
  
  
  

  4/ قصه فرماندهان 

  ددييپرواز سفپرواز سف
  )ييعباس بابا ديشه يبراساس زندگ(

  

  :سندهينو
  ين فتاحيحس

www.booknama.com



 ٢ پرواز سفيد

 
  
  
  
  

  فهرست
  

  3  ...................................................................................  ستاره يكطلوع 

  8  ........................................................................................  همدرس يبابا

  16  ..................................................................................................  باغبان

  22  .................................................................................  كوچكزن  آمپول

  28  .......................................................................................................  نامه

  33  .................................................................................................  تانياپك

  40  .........................................................................................  يطناب مرز

  45  .........................................................................................  ذرت فروش

  49  .......................................................................................  فرشتة نجات

  54  .........................................................................  130ـ  يس يمايهواپ

  59  .........................................................................................  ديپرواز سف

  

www.booknama.com



 ٣ پرواز سفيد

  ستاره يكطلوع 
  

  .شتر شدياش ب قات پا گذاشت دلشورهياتاق تزر يه توك يا درست لحظه
گرفته انـداخت و   كخا يواريبه ساعت د ينگاه. ردك يل ميد امروز را تعطيبا
. ساعت بـه گـردش درآورد   يچند لحظه چشمانش را با گردش پاندول فلز يبرا

ـ  يشب، وقت. ده بوديشكن ين همه سختيشان ا همسرش سر فارغ شدن بچة اول ه ك
ـ اط اياتاق و ح يه توك يياط خانه شد، از حالت زنهايپر داخلِ ح يدست با ن ور ي

پلـه   يوه را رويم يتهاكپا. ه پدر شده استكرش شد يدند، دستگيدو يو آن ور م
هنوز هم آن شب را بـا  . انداخت به اتاق ياز پشت پنجره نگاه كيگذاشت و دزد

. قدم زده بود، به خاطر داشتابان يه تا صبح در خكش يها يو ناراحت يتمام خوش
ه نوزاد را از دور يگر يد، صدايرس يبه خانه م يهم وقت يكين ياش وقت تولد اك
  .ديشن يم

ـ  . اش به خاطر خواب شبِ گذشته بود دلشوره ـ را ند ياگر آن خـواب لعنت ده ي
  .ن قدر در عذاب نبوديد االن ايبود، شا
جره و بـا حسـرت از پشـت    نار پنكستاد يند، اكه خودش را مشغول كنيا يبرا
 يباران. ده بوديدو شبانه روز باران بار. ابان و مردم چشم دوختيپنجره به خ يتور
ا  . د و با خودش ببـرد ينداشت و انگار قصد داشت همة شهر را بشو يه تمامك امـ

 ين برگهـا يرده بود و آخركدن يحاال باد شروع به وز. امروز صبح ناگهان بند آمد
  .برد ياند و با خودش مكت يرختان را مزرد و قرمز شدة د

ـ وبكوار يد و به دنبال آن در با شدت به ديها شن پلّه از راه ييپا يصدا . ده شـد ي
  .ديدر د يقاب چوب يزد، تو يه نَفَس نَفَس مكبرگشت و جواد را 
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 ۴ پرواز سفيد

  چه خبر شده، جواد؟... شده يـ چ
رون يرا ب ده بود، به زحمت نفسشيشتر ترسيلفت پدرش بك يه از صداكجواد 

  ...سرش اما ياندباال ست، ماما را بردهيمامان حالش خوب ن: داد و بلند گفت
 يوقت. رون زده بوديل از ساختمان بيه حرف جواد تمام شود، اسماعكنيقبل از ا

وجودش چنـگ انداختـه    يترس تو. گر نتوانست جلوتر بروديد، ديوچه رسكسر 
ـ ب شان اه از خانهيس يچند زن با چادرها. بود ـ  ي وچـه  كچ يرون آمدنـد و زود در پ
ر لب يز. وار گرفت و آهسته به راه افتاديد و دستش را به ديتنش لرز. د شدنديناپد
  .تو يام به رضا يراض! ايخدا: گفت

ـ آمادة ب يديبا سوزش شد كش را فشرد و اشيبغض گلو . خـتن بـود  يرون ري
ـ ه بخندة چند زن ب يقفل در به گردش درآورد، صدا يد را تا تويلك ختـه  يرون ري

  .شد
  .ردكر كبلند خدا را ش يرو به قبله شد و با صدا

  !ركش يـ پس اوضاع رو به راه است، اله
 ياز شـاد  كچشمان دختر. ديها د ه داخل شود، اقدس را جلو پلهكنيش از ايپ
  .زد يبرق م

د اسمش عباس است؛ عبـاس  يگو يم. مان آوردهيگر برايداداش د يكـ مامان 
  !ييآقا بابا

  
ــا ن و در يدر شــهر قــزو 1329در روز چهــارده آذرمــاه ســال  ييعبــاس باب

، به خاطر هوش فراوانش مورد كيودكاز همان اوانِ . ا آمديبه دن يمذهب يا خانواده
پا به دبستان گذاشـت و دورة   يدر هفت سالگ. توجه خانواده و مردم قرار گرفت
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 ۵ پرواز سفيد

ـ ز در همان شهر به پايرا ندورة متوسطه . ديان رسانيت به پايرا با موفق ييابتدا ان ي
ـ  ي، در حـال يور سراسـر كنكت در يرساند و پس از موفق  كيه در رشـتة پزشـ  ك

 يدة خلبـان كل در دانشيداوطلب تحص يرفته شده بود، به خاطر عالقه به خلبانيپذ
  .شد ييهوا يروين

 1349الت در سال يل تحصيمكت يبرا يپس از گذراندن دورة آموزش مقدمات
ه سالها در كا با تمام زرق و برقش نتوانست عباس را يكشور امرك. ا رفتيكبه امر

  .ندكرده بود، جذبِ خود كرشد  يمذهب يا خانواده
و ممتاز بودنش  يرد، پشتوانة مذهبك يز ميگران متمايا، آنچه او را از ديكدر امر
گـاه او را بـه   يا، فرمانـده پا يكامر» سير«گاه يه در پاك يبه طور. ل بوديدر تحص

به گفتة عبـاس، خلبـان شـدن او بـا     . ردك يگاه معرفيبال پايم واليتان تياپكوان عن
  .ت خداوند بوده استيعنا

ل، يل شدن، پس از گذراندن تمـام مراحـل تحصـ   يالتحص درست در زمان فارغ
گـاه  يند، فرمانده پاكاو را امضا  يليالتحص ست پرونده فارغيبا يه مك ين نفريآخر
ـ كس دانشـ يه به رئك ييبه خاطر گزارشها. بود ـ داده   ييايكـ ژنـرال امر  يـك   ده 

 يدرسـت زمـان  . ندك يبه او خوددار ينامة خلبانيخواست از دادن گواه يبودند، م
از  يسكسد، ير پروندة او بنويت عباس را زيمِ رد صالحكخواست ح يه ژنرال مك
ـ . زند يرون او را صدا ميب . نـد يب يژنرال، پس از بازگشت، عباس را در حال نماز م

ح ين خـود توضـ  يامل و مفصل در مورد دكعباس  پرسد، يارش را مكعلت  يوقت
ـ گو يند و مك يبه او م يوت نگاه معناداركژنرال پس از چند لحظه س. دهد يم : دي

  .ارهاستكن يه راجع به همكنيه در پرونده تو آمده، مثل اك يهمة مطالب
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 ۶ پرواز سفيد

آورد و پرونده را امضا  يرون ميبش بيس را از جيزند و خودنو يم يبعد لبخند
دم، به پـاس  يه رسك ين محل خلوتيآن روز به اول: ديگو يعباس بعدها م. ندك يم
  .ر خواندمكعت نماز شكرده بود، دو ركه خداوند به من عطا ك ين نعمت بزرگيا

 يش بـرا يهـا  يا گـر از همـدوره  يران به همراه چند نفر ديپس از بازگشت به ا
  .نتخاب و به اصفهان منتقل شدا 14ما اف ـ يپرواز با هواپ

ت ين موقعيز از اي، عباس نيم شاهنشاهيه رژيمردم عل يبا شروع مبارزات پنهان
او بارهـا بـه خـاطر    . گـاه اصـفهان زد  يدر پا ييتهـا يرد و دست به فعالكاستفاده 
فرماندهان ارشد  يين اسالم مورد بازجويبه اصول د يبنديدر مبارزه و پا يسرسخت

ارا بـه مبـارزه برخاسـت و در    كمبارزات مردم، آش يريگ با اوج. م قرار گرفتيرژ
  .مؤثر داشت يم حضوريرژ يبرانداز

او در . هن شـد ياسالم و م يبرا يعباس با شروع جنگ آمادة خدمت و جانباز
ضمن  1360اش در نهم مرداد  يروز ت شبانهيو فعال ياردانكطول خدمت به خاطر 

. اصفهان منصوب شد ييگاه هوايوان فرمانده پا، به عنيارتقا به درجة سرهنگ دوم
شتر يد و در بيشكو پرواز ن يگاه اصفهان، دست از خلبانيپا يعباس ضمن فرمانده

 يارنامة درخشـان كش از سه هزار پرواز، يت داشت و با بكشر يمرز ات برونيعمل
  .هنش به جا گذاشتيخود و م يبرا

او . عباس بود يمد، وضع ظاهرآ يب ميارانش عجكآنچه در آن زمان به نظرِ هم
شتر جاهـا  يه در بك يبه طور ز نبود،يش قابل تمايآال يپوش و ب ساده يجيبس يكبا 

  .گرفتند يساده اشتباه م يجيبس يك ياو را به جا
ـ ع عمليشرفت سريپ يعباس برا تفـا  كات و دقّـت در آن، فقـط بـه نظـارت ا    ي

شده،  يطراح يتهايام مأمورشقدم بود و در تميات پيه همواره در عملكرد بلك ينم
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 ٧ پرواز سفيد

او جزء . ردك يش مي، خود آنها را آزمايالت و خطرات احتمالكاز مش يآگاه يبرا
در شب را با مهارت  يريدة سوختگيچيات حساس و پيه عملكبود  ين خلبانانياول

  .ت به انجام رسانديو موفق
ـ يع به درجة سرهنگ تمامي، ضمن ترف1362در نهم آذرماه  ت ، به سمت معاون

در تهـران   يمنصوب شـد و بـه سـتاد فرمانـده     ييهوا يروين يات فرماندهيعمل
  .ردكمت يعز

ادگـار مانـده   يمت سه فرزند بـه  كقه حياش صد يياز ازدواج عباس و دختردا
  .ن و محمديحس يها دختر به نام سلما و دو پسر به نام يكاست؛ 

به  ييهوا يرويات نيپس ازچهارسال خدمت در مقام معاونت عمل ييعباس بابا
از خود نشـان داد،   يهن اسالميه در دفاع از اسالم و مك يياقت و رشادتهايعلت ل
ل شد و در پانزدهم مرداد همان سال، در ينا يپيبه درجة سرت 1366بهشت يدر ارد

 37ه قرار بود همراه همسرش در مراسم حج حضور داشته باشد، در سـن  ك يحال
  .ديبه شهادت رس يزمر ات برونيعمل يكن يدر ح يسالگ
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 ٨ پرواز سفيد

  مدرسه يبابا
  

ـ  يد زود ميبا. ديد ينم يكيجز تار يزيعباس تا مدرسه چ . گشـت  يرفت و برم
. م مدرسه افتـاد يوچه گذشت و به راه مستقكچ ياز پ. ن شده بوديارش همكمدتها 

