تنـگ شـده           .  دعا كن اين جنگ تمام شود      ـ

  .عزيز دلم
شهناز ترسيده او را صـدا زد       . از آن سوي خط صداي انفجار بلند شد       

  .و اكبر خنديد
 مـا هـم وظيفـه       البتـه . افتـد  ترس روزي صد تا از اين اتفاقات مي        ن ـ

  .ها بايستيم  عراقيداريم بمانيم و جلوِ
عادلـه ايـن طـرف و ابـوذر آن          . هـا دراز كـشيد     شب شهناز كنار بچه   

شـد، امـا وقتـي       از اكبر دلخور مـي    . طرفش به خواب عميقي رفته بودند     
شـد،    تـداعي مـي  هاي او را هنگامي كه حضور داشت، در ذهـنش         محبت

آخرين بار كه آمده بود، شب تا صبح        . گذاشت گذاري نمي  جايي براي گله  
هـاي شـب    عادله را كه از سر شب گوش درد داشت، نيمـه      . نخوابيده بود 

  . و صبح سر تكان داده بوددرمانگاهبرده بود 
ها خوب خوابيدي و تا صبح نفهميدي من از دست ايـن              خانم خانم  ـ

  !دخترت چي كشيدم
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  .هناز خجالت كشيده و سر فروافكنده بودش
  چرا بيدارم نكردي؟...  چراـ

نخير، يك شبي كه من در خانه هستم، بايـد تـو          : و اكبر خنديده بود   
 و آوردم كه    درمانگاهبي سرو صدا بردمش     . راحت باشي و استراحت كني    

  .  تو و ابوذر صدا را نشنويداصالً
سـرش  . ت تـو رختخـواب     آن شب را به ياد آورد، نشس       ةشهناز خاطر 

به روز بعد و كار در اداره كه        . سوخت هايش مي  سنگين شده بود و چشم    
از پنجره  . سر تكان داد  . فكر كرد، حجمي از سرگرداني وجودش را خليد       

  .وضو گرفت و قامت بست براي نماز. سحر شده بود. بيرون را پاييد
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  پانزدهمفصل 

هـا را بـرده    مادر بچه.  آشپزخانه گذاشتها را تو   از اداره كه آمد، ميوه    
خانه را كه صبح، همان طور رها كرده و رفته بـود، جمـع              . شان بود خانه 

هـاي چـرك را تـو ماشـين      ها را جمع كـرد و لبـاس        واب بچه ختخت. كرد
به آشفتگي داخل آن نگاه     . در كمد لباس اكبر باز بود     . لباسشويي ريخت 

اكبر دو دست لبـاس پـرواز       . ون وسايل را ريخت بير    ةكرد، نشست و هم   
آورد و   و بـه خانـه مـي      شو  داشت كه هميشه يك دست آن را براي شست        

لبـاس  . گذاشت زد و تو ساك پروازش مي      شست و تا مي    شهناز آن را مي   
اي را تـو     كاغـذ تاشـده   . شسته شده را تا زد كه تو ساك پروازش بگذارد         

ر از ايـن كارهـا   اكبـ : دست جلو برد و باز پس كشيد. زيپ بغل كيف ديد 
از ذهنش گذشت و دوباره حـس       . شايد خصوصي باشد  . آيد خوشش نمي 

يعني نامه است؟ نامه كي؟ به كاغذ كه چند بار          . مرموزي به سراغش آمد   
هـر  . باز كـرد و خوانـد     . دست برد و آن را برداشت     . تا شده بود، نگاه كرد    

دوبـاره  . زد زيـر گريـه    . شـد  خواند و قلبش فشرده مي     سطر آن را كه مي    
نشست لبه تختخواب و گريست، گريـست و        . كاغذ را سر جايش گذاشت    

 كم داشت و درد فـراق اكبـر پـيش از            ناي را براي گريست    شانه .گريست
غـم، روي دلـش سـنگيني       . اي به سراغش آمـده بـود       رخ دادن هر واقعه   

كرد و هر آنچه از كودكي براي نداشتن آن رنـج كـشيده بـود، پـيش                مي
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هـاي اكبـر كـه بـر         بـه لبـاس   .  در كمد هنوز باز بـود      .چشمش مرور شد  

انـدام  . اكبر را در هر يـك مجـسم كـرد         . نگاه كرد . چوبرختي آويزان بود  
به او تلفن زد و نگفت كه اين چه         . درشت و قد رشيدش را و باز گريست       

  !اي؟ كاري است كه كرده
  آيي؟  اكبر كي ميـ
  .آيم  اوضاع كمي بهتر شده، ميـ

گفت، اشكش سـرازير      كه اگر يك كلمه ديگر مي      قدر بغض داشت   آن
  .هيچ نگفت و گوشي را گذاشت. شد مي

مرا كنـار مـزار     :  به پايين صفحه افتاد    شنگاه. دوباره كاغذ را باز كرد    
  .احمد استاد من بود. احمد كشوري دفن كنيد

شهناز كاغذ را سر جايش گذاشت و قرص مسكن خورد تا سردردش            
ابوذر خواب بود و عادله     . ها را تحويل دهد     بچه مادر آمد كه  . تسكين يابد 

مادر از نگاه شهناز دانـست كـه حـال          . سر به هوا و خندان دويد تو خانه       
هـدف   داند و مادر بي   رگريه كردي؟ پرسيد و شهناز رو برگ      . خوشي ندارد 

تاب ديـدن  .  و رفت»روم پس من مي«به ديوار مقابل و در اتاق نگاه كرد       
  .شتهاي دختر را ندا اشك

انگـار بـار    . شب كه اكبر آمد، شهناز دل سير سرپايش را ورانداز كرد          
اكبر پوتينش را درآورد كه     . ديد و يا آخرين بار     اول بود كه عشقش را مي     

نگاه كرد به چشمان سرخ    . روي آن خاكي بود و كف آن گل خشك شده         
  . شهنازةهاي پف كرد و پلك
   چيه؟ـ
   اكبر چرا وصيتنامه نوشتي؟ـ
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كرد، روبرگرداند و    عادله كه با ابوذر بازي مي     .  به صداي بلند   .گريست

  واكبر لباس پـروازش را درآورد . دويد طرف او و خودش را به او چسباند     
  .ست رو موهاي او كشيد و عادله را بغل كردد

به خصوص مـا كـه در جبهـه         .  هر مسلماني بايد وصيتنامه بنويسد     ـ
  .حوادث فراوانهستيم و 

انگار همين حـاال خبـر اكبـرش را         . زار زد . وي زمين شهناز نشست ر  
  . آورده بودند

زنـي؟ آن روز را      هـا را مـي     چرا ايـن حـرف    .  اكبر تو همه كس مني     ـ
هايـت فكـر     به فكر من نيستي، بـه بچـه       . نبينم كه تو نباشي و من بمانم      

  .كن
  .اكبر خنديد و سر تكان داد

ام كـه داري     حاال كي گفته كه من همين حاال شـهيد شـده          !  دختر ـ
  !كني؟ برام عزاداري مي

حـزن  . با صـوت قـرآن تـالوت كـرد        . نماز مغرب و عشايش را خواند     
فـشرد كـه     زد و چنـان قلـبش را مـي         صدايش به اندوه شهناز دامن مـي      

متالشـي شـود و نباشـد و نبينـد ايـن            . خواست سر به ديـوار بكوبـد       مي
ست، مـردي كـه     كرد آخرين ديدار او با اكبر ا       لحظاتي را كه احساس مي    

  .همه دنياي او بود
زد كـه سـرش داغ شـده         هايش شريان خون چنان تند مي      در شقيقه 

  .داد دزديد و سر تكان مي كرد و نگاه مي بود و اكبر گاه نگاهش مي
  ...خيلي كم طاقتي دختر!  عجب زني دارم منـ

. زد و بعد از آن بود كه شهناز هرازگاه سري به ساك پرواز مردش مي             
. تر از قبلي با همه وداع كرده بود سوزناك.  جديد او را پيدا كردةوصيتنام



  وداع   / 128  
دو طفلش را به پدرش سپرده بود كه نگهـداري و قيموميـت آنهـا را بـه            

  .عهده بگيرد
  .كنم مرا هر جا مقدور است، دفن كنيد  در ضمن وصيت ميـ

. علت اين تغيير وصـيتنامه را پرسـيد       . تر از تلخ گريست    و شهناز تلخ  
 اش داد و آرام آرام آب رو سـر و سـينه   ه ابوذر را تو وان حمام مـي اكبر ك 

  .، هواي دهانش را با فشار بيرون دادآنكه نگاه كند ريخت، بي مي
 خب حاال شايد بالگرد من پـودر شـد و جـسد مـرا پيـدا نكرديـد،                   ـ