شاخ و برگ درختـان افتـاد و    يباد، ال. نيآلود بود و سرش سنگ چشمانش خواب
  .رآوردد يبيغر يصدا

سنگها با باد  قلوه يصدا. ش را بلندتر برداشتيقدمها. آمد يبه نظرش راه طوالن
ـ با. ره شديه در راه مدرسه قد برافراشته بود، خك يشده بود؛ به تنها عمارت يكي د ي
ش دردسر درست يندازد و برايگذشت تا سگ نگهبان سر و صدا راه ن ياط ميبا احت

  .افتد يم يامشب اتفاقه كند؛ به دلش برات شده بود كن
د؛ بـه آسـمان نگـاه    ياز سرما لرز. ش رفتياط برداشت و پيش را با احتيقدمها

  .ردكر كخدا را ش. ية ابركنه مهتاب بود و نه ت. ردك
. ردكد، نور المپ جلو عمارت همه جا را روشن يه رسكدرست جلو در خانه 

وچـه را  كه ك يسگ يآمد و عوعو يرمرديسرفة پ يصدا. رد تا رد شودكقدم تند 
ـ يبا. د به طرف مدرسهيدو. سرش گذاشته بود يرو رمـرد او را  يه پكـ نيش از ايد پ
  .رساند يد، خودش را به مدرسه ميد يم

  .ختيچ خورد و درد به جانش ريش پيپا
  ؟يرو يجا مك... وانيـ برگرد ح

. نـد كت كتوانست حر ينم. دود يه به طرفش مكد يعباس برگشت و سگ را د
شد و چشمان براقّش را به عباس  يكسگ نزد. برداشت در مشت فشرد يسنگ قلوه
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 ٩ پرواز سفيد

ند و ياو را نب يسكه كر بود كن فيهنوز در ا. جا شد ن جابهيزم يعباس رو. دوخت
  .سگ بلند شد ياز گلو يزيخرخر ت يصدا. نشناسد

. با تو ندارد يارك، ينداشته باش ياركگفت اگر با سگ  يپدر م. د بترسمينبا ـ 
  !ستين از آن نوعش نيار اانگ يول

چراغ هنوز روشن بـود  . ردكده بود، نگاه يرون پريه سگ از آنجا بك يا به خانه
  .شد يده نميد يسكو 

عباس سنگ را به طـرف سـگ   . رد و به طرف عباس حمله آوردكسگ پارس 
  .ده شديرمرد دوباره شنيپ يصدا. ديشكسگ در جا ماند و زوزه . ردكپرت 
  .ستيآن طرفها ن يسك. برگرد يسگ لعنت ـ 

  .ره شديعباس با نگاه لرزان به سگ خ. شان به طرف صدا برگشتك سگ زوزه
  .تو را به خدا برو. نداشتم ياركه با تو كگر، من يبرو د ـ 
ده بود يشن. دانست ياز او نم ياديز زيعباس چ. ستاده بوديانة راه ايرمرد در ميپ

دن صـاحبش بـه طـرف او    يسگ با د. ندك يم يبازنشسته ارتش است و تنها زندگ
شـتر شـد و   يعبـاس ب  يدرد پا. توجه به او به طرف خانه راه افتاد يرمرد بيپ. رفت

  .آزاش داد
ـ دودل بود برگردد . مانده بود تا به مقصد برسد يليخ. از جا بلندشد يبسخت ا ي

دار شـده باشـد؛ بـه    ين بود آقا نور بكمم. ر شده بوديگر ديحاال د. به مدرسه برود
ها روشن  چراغ خانه. رو برگرداند. ندكمغزش فشار آورد تا راه درست را انتخاب 

  . برگشت. شدند يدار مينماز ب يشد و مردم برا يم
اط بـود و  يپدرش در ح. مه باز خانه را هل داد و داخل شديعباس آهسته درِ ن

ر پدر رفت و مـاد . ستاديراهرو ا يكيدر تار يا لحظه يبرا. گرفت يداشت وضو م
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 ١٠ پرواز سفيد

ـ ن جـا چـه   يتو ا: ستاد و گفتيدن عباس ايبا د. ن آمدييها پا نان از پلهكناله  ار ك
  .يخور يه سرما مكر و برو تو ي، بچه؟ زود وضو بگينك يم

  
. ديشـ كنار سـفره  كعباس خود را . نشست ياتاق گرم بود و گرما به جانِ آدم م

  .نگفت يزيچ يد وليشكر را جلو يدن او شده بود، پنيه متوجه لنگكاقدس 
بـه   يلگـد . ش را برداشـت يتابهاكد و يبه اتاق دو  د،يشكرا سر يعباس ته چا

  .ن شده بود، زديدرشت سرخ تزئ يه با گُلهاكلحاف 
  .المصب هنوز درد دارد. آخ پام ـ 

  .ن برداشتيغرّه رفت و لحاف را از زم  اقدس چشم
ره آزارش دلشو. سر و صورت عباس نشست يطال رو يها نور آفتاب مثل دانه

 يا لحظـه  يرمرد رد شد و براياز جلو خانة پ. رنجورو آهسته قدم برداشت. داد يم
رد اما زود ك يدن عباس پارس بلنديبا د. پشت بام بود يسگ باال. ردكبه آن نگاه 
  .عباس نشست يلبها يرو يمرنگكلبخند . خاموش شد

چاره امـروز هـم   يور ب، آقا نياورده بوديشب آن بال را سرم نيناقال، اگر د يا ـ 
  .ديشك يم ينَفَس راحت

  .برد ين مييوبلندش را باال و پا يش فلزك ستاده بود و خطيناظم جلو در ا
  ستاده؟يه زنگ نخورده، چرا آنجا اكـ هنوز 

  .عباس برگشت و سالم داد. آمد يتر از عباس م ه چند قدم عقبكز بود يپرو
  ؟يروز سالم بوديه دكشده؟ تو  يپات چ ـ 

هـا   بچه. ده شديشن يبه صفحة فلز يله آهنيضربة م يصدا. س جواب ندادعبا
  ...نكش كمكخودت   ا،يخدا: ر لب گفتيعباس ز. ردندكقدم تند 
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 ١١ پرواز سفيد

دسـت   ية آلبالو تـو كتر. ردندكب يمبصرها حاضر و غا. دنديشكها صف  بچه
ـ كه كتوانست نگاهش را از آقا نور  يعباس نم. رفت ين ميير باال و پايمد ار نار انب
  .ستاده بود، بردارديها ا اغذپارهك

  جاست؟كحواست ! ، شاگرد اوليـ آها
ر يمـد  يآقـا  خواسـت دوبـاره زن    يدلش م. ر انداختيعباس نگاهش را به ز

ه كنير به خاطر ايمد يبعد آقا. ندكش بشود و از جلو درِ بزرگ مدرسه اشاره يدايپ
صدا  يب و بيبه ترت: ديا بگوه ست، به بچهيبردار ن ها دستين زوديداند زنش به ا يم

  ...ن حاال از آسمان باران ببارديا همي... السكد سر يبرو
  .دينكـ گوش 

  .ر بوديمد يآقا يصدا
س كادتان باشد، هر ي. خانه ، شده تنبليـ باز هم مدرسه نمونة ما شده آشغالدان

  !ستادهينار انبار اكه ك ين آدميشود هم يدرس نخواند، م
ـ  كخانم  صورت غم گرفته زهرا ـ  يه از پشت پرده شوهرش را نگـاه م رد، در ك

ـ يآقا نور زم. ذهن عباس نقش بست ـ  ين را نگاه م  كسـر  كـي هـا دزد  بچـه . ردك
  .ننديدند تا او را ببيشك يم

گـر  يمسـتخدم د  يـك بگـو تـا از اداره    يضـ ياگر مر! آقا  ن معنا ندارد،يا...  ـ 
  ؟يده يار نمكچرا دل به . نمكدرخواست 

  .ز بوديه مدرسه تمكروز يد: نار گوش عباس برد و گفتكز سرش را يپرو
  !حرف نباشد: ر بلند شديمد يصدا

ـ  ياغذكستاده بود، با دست به يه جلو صف رو به آنها اكمبصر  دفتـر   يه روك
  .غرّه رفت رد و چشمكنمره گذاشته بود، اشاره 
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  .السكد سر يحاال برو. وتاه باشدكد يها با ه گذشت، فردا همة ناخنكـ امروز 
  .ميم آب بخوريبرو: آهسته گفت  زيپرو

  .شود ينه؛ نم: د و گفتيمبصر شن
  .ميا تشنه: ه توپش پر بود، قدم جلو گذاشت و گفتكعباس 
ز برگشت و بـه  يپرو. بودند يمنبعها خال. آب رفت يز به طرف منبعهايو با پرو

  .ديالس دوكطرف 
ر گـوش  يمـد  يآقـا  يفهاره شده بود و به حرين خيبه زم يآقا نور با شرمندگ

  .عباس آهسته قدم برداشت. داد يم
ـ ، چياگر بازرس. مرد يانضباط شد ين قدر بيـ چرا ا ـ اياز اداره ب يزي د، چـه  ي

  زم؟يتو سرم بر كيخا
ـ  كن يضم آقا، ايمر: لرزان گفت يآقا نور با صدا ـ پ يمـرِ ب ـ اذ ير بـدجور ي تم ي

  ...هكدو روز بود . شمك يخدا شاهده خودم هم خجالت م. ندك يم
 يند، دسـتش را رو كرا پنهان  يه بخواهد رازِ مهمكانگار . ردكحرفش را قطع 

  .دهان گذاشت
، زودتر بگو تا به اداره ينكار ك يخواه ياگر نم. شود يزها سرم نمين چيـ من ا

  .اطالع بدهم، والسالم
  

ـ . ريآقا مد يمر درد آقا نور بود و حرفهاكرش به كعباس تا زنگ آخر ف  يوقت
ـ كم امامزاده شمع روشـن  يبعدازظهر برو: ز گفتيرون آمدند، پرويدرسه باز م . مين

  .شود يامتحانات دارد شروع م
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 يـك توانست  يم. ردكه دلِ عباس گرفته بود و حوصله نداشت اما قبول كنيبا ا
  .ندكآقا نور روشن  يهم برا يشمع اضاف

حـاال  :د، گفـت آقا نور نشسته بو يرو ه روبهك يهمان شب، زهرا خانم در حال
در دو روز گذشته مدرسـه را   يسكچه  ينك ير مكم، مرد؟ فينكار كچه  ييگو يم
ـ ا يتـو  يسكر از من و تو چه يغ. شوم يوانه ميه دارم دكرده؟ واهللا من كز يتم ن ي

  .مدرسه است؟ حتماً جنها دلشان به حالِ ما سوخته
  !باشندد از طرف خدا آمده يشا. خدا عالمه: د و گفتيشك يآقا نور آه

به صورتش  يخ شده بود، دستيبدنش س يه از حرف مردش موهاكزهرا خانم 
  .ردكان خوردند و به اطرافش فوت كش تيلبها. ديشك

  !ندازنديها را برق ب شهيشند و شكـ پس جنها هم بلدند جارو ب
  .نگفت يزيزده زنش دوخت و چ آقا نور نگاه ماتش را به چشمان وحشت

  
د و بـه  يشكقرآن  يآقا نور چند بار دستش را رو. رده بگذكرفت  يآن شب، م
ـ . لّة سحر خـوابش نبـرد  كرد و تا كر كدر رختخواب مدام ف. ديصورتش مال  يوقت

  .داريا بيدانست خواب بوده  يد، نميزهرا را شن يصدا
  .ن صبح شدهيـ بلند شو مرد، بلند شو بب