  .خواستم اگر مفقوداالثر شدم، زياد معذب نشويد
هـاي   نديد و صاف تـو چـشم   خ.حرف دلش را گفته و آرام گرفته بود 

  .شهناز كه تكيه به ديوار كاشي داده بود نگاه كرد
  .شهناز دست جلو دهان گرفت تا فرياد نكشد

مانـد و تـو    دوتـا بچـه روي دسـت مـن مـي     . كني  تو مرا بيچاره مي   ـ
  .دانم مي. روي مي

 آبي رنـگ را كـه       ةاكبر، ابوذر را آب كشيد و شير آب را بست و حول           
موهـاي  . فيد روي آن گلدوزي شده بود، بـه او پيچيـد           س ةچند بچه گرب  

زد و  اش ريختــه بــود و بــا اشــتياق دســت مــي  چتــري او روي پيــشاني
اشكش را با پشت دست پاك كرد       .  را آورد  شهاي شهناز لباس . خنديد مي

  .اكبر پوزخند زد. و بيني باال كشيد
.  احمد باشـيد   ةدوست دارم مثل خانواد   .  قرار نشد اين طوري باشي     ـ
. كردنـد  سوختند ولي جلو مردم آبـروداري مـي        شان از داغ احمد مي     همه
مبادا تو مراسم من سرو صـدا       .  خوبي شد كه اين را هم بگويم       ة بهان اصالً

  .راه بيندازيد و شلوغ كنيد
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قدر به صراحت و با راحتي از رفـتن و پـرواز    اكبر آن. شهناز آه كشيد  

او راهـش را  . گذاشـت  زد كه هـيچ جـاي اعتراضـي بـاقي نمـي      حرف مي 
  .انتخاب كرده و تصميمش را گرفته بود

  .آن شب سفره را كه جمع كرد، اكبر دراز كشيد جلو تلويزيون
 شهناز جان يك سؤال دارم قول بـده كـه فقـط جـوابم را بـدهي و             ـ
  .تابي نكني بي

  .دل آن را نداشت كه بگويد نپرس. شهناز مردد نگاهش كرد
  . بپرسـ

داد و    جنگي را نـشان مـي      ة تلويزيون كه منطق   ةآرام گفت و به صفح    
  .خواند، نگاه كرد كسي در پس زمينه نوحه مي

  كني؟ چه كار مي.  اگر من شهيد شوم، جان من راستش را بگوـ
  .شهناز آه كشيد

  . تو را به خدا شروع نكنـ
سر كيـف   . نشست و اصرا كرد   . ها را زير سر قفل كرده بود       اكبر دست 

است شبي را كه او حضور داشت و آرامـش را هديـه            خو بود و شهناز نمي   
  .آورده بود، خراب كند

نبينم آن . خدا نكند كه تو طوري بشوي    .  الهي من پيشمرگت بشوم    ـ
  .روز را

سر فروافكنـد و    . گفت و شرمي آميخته با حسرت در نگاهش نشست        
  .اكبر دست او را گرفت.  فنجان چاي مقابلش دست كشيدةبه لب
  . بدانمخواهم مي.  بگوـ

به گل قالي نگاه كرد و نمكدان را از كنار سبد ميوه برداشت و دوباره               
 مـردش   ة تعلل كرد و انديشيد و با اصرار دوبار        .آن را سر جايش گذاشت    

  .زبان گشود
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كرده، زبانم الل طوري بشود و تو نباشي، يك تار موي           ا اگر خداي ن   ـ
  .ايستم ها مي ي بچهتا آخر عمر پا. ها را با دنيا عوض نخواهم كرد بچه

 دامـن سـياه و بلنـدش كـه رو پاهـاش را              ةبه لب بريده بريده گفت و     
اكبر خنديد و سيب سرخي را از تو سبد ميوه          . دست كشيد . پوشانده بود 

  .برداشت و نگاه كرد به او
  . الهي فدات شوم شهنازـ

اي را براي خيـاط      ها قبل را كه زهرا پارچه      و شهناز به ياد آورد مدت     
لباس خيلـي برازنـده و مرتـب دوختـه          .  بودتا برايش پيراهن بدوزد    برده

  . كت و دامني را كه تو چمدان داشت، درآوردةشهناز هم پارچ. شده بود
. آيي برويم آن خياطي كه بـراي خـواهرت لبـاس دوختـه              اكبر مي  ـ
  .خواهم بدهم يك دست كت و دامن برايم بدوزد مي

  . با كمال ميلـ
زني  توي خياطي كه وارد شدند، صداي خنده. دنداكبر گفت و راه افتا

مـرد خيـاط بـا      . شهناز سرك كـشيد   . مي آمد كه با مردي حرف مي زد       
  .اش تو اتاق بود مشتري

خندد، همان   زند و مي    خياط مرد است؟ اين كه با آن زن حرف مي          ـ  
  !است؟

  .تكان داده بود اكبر پرسيده و او سري به عالمت تأييد
  .ان استصداش كه هم.  آرهـ

  . و لب گزيده بودهاكبر سر فروافكند
  .برگرديم.  نمي خواهدـ

  .آيد ن مياآل. و شهناز هاج و واج مانده بود كه چند لحظه صبر كن
  .خواهد اين مرد حتي با تو حرف بزند هيچ دلم نمي.  نمي خواهمـ
  .مي خواهم برايم كت و دامن بدوزد.  من كه با خودش كار ندارمـ
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امـا  . ناراضـي بـود   . دنبال اكبر راه افتاد سمت بيـرون      زير لب گفت و     

  .شد كرد و به دنبالش كشيده مي مثل هميشه از او اطاعت مي
  .بيا لباست را ببر پيش خياط خانم. خواهد  نميـ

غـرور و غيـرت اكبـر را        . گذشته، پيش چشم شهناز جان گرفته بـود       
 اكبـر   .يشدنيكوست اينكه كسي تو را بخواهد و به تو بيند         . دوست داشت 

داد، امـا وحـشت از دوبـاره رفـتن او            تـر آزارش مـي     كه بود، دلتنگي كم   
 مردش جلـوِ  . نگاه كرد . افتاد شد و به جانش مي     خوره مي . داد عذابش مي 

و روي تخـتش     او را صدا زد كه برود توي اتاق       . تلويزيون خواب رفته بود   
  .بخوابد
  

  
عقـرب سـياهي از     . انـد خو نشسته بود تو اتاق و براي ابوذر الاليي مي        
... آبرا: زده صدا زد   وحشت. گوشه فرش به سمت او و پسر كوچولو او آمد         

  .آبرا بيا اين را بگير
تـر   آمـد و بـزرگ     تـر مـي    عقرب هر لحظه نزديـك    . غالم دويد تو اتاق   

آن را تو سر عقرب كوبيد و عقرب . شد، سيخ كباب تو دست غالم بود مي
ناله . سوخت. سناكي شد بر سينه او    پرت شد طرف شهناز و گل سينه تر       

زده تو رختخـوابش     وحشت. اش زد و جيغ كشيد و دست برد طرف سينه        
خـيس عـرق و     . سـوخت  اش مـي   كـشيد و سـينه     قلبش تير مـي   . نشست
بـه جـاي    . نبـود . به رختخواب اكبر نگاه كرد    . زد نفس نفس مي  . هراسان
اي اكبـر    صـد  ».مأموريت دارم . روم صبح زود مي  «.  دست كشيد  اش خالي

ديـد،   كابوس كـه مـي    . دلشوره جانش را به لب رساند     . تو گوشش پيچيد  
سـاعت  . خواست به پايگاه تلفن كنـد     . شد بيش از همه براي او نگران مي      

دانست كه اكبر بين راه است و        مي. ده دقيقه به پنج بود    . ديواري را پاييد  
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 ابـوذر   به اميد قدري خواب، دراز كشيد و با صـداي گريـه           . هنوز نرسيده 

  .بلند شد تا او را شير دهد
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  شانزدهمفصل 

ــصــداي  ــالم تحج ــدگوهاي دورادور   االس ــوي از بلن ــا موس سيدرض
 كه در محوطه باز     رسراشد و نه تنها در س       اجتماعات، پخش مي   رسرايس

از خدمات احمد در طول چند ماه جنگ تحميلـي          . پيچيد بيرون هم مي  
ــا اســتف گفــت و از رشــادت اده از جــسارت، مهــارت و از هــايي كــه او ب

در جاي جـاي    ن  ها و مسئوال   خلبان. تخصصش در منطقه انجام داده بود     
هاي جلـو    اكبر در رديف  . جاي سوزن انداختن نبود   . ند نشسته بود  رسراس