ـ . نار پنجـره رفـت  كاز جا بلند شد و  يآقا نور تند نـار  كتوانسـت   ياز دور م
  .ز شده بوديز تمياط تميح. نديس بودند، ببيه خكآب را  يمنبعها

ـ زد و چ يد، لبخنـد يز دير دوباره مدرسه را تر و تميمد يآقا يصبح، وقت  يزي
ستاده بود و عباس توانست گـردن او  ياش ا يشگيهم يآقا نور در همان جا. نگفت

  .نديه باالتر آمده بود، ببكرا 
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 يه نگـاهش تـو  كنيبا ا. د، خوشحال بوديد ينور را سربلند مه آقا كزهرا خانم 
  .بود يگريد يد، اما حواسش جايچرخ ياط مدرسه ميح

  توانست آن قدر خوب و مهربان باشد؟ يم يسكچه  يعنيـ 
  .او هم ناباورانه شانه باال انداخت. رش را به آقا نور گفتكن فيشب، هم

  .ستكيم يديد آمد و ديشا. ميدار بمانيا امشب بيـ ب
ـ اط خينار پنجره و به حكآخر شب هر دو نشستند  بـاد بـه منبعهـا    . ره شـدند ي

  .ديشك يبودنشان را به رخ م يخورد و خال يم
. هـم افتادنـد   يردنـد و رو ك ينيزهرا خانم سنگ يهاكشب، پل يها مهيبعد از ن

د يچياط پيخلوت ح يدر فضا ييتر شد، صدا دهيآسمان رنگ پر يبعد وقت يساعت
 يم روكـ ش را محيدستها. دار باشديه بكرد كاول باور ن. ا نور را از جا پراندو آق

شان به طرف كشان كه سطل آب را كد يرا د كيوچك ياهيد و سيشكش يچشمها
ـ بـا عجلـه    كوچك ياهيس. ردكدار يزهرا خانم را ب. برد يمنبعها م ـ ك ـ  يار م . ردك

. دوش او انداخت يوت آقا نور را آورد و ركزهرا . اط شديمشغول جارو زدن ح
  .رفتند ين جلو ميد آهسته و پاورچيبا

  !ا نهيشناسمش  ينم از دور مين ببكـ صبر 
ـ بچـة خوب . باشـد  يز خان محمـد ينم پروكر كـ ف ـ ي ـ  يه ول ر كـ چ وقـت ف يه

  ...ردمك ينم
زهـرا خـانم    يدر چشـمها  كاش. شدند يكنزد ياهيوار به سينار دكآهسته از 

تو هوا موج انداخته بـود   كينرمه خا. فته بودش را گريجمع شده بود و بغض گلو
  .ردك يت مكسو حر مكر المپ يو ز
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وت گذشـت،  كچند لحظه به س. افتاد كوچك ياهيدفعه جارو از دست س يك
  .به عقب برگشت كبعد پسر

  !يهست يردم خان محمدكر ك؟ فييبابا يي، تو)ع(ا امام رضايـ 
ـ ع به بزند، شرو يه حرفكآن يعباس جارو را برداشت و ب ـ ار ك آقـا نـور   . ردك

: عباس گفـت . ردك يه ميت و آرام گركزهرا خانم سا. د و او را در بغل گرفتيدو
ستم، بد يند نيشود و اگر بب يدار مينماز صبح از خواب ب يبابام برا. د بروميگر بايد
  .شود يم

اگر بابات بفهمـد بـه   : رد و گفتك كش را پايهاكزهرا خانم با پشت دست اش
  ...يمدرسه شد يچ مشق نظافتدرس و  يجا

ـ كمـن بـه شـما    . ب ندارديع: عباس نگذاشت حرف او تمام بشود، گفت  كم
  !ندك يم كمكنم، خدا هم در خواندن درس به من ك يم

  ؟ينجا، چيا ييآ ياگر بفهمد تو م: آقا نور دست او را در دستش گرفت و گفت
دام كچ يگر ها: او را فشرد و گفت يش دست استخوانكوچك يعباس با دستها

  ...فهمد ينم يزيس چكچ ينزند، ه ياز ما حرف
ان داد و در كـ آنهـا دسـت ت   يعباس برا. بانگ خروس از دور دست بلند شد

  .خانه راه افتاد يش صبح به سويگرگ و م
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  باغبان
  

نـده  كن سـال هـم   يا كلكگر يتا چند هفتة د. ديـ امتحانات خرداد ماه هم رس
ـ من . ردكتابستان  يبرا يركد فيبا. شود يم ـ   ك خـواهم بـاقلوا    يه مثـل پارسـال م

د اگر يگو يبابام م. ر بوديه هر روز سكمم هم كش. ب زدميپول به ج يلّك. بفروشم
. دستت تو سفرة خودت اسـت  يري، وقت پيرياد بگيآوردن را  از االن راه پول در

ـ را انتخاب  يردم و باقلوا فروشكمن هم به حرفش گوش  ـ . ردمك سـر  بقّـال   يول
ر كف يهر چ. يرياد بگيد صنعت يخورد، با يار به درد نمكن يگفت ا يمان م وچهك
ـ ياوسـتاها خ . نمك يتوانم شاگرد يدم نميد  ردم،ك ـ  يل ـ با. رحمنـد  يب ـ كد ي از  يلّ

 يمت از گرسـنگ كشه هـم شـ  يتازه هم. يرياد بگيز يتا چ يبخور كتكشان  دست
ـ مـان   هياش پسر همسا نمونه. ندك يصدا م ـ درس را ول ه پارسـال  ك رد و رفـت  ك

ـ . اش شده يزيچ يكنمش، يب يه مكهر بار . يكيانكم ـ ش ديچند وقت پ دم جلـو  ي
ـ  دسـت  يگفت اوستاشـان بـرا   يم. بادمجان باال آمده يكچشمش به اندازة   يگرم

  ...سكسه بكيچاره پسره، شده يب. ندك يمهمانش م كتكبار  يك يروز
ـ نـد و ا ياست عبـاس را بب خو يگر نميانگار د. زد يز حرف ميريكبر كا يعل ن ي
ـ  يت نشسته بود و به حرفهاكعباس سا. دارشان بودين ديآخر ـ  ياو گوش م . ردك
ـ  يبار ال يكقه يدستش بود و هر چند دق يخ تويتاب تارك ـ  يآن را باز م رد تـا  ك
ـ  يبر توجه نمكا يعل يول. ه امتحان دارندكفتد يادش بيبر كا يد عليشا ـ . ردك ا در ي

  .دينال يم يا از شاگردي بود يحال باقلوا فروش
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ن قبول يحاال بب: بلند گفت يرده بود، با صداكتاب را مچاله كظ يه از غكز يپرو
خ يه امتحان تاركفردا هم . نكف يشب را تعر يكا نه، بعد قصة هزار و ي يشو يم

  ؟يسيات بنو ات را تو ورقهين چرنديا يخواه يم، ميدار
ـ رد و بـه آن خ كتاب را باز كرص با ح  ه تو ذوقّش خورده بود،كبر كا يعل ره ي
  .شد

  .ندكف كيه كرم يازش بگ يرد، حاليگ يشه حالم را مين پسره هميـ ا
  .آن ولو شد يرد و روكباز   رده بود،كه باد جمع كر اندازش را يعباس، ز

ه كوه بود يرد، درختان مك يار مكشان تا چشم يجلو رو. ديوز يرو م باد از روبه
ـ يآباد بود، بو  مكح يعباس عاشق باغها. بودند ردهكمر خم كن يتا زم ـ  يژه وقت ه ك

ـ  . آوردند يوه به باغ هجوم ميدن ميچ يبرا يجمع زنها و مردها دسته ش يتابسـتان پ
ـ دانست چه قـدر از ا  يفقط خدا م. ديوه چيه ميبق يش پا به پايهمراه پسرعمو ن ي

  .برد يار لذّت مك
ـ و برش نگاه  عباس به دور. باد افتاد يصدا يا لحظه يبرا ـ . ردك بـر  كا ياز عل
اش  خنده. زد يصورتش انداخته بود و چرت م يتابش را روكز ينبود و پرو يخبر

  .گرفت
  !ردك يحت ميبر را نصكا يش داشت عليقة پيـ تا چند دق

ز از جا يبلند شد و پرو يتقّ يصدا. تاب را نشانه رفتكبرداشت و  يا زهيسنگر
  .ديپر

  !شده عباس؟ يچ... هيـ چ
  .ديباس خندع

  جاست، آقا معلم؟كبر كا يـ عل
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  .بش زديغ. ن جا بوديهم: ه مثل فلفل قرمز شده بود، گفتكز يپرو
  .ردكدند، نگاه يدو يه در آن دورها مك يا عباس به چند بچه مدرسه

  .بركا يم دنبال عليپاشو برو ـ 
نـان  رفـت، بـه آ   يراهنش ور ميمة پكه با دك يز در حاليپرو. با هم راه افتادند

  .دميست، من ديآن جا ن: عباس از پشت سر گفت. ره شديخ
ش يم ساعت پين. ادم آمديآهان، : ادش آمده باشد، گفتي يزيه چكز انگار يپرو

  .زردآلو، اما من نرفتم ياز درختها يكي يم بااليگفت با هم برو
ز را يدند، حرف پرويدو يم يا شان دنبال دوچرخهكه هوراكها  بچه يسر و صدا

ـ ها با د بچه. ديشكد و هوار يز به طرف آنان دويپرو. ردكقطع  دن او دوچرخـه را  ي
ـ در م. ردند و پا گذاشتند به فـرار كول  ان آن همـه درخـت زردآلـو چـه طـور      ي
  .نبود يز هم رفته بود و از او خبريند؟ تازه پروكدا يتوانست او را پ يم

عباس . ردك يا پر مداد و مشام ر يعلف تازه م يصحرا بو. آفتاب باال آمده بود
  .ديشكاد يرد و بعد بلند فركنفسش را حبس  يا لحظه
  .ييجاك... بركا يعل... يآها ـ 

ـ ه بـود تـا فر  يون شـب يشتر به شيه بك ييناگهان صدا ش ياد، عبـاس را سـرجا  ي
چند صد متـر  . ديبا تمام قدرت به آن طرف دو. دو نفر بود يصدا. ردكوب كخيم

زان شده يآو يا ن و آسمان به شاخهيان زميز ترس مه اكد يز را ديتر، پرو آن طرف
رار كـ ده بود به تنه درخت و پشت سـر هـم ت  يبر هم چسبكا يعل. شدك يو هوار م

  ...ميردكم، اشتباه يردكغلط : ردك يم
ل يكه. گفت يراه ميداد و بد و ب يان مكسرش ت ياش را باال يدست باغبان چوب

ـ ه عباس را دكز يپرو. ختيردل عباس  يرا تو يا درشتش ترس ناخواسته د، بـا  ي
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تـان   باغبان بلندتر شـد؛ زنـده زنـده چـال     يصدا. ت شدكزان سايلب و لوچة آو
ـ  . ن درخـت ير همين جا، زيهم. نمك  يم  يد از بـاغ مـردم دزد  يشـ ك يخجالـت نم
  .دينك يم

ـ نندة مك جين و گيريعطر ش. عباس جلوتر رفت ده آدم را مسـت  يرسـ  يهـا  وهي
ش بـه  يچشـمها . او، رو برگردانـد  يخش خـش قـدمها   ياباغبان با صد. ردك يم

ند، اما كرد فرار ك يد و سعين پرييپا. ديت را مناسب ديز موقعيپرو. زد يم يسرخ
 يا چاره. عباس آب دهانش را قورت داد. ديراهنش را چسبيقة پيباغبان برگشت و 

  .ردك يم كمكد به دوستانش يبا. نبود
  .ستند، عموينها دزد نيا ـ 

ز را به عقب هـل  يبا خشم پرو. عباس براق شد يبرگشت و تو چشمها باغبان
  .فشرد، به طرف عباس رفت يم مكرا مح  يه چوب دستك يداد و در حال

  ـ پس من دزدم، ها؟
ش يه از جاكآن يعباس ب. ستاديز ايد و پشت سرِ پروين پرييبر هراسان پاكا يعل

با آن قد و قـواره از   يا د پسر بچهرك ير نمكه فكباغبان . ستاده بوديان بخورد، اكت
  . رد و آرامتر جلو رفتكاش نترسد، پا سست  يچوب دست
  ؟يگفت يـ تو چ

  .ندارند ينها گناهير من بود، ايتقص: عباس دوباره گفت
خته بود، جلوتر رفتنـد و پشـت سـر باغبـان     يه ترسشان ركبر كا يز و عليپرو

بـاغ مـرا    ينها زردآلوهايا يعني: فتد و گيشكاش را در هم  افهيباغبان ق. ستادنديا
  نند؟ك يغارت نم
  .ز بلند شديپرو يعباس، صدا يبه جا
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 ٢٠ پرواز سفيد

  ...قسم 1نيآقا نه، به شاهزاده حس  ـ حاج
ـ تابش را دست به دست كداشت،  يه چشم از چشم باغبان برنمكعباس  رد و ك
مـن    ر مـن بـود،  يتقص. گذاشتم يد نمينند اما باكمن نگفتم باغ را غارت : ادامه داد
  ...بزرگترم

  ؟يه چكمثالً : رد و گفتكباغبان چشمانش را گرد 
  .دينكه يمرا تنب  نها،يا يخواهم به جا يمن از شما م ـ 

ـ ن آوردو بـا  يياش را پـا  يدسـت  ن حرف چـوب يدن ايباغبان، با شن اله عـرق  ك
 يبعد لبخند. ردكها نگاه  ره به عباس و بچهيچند لحظه خ. ردك كاش را پا يشانيپ

  .ردكاش را پر  آفتاب سوختهصورت 
  ن طور؟يپس ا! ـ عجب
  .بزند، برگشت و رفت يگريه حرف دكنيبدون ا

ـ آمد، نگـاه   يه لنگ لنگان مكز يعباس به پرو ـ شـانس آورد : رد و گفـت ك د، ي
  .حضرات

  .ردكوب كخيها را م باغبان بچه يه صداكها دور نشده بودند  هنوز بچه
  .دينها را هم ببريا. دينكصبر ... يـ آها
  .ها برگشتند بچه

به طـرف  . آن معلوم بود يزردآلوها يه گردكبه دست داشت  يباغبان دستمال
  .عباس رفت

  !دم، ببميم دكـ مثل تو بچة شجاع 
  .ش فشرديزد و شانه عباس را در دستها يبعد دوباره لبخند

                                                 
 نيدر شهر قزو يارتگاهيز. 1
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 ٢١ پرواز سفيد

  ه؟ياسمت چ يـ نگفت
  ند؟ك يم يچه فرق: ـ عباس گفت

  !ست بدانميبد ن: اد و گفتباغبان دستمال را به دست او د
  .ييعباس بابا! ـ عباس

بعد برگشـت و بسـرعت   . شنوم يم يلين اسم را بعدها خيحتماً ا: باغبان گفت
  .دور شد
ـ جاده، ز كيشانة خا يها زهيشد و سنگر يرنگ م مكآفتاب   يزرد  يكر السـت ي

  .داد يبر خرت خرت صدا مكا يدوچرخة عل
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 ٢٢ پرواز سفيد

  كوچكزن  آمپول
  

  پدر؟  افتاده، يـ چه اتفاق
خـود را  . زن جوان را بدهد ه بتواند جواب آمپولكتر از آن است  ضيرمرد مريپ
ـ يرجيج. اندازد يم يه بلنديپا يتخت فلز يرو مـرد جـوان   . شـود  ير تخت بلند م

  .شود يار مكشد و دست به ك يرون ميشه آمپول بيسوزن سرنگ را از ش
ار برادرش نشسته است، كز يه پشت مكعباس . شود يرمرد بلند ميف پينالة ضع

. شناسـد  يه او را مكوقت است  يليخ. رمرديدوزد به پ يگرداند و چشم م يسر برم
  .ديآ يآمپول زدن به آنجا م يچند بار برا يا هفته

  .ـ تمام شد، بلند شو
شـود   يعباس بلند م. ديآ يز ميلنگان تا جلو م شود و لنگ يرمرد از جا بلند ميپ

  .تدسيا يم
  .نكقبل را هم صاف  يـ بده
ناس مچالـه  كبه اسـ  يا عباس لحظه. ل پر شده استكتند ال ياتاق از بو يهوا
به  يتوانست مجان ياش مك يا. دارد يآهسته آن را برم. ندك يز نگاه ميم يشدة رو

  .آمپول بزند رمرد يپ
  جاست، پسر؟كحواست : شود يبرادرش بلند م يصدا

  .ندازد داخلِ دخلا يدارد و م يپول را برم
  

نشسته و به عـابران   يقاتيجلو تزر يپلّة سنگ يعباس رو. هوا هنوز سوز دارد
 يهـا هـم از الغـر    يها مثل توپ پرباد چاق هستندو بعض يبعض. ره مانده استيخ
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 ٢٣ پرواز سفيد

در حال چانه زدن بـا انـارفروش سـر     يانساليمرد م. رون زده استيشان بيها دنده
  .آورد يمه ميرا نصفه ن آنها يباد حرفها. ابان استيخ

ه كبود  يچند روز. ش نشده استيدايه پكرمرد چه آمده يداند بر سر پ يخدا م
مشـت   يـك گر جز يد. اش خوانده بود افهين را عباس از قيا. نداشت يحال خوش

  .نمانده بود ياز او باق يزيپوست و استخوان چ
شـبحِ  . انـد  روشن شـده  كو تو كابان تيخ يتر شده است و چراغهايكهوا تار
ر ين قدر ديچرا ا. خودش است. زند يرون مير چراغ برق بياز پشت ت يبلند و الغر

  رده است؟ك
. اندازد يدلشوره به دل عباس چنگ م. ديآ يابان ميتا وسط خ كنرم  رمرد نرميپ
مردم با سـر  . شود يبلند م يسكنالة  يصدا. افدكش يفضا را م ينيترمز ماش يصدا

ـ جمع يدود و خود را از ال يشان م عباس به دنبال. دوند يو صدا به طرف او م ت ي
  .ن ولو شده استيزم يرمرد رويل مچاله شدة پيكه. شدك يجلو م

ـ نك كمكمردم . رديم يرمرد، دارد ميچاره پيب يا: زند ياد ميمرد انارفروش فر د ي
  .مش درمانگاهيببر

  .ودد يرمرد ميده شده است، به طرف پيه رنگش مثل گچ سفكعباس 
  

مـرد بـا   . گـذارد  ينار مكزند و آن را  يرمرد ميراهن پيزن دو وصلة بزرگ به پ
 يند، سـع كه درد را فراموش كنيا يبرا. ندك يچشمانِ مات مثلِ سنگ به در نگاه م

ـ ن بار ياول. اورديند صورت عباس را به خاطر بك يم ـ ه او را دك  يقـات يدر تزر  د،ي
شـباهت   كپسـر . يداشـتن  اما زرنگ و دوست ،يكزه و بارير. بود ييل باباياسماع
  .به تنها پسرش داشت يبيعج
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 ٢۴ پرواز سفيد

  !عباس... ـ عباس
  .بود كاو هم منتظر پسر. زن به زحمت از جا بلند شد

  ـ دلِ تو هم شور افتاده؟
  .زند يرمرد زل ميجواب به پ يزن ب
انـد،   اط قـد برافراشـته  يح يه در انتهاك يزيف درختان تبريدر رد يمِ آرامينس

د يشـا . از وقت آمدن عباس گذشته اسـت . آورد يبرگها را درم يچد و صدايپ يم
  .ننديه به انتظار آمدنش بنشكهوده باشد يب

 يا هيسـا . زنند يهر دو به در زل م. شود ياز خرابة بغلِ خانه بلند م يعوعو سگ
 يها حوصله دانه يرمرد بيپ. گذرد يافتد و زود م ياط ميح يدر، تو ي، از اليكبار
زن . ندك ير لب زمزمه ميرا ز يزيند و چك يلفتش رد مكانگشتان  يح را از اليتسب

  د؟يايب ينك ير مكف: ديآ يآهسته به صدا درم
  !يدن عادت داريشكه به انتظار كتو   ر زن،يـ سخت نگ

  .رميگ ينمش، جان ميب يم يوقت. ن پسر دل مرا با خودش بردهيا ـ 
  .زند يرون زل ميه به برد و دوباريگ يش را مكن اشيبا سر آست

  بندد؟ يبه هم دل ميغر يكشود و به  ين طور ميچرا آدم ا يراست ـ 
وچه و كآفتاب پهن شده تو . رونيرود ب ياندازد و م يسر م ياش را رو يروسر

بان چشـمان  يشد و دسـتش را سـا  ك يم يا ازهيرزن خميپ. اندازد يسنگها را برق م
  .ستيانِ آنها نيعباس م. گذرند يوچه مك از يكسه پسر بچة بلند و بار. ندك يم

ـ  يرو. افتد يتنش م يف تويخف يلرزش ـ  يزم  يهـوا بـو  . زنـد  ين چمباتمـه م
احمـدش را در قلـب او    يه عباس جاكاست  يچند وقت. دهد يستر تازه را مكخا
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 ٢۵ پرواز سفيد

او هنوز هم بعد از سـالها بهانـة احمـد را    . گفت يرمرد نمين را به پيا. گرفته است
  . داشت
ـ تا صبح تو رختخواب گر. ه عباس مرده استكد ياب دشب خو يك ـ ه ي . ردك

ـ دو ييل بابـا ياسماع يقاتيدار شد، تا جلو تزرياز خواب ب يصبح وقت امـا تـو   . دي
ـ مشـت اسـپند دود    يكه عباس آمد، كبعدازظهر . نرفت . رد و دور او چرخانـد ك

  .ديرمرد هم تنها خروس خانه را سر بريپ
شـما  ... يآهـا : زند يزن داد م. شود يشان مياديوچه پكدوباره آن سه پسر تو  

  د؟يديعباس مرا ند
جواب به راه  يبعد، ب. نندك يرزن نگاه ميره به پيستند و خيا يم يا پسرها لحظه

  .دهند يخود ادامه م
ـ يد والّا پياين عباس امروز بك يارك! ايـ خدا ـ عبـاس را  . نـد ك يرمرد دق م ه ك

ه كآن روز . ض بودهيعمر مر يكه كه انگار انگار ن. شود يند، حالش عوض ميب يم
  .چند قدم هم راه رفت يحت. ن رو به آن رو شديرمرد از ايعباس آمد، پ

حـال  . شود يدا ميوچه پك يتو دارد، يمه به زحمت قدم برك يرمرديپ ةلّكسرو
ستد وبه زن زل يا يم يلحظه ا. ندك يندارد و همه اش به دوروبرش نگاه م يدرست

  .دزن يم
 شان رفـت، او را  ه عباس از خانهكن يروز بعد از ا يك. شناسد يرا م د اورمريپ

  .ردكرمرد دنبال ين پيهم ةتا جلو خان
ر زبـانش  يازز ن رايا. زند يگر هم سرميد يجز خانه آنها به چند جا عباس، به