اي از احمد، به تـصوير قـاب شـده او         نشسته بود و گاه با يادآوري خاطره      
سيدرضـا موسـوي    صـداي   . كرد حسرت وجودش را پر مي    . شد خيره مي 

  .دوباره اوج گرفت
آيد اين چند جمله را برايتان نگـويم، شـب چهلـم احمـد                دلم نمي  ـ

 شايد كسي كـه او نگـرانش اسـت، در همـين جمـع         اصالً. كشوري است 
  .باشد

سيدرضـا عبـاي سـياه را رو        . زدنـد   چند نفر حرف مـي     رسراسداخل  
  .اش را جلوتر كشيد اش مرتب كرد و عمامه شانه
  . اين را هم بگويم و رفع زحمت كنم گوش كنـ

  .سكوت درگرفت
در يـك فـضاي نـوراني       .  دو سه شب پيش خواب كشوري را ديـدم         ـ

شد گفـت تـوي بـاغ اسـت يـا جـاي ديگـر، نـور بـود و                     نمي. زد قدم مي 
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همين طـور   . كشوري ناراحت بود  . تابيد هاي آن روي صورت من مي      اشعه

شما چرا ناراحتيـد؟ اينجـا كـه        : گفتم. اش گرفته بود   رفت و قيافه   راه مي 
  .نبايد غمگين باشيد.  استيجايگاه خوب
معـشوق  و درست است كـه مـن بـه معبـود      : ه كشيد و گفت   آشهيد  

خودم رسيدم، ولي چيزي كه باعث نگراني من شده، اين است كه بـراي              
  .من براي همين ناراحتم. يكي از دوستانم مشكل پيش آمده

  شناسم؟ ست شما را من ميآن دو: تر رفتم و پرسيدم نزديك
. ايشان همچنـان سـكوت كـرده بـود        . دوباره اصرار كردم  . هيچ نگفت 

  .شود هايم رفع مي به زودي نگراني: قبل از آنكه برود، گفت
او را بارها همـراه احمـد      . رت اكبر نگاه كرد   وسيدرضا ناخودآگاه تو ص   

. لرزيـد  كشيد، مـي  هايش از رنجي كه مي شانه. تاب شد اكبر بي . ديده بود 
  .رفت جلو و سيدرضا را در آغوش گرفت

  . به خدا داغ احمد، كمر مرا شكسته استـ
آلود و پردرد گفـت كـه اشـك بـه چـشم سيدرضـا هـم                  چنان بغض 

خورد، همـين    اش را مي   همان كه مشكلي داشت و كشوري غصه      . نشست
  .از ذهن سيدرضا گذشت، اما به زبان نياورد. شيرودي بود

بعد از نمـاز جماعـت      . فهاني آمده بود پادگان ابوذر    اهللا اشرفي اص   آيت
حاضـرين بـراي    . سخنراني كرد و قدرداني از زحمات خلبانـان هـوانيروز         

  .دادند هاي اسالم و نابودي لشكر كفر شعار مي سالمتي رزمنده
اهللا روبوسـي كـرد و ايـشان         بعد از مراسم، اكبر رفت جلـو و بـا آيـت           

  . گفت»قبول باشد«
  .ماس دعاالت.  قبول حقـ
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هـايي كـه مـشكالت خـود را      اهللا ايستاده بود كنارش و با رزمنده    آيت

زد و اكبر منتظر ايـستاده بـود تـا همـه برونـد و او                 گفتند، حرف مي   مي
  .اين پا و آن پا كرد. بتواند صحبت كند

  . حاج آقا انگار خواسته بوديد مرا ببينيدـ
ادند طرف خروجي   اش گذاشت و راه افت     اهللا اشرفي دست رو شانه     آيت

  .شد محوطه كه به دفتر منتهي مي
 آينده تـشريف بياوريـد و بعـد از نمـاز جمعـه،             ة خواستم براي هفت   ـ

 مـردم اسـت، صـحبت       ة و كارهايي كه امروز بـر ضـم        وظايف درخصوص
  .كنيد

  .سر فروافكند
  . من راهي سفرمـ

  .حاج آقا پرسنده نگاه صورت او كرد
  .آنها را از رو پيشاني عقب زداكبر دست رو موهاي صافش كشيد و 

  ! من تا جمعه ديگر زنده نيستم حاج آقاـ
لبـه عبـايش را گرفـت و جلـو          . اهللا اشرفي اصفهاني يكـه خـورد       آيت
. هاي ديگر افتـاد     تسبيح از بين انگشتانش رد شد و روي دانه         ةدان. كشيد

نگاه كـرد بـه     . زد، پاييد  صورت اكبر را كه جدي بود و سخن از رفتن مي          
صـاف و اسـلحه بـه دسـت         . داد  در دفتـر نگهبـاني مـي       هباني كه جلوِ  نگ

  . ايستاده بود
  .بماني و خدمت كني. شهيد نشوي. خدا كند حفظ بشوي ـ

 محاسن سياه و    ها  نگهبانيكي از   . اكبر رد نگاه حاج آقا را دنبال كرد       
. سراپايش را ورانـداز كـرد     . هيكل چهارشانه و رشيد   . موهاي سياه داشت  

  . در دلش زنده شدياد احمد
  .شهيد كشوري را در خواب ديدم. دانم كه اتفاق خواهد افتاد مي.  نهـ
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صندلي اكبر هم روي     و   روي صندلي حاج آقا نشست    . رفتند تو دفتر  

  .مقابل
  . بفرماييدـ

  .اكبر ايستاده بود و در حال و هواي خودش
 يصـدا . تو يك باغ سرسبز و خوش آب و هوا     .  احمد را خواب ديدم    ـ

احمد از دور   . شنيدم ها مي  الي درخت  ها را از البه    رشر آب و آواز پرنده    ش
يـك  . بـاش  اكبر آماده : گفت. كردم من فقط نگاه مي   . آمد به طرف من مي   

  .بايد بيايي توي آن عمارت بنشيني. ام عمارت خوبي برايت در نظر گرفته
زي شد كه چيـ  زبانم باز نمي. توانستم باهاش حرف بزنم      نمي من اصالً 

  .هاش را زد و رفت حرف. بگويم
پريده رنگ بود و خستگي روزهـا        اكبر را نگاه كرد كه       ةحاج آقا چهر  
  . شد اش ديده مي در صورت تكيده

  .شاءاهللا  خير است انـ
دوبـاره  . كرد فكورانه به سنگفرش كف دفتر نگاه مي      . اكبر هيچ نگفت  

لبـاس پـرواز    . ردهاي بلندش را نگـاه كـ        او را و مژه    ةاهللا اشرفي چهر   آيت
 فقـدان   ةاز انديـش  . ه بلنـدتر  شتنش بـود و محاسـن و موهـايش از هميـ           

اكبر كه بلند شد، با او خـداحافظي و ديـده           . شيرودي قلبش به درد آمد    
  .بوسي كرد و از عقب سر او را پاييد

خـورديم و اگـر نـان خـشكي       اوايل جنگ گاهي روزها چيزي نمـي     ـ
سـيب زمينـي    . گار كباب بريان بود   رسيد، ان  براي خوردن به دستمان مي    

  .انداختيم هوا آورديم، كالهمان را از خوشي مي كه گير مي
چرخيـد و او هـر       شد و مـي    صداي اكبر بود كه در ذهنش تداعي مي       

  .شد لحظه دور و دورتر مي
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كار . هايش را مرور كرد    كودكي. اصغر را گرفت   شماره تلفن منزل علي   

بين راه درس خوانـدن     . سه و برعكس  در مزرعه و طي طريق خانه تا مدر       
  .صداي برادر را كه شنيد، به خود آمد. با صداي بلند

  . سالم داداشـ
از شنيدن صداي او به وجـد       انست  اصغر بلندتر كه شد، د     صداي علي 

  .ها را پرسيد حال بچه. احوالپرسي كرد. آمده است
  ها چطورند؟ شهناز خانم و بچه.  همه خوبندـ

 روي يقـه بـاال و پـايين         را زيـپ لبـاس پـرواز        .گفت كه همه خوبند   
  .ترديد داشت. خواست بگويد در آنچه مي. كشيد
  ! اكبر جان، طوري شده؟ـ

  .پشت دستش را نگاه كرد و دست رو پيشاني كشيد
  .گفت كه هيچ طوري نشده و تو ضيح داد كه مأموريت دارد

م گفـت . كننـد  تابي و دلتنگي مـي     ها خيلي بي    راستش شهناز و بچه    ـ
  .ها را ببري شمال زحمت بيايي كرمانشاه، بچه بي

بـا  . زد اصغر سكوت كـرده بـود و اكبـر بريـده بريـده حـرف مـي                علي
اصغر از اوضاع سر پل ذهاب و قصرشيرين پرسيد          علي. كالفگي آه كشيد  

  .و او گفت كه وضعيت خوبي نيست
 روند عقب و دوبـاره  كوبيم، يكي دو روزي مي   ها را مي    هر چه عراقي   ـ
  .ر شمالبها را ب به هر حال شما برو كرمانشاه و بچه. گردند برمي
مـان بـرات     آيي؟ دل همه    خيالم راحت باشد كه خودت هم زود مي        ـ

  .تنگ شده اكبر جان
سوئيچ شورلتي كه سپاه براي رفـت و        . لبخند محوي بر لبش نشست    

  . داد آمد در اختيارش گذاشته بود، از رو ميز برداشت و آن را تكان مي



  وداع   / 138  
 عمليـات حـرف     ة كـه دربـار    نـد آمد از دفتر فرماندهي همكارانش مي    

در آخـرين ديـدارش بـه       . خداحافظي كرد و گوشي را گذاشـت      . زدند مي
هـا را ببـر    اصغر گفته بود كه اگر روزي زنـگ زدم و گفـتم بيـا بچـه               علي

هـايم   شمال، بدان كـه شـهادتم بـه مـن آگـاه شـده و خيلـي زود بچـه                   
 شنيدن خبـر، شـماها كنـار        ة لحظ كم  دستگذار  ب. شوند سرپرست مي  بي

يـك زن   . شهناز هنوز خيلي كـم سـن و سـال اسـت           . ام باشيد  زن و بچه  
 كوچك كه يكي تازه زبان باز كرده و آن يكي تـازه             ةنوزده ساله با دو بچ    
. صـلوات فرسـتاد   . ها كه افتاد، دلش لرزيـد      ياد بچه . دندان درآورده است  

  .زير گردنش را ناخن كشيد
 را شكر كه اصغر يـادش نيامـد، آن حرفـي را كـه بـا هـم زده                    خدا«
  ».بوديم

بايد براي شناسايي منطقه و وضعيت تجمـع        . به اتاق فرماندهي رفت   
ريـزي   كرد تا بعد براي حمله به مواضع دشمن، برنامـه          ها پرواز مي   عراقي
  .از دفتر كه بيرون آمد، بغض به گلو داشت و آماده باريدن بود. كند

  .زد، دمغ و كم طاقت د و با كسي حرف نمينشسته بو
   اكبر جان طوري شده؟ـ

  .گفت هيچ نمي
  . اكبر جان، كاري از دست ما برمي آيد، بگوـ

 دليـل  به همكـاران ديگـر نگـاه كـرد و            1مجتبي. انداخت ابرو باال مي  
. يكي شانه بـاال انـداخت و يكـي سـر تكـان داد             . ناراحتي اكبر را پرسيد   

  .نشست كنار او
  . مشكلي هست، بگو اگرـ

  .دست زد رو شانه او
                                                 

.خلبان مجتبي المعي  -1  
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  ! بابا دلم شور افتاد مرد حسابي خب بگو دردت چيهـ

  .اي از جيبش بيرون آورد نامه
  .اند درجه تشويقي به من داده. بيني  اين را ميـ

حكـم سـرواني اكبـر را ابـالغ كـرده           . مجتبي برگه را گرفت و خواند     
  .بودند
      ! خيال كردم چه خبر شده.  اينكه ناراحتي ندارد، پدر بيامرزـ

  .براق شد تو صورت او
هـاي دنيـايي كـار        كني من براي تـشويق      خبري نشده؟ تو فكر مي     ـ
  .ام كه حاال با يك درجه از خوشي بميرم كرده

  .داند گفت كه اين كار را نوعي توهين به خود مي
. اند ل دنيايي جواب داده   ئهاي مرا با مسا     اينها با دادن درجه، زحمت     ـ

دانستم استنباط فرماندهان از زحمات من اين است         در حالي كه اگر مي    
كه درجه بگيرم يا حقوقم باالتر برود، خدا گـواه اسـت كـه هـيچ كـاري                  

  .گيرم ام را هم از او مي درجه. ام من براي خدا كار كرده. دادم انجام نمي
  .پذيرد اي را نمي گفت كه هيچ تشويقي يا درجه

خواهم  تان هم مي    از همه . ر شيرودي سابق هستم    من همان ستوانيا   ـ
  .مرا همان طوري قبول داشته باشيد

قدر عصباني بود كه مجتبي به خود اجـازه          آن. نشست به نوشتن نامه   
اي كـه    او را در خلـوت دردنـاك و زاهدانـه         . نداد بيشتر در كنارش بماند    

اش بود،  جهاي كه حكم ترفيع در    اكبر دوباره به نامه   . داشت، تنها گذاشت  
  .آن را انداخت روي ميز. نگاه كرد

  كار؟ خواهم چه  درجه مي اصالًـ
 ةايد كه درجـ  البد تا حاال شنيده: به فرمانده پايگاه هوانيروز گفته بود   

  .دانم نظامي برايم اهميت ندارد و هرگز آن را باعث افتخار نمي
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 ةدرجـ در مدت دو سالي كه از سر گذرانده بـود، از            . با خود انديشيد  

در !...  درجـه  ي بار ارتقا  پنجستوانياري به سرواني رسيده بود و اين يعني         
  .كردند زدند و با او شوخي مي نشست، حرف مي  دوستان كه ميعجم

كي را ديدي كه ظـرف مـدت دوسـال،          ! اي هستي تو    عجب اعجوبه  ـ
  .خنديد شش درجه ارتقا پيدا كند؟ و اكبر مي

  . خودم راـ
قدر در قيد و بندش نبود كه درجه بزنـد           ، اما آن  دادند درجه به او مي   

هـا   سرش را بين دست. اش و يا براي آن، اشتياقي نشان دهد    رو سر شانه  
شهيد «:  چشمش تداعي شد    احمد بود كه جلوِ    ةگرفت و باز پيكر سوخت    

 كـه ايـن     ر لقبي بود كه براي او گذاشته بودند و هربـا          ». هوانيروز ةسوخت
و غـم بـر      شـد  آورد، سرش داغ مي    را به ياد مي    احمد   ،شنيد جمله را مي  

. رسـيد  صداي طبل عزاداري از دوردست به گوش مـي        . نشست دلش مي 
حزن سراسر وجود اكبر را پر كرد، به عكس احمد كه تو قـاب روي ميـز                 

دست بر شيـشه    . بود و تبسمي مبهم بر لبانش نقش بسته بود، نگاه كرد          
مانش فـرو چكيـد و تـا زيـر           چش ةقاب كشيد و قطره اشكي آرام از گوش       

به صداي همكاران كه بيـرون اتـاق بـا يكـديگر صـحبت              . ريداش س  چانه
و بـه    از رو صندلي بلنـد شـد      . ها گرفت  كردند، نم اشك را از رو گونه       مي

اي را كـه نوشـته و از پـذيرفتن درجـه عـذر               نامـه . دفتر فرماندهي رفت  
  .خواسته بود، رو ميز گذاشت

صورت كتبي و شـفاهي ايـن موضـوع را بـه             هم به پيش از اين     من   ـ
تبريك را به زماني موكول كنيد كه در        . ام اطالع فرماندهان ارشد رسانده   

شـوم و شـرف و درجـه         راه اجراي فرمان امام و رسيدن به اهللا شهيد مي         
  .كنم حيات را در قرباني كردن وجود خودم پيدا مي
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ر بار سنگيني بر    انگا. وقفه گفت و حرفش كه تمام شد، قرار گرفت         بي

  .ها همه را زمين گذاشته بود دلش گذاشته بودند و او با اين حرف
هايتـان   هـا و از خودگذشـتگي       به هر حال شـما بـه دليـل رشـادت           ـ

  .ايد شايسته اين درجه شناخته شده
اكبر خواست بگويد كه زبـان بـه        . زنم ولي من درجه را به لباسم نمي      

  .ز دفتر بيرون آمداحترام نظامي گذاشت و ا. كام گرفت
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  هفدهمفصل 

خـون از   . هايش را كشيده بودنـد، همـه را        سرش را تراشيده و دندان    
خـون  . اي در دستش بود خود را توي آن پاييد         آينه. ريخت هايش مي  لثه

سراسـيمه بلنـد شـد و       . دهانش روي آينه پاشيد و يكدسـت سـرخ شـد          
اختيـار   كرده و بي   دست برد الي موهاي عرق       .زد نفس نفس مي  . نشست
    ».اكبر«: صدا زد