او هم دنبال . ديفهم.رد تا منظورش را بفهمدكرمرد نگاه يپ يتوچشمها. ده بوديشك
  .عباس بود
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 ٢۶ پرواز سفيد

سرش داشـت از درد  . ديه زن نفهمكگفت  يزينه خلط گرفته اش، چيمرد با س
  .دكيتر يم

  
زن بغـض آلـوده   . ندك يآنها نگاه م ةوچه است وبه در خانك يرمرد هنوز تويپ
  .ميما هم منتظر…امده يامده، نين: زند يماد يفر

قـدم  . دشـنو  يرمرد هم ميه پك يجور. ه؛ نه آهسته، بلند بلنديرگريزند ز يبعد م
. ج شـده اسـت  يگ. ستديا ياما ناگهان درجا م رود، يوچه مكند وتا وسط ك يتند م

ـ شـده   يا مثل بچـه . داند چرا يه، خودش هم نمير گريزند ز يدوباره م ه دنبـال  ك
انگـار  . زدير يم كاش لرزد و يهمان طور م. گردد يگردد، به سرعت برم يمادرش م

ـ كوخانه خشجل. از دست داده است دوباره احمدش را شـوهرش بـا   . زنـد  يش م
ـ  يه با انگشت روك يمرد، در حال .ج تا جلودر آمده استيافل يپاها ل كشـ  نيزم
  …اورمينتوانستم تو خانه طاقت ب: ديگو يشد، مك يم

  .ديآ يشود وبه حرف م يم يكز نزديبه نيرمرد غريپ
ـ را د ييل بابـا يشدم، اسماع يرد م يقاتيجلو تزر ه ازكش يوقت پ ـ چند . دمي
ـ ش يهـا  يه روز به روز مشـتر كدم يش فهميحرفها ياز البه ال. هييمرد با خدا م ك

بود بنـد   يكنزد .رو دست او بلند شده كيه كگفت خودش هم مانده  يم. شود يم
ـ عبـاس درد سـر درسـت     يرا آب بدهم و برا  زود جلودهـانم را گـرفتم و  . نمك

  .ردمك يخداحافظ
ه از ما پـول  كعباس : ديگو يخته، مه وحشت زده به دهان او چشم دوكرمرد يپ
  .مان هم هستكمكتازه . رديگ ينم
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 ٢٧ پرواز سفيد

ـ   يه گه گاه صداك يوت تلخكدوباره س ـ   يباد آن را بر هـم م  ن آنهـا يزنـد، ب
  .شود يمفرما مكح

. شان ها هم دنبال اند؛ بچِّه رون آمدهيزنها ب. ستين ياز عباس خبر غروب شده و
  .است به آنها را ترساندهيرمرد غريپ يحرفها
. شود ياش چسبانده، رد م نهيم به سكوه را محيم يتهاكه پاك يمرد، در حال يك

  يبرا يزيد برود خانه تا چيبا. است وخلوت يكزند؛ تار يوچه زل مكرزن به ته يپ
بـه   ياهيسـ  يـك . انـدازد  يوچه نگاه مكن بار به ته يآخر يبرا. نديبب كشب تدار
ـ يكنزد و يكزدن ياهيس. شود يزود محو م خورد و يچشمش م قلـب  . شـود  يتر م

 .ماند يم دهد و همان طور يه مكيتوار يبه د. بزندرون ينه بيخواهد از س يرزن ميپ

  .برد يمرمرد را به داخل خانه يعباس آمده و دارد پ
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 ٢٨ پرواز سفيد

  نامه
  
 د؟ بـا چنـد روز مشـت و   ينك ير ميمدرسه س يه هنوز تو حال وهواكنيمثل ا ـ

ختت را ببند، تا خـودم  ير يش بين... شود  يتان عوض ميواه يمال درست وحساب
. سـتادند يخ ايجورشدند و سـ  ون حرف سرگروهبان، سربازها جمع يا با! نبستمش

 .شد يمثل ِ برج زهرمار م. ديرس يه مك يموقع مرخص.اوبود يشگيارهمكن يا

ـ ا: ر لب گفتيرد، زك يب ميات سرگروهبان را تعقكه حرك يعل ن هـم فقـط   ي
 .ديخورها زور بگو اند به آشتو يم

اش  يبيب و ساعت جيج يرد توكسرگروهبان دست . را ورق زد يدفتر اسام
 د وبه طرف گروهـان ينش چرخيپوت ةپاشن يرو. انداخت يبه آن نگاه. را در آورد

ـ  : انـداخت و آهسـته گفـت    هـا  به بچـه  ينگاه يعل. رفت گـر  يم سـاعت د يتـا ن
  .ديجلوگروهان به خط شو

 
ـ     يكه داد، هوا تاركرا  يبرگه مرخصن يآخر يعل ـ وز يشـده بـود وبـاد م  .دي

ـ  يهـا  دوباره خـاطرات مدرسـه و بچِّـه    .شگاه راه افتاديناراحت به طرف آسا م يت
ـ  .رده بودكبه خود مشغول  رش راكبال فيوال ـ ك بـه   يتوانسـت چنـد روز   ياش م

 دام پول؟كاما با . برود يمرخص

ـ ه را به خـاطر ب بال مدرسيم واليت يها رد چهره بچهك يسع اول از همـه  . اوردي
ـ عبـاس  .ردك يم را جمع و جور ميت يياو بتنها. ردك پر عباس ذهنش را ةچهر ه ك
هـا   ستيباليوال يه فقط اداكز هم يپرو. شد يم مكمح قرص و ها م بود، دل بچهيتوت
 .زد يم چاره غريبر بكا يسرِ عل آورد و يدر م را
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 ٢٩ پرواز سفيد

 يرد و با قدمهاكش را مشت يبعد دستها. ردكبه اطراف نگاه  د ويشك يآه بلند
 .شگاه به راه افتاديآسا ينواخت به سويك

ـ س چكهـر . بودند ا ولويشان چمباتمه زده يتختها يسرشب، سربازها رو  يزي
زد  يم شگاه توياز درزِ آسا يزييباد پا. خورد يرا م يا يا خوردني رد وك يف ميتعر

 يـك با ظاهر شـدن پ . خورد واريبه دم كباز شد و مح در. و سرو صدا راه انداخت
شـد  را. دبـه لـرزه درآور   شـگاه را ياد سربازها آسايدر، فر يِگروهانْ در قابِ چوب

ت تا كقه سايدق يك! هيچ: اد زديستاد و فريتخت ا ياش رو ل گندهيكگروهان با ه
 .ش را بشنوميصدا

  .خواند ه نامه داشتند،كرا  يسانك  يبلند اسام يبا صدا يكد و پيهمهمه خواب
بغـض   . داشته باشـد  يا هم نامه خواست او يدلش م. ردك ينگاه م يكبه پ يعل

 .ش هجوم آورديدوباره به چشمها كاش. ش را گرفتيخ گلويب

  !ـ دوباره بچه شدم، ها
  .را به خود آورد يارشد گروهان عل يصدا

  .ريات را بگ نند، نامهك يجاست؟ تو را صدا مكاتب، حواست كـ 
رد و آن كده بود، نگاه يرس ه دست به دست به اوك يا نگ به نامهج و ميگ يعل

 .ردكچند بارنامه را پشت و رو. از فرستنده نبود يت آدرسكپا يرو.ديرادر هوا قاپ
 ةاهللا گفـت و گوشـ   بسـم  .شـد  يده نميد يزيچ ؛نه. ر نور المپ گرفتيت را زكپا
 .ردكت را پاره كپا

ـ ردن پاكباز ناگهـان بـه   ! داشـت  يگـر يد غربـت حـال   ت نامـه آن هـم در  ك
 .ره مانديخ رون زده بود،يت بكپا يه از پارگك ييها ناسكاس

  تواند باشد؟ يم كي ارِك! ا خدايـ 
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ـ مطمـئن بـود   . رش را به هزار جا بردكتا نخورده، ف ناس نو وكچند اس ه از ك
 .ده استيشان نرس خانه

ـ وجـو   ذهنش را جست يكنامه گوشه تار ةتمام شب به دنبال نام فرستند . ردك
توانست حدس بزنـد، خـواهرش    يه مكرا يسكتنها . افتيه نكافت يرا ن يچ ناميه

  .نوشت يش ميهم برا يبود، چند خط اگر از طرف او! نه. بود
 

ماه روشن نشده بود  يكداخل آن، بعد از  يها ف نامه ناشناس و پوليلكهنوز ت
 .آورد يگريگروهان نامه د يكه پك

  !ها رسد، يت پشت سرهم نامه مياناقال، خوب بر يـ آها
آن  يانگشتانش را رو. د بوديد ِسفيقسمت فرستنده نامه سف. نامه را گرفت يعل
رمق ومات  يب ييبا صدا. ردكداخل آن را احساس  يها ناسكاس يبرجستگ. فشرد
ـ د شده بود، دوبـاره پ يناپد يه چند وقتك يا ر آشفتهكف. ردكر كتش يكاز پ ش يداي

ن و يسـرش سـنگ   انگشتانش به سـوزش افتادنـد و   كنو. زردشد و وجودش را آ
ـ ك؟ نامه را ندكدا يها را پ توانست فرستنده نامه يچه طور م. لَخْت شد  ينار نامه قبل
  .گذاشت
 

را  اش چشـمان خسـته  . دار شديخواب ب ده شاگرد اتوبوس ازينخراش يبا صدا
اش  تشـنه  .سخت از ستون فقـراتش گذشـت   يدرد. جاستكدانست  ينم. ردكباز 
به چشمانِِ خـواب   يمِ سوزدار صبحگاهيرون از اتوبوس گذاشت، نسيه بكپا . بود

 .آلودش هجوم آورد

ـ ك يتو. ديشان رس وچهكه به كآفتاب نزده بود  زد؛ درسـت   يوچه پرنده پر نم
ـ درختان . مدرسه بود يليتعط يمثل روزها ـ وچـه  كاج دو طـرف  ك  يه بـه جـا  ك

www.booknama.com



 ٣١ پرواز سفيد

 يا لحظـه  يبرا. برجا بودند پا شدند، هنوز يستفاده مبال از آنها ايتور وال يها ستون
 آن طـرف تـو   زيبر وپروكا يعل. است يوچه مشغول بازك يها رد با بچهكاحساس 

 .ن طرفيخودش هم ا عباس و رو

خسته اما خوشحال قـدم   شانه انداخت و يش را روكسا. ديش را ماليچشمها
 .برداشت

خودش را به خواهرش  يحانه، علش از صبيپ .همه در خانه دورهم جمع بودند
 .دن سفره بود، رسانديه مشغول چكزهرا 

ـ خواستم بپرسم، قسم بخور  يم يزيچ يكـ  ـ در ا. ييه راسـتش را بگـو  ك ن ي
 ؟يفرستاد يم پول ميه براك يدوماه،  تو بود

  جا بود؟كپولم  !ـ من؟
گار يبه سـ  يمكمح كپدرش پ. نگاهش را دور تا دورِ اتاق گرداند يتند يعل

را  يمـادر قـور   .آرام گرفت ير سقف چوبيرفت وز رنگ باال يستركدود خا. زد
زهرا دوباره بـه صـدا   . ديسفره چ يرا تو يچا يانهاكاست سماور گذاشت و يرو

 .درآمد

   ؟هست يموضوع پول چ حاال ـ
 .نار سفره نشستكجواب  يب يعل

ـ : رد وگفتكم كش را محيها يتانكفش كن جلو درِ اتاق بند ِيحس  يـي آ  يتو نم
 .محل جمع هستند،ها يها ؟ همه بچهيفوتبال، داداش