  . منصرف شد. پنج صبح بود.گوشي را برداشت كه تلفن بزند
  .زنم  رفتم اداره زنگ ميـ

ها نگاه كرد كه اين سـو و آن سـويش در             از ذهنش گذشت و به بچه     
موقـع  . هـا را لبـاس پوشـاند    صبحانه را آماده كرد و بچه    . خواب ناز بودند  

ـ  خميازه كشيدن ابوذر و      ابـوذر را بـه مـادر       .  آن دو را بوسـيد     ةعادله گون
  .سپرد و عادله را با خود به پادگان برد

آلـودش،   مو و دهـان خـون      گذاشت، تصوير سر بي    پلك كه بر هم مي    
رفت و به هر طرف  دست و دلش به كار نمي. شد جلو چشمش تداعي مي

چنـد تقـه بـه در       . كرد، كابوس شب گذشته پيش چشمش بـود        نگاه مي 
  .عادله چند قدم رفت جلو. ق خورداتا

  . بفرماييدـ
او .  بلند شـد   ،جعفر را كه ديد   . اش را جلو كشيد    شهناز گفت و مقنعه   
  .مدتي قبل به كرمانشاه منتقل شده بود. مكانيك فني بالگرد بود 
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   سالم جعفر آقا، حال شما چطور است؟ـ

ايش را هـ  دست. جعفر آمد تو و عادله را بوسيد و حال ابوذر را پرسيد    
  . ماليد و مثل هميشه دستپاچه بود مي

   شما خوب هستيد؟ حال شما خوب است؟ از اكبر آقا چه خبر؟ـ
  .پراكند زد و اضطراب مي تند تند حرف مي

دلهـره بـه    . گفت كه همه خوبند و جعفر دوباره حال اكبر را پرسـيد           
  .تو صورت مرد دقيق شد و دندان بر لب گذاشت. جان شهناز افتاد

  !...قدر كالفه هستيد؟ نكند اكبر طوري شده  شما اين چراـ
نشست رو صـندلي    . مرد سر فروافكند و شهناز اشاره كرد كه بنشيند        

  .كنار ميز شهناز
 كـه   در حال حاضر  . خواهم زنم را بياورم كرمانشاه     راستش مي ... ! نه ـ

  .شود تر مي ام كم مأموريتم اينجاست، او هم بيايد، فكر و خيال و ناراحتي
 بيـشتري در ذهـنش نقـش        هاي  شنيد، اما هر لحظه سؤال     شهناز مي 

قدر به اتفاق رخ نداده و از دست دادن اكبر فكر كـرده بـود                آن. بست مي
  .شد كه با هر تلنگري ذهنش به آن سو كشيده مي

  ها چه ربطي به حال و احوال اكبر دارد؟  اين حرفـ
ند تـا ذره ذره     خواهد ذهن مرا مشغول ك     داند و مي    نكند چيزي مي   ـ

  .به من خبر را بگويد
گوشي را برداشت و تماس گرفت و اكبـر را          . تنفسش تندتر شده بود   

  .خواست
  . با آقاي شيرودي كار دارمـ

  .حالش را پرسيد. صداي اكبر را كه شنيد، قند توي دلش آب شد
  !ها همگي خوبيد؟ خودت، بچه. شكر خدا.  من خوبمـ
  .گيرند  ميات را  بهانه»ابو« و »اديع« ـ



  145/  وداع
  .اكبر سكوت كرد. گفت عادله و ابوذر را مي

كـشيد بـا    شهناز نگاه كرد به جعفر كه چشم به او داشت و انتظار مي  
  .اكبر صحبت كند

  .بيا باهاش حرف بزن. ت اينجاستا برادر زندايي!  راستي اكبر جانـ
  .اكبر تعجب كرد، اما زود به خود مسلط شد

  . باشد، گوشي را بده بهشـ
اش و تنهايي همـسرش در شـمال         ر گوشي را گرفت و از تنهايي      جعف

  .گفت
مـن  . كني كه به ما جا بدهند تا زنم را بيـاورم            اكبر آقا، يك كار مي     ـ

  .اينكه درست نيست. اينجا و زنم تو شمال
دوباره كه شهناز گوشي    . اكبر قول داد صحبت كند تا به او جا بدهند         

  . به چه زباني او را راضي كنددانست نمي. را گرفت، به لكنت افتاد
تو با آنها برو شمال تا مـن        . آيند  مي 1 امشب داداش اصغر با هدايت     ـ

  .هم بيايم
شهناز به ديوار مقابلش كه تصوير امام خميني قـاب شـده بـر ديـوار              

  .بود، نگاه كرد
  .كنم تا بيايي صبر مي. روم  نميجا  من هيچ اصالًـ

ر محاسن سياهش كـه از چنـد        اكبر بيني باال كشيد و دست كشيد ب       
  .هفته قبل، كوتاه نكرده بود

  .آيم مي... بعد. من عمليات دارم.  تو بروـ
حرفش كه به كرسي نشست، گوشي . شهناز سكوت كرد و اكبر اصرار

 ةبرگـ . شهناز رفت اتاق دكتر بهروزي كه مسئول بهداري بود        . را گذاشت 
  . شمال برودخواست به مرخصي نوشته بود، براي چند روزي كه مي

                                                 
.هدايت شكوري همسر محترم شيرودي  -1  
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  . سرهنگ بهروزي حال اكبر را پرسيدـ
  .  هنوز در منطقه غرب هستند. خوب استـ

 را  سـرهنگ انگشت شـصت بـر دهـان،        . عادله پشت ميز ايستاده بود    
  .اي شهناز را امضا كرد  برگه مرخصي يك هفتهسرهنگ. كرد تماشا مي

  . به جناب شيرودي سالم مخصوص برسانيدـ
پـسته،  . يس بيرون آمد  ي او را داد و از دفتر ر       با تكان دادن سر جواب    

خنديـد و   . عادله اشاره كرد بـه بـستني      . سيب سرخ، انگور و خيار خريد     
  .نوك بيني كوچك او را بوسيد

  . چشم، عسل منـ
. دو بسته بستني دو ليتري پاك خريد و تو نايلون خريدش گذاشـت            

هايش را عوض    سلبا. در خانه را كه باز كرد، وسايل را تو يخچال جا داد           
صداي خنده و   . احوالش را پرسيد و حال ابوذر را      . كرد و به مادر تلفن زد     

همـان  يبه مادر گفت كه شـب م      . بازي پسرك را شنيد و دلش غنج رفت       
  .دارد
  .شما هم بيا اينجا. آيند  آقاي شكوري و اصغر آقا دارند ميـ

ود و  گفـت كـه بايـد بـر       . مادر آمد و ابوذر را گذاشت و خواست برود        
  .خواهد مزاحم آنها باشد نمي
  .ها را نگه داري تا به كارهام برسم همان دارم بايد بچهيم.  بمان! نهـ

هـا را سـرگرم كـرد و شـهناز كبـاب             همانانش برسند، مادر بچه   يتا م 
صداي خنده  . ها را شست و چيد تو سبد ميوه        اي درست كرد و ميوه     تاوه

. كـرد  ، دلش را لبريز از شوق مي      ها كه كنار مادر شاد بودند      و شادي بچه  
  .به صداي زنگ در، چادر سر كرد

  .  فكر كنم آمدندـ
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ها در تالش براي تصرف ارتفاعات سر پل ذهاب          خبر رسيد كه عراقي   

ها گفـت و بـراي آنهـا         اين خبر را فرمانده پايگاه در جمع خلبان       . هستند
  .توضيح داد

ز كه در ميان مثلثي از      ارتش عراق با تصرف كامل ارتفاعات بازي درا       
سه شهر سر پـل ذهـاب، گيالنغـرب و قـصر شـيرين قـرار دارد، ضـمن                   

.  كامــل نيروهــاي ايرانــي را در اختيــار داردمهــاربــاني از منطقــه،  ديــده
  .ترين هدف ما در اين عمليات خواهد بود گيري ارتفاعات مهم بازپس

 بـر   فراموش نشود كه نيروهاي عراقي عالوه بر سه شهري كه گفـتم،           
توجه .  هم تسلط كامل دارند    )ع(هاي ذهاب، دليره و چم امام حسن       دشت

رس نيروهـاي   تيـر العبور بـودن مـسير و        داشته باشيد كه وضعيت صعب    
به شكلي كه در . هاي منطقه است ترين ويژگي  عراقي قرار داشتن، از مهم    

حال حاضر نيروهاي پياده قادر نيستند عملياتي انجام بدهند و فقط مي            
  . با عمليات هوايي، اين مناطق را بازپس گرفتشود