  .د آمدميـ شا
  ت نامه فرستاد؟ي،عباس آقا برايداداش يـ راست

  دام عباس آقا؟ك: ديپرس يتند. برق گرفت را يانگار عل
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 ٣٢ پرواز سفيد

تهران آمده بـود،   ه ازكش يچند وقت پ. ه خلبان استكهمان . ييـ عباس بابا
 .وچه آدرس تورا ازمن خواستك يتو

ـ  يرش را مكد فيبا. ره شديخ يقال يد وبه گلهايلرز يقلب عل قـبالً هـم   . ردك
  .رده بودك ييارهاكش يعباس برا
  

باال آمـده   ها خانه ياهگلكوارِ يد يها تا نصفه وچه لم داده بود وك يآفتاب تو
  .مه زنگ فشردكد يانگشتش را رو يعل .بود

ـ از پشـت در ب  زد و يخانه چرخـ  يز زنگ، تويت يصدا در بـا  . خـت يرون ري
  .گرفت يآن جا ةديعباس در قاب رنگ پر يكل باريكه شد و باز كيخش يصدا

  .بند آمده بود يزبانِ عل
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 ٣٣ پرواز سفيد

  تانياپك
  

تگـزاس   يها وهكن از پشت يسنگ يبا رخوت از ابر بود و يا هيان اليد ميخورش
 يمشـامش از بـو  گذاشت تا  د ويشكن يين را پايشه ماشيقاسم ش. ديشك يم كسر

غرولنـد   ييايكـ امر ياز دانشـجوها  يكي. ب شوداريس يصبحگاه يها گل سبزه و
  !...دنييمتمدن چا انِيآقا: بر گفتكا. ردك

نه آسمان گسترده يه در سكد را يخورش يو نگاهش نور نارنج عباس لبخند زد
ا شـه ر يش. ره فشـار آورد يدستگ يآلود رو و اخم يقاسم ناراض. ردكشد، دنبال  يم

ـ دن يبرياش تو س جورج، ننه: گفت. به او انداخت يبر نگاهكا. ديشكباال  ا آمـده،  ي
  !شده يه خانوادگيدن براشان ارثيين هم چايهم يبرا

جابه جـا   يصندل يعباس رو. گره خورد ييايكامر ينگاهش با چهار دانشجو
  .ل به خداكشود، تو يباالخره تمام م: ديش به گوش رسيشد وصدا

نار جاده را ك يعباس تابلو .ديچيبه راست پ رد وكم كن يعت ماشسر راننده از
  .لومتركي س، دوير ييگاه هوايپا :ديد

دو طرف جـاده را نگـاه    يزارها توانستند سبزه يراند و آنان م يراننده آهسته م
. ه طرف قاسم بود، چرخاندك شه راين آورنده شييره پايجلوتر، جورج دستگ. نندك
ـ بلنـد خند  يبا صدا بركا. ن شديلن داخل ماشكادو ياطتازه ق يها سبزه يبو د و ي

  !شد يننه سرما راضباالخره : گفت
اگـر  ! عباس آقا ينيب يم: ارش را انجام داد، گفتكد جورج راحت يه دكقاسم 

 2.يوزميسكم ايگفت يد چند بار ميم، بايما بود

                                                 
 .خواهم يد، معذرت ميببخش: يوزميسكا. 1
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 ٣۴ پرواز سفيد

دشـان  ت خوكگر مملينجا ديخُب، ا: بلند گفت يد و با صدايبر دوباره خندكا
  !ست، قاسم جانيگر چاره چيد. است

ـ آرزو . دادند، افتـاد  يها جوالن م ان سبزهيه آرام مكعباس نگاهش به دو درنا  رد ك
ـ قاسـم  . ن پرسه بزنديقزو يان باغهايتوانست دوباره در م ياش مك ه رد نگـاه او را  ك

  ار آن دو پرندة لنگ دراز؟ كتو  يرفت: آورد و گفت يكگرفته بود، سرش را نزد
  .ار خودميشهر و د يرفتم تو: ان داد و گفتكعباس سر ت
ن و يريشـ  يوان چـا يخواهد دوتا ل ين االن دلم مي، خدا شاهده هميـ آخ گفت

  !ده شب مانده را بزنم تو رگيوبكاسه گوشت ك يك
  .ه در دست جورج بود، افتادك ينگاهش به نقشه ا

ن قـارة نوظهـور   يا يهر جا ينند و براك يم يط خطاغذ خك يا را رويـ تمام دن
  .ف دارنديزرنگ تشر يليخ! نقشه دارند يك

وتاه شود، كه از خدا كدست آدم . نها باد هواستيهمة ا: زد و گفت يعباس لبخند
  خورد؟ يداشتن ونداشتن به چه درد م

ـ  . ردندك يشان قطع شده بود و به آنها نگاه م يحرفها ييايكچهار امر  يعبـاس م
ه در مورد آنها كات و اشاره بفهمند كحر يخواهند از رو يتوانست حدس بزند م

  !ا نهيزنند  يحرف م
آنها  ين اندازه از خودخواهيرد تا اك ير نمكبر فكلند بودند، ا كگاه ليدر پا يوقت

توانست مثـل عبـاس بـه     يخواست م يشه دلش مين مدت هميدرا. رديلجش بگ
ـ گ ياد ميما هر چه خوب باشد، : ده بوديوشنبارها از ا. ندكا نگاه يقضا ـ با. ميري د ي

  .ميخدا، خوب را خوبتر انجام ده يدرراه رضا
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 ٣۵ پرواز سفيد

 ييبا صدا. ديشك يد، نفس راحتيرا د 41ـ  يت ييهوا يگاه آموزشيپا يتابلو يوقت
  !ندكن يها زندگ ه آدم با احمقكچه قدر خوبه : گفت يپرانرژ

ـ چ ،لحظه يك الهش را از سربرداشت وكعباس  ـ را د يهار جفت چشم آب ـ د ي ه ك
هر چند . م آخر زده استيرد انگار قاسم به سكر كف. نندك يانه به آنان نگاه ميموذ
ـ فهمد، با ا يها زبان آنها را نم ييايكدانست امر يم ـ   ي خواسـت   ين حـال دلـش نم

بـه   هـا  ييايكـ دانست امر يخوب م. چند ماهة دوستانش به هدر برود يها زحمت
ـ ت ويا اهميكبه امر يرانيان ايزان عالقة دانشجويم ـ  يا ژهي چنـد نفـر از   . دهنـد  يم

   .رده بودندك يشور راهكبه  ين مرحله دست خاليرا در هم يرانين خلبانان ايبهتر
ـ  يم يان برگ درختها بازيد باال آمده بود و شعاع آفتاب ميخورش بـا توقـف   . ردك
ار را به كن ياس اعب. ردكرا باز  ييشوكش از همه بلند شد و در ين، جورج پيماش

  .دينيبنش: بر گفتكبا اشاره چشم به قاسم و ا. گذاشت يينما  حساب قدرت
 يينار قاسم گذشت، به سرش زد مثل روزهاكاز  يل عضالنيكل با آن هيكما يوقت
ـ ا يرا رو كـي لياز آن فنـون گ  يكيگرفت،  يم يشتكدانِ ده يان ميه مك ن غـول  ي
ـ    يشه وقتيهم. ندكشاخ و دم امتحان  يب م نگـه  كـ آورد و مح يآرنجـش را بـاال م
ـ  ال شـلوغ يدانستند خ يداشت، همه م يم ـ عبـاس بـا د  . دارد يارك دن حالـت او  ي

  ؟ينكار كچه  يخواه يقاسم، م: ناخودآگاه از جا بلند شد و گفت
. بچه نشو قاسم: رد، دستش را فشرد و گفتكده او را لمس يچيبه هم پ يبر بازوكا
  .رديبگ كيليگ يشتكست يل بلد نيكما

ر نظـر  ياز دور آنان را ز يگروهبان بلندقد. رده بودكاه يخشم، صورت قاسم را س
  !صبور باش: شد و آهسته گفت  ادهيعباس پ. داشت

  هستند؟ يسكرده كر كف: د و گفتييش را به هم سايقاسم دندانها
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گـاه  يپا. ان به خودشـان نظـم دادنـد   ي، دانشجوييايكتر شدن گروهبان امريكبا نزد
ان يحامـل دانشـجو   يشدن خودرو يكنزد ياز دور صدا. ديرس يبه نظر مخلوت 

  .ديرس يگر به گوش ميد
رد، همه آمـاده بودنـد تـا گروهبـان     كد در گوشه آسمان جا خوش يخورش يوقت

ار كن شروع يورزش؛ ا. به گوش آنان برساند ييايكظ امريش را با لهجة غليحرفها
ـ بر تن   لو است،كي دانست چند يه نمكرا  يا قهيبر جلكا. بود ـ رد و خندك ر كـ ف: دي
  !لو باشدكيست ينم بك

ـ  يبـرا  يگر رمقيد. دنديدو يساعت سوت زد و همگ يكشتر از يگروهبان ب چ يه
 يسـ يقاسـم بـه انگل  . زانـو نشسـت   يرو يل از خستگيكما. نمانده بود يس باقك
، آقـا  يمسـابقه بـده   يحاضر هسـت : ديحرف او را فهم يعباس معنا. گفت يزيچ

  ...؟گنده
ـ گروهبان سـوت زد و بـا دسـت اشـاره     . ن تف انداختيزم يل به رويكما رد ك
 يش احتـرام نظـام  ين و گروهبـان بـرا  ينار زمكآمد  يبا لباس نظام يمرد. ستنديبا

  .سيگاه ريستر، فرماندة پاكلنل باك: ردك يخودش را معرف يمرد نظام. گذاشت
ان يگر دانشجويحاال د. شد ار گروهبان تمامكم ساعت بعد هم ين. با همه دست داد

  .شان بشوند ه مشغول ورزش مورد عالقهكآزاد بودند 
ان كـ ت يبعد سر. ن زديبال را به زميرد و چند بار توپ والكبه عباس  يقاسم نگاه
 يمجسـمه آزاد  يه برود بـرا كل بدهم يكن آقا مايبه ا يدرس: ر لب گفتيداد و ز

  .ندكف يتعر
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آنهـا   يباز. نشان بدهند يخواهند ضرب شست يم ها ييايكه امركدانستند  يم يهمگ
ـ معموالً هر . بود كيال ين بازياتحادشان هم در زم يحتّ. ده بودنديرا بارها د س ك

  .نشان بدهد يرد فقط خودك يم يسع
  ؟ينك ينم يپسر، مگر باز ييجاكـ 

 يداد آماده است تا بـا آبشـارها   ياش نشان م دهيل ورزيكه. ستادير تور ايعباس ز
قاسـم قبـول   . باشد ييايكقرار شد داور امر. ندكف را گل باران ين حرينه، زمجانا
انـداز   كاگر چهار تا موش: د، گفتيآرامش و لبخند عباس را د يرد اما وقتك ينم

  .ميبر ين بگذارند، باز هم ما ميهم آن طرف زم
ـ  يها تا زمان ييايكامر. شروع شد يداور سوت زد و باز ـ ك م كـ ن آبشـار مح يه اول

ـ   . امدنـد يده بود، به خودشان نيشان نخواب نياس تو زمعب زد و  يقاسـم سـوت بلبل
ل يكـ جـورج و ما . شـد  يداشت گرم م يباز. دنديوبكشان را به هم يها دستها بچه