از تيـپ   . عنوان فرمانده عمليات مسئوليت را به عهـده گرفـت          اكبر به 
. اند  مستقر شده  907 ة عراقي روي قل   ةهوابرد خبر داده بودند گردان پياد     

ها را به جلسه دعوت كرد به صفر پايخان اشاره كـرد كـه بـا                 اكبر خلبان 
آوري اطالعـات مـورد نيـاز،         شناسـايي و جمـع     پور براي  حسين فريدعلي 

  .پرواز شناسايي انجام دهند
  .خنديد

  . پلنگ صورتي حواست را جمع كن خيلي مهم استـ
آقـا  «گفـت و بـه احمـد پيـشگاه هاديـان             به صفر پلنگ صورتي مـي     

خنديــد و همــه را  مــي. كــرد ســر كيــف كــه بــود، شــوخي مــي. »شــيره
  .خنداند مي
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 شناسـايي   ة شناسايي شدند، پدافنـدها اجـاز       پرواز ةها كه آماد   خلبان

  .هوايي را ندادند
. ها از طريق زميني راه افتادند سمت منطقه        اكبر با تعدادي از خلبان    
  .انداخت م خوف عجيبي بر دل مييهاي قا شيب تند ارتفاعات و پرتگاه

 خدا كند روز عمليات، باد آرام باشد تا بالگردها بتوانند راحت روي              ـ
  .دقله بنشينن

 گذشت و به اطرافش كه سراسـر كـوه و دره            1از ذهن خلبان فهيمي   
    . بود، نگاه كرد

 اتاقـك پور در    فريدعلي.  اكبر نشست تو كابين عقب    وقتي برگشتند،   
آرش با هر هدف گيري، تـانكي را        . جلويي بود و بر دوربين احاطه داشت      

رو كرد و اكبر هر جا سنگر اجتمـاعي، تـانكر سـوخت و خـود               منفجر مي 
  .داد ديد، دستور آتش مي نظامي مي

  . آتشـ
رگبـار  . افتـاد   آتش بـود كـه راه مـي        ةكرد و هيمن   حسين شليك مي  

حسين گـردنش را تـا      . آمد گلوله از اين سو و آن سو به سمت بالگرد مي          
  .توانست به عقب كج كرد جايي كه مي

   تو تيراندازي كردي؟ـ
انداز بود و  ستگاه خمپارهپاييد و نگاهش به سه د مي اكبر كه بيرون را

اندازها شليك كنـد، بـه حـسين          بعدي را روي خمپاره    ةقصد داشت گلول  
  .نگاه كرد

  . نهـ
 حواسش را بـه بالگردهـاي ديگـر داده          ةاو فرمانده عمليات بود و هم     

از گـاه روي     هر.  را تمام كنند و به پايگاه برگردند       ربود تا بدون آسيب كا    
                                                 

.حيدر فهيمي از خلبانان هوانيروز  -1  
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گيري   كه قدري جلوتر در حال هدفانان كبرزد و به خلبا دكمه راديو مي

روي زمين كـه نشـستند، حـسين تعـداد          . داد و شليك بودند، فرمان مي    
  . بالگرد خورده بود شمردةهايي را كه به بدن گلوله
  .ايم اند، ولي طوري نشده  سي تا گلوله زدهـ

  . بالگرد دست كشيدةاكبر خنديد و به بدن
انـد بـيش از      ف من شـليك كـرده      تا حاال سيصد و شصت بار به طر        ـ

هاي دشمن قرار گرفته، تـا خـدا         م مورد اصابت گلوله   بالگردچهل بار هم    
  .افتد نخواهد، برگي از درخت نمي

 نيـرو و    ة مشغول تخلي  1050 ةدر پرواز بعدي، خلبان فهيمي روي قل      
.  فضا را پر كـرد اي آن سوتر منفجر شد و دود و غبار    خمپاره. مهمات بود 
وضـعيت عـادي   . سـرگيجه گرفـت  .  در داخل كـابين پيچيـد  موج انفجار 

همه جـا آتـش بـود و دود         . به اطرافش نگاه كرد كه ديد نداشت      . نداشت
كمربندش را باز كرد و از بالگرد خارج شـد و خميـده خميـده از                . غليظ
حيدر افتان  . كرد بالگردي آن سوتر، بار تخليه مي     .  آتش بيرون آمد   ةداير

نچه گذشته بـود، نداشـت و       آدرك كاملي از    . يدو خيزان به سمت آن دو     
كمك خلبانش جواد   . كشاند ترس فزاينده او را به سمت بالگرد مي       . ترس

  .اميني را ديد كه دنبال او كشيده شده بود
 ريـد ف. ندكرد دو بالگرد عراقي، ستون نيروهاي عراقي را پشتيباني مي  

  .و را صدا زدپور كه اين بار با آرش در بالگردش نشسته بود، ا علي
  . موشك را آماده كنـ

  .آرش دوربين را روي بالگرد عراقي تنظيم كرد
  . آتشـ

ـ      به صداي حسين، شليك كرد و لحظه        آتـش   ةاي بعد بالگرد به گلول
  .شد سوخت و به سمت زمين كشيده مي تبديل شد، مي



  وداع   / 150  
  .زنم  دومي را من ميـ

ها هـم    بان خل ةپيچيد و به گوش بقي     صداي اكبر بود كه در راديو مي      
اي بعد، گلوله تـوپ      دوربين را روي بالگرد تنظيم كرد و لحظه       . رسيد مي

  .بالگرد او به بالگرد عراقي اصابت كرد
   توپ، بالگرد شكار كند؟ةتواند با گلول  كي مي اصالًـ

ها از شدت هيجان ناشـي از پيـروزي گفـت و صـداي               يكي از خلبان  
  . اكبر بلند شدةخند
  ...ي كهبين مي. زنم  من ميـ

هـاي بيـست     تر ايستاده بود و با شليك هر شش راكت و گلولـه            عقب
هـا را بـه سـمت خـود          اش، ذهنيـت عراقـي     متري و سالح شخصي     ميلي
  . داد كشاند و دستور مي مي

ها را كه آن طرف هستند و يكريز به سمت ما شليك             آن تانك .  بزن ـ
  . كنند، بزن مي

كـشيد و صـدايش از طريـق         يگفت و با انفجار هر تانك، فرياد مـ         مي
  .پيچيد  خلبانان ديگر مياتاقكراديو، تو 

  .اكبر اهللا...  دست مريزادـ
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  هجدهمفصل 

 اتاقـك  علي مـيالن كمـك خلبـانش، در          . عقب اتاقكنشسته بود تو    
پور و اسد    فريدعلي. پاييد جلو، از پشت دوربين، ستون زرهي عراق را مي        

گاه موشكي  . كردند  بالگرد اكبر پرواز مي     جلوتر از  اكبربالگرد  آمندخت با   
ها متر  هايش ده شد و تكه تر از چند ثانيه هزار تكه مي  در كميرها و تانك

سوخت  افتاد اين سو و آن سوي دشت و در محوطه مي           رفت و مي   باال مي 
  .كرد و دود غليظي به هوا پخش مي

 آبـاد در آتـش خـشم خلبانـان هـوانيروز        و تنگ قاسـم    »دشت ويره «
ـ              عراقي. سوخت مي  ةها سنگرهاي تانك درسـت كـرده بودنـد و تنهـا لول

اكبـر شـيرجه    . گرفـت  رس بالگردهـاي ايرانـي قـرار مـي        تيـر ها در    تانك
تر تا جايي كه سرنشين تانك را به بيرون آمدن و            پايين و پايين  . رفت مي

  .گرفت داشت و آن گاه اوج مي شليك، وا مي
  .ن وقتش استاآل.  بزن اسد جانـ
پيچيد، اسـد دوربـين را روي هـدف تنظـيم             داش كه در راديو مي    ص
هـاي تانـك،     بسياري از سرنشين  . سوزاند كرد و آتش دل دشت را مي       مي

ها ناموفق و مأيوس به      جسارت بيرون آمدن از سنگر را نداشتند و خلبان        
  .گشتند پايگاه برمي
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 هم  ها را به   اكبر دست . آن شب، باران تندي زمين را خيس كرده بود        

  .ماليد
  .دهد براي عمليات جان مي!  عجب هوايي شدهـ

  . خلبانان با حيرت سراپاي قامت رشيدش را پاييدند
  !... چرا؟ـ
  .فهميد  صبر كنيد، بعد چرايش را ميـ

آمـاده عمليـات شـدند و سـاعتي بعـد در            . تيم آتـش را آمـاده كـرد       
 »رده نـسا  «از  . وضعيتي كه زمين خيس و گل آلود بـود و هـوا مرطـوب             

سنگرها پـر از آب بـاران       .  زير پايشان بود   »كاسه كبود « ةمنطق. گذشتند
  . راديو را فشردةاكبر دكم. ها آمده بودند بيرون شده و تانك

  !دهد براي عمليات؟  ديديد گفتم اين آب و هوا جان ميـ
پور خواست كه آماده شود براي شـليك؛ از مـسيرهاي خـوبي              از علي 

  .ها را بزند كبرو كه آمندخت بتواند تان
هـا نزديـك     اي بـه تانـك     با شيرجه . هاي تنگ كورك بودند    باالي تپه 

. پور دوربين را روي هدف تنظيم كـرده و آمـاده شـليك بـود               علي. شدند
  . پيچيداتاقك بالگردصداي اكبر تو 

  . من و علي تركه هوايت را داريم! بزن حسين جانـ
  .كرد علي ميالن را علي تركه صدا مي

صداي تكبير حسين   . آتش، محيط را احاطه كرد    .  كرد حسين شليك 
 و  نـد چند تانك كـه از حركـت افتاد       . پور و اكبر تو راديو پيچيد      فريدعلي

اي  از پـشت تپـه    . ، اكبر با بالگردش چرخي نزديك زمين زد       ندساقط شد 
  .علي ميالن خنديد. آرام به سمت باال ارتفاع گرفت

  .ها هستيم روي تانك  درست روبهـ
  .دشت سوخته زير پايش بود. يرون را پاييداكبر ب
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. ها قـدرت حركـت ندارنـد    تانك. آلود است  زمين گل .  آره علي تركه   ـ

  .زدن آنهاست بهترين موقع براي
. بالگردها با چرخش از منطقه دور شدند. اي از تانك شليك شد گلوله

  .ميالن فرياد كشيد
  .آيد  چهار موشك به طرف ما ميـ

اكبـر بـا گـردش      . سرش را قدري عقب برد    . ودرنگ از رخش پريده ب    
 بـه تپـه     ها يكي پـس از ديگـري       موشك. تند، بالگرد را پشت تپه كشاند     

گل و  . ها و گل و الي خيس، هوا را تيره و تار كرد            انفجار سنگ . خوردند
  .ديد علي كور شده بود.  كابين نشستةالي پخش شده بر شيش

  .ديدم كور شده. بينم  نميـ
  .سر را قدري جلو آورداكبر هراسان 

  . نترس، علي تركهـ
سـرش از شـدت فـشار    . تپيد قلبش به شدت مي. علي بيرون را پاييد   

  .، داغ شده بودهوارد
  .ترسم براي تو اتفاقي بيفتد  ميـ

پاييد كه بايد آنهـا را منفجـر         اكبر سنگرهاي جمعي زير پايش را مي      
  .كرد مي

حتـي از  . واهم مـرد دانـم چـه روزي خـ       خودم مي .  نگران من نباش   ـ
  .لحظه مرگم باخبرم

  .پور تو راديو پيچيد صداي علي
  .گردم  من برمي. تمام شدهمها  موشكـ

گل و الي شيشه كنار رفتـه       . علي سعي كرد سر را به عقب خم كند        
  .بيرون را پاييد. بود

  . بايد ما هم برگرديمـ
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ك توپ و گلولـه كاتيوشـا بـود كـه شـلي           . ها فاصله گرفت   اكبر از تپه  

جلـو  . اي به سمت تپه زد و پشت آن پنهان شد          شيرجه. شد طرفشان  مي
به اين سـو و آن سـو پـرت       را  ها   تپه چند گلوله توپ منفجر شد و سنگ       

  .كرد
  توانم بكنم اكبر جان؟  من چه كار ميـ

  .علي دكمه راديو را فشرد
  .هاي فرار به روي ما بسته شده  راهـ

اكبـر چـرخش    . خوردند الگرد مي شدند و به بدنه ب     ها شليك مي   گلوله
نگاه كـرد بـه علـي كـه قطـرات عـرق بـر        . بالگرد را به زمين نشاند . كرد
  .اش نشسته بود ها و پيشاني گونه
  . پياده شو علي تركهـ

  .علي سر را به عقب برگرداند
   چرا؟ـ

گفت كه فرار از اين مهلكه غير ممكن است و اين طور پـيش بـرود،                
  .زنند ميها همه بالگرد را  عراقي
پـور هـم خبـر       به علي .  تو برو سمت شيارها و خودت را عقب بكش         ـ
  .دهم بيايد سراغت تا با هم برگرديد پايگاه مي

  .علي سر فروافكند
  كني؟ كار مي  پس تو چه! نهـ
كـنم تـا     ها را سـرگرم مـي       من؟ با مهماتي كه برايمان مانده، عراقي       ـ

  .شما فرار كنيد
رفتن در آن شرايط اگر چه جانش       . دهاي علي حلقه ز    اشك تو چشم  

شـد و ايـن را       داد، امـا تنهـا گذاشـتن اكبـر محـسوب مـي             را نجات مـي   
  .خواست نمي
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  .مانم اي، من هم كنارت مي  تا وقتي تو داخل اين بالگرد نشستهـ

  .تبسمي تو صورت اكبر نقش بست
. اي بعد دوبـاره بـالگرد بـه آسـمان برخاسـت            لحظه. سكوت درگرفت 

گذشت و گاه رگبار آن به       ديد كه از جلو بالگرد مي      ها را مي   سرخي گلوله 
شد و دود و آتـش       خمپاره بود كه منفجر مي    . كرد  بالگرد اصابت مي   ةبدن

گل روي شيشه بيشتر شده و ديـد خلبـان هـا كـم           . پراكند را در هوا مي   
  .شده بود

  .بينم  من جايي را نميـ
  .همه جا را گرد و غبار پوشانده

  .با گل پوشانده شده رو شيشه من ـ
ارتفاع آن قدر كم شده بود كه ملـخ         . اكبر به سمت پايين شيرجه زد     

فـشار روي بـالگرد بـه    . لرزيـد  خورد و به شـدت مـي   ها مي  بالگرد به بوته  
  .حدي بود كه علي چسبيده بود به صندلي

  .خلبان بالگرد نجات فرياد زد
  . شيرودي را زدندـ

 را كه علي و اكبـر       ابالگرد كبر . پاييدپور از تو بالگردش اطراف را        علي
  .ديد توي آن بودند، پايين نزديك به سطح زمين مي

  .بينمش خيالتان راحت، طوري نشده  نه، دارم ميـ
  .تر شده بود كه اكبر دوباره اوج گرفت ها كم تعداد گلوله

  . برگرديم پايگاهـ
و علي هنوز به مهارت ا    . گفت و پشت بالگردهاي ضدتانك قرار گرفت      

خلبـان  اش و نزديـك شـدن بـه سـطح زمـين، ذهـن                و اينكه با شيرجه   
زيـر پايـشان   . انديشيد اندازها را منحرف كرده بود، مي      ضدتانك و خمپاره  

  .آمدند ديدند و بالگردها يكي يكي فرود مي محوطه پايگاه را مي
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 چه طوري توانستي تو آن شرايط زير باران گلوله، بالگرد را طـوري              ـ

  ها نباشد؟ رس عراقيتيره در ببري پايين ك
فكر كرد به اينكه اگر به جاي اكبر، كمك خلبان هـر كـس ديگـري                

پيـاده كـه شـدند،    . توانست از آن شرايط جان سالم به در ببـرد     بود، نمي 
ها كه از بالگردها پياده شده بودند و دورتر ايستاده و براي             علي به خلبان  

  .و شانه اكبر گذاشتدست ر. دادند، نگاه كرد آنها دست تكان مي
  . تو جان مرا نجات داديـ
خودت ديدي در چه .  فكر اين را نكن كه شيرودي كاري انجام دادهـ

نه من، كه هيچ خلباني قـادر بـه فـرار از آن             . اي گير افتاده بوديم    مهلكه
  ...اما آن باال. نبود

  .آه كشيد و آسمان آبي پس از باران را نگريست
د كه قادر است، در هر حال و وضعيتي هـر            آن باال كسي وجود دار     ـ

  .كسي را نجات بدهد
  .هايش گل انداخته بود گونه. صدايش را پايين آورد

  . به خدا فكر كنـ
. انديــشيد هــا را زيــر ســر گذاشــته و دراز كــشيده بــود و مــي دســت

چــه زيبــا .  خنــدان و مهربــان،حميدرضــا پــيش چــشمش قــد كــشيد
اكبر چند بار بـا او رفتـه بـود        .  چرخيد از اين پهلو به آن پهلو     . خنديد مي