 يـك با. هـوده بـود  يب. نندكبر و عباس را دفع كا يها ستاده بودند تا بموقع ضربهيا
ـ و يكشد و توپ را در  ينده مكن يپاس، عباس از زم ـ    يجب ن، يخـط خـارج زم
ق و دست يتشو يصدا. آورد يفرود م ييايكنان امريكاز باز يكي يدرست وسط پا
ـ كه فكقاسم . ديستاده بودند، به گوش رسين اينار زمكه كزدن چند نفر  ـ  ير م رد ك

  .ن را نشان دادية زميرد و حاشكبر اشاره كندارند، با تعجب به ا يتماشاچ
شان  همه، ورزش مورد عالقه. ن پر شدينار زمكم ك مك. ردكدوارشان يتازه ام يحس

  .شد يتيثيح يباز: بر گفتكا. ننديپرشور را بب ين بازيرده بودند تا اكرا رها 
اد شوق را بـه آسـمان   يچند لحظه بعد، ضربة عباس فر. ها زدند يرانيس را ايسرو
  .برد
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توجه  ي، بيياكينان امريكباز. دمق شدند يها بدجور ييايكگر امريه دكنجا بود ياز ا
ان تعجب همه، داور ضربة يزدند و در م ي، توپ را به تور ميبه قانون و قواعد باز

از از دست يدرصدد جبران امت  ردند،ك يه مك ييحاال با خطاها. ردك يآنان را قبول م
  ...ستيدرست ن ين بازيا: بر به طرف داور رفت و گفتكا. رفته بودند
  .برگرد: داور گفت
  .است ين نامرديا. نمك ينم يگر بازيمن د: ن خارج شد و گفتيقاسم از زم

بـر  كا. دنديشـ ك يه هم دست از بازيبق. اش آرام بود چهره. ردكعباس به همه نگاه 
ـ ، آنها را مسخره ييايكنان امريكاز باز يكي. افتد يم يرد حتماً اتفاقكاحساس  رد ك
  د؟يديترس: و گفت

اش شلوغ كرد ك يآرزو م. ديشكنار كقاسم خودش را . عباس چند قدم جلو رفت
. نة او را به دل گرفته بودكي يبدجور! ديايجورج درب يشود و او بتواند از شرمندگ

  .عباس بود يرو مر، روبهكل دست به يكما
ـ نك يم يغلط باز. ستيقاعده ن يشما رو ين دوست من، بازيـ بب ـ ا. دي ن جـور  ي
  .مينك يه مفقط خودمان را خست. خورد يردن به درد نمك يباز

انبـار بـاروت    يـك  يپندار. ردكقاسم مشتش را گره . اش را جلو داد نهيجورج س
ـ خواه يابانگردها ميشما ب: ز جواب داديتمسخرآم يل با لبخنديكما. بود د بـه مـا   ي
  د؟ياد بدهيبال يوال

عباس دست او را . د خلبان شدن را زده بوديگر قيد. خواست هجوم ببرد يقاسم م
  .نكجله نع: گرفت و گفت
عبـاس دسـتش را بـاال بـرد و     . دنـد يخند يردند و مك يهو م ييايكتماشاگران امر

  .ت شوندكخواست تماشاگران سا
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 ٣٩ پرواز سفيد

ـ در ا ييحاضـرم بتنهـا  . سـت ين يد، حرفينك يم يد خوب بازينك ير مكـ اگر ف ن ي
  .ديستيگر بايد، در طرف ديه دوست داركن باشم و شما هم هر چند نفر يطرف زم

  .مي، ما حاضريبلد يليخ ينك ير مكاگر ف: و گفت آمد جورج جلو 
ـ توانست عاقبت ا يس نمكچ يه. ها حبس شد نهينفس در س ن رقابـت را حـدس   ي

ـ   يسك. ها زدند ييايكس را امريسرو. ستادين اينارِ زمكداور . بزند ـ  يبـاور نم رد ك
آنهـا   ياش بـرا  ضـربه . جست خـودش را بـه تـوپ برسـاند     يكعباس بتواند با 

  .پر شد يبر قلبش از شادكزد و ا يقاسم سوت بلبل. بودننده ك جيگ
ـ يحساب از زم يشان بيها ضربه. ن بودنديها خشمگ ييايكامر تـا  . شـد  ين خارج م
ـ پر ين طرف و آن طرف ميعباس مثل پرنده به ا. نجا پنج بر صفر باخته بودنديا . دي

هـا   ياچنـار تماشـ  ك. ستر افتادكلنل باكهمه را از نفس انداخت، چشمش به  يوقت
  .ستاده بوديا

» پسـرم «ستر، عباس را كان بهت همگان، بايچند روز بعد، در م. ها باختند ييايكامر
  . نمك يم يس را معرفيگاه ريبال پايم واليتان تياپك: رد و گفتكخطاب 

  .زد يم يبلند سوت بلبل يقاسم با صدا. خورد يها را م ييايكخون، خونِ امر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

www.booknama.com



 ۴٠ پرواز سفيد

  يطناب مرز
  
ـ ال داريه ما خكسرِزبانها افتاده بود يا عهيشا 3سيگاه ريادر پ ـ م وحي د را از سـر  ي
ـ . ده استيشكه عباس وسط اتاق كاست  ياش هم به خاطر طناب همه. ينكوا  يوقت

ه مادرم كاست  يه طناب رختيشب. رديگ يافتد، لجم م يم ين طناب لعنتيبه ا مچشم
ـ . نـد ك كه  را خششسته شد يد تا لباسهايشك يمزمستانها وسط اتاق  ن هـم  يهم

ـ گـر ن يچون د. شد يمگرم يد يخواهرها من وبرادر و يباعث دلخور توانسـتم   يم
د، با باز شدن طناب، انگار ما را هـم از بنـد   يرس يمه كبهار . ميندازيشلنگ تخته ب

م ولـذّت  يزد يموارو  كها طول و عرض اتاق را پشت وانهيمثل د. رده بودندك دآزا
دام از مـا  كچ يه. گذاشته است ين طناب را طناب مرزياس اسم ااما عب. ميبرد يم

نم ك يمر نكمن ف. وگرنه با عباس طرف است. ندكگر تجاوز يد كحق ندارد به خا
از آن همه . ش عوض شده استيها پ د از مدتيوح. ودد عوض شيار، وحكن يبا ا

ـ آ يمابگاه ر به خويشبها د. شود يمده نيدر او د يگر اثريد يو مهربان يخونگرم د ي
شتر يخوابد وسر ب يمه كتا لنگ ظهر هم . شود يمرو تختش ولو يچ حرفيوبدون ه

ه از رو به رو شدن با ما و به خصـوص  كمعلوم است . ندك يمبت يهم غ ها السك
ـ ياز رفتارش دستگ ييزهايهم عباس وهم من چ. ترسد يمعباس  تـا   يرمان شده ول

  .ميآور يمش نيم، به رويمطمئن نشو
چنـد بـار از مـرز    . نديب يمه طناب وسط اتاق را نكخودش است  يآن قدر تو آقا

دانم  يماما . ديه عباس ندكخدا خواست . ده استيگذاشته ورو تخت من هم خواب
، عباس هنوز هـم مواظـب   يبا وجود طناب مرز! گفت يمن يزيد، چيد يماگر هم 

                                                 
  .ايكامر آموزش خلبان در يها گاهياز پا ييك. 1
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 ۴١ پرواز سفيد

ـ نشـد   از او يم اما خبـر يشب منتظرش نشست يها شب تا نصفهيد. د استيوح ه ك
ـ ش بزند، گرفت خوابيه لب به غذاكن يعباس بدون ا. نشد د ومـن هـم خـورده    ي

  . خوابم برد ،نخورده
نم ودر مـورد او بـا عبـاس حـرف     كسره يكار را كد يبا. ام م خودم را گرفتهيتصم
  .ن فردا صبحي؛ هممبزن

ـ . ميما هموطن هست يمثالًَ نا سالمت ؟ينك يمن ياركـ عباس، چرا   يم اتـاق تازه، ه
ه كنماز را هم . ردين جا را با رقاص خانه اشتباه بگيه اكنمانده  يزيچ! ميهست ،هم

ـ چنـد بـار هـم د   ... نـار كده وگذاشته يامالً بوسكقربانش بروم  ـ دمش ي ه بـا آن  ك
منتظـرم  ... شده يكيامالً با آنها سفره ك. گاهيافة پاكرفت  يم ييايكامر يزردمبوها

  .اندازم يمرونش يودم از اتاق بو اگر نه خ ينكب يارك يكتو 
  .اد تند رفتيد زينبا: ان داد و گفتكعباس فقط سرش را ت

ـ ن حرفش لجم گرفت واز اتاق زدم بياز ا ـ از عبـاس ا . روني ن رفتـار را انتظـار   ي
  ؟دنك يسقف زندگ يكر يتواند با او ز يمچه طور . منداشت

 يآب وهـوا  يحت. است يبچه مسلمان واقع يكشناسم،  يمه عباس را كتا آن جا 
ن آدم يه طناب اكت يكخواهد با  يمچه طور  يول. رده استكا هم عوضش نيكامر

  ند؟كزبان نفهم را عوض 
رتر از يجا دلگ نيز اييپا. افتم يمبه راه  ين بازيه آرام شوم، به طرف زمكن يا يبرا
ـ احساس هستند  يآن قدر سرد وب. افة مردمشيران است؛ درست مثل قيز اييپا ه ك
  .يريگ يماشتباهشان  يمه شب بازيخ كبا عروس ها وقت يهگا
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 ۴٢ پرواز سفيد

ـ  يرِ درخت پرشاخ و برگيشود؛ خود را ز يمباران تند  ت كـ مين يرو. رسـانم  يم
ـ م را به صـدا در  يها لرزاند ودندان يمآهن تنم را  يسرد. نمينش يمرآن يز . آورد يم
  .نمك يمه با عجله برداشته ام، باز كرا  يتابك يال

تـاب  كبا خشم . آورم يمسر در ن يزيچ. مانم يمره يلمات آن خكبه  يقه ايچند دق
ده انـد و  يچياه درهم پيدوسيسف يابرها. نمك يموبم و به آسمان نگاه ك يمرا به هم 

 هـا  شـاخه  يگر قطرات درشت باران از البـه ال يحاال د. جا گلوله شده اند يكدر
  .افتم يمشوم و دوباره راه  يمبلند . دكچ يمسرم  يرو

ـ  ين بازيزم يه به حوالكشود  يم يكهوا دارد تار ـ چنـد نفـر   . رسـم  يم  يه روك
ستم و به آنها زل يا يم. نندك يمن نشسته اند، توجه ام را جلب ينارِ زمك يها تكمين
  .ز استيشان جنون آميها خنده. ستين يعيشان طب يخنده وشوخ. زنم يم

د وسط دو سـه  يوح. روم يمجلو. توانم يمن. ص بدهمينم صداها راتشخك يم يسع
شوم وبه طرفش  يموانه يد. را باال گرفته است يف آلودكوان ينشسته ول ييايكامر

ـ همه از صدا  يلحظه ا يبرا. ر دستشيزنم به ز يمبا لگد . برم يمهجوم  . افتنـد  يم
ـ بـه صـورت وح   يمكمح يليند، سكب يارك يسكه كن يش از ايپ ـ د ي ـ  يم . وبمك

  .شود يمد يثل گچ سفد وصورتش ميآ يمازدهانش خون 
ـ د با آن طناب وسط اتاق خفـه اش  يه باكرسد  يمرم كبه ف ـ  يم ردم امـا زود از  ك
تلوتلـو خـوران جلـو     هـا  ييايكـ دو تا از امر. شوم يممان يرده ام، پشكه ك يارك
  .گذارم به فرار يمه وضع خراب تر نشود، پا كن يا يبرا. نديآ يم