شناخت، با هم سر يك      مأموريت و چند بار در طول سالياني كه او را مي          
دنبـال  . هايش با او افتـاد     ياد شوخي . ياوردنميز غذا خورده بودند؟ به ياد       

سرش از تـصور    . كردند و پارچ آب، روي سر هم خالي مي        دويدند هم مي 
از . شيد و داغي اشك، چشمش را سـوزاند آه ك. فقدان حميدرضا داغ شد   

 احمد كشوري،   ةپيكر سوخته و جزغاله شد    . اين پهلو به آن پهلو چرخيد     
 ةدوبـاره در اليـه اليـ      !  هـوانيروز  ةشهيد سوخت . جلو چشمش تداعي شد   
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. هاي تـنش نفـوذ كـرد       ملول شد و اندوه در تمام سلول      . ذهنش چرخيد 

 او سـاطع    ةي را كه از چهـر     تبسم هميشگي احمد را به ياد آورد و آرامش        
هايي كه با احمد رفته بود       به ياد همه عمليات   .  قلبش فشرده شد   ،شد مي

با او پيدا كـرده بـود، قطـره اشـكي همچـون             و صميميتي كه اين اواخر      
.  چشمش فرو چكيد و تا كنار گوش را خيس كـرد          ةسرب مذاب، از گوش   

ذهـنش  از   »جنگ، جنگ تحميلي چه بـر سـر مـن و دوسـتانم آورد؟             «
 ةصداي جيرجير تخـت، آرامـش شـبان       . گذشت و چشم دوخت به سقف     

اهللا مـشهدي    با فضل : صداي احمد تو گوشش پيچيد    . محيط را بر هم زد    
قـرار بـود ادوات زرهـي عـراق را در           . رفته بوديم مأموريت جبهـه ايـالم      

 ةدر مسير پـرواز، از فاصـل      .  بينا از بين ببريم    ة ميمك و پشت تنگ    ةمنطق
اهللا به چيزي خورد كه جلب توجـه          كوه، چشم فضل   ةد تو دامن   زيا نسبتاً
مـردي را ديـدم كـه بـا         . رفـتم جلـوتر   . تر گفت كه بروم نزديك   . كرد مي
بچه به محض نزديـك شـدن مـا،        . اي كنار يك يخچال نشسته است      بچه

ما كمي ارتفاع گرفتيم و گردشـي       . دويد و خودش را تو بغل مرد جا داد        
وقتي مرد فهميد خلبان ايراني هستيم، برايمان   . يمدور سر آنها انجام داد    

چندين بار به يخچال اشاره كرد و چيزهايي گفت كه ما           . دست تكان داد  
  .خواست انگار كمك مي. فهميديم نمي

هـاي مـرد چيـزي دسـتگيرمان         كرديم، اما از حرف    پايين را نگاه مي   
 مـرد   دسـتي از آن بيـرون آمـد       . عاقبت در يخچال را بـاز كـرد       . شد نمي

معلوم شـد كـه   . چيزي رو به يخچال گفت و زني از داخل آن بيرون آمد        
او به محض شنيدن صداي بالگرد زنـش را تـوي يخچـال پنهـان كـرده،       

  .مبادا دست خلبانان عراقي به او برسد
 احمد بلنـد شـده      ةحرف به اينجا كه رسيده بود، صداي گريه و ضج         

ه بود و چـشم بـه سـقف         اكبر كه پشت دستش را رو پيشاني گذاشت       . بود
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به ياد آورد   . اش بلند نشود   داشت، دست جلو دهان گرفت تا صداي گريه       

  .تركيد كه احمد هميشه از يادآوري اين خاطره بغضش مي
داني وقتي اين صحنه را ديدم، تا برسيم به پايگـاه مـن و                اكبر نمي  ـ

هاي اشك تـو چـشمان احمـد،         درخشش قطره . كرديم مشهدي گريه مي  
  .ها را رو پيشاني گذاشت و گريست نشست و دست. ذهنش شدتصوير 
  .اكبر  اهللاـ

هنـوز رطوبـت اشـك تـو        . از اتاق بيرون رفـت    . اكبر گفت و بلند شد    
اش آن قدر بـود كـه جلـو          حجم دلتنگي . هايش بود  ها و روي گونه    چشم

تـر   سبك. پنجره بايستد و دست رو صورت بگذارد و بي صدا اشك بريزد           
  . مرور طرح و نقشه عملياتيكه شد، نشست به

  . حي علي الصلوهـ
شـد و تـو محوطـه     با صداي اذان صبح كه از مسجد پايگاه پخش مي    

هــا را بــاال زد و بــه كمــك خلبــانش انديــشيد كــه  پيچيــد، آســتين مــي
  .توانست در عمليات، همراه او بيايد مسموميت غذايي شده بود و نمي

آرش را  . جودش برگشته بود  آرامش به و  . نمازش را خواند، با طمأنينه    
  . صدا زد
  تواني با من بيايي؟  ميـ

  .آرش مثل هميشه آماده و سرحال بود
  !...تواند به شما بگويد نه؟  كي مي حتماً! بلهـ

   ».پس آماده شو آرش كمانگير«: اش دست زد رو شانه
.  آتش آماده شدند و به سمت منطقه بـه پـرواز درآمدنـد             گروهاولين  

احمدرضـا تـو    . عقب نشسته و فـرامين در دسـتانش بـود          اتاقكاكبر تو   
  . جلويي و دوربين جلو چشمانشاتاقك
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 جـاي دشـت   هـا كـه نـامنظم در هـر      عراقي و تانـك به ستون زرهي 

  .پراكنده بودند، نگاه كرد
تـه سـتون را بـزنيم و         و هـا مـنظم نيـست كـه سـر           چينش تانـك   ـ

  .ون را پاييد بير اتاقكاكبر از تو. اند پراكنده. ناكارشان كنيم
  . غصه نخور، همين طوري هم حريفشان هستيمـ

آرش روي اولين تانك متمركز شد و اكبر دستور آتش داد و موشك             
هـاي آهنـي و دود و آتـش      اي بعد تانك منفجر شد و تكه       لحظه. رها شد 

  .خاست بود كه به هوا برمي
سـيل  . ندقرار گرفت هدف  دومين و سومين تانك هم در دقايق بعدي         

. خورد  به بدنه بالگرد مي،شد از هر طرف به سويشان شليك مي كه  له  گلو
. گذشـت  كـرد و مـي     ديدند كه كمانه مـي     از جلو بالگرد سرخي آن را مي      

 بودند و با شليك راكـت       ابالگردهاي پشتيباني و نجات، پشت بالگرد كبر      
هـا را بـه خـود        متري، حواس سرنشينان تانـك      توپ بيست ميلي   ةو گلول 

  . چهارم را آماده كرده بود، درست روي هدفةآرش گلول. دندكر جلب مي
  ! بزنـ

به صداي اكبر شليك كرد و دود و انفجار كه در منطقه پر شـد، هـر                 
  .دو از شوق فرياد كشيدند

  . بعدي را پرتاب كنة گلولـ
 را  اتاقك نور سرخي جلوِ  . اكبر گفت و آرش از دوربين، هدف را پاييد        

  .الگرد اصابت كرد تانك به بةپر كرد، گلول
كابين عقب در هم شكست و تركش بزرگـي         . صداي مهيبي بلند شد   

اش خيس از خـون شـد، همـان زيـر       زير پيراهن آبي  . سينه اكبر را دريد   
پيراهني آبي تنش بود كه براي حميدرضا و احمد هم خريده بـود و هـر                

  . آنها وقت شهادت آن را به تن داشتنديدو
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درد در . اس پـروازش را رنـگ زد  خون بـه سـرعت، پـيش سـينه لبـ      

به شـدت بـه     . رفت بالگرد به سرعت به سمت زمين مي      . وجودش پيچيد 
خـون تمـام    . زمين اصابت كرد و به تكه بزرگي از آهن مچاله تبديل شد           

  .كابين را رنگ زد
رو زمين بند نبود و خود      پاهاش  . اكبر از آن بيرون آمد آرام و آسوده       

  .فهميد اين را مي
  . به آسمان پيمود، سبكبال بود و سراپا اشتياقپله پله رو

 سـقوط   بـالگردش شـنيد كـه      از آن باال، صداي احمدرضا آرش را مي       
  .زد كشيد و صدا مي و پاهاش به شدت خونريزي داشت و درد ميكرده 
  ...تو را به خدا جواب بده اكبر جان... اكبر...  اكبرـ

روي بال  . يش نهاد اكبر گامي پ  . مالئك به سمت او بال گشوده بودند      
               . رفت به عرش ميبود كه اي بعد  لحظه.  نشستاي فرشته

                  