عرق شـرم در  . ديآ يمدر يشمانم به بازلحظه افتاد، جلو چ يكه در ك يتمام اتفاق
د آلوده شده اسـت،  يداند وح يمه كبا آن . افتم يمعباس  يارهاكاد ي. زدير يمتنم 
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ش را تا موقـع آمـدنش گـرم نگـه     يغذا. ندك يمخوش با او رفتار  يباز هم با رو
  .ردك يمد دعا يوح يه موقع اذان صبح براكدم يچند بار هم شن يدارد و حت يم

. شوم يمس تر از قبل ينم هر لحظه خك يمه باران بند آمده است،اما  احساس كبا آن
از روبه . زند يمازدور چراغ روشن خوابگاه چشمم را . ستميا يمد ويآ يمنفسم بند 

  . شمك يمرو شدن با عباس خجالت 
  .مانم يمرسانم و همان جا  يم يخودم را به اتاق نگهبان

  
ـ د با لب ولوچة باد يوح. شوم يمدار ياز خواب ب. روز گذشته است دو  يرده روك

است و به زور با من صـحبت   يعباس هنوز هم از دستم عصبان. تختش ولو است
ـ ينم، همكن يد عذرخواهيتا از وح. ندك يم  يدنـدگ يك. اسـه كن ين آش است وهم
نگاهم را دراتاق به گـردش  . ام اوردهيد را به دست نيرده ام و تا حاال هم دل وحك

 ياست، ملحفه را رو يليچون روز تعط. تش اسيهنوز طناب سر جا. آورم يمدر 
  . فشارم يمم را به هم يها شم و به زور چشمك يمسرم 

نمانـده   يزيچ. شوم يمن پهلو به آن پهلو يزنم و از ا يمم غلت يدر جا يم ساعتين
ـ كرا تـا آخـر    نجـره ه عباس پكند، كرا باز  يآن پنجرة لعنت ،يكيهوار بزنم تا  ار ن

 يه انگاركاما باد . لرزاند ياست و دلم را م كپنجره خش يلوالها يصدا .شدك يم
  .زهير يشده بود، با تمام قدرت تو م يزندان

قـه بعـد   يچنـد دق . ام نم تازه متولد شدهك ياحساس م. دهم ينفس فرو ميكسرما را 
ـ يد و جيچيپ يبه خود م. ندمك يد، از جا ميآه و نالة وح يصدا عبـاس   .زنـد  يغ م

 يه صـدا كنم ك يمات به آنها نگاه م. مالد يش را ميند و پشت و پهلوك يبلندش م
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ـ خواهم  يم يدوم و از نگهبان يبه طرف تلفن م. آورد يعباس من را به خودم م ه ك
  .ندكآمبوالنس خبر 

  
ـ   يمارستان بستريد در بيه وحك يتمام چند شب و روز ش او ياست، عباس هـم پ

ـ وح يخـال  يجـا . ام الفه شـده ك يينهاگر از تيد. مانده است د و عبـاس عـذابم   ي
  .دادم يبه خرج م يد آن همه تندينبا. ديآ ياز خودم بدم م. دهد يم

عبـاس رد  . شـوند  يد داخل مينم، عباس و وحك ينگاه م يه به طناب مرزكن يهم
ـ ر ييد تغيافة وحيق. ندينش يش ميلبها يرو يمرنگكرد و خندة يگ ينگاهم را م رده ك

  .تختش بخواباند ينم تا او را روك يم كمكبه عباس . حال استو سر
 يطناب مـرز . ندك يام م لبخندش شرمنده. افتد يد ميچشمانم به چشمان روشن وح

عباس  يشود و پهلو ينماز بلند م يد برايه وحك يش است؛ تا وقتيهمچنان سرجا
  .چشمانم پر شده است يتو كها اش مثل بچه. خواند ينماز م

ه از ك يتنها اثر. زند يم مكشوم، از تعجب خش يداخل اتاق م يالس وقتكبعد از 
 .وار استيد يرو يخهايم يمانده، جا يباق يطناب مرز
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  ذرت فروش
  

م گرفتـه  كـ چند نفر را مح. ندكرد چشمانش را باز ك يسع. ديتنش از وحشت لرز
  .شده بود س عرقيخ. نده شدكاد زد و از جا يفر. دنديشك يبودند و م

او آزاد . نبـود  يسكچ ينه؛ ه. ردكد و به مچ دستانش نگاه يدوباره چشمانش را مال
سحر به همراه  كخن يهوا. ره مانديرون خيرد و از پنجره به بكاتاق را برانداز . بود

  .ردكوجودش را پر  يبهار يعطرها
  !دميه دكبود  ين چه خوابيا! ـ پناه برخدا

ـ . رير آب شيصورتش را گرفت ز. رساند ييوشان خود را به دستشكشان ك  كخن
 يكه تمام ماجرا كنيوجودش از ا. رده بودكدا يپ يگريل دكش. نه زل زدييبه آ. بود

ـ ن وجـود، احسـاس   يبا ا. پر شد يخواب بود، از شاد  يرد انگـار سـرش را ال  ك
  .فشارند يبزرگ م يا منگنه

ـ هنوز ترس از آنچه در خواب د ـ د يرش رسـ كـ بـه ف . ده بـود، در او بـود  ي اش ك
امـروز   يها بـرا  اما نه، بچه. م را به هم بزنديتوانست قرارش با ستوان آل ابراه  يم

  .رده بودندك يشمار لحظه
. مـه را چرخانـد  كد. وار رفتيانداخت و تند به طرف د يواريبه ساعت د ينگاه
 نماز. رفت يينها را باال زد و به طرف دستشويآست. ردكفضا را پر  يميمال يقيموس

ـ چ. مهر چسباند يم روكرد، سرش را محكه تمام كصبح را  وجـودش   يتـو  يزي
  .ردك يچنگ انداخته بود و ولش نم

  ر شود؟يند خوابم درست تعبكـ ن
  .اورديده بود، به خاطر بيه دكرا  يرد تمام خوابك يسع
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 ۴۶ پرواز سفيد

ـ   كه نوكمحوطه را درختان لُخت و عور  داد، پوشـانده   يشان آسـمان را خـراش م
ـ ردنـد و بعـد ناپد  كرا به طرفش دراز  يزيدرهم چ يها افهير با قچند نف. بودند د ي
دو . ديشك ياديرد و فركمر او حلقه كاش را دور  دهكيدستان چرو يرمرديپ. شدند

د و يشكاد يه فركهمان جا بود . ردندكدستانش را قفل  ير بزرگيبا زنج ينفر نظام
  .دار شديب

رفـتن بـه    يه براكرا  يها قول ز بچها يكي. بعد از صبحانه خواست به اتاقش برود
ـ تـا بعـدازظهر وقـت ز   : آهسته گفت. ادش آورديبه آنها داده بود، به  كپار  يادي

  .زود داخل اتاقش شد. مانده
  

مرد . زد يت موج ميرو از جمع ادهيپ. دنديه به شهر رسكرده بود كد غروب يخورش
م يبا ستوان آل ابراهه ك كيپار. ن عباس گذشتينار ماشكاز  يا دة دست بستهيژول

  .مثل روز روشن بود يگاز يقرار داشتند، با نور چراغها
عبـاس  . نشسته بودنـد  كپار يآبنما يكنزد يتكمين ياش رو م و خانوادهيآل ابراه

 ياديها فر بچه. ت گم شديجمع ياهويان داد و سالمش در هكدن آنها دست تيبا د
  .دنديدو يل بازيسر دادند و به طرف وسا ياز شاد
نـار  كعبـاس  . ه گُله به گُله نشسته بودندكرد، آدم بود ك يار مكه چشم ك ييتا جا

ـ ه در دست او بود، خك يا درشت روزنامه يترهايبه ت. ستوان نشست ره شـد؛ بـه   ي
ـ مردم را خفـه   ير خطر از پشت بلندگو، صدايژ باره برق رفت و آيك  يبـرا . ردك

ـ   ينگاهعباس . وب شدندكخيشان ميهمه سر جاها يا لحظه  ين بـاز يبه طـرف زم
  .ده بوديرا بلع كهمه پار يكيتار. ها انداخت و از جا برخاست بچه
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 ۴٧ پرواز سفيد

د و در جـا  يشـ ك ينفس بلند. ده شديشكد ير سفيه آژكده بود ينرس ين بازيبه زم
ـ عباس بـه  . ردندك يه ميگر ييجا جمع شده بودند و چند تا يكها  بچه. ستاديا اد ي
 يصـدا . م آبـاد كـ ح يها شان و باغ محلة كيخا يها وچهكخودش افتاد؛  كيودك

وار يمحابا به در و د يگذاشتند و توپ را ب يسر م يوچه را روكه كمحله  يها بچه
  .ذهنش بود يدند، هنوز تويوبك يم

ـ   ها را گرفته بـود و بـه طـرف آب    ستوان دست بچه دو پسـر بچـة   . بـرد  ينمـا م
. نارش گذشـتند كتوجه از  يم به او خوردند و بكنان محك فروش جر و بحث يبستن

رمرد يبرپا بود؛ از پ يا جلوتر، همهمه يمك. رد و به رفتن ادامه دادك يا  عباس خنده
ها را در هـوا   يو بستن كه پشمكم سن و سال ك يها فروش گرفته تا پسربچه ذرت

هر . ديشان د شد در چشمان همه يرا م يجان و خستگيه. به گردش درآورده بودند
  .ا جنس خودش را به فروش برساندزد ت يس هول مك

 ياد خشنيه فركر پوستش ننشسته بود يآب ز ياكهنوز خن. آب رفت ريبه طرف ش
ـ رمرد يدة پيچشمانش در چشمان از هم در. با وحشت برگشت. ردكوبش كخيم ه ك

بـا  . سـتاد يش ايدرمانـده سـر جـا   . رد، گره خـورد ك ياد او را دزد خطاب ميبا فر
  .آمده بود ستوان هم . شد يت اضافه ميه به تعداد جمعرمرد، هر لحظيپ يادهايفر
  .ن طرفها نبوديا يسكر از او يغ! دهين مرد، دزديـ ا

ـ گـردن چرو  يه رگهـا كد يشك يچنان عربده م ـ اش ب دهكي پوسـت  . رون زده بـود ي
بود شده كها  دهيه مثل مار گزكستوان . زد يموج م ياهيو س يان قرمزيصورتش م

  .ديشكنار كرد گذاشت و او را رميشانه پ يبود، دست رو
  شد، پدر؟ يـ چ
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ش يقه پين چند دقيهم. سة ذرتمكي: رو به ستوان گفت. ديشكرمرد خود را عقب يپ
  .ندارم كش يسكن آقا هم به ير از ايست؛ به غينجا بود، اما حاال نيا

  د؟يشناس يد؟ اصالً شما او را مينك يـ اشتباه نم
  .خواهد باشد يه مكس كهر : اد زديرمرد دستپاچه فريپ

ـ ، معـاون عمل ييمسـار بابـا  ياو ت: تر شد و آهسته گفتيكرمرد نزديستوان به پ ات ي
  .است ييهوا يروين

لـرزه  . ره مانديت خيبهت زده به عباس و جمع. ده شديرمرد بريپ يدفعه صدا يك
چند لحظه بعد، لنگ لنگان خود را بـه عبـاس   . اش را در برگرفت بسته نهيدستان پ

  .او و عباس در گردش بود يهمة نگاهها رو. واست دست او را ببوسدرساند و خ
  .ردمكد، اشتباه يمرا ببخش. د دستتان را ببوسميـ آآق ق اا، اجازه بده

بعـد بـا   . ديد و صورتش را بوسيشكمرد را باال . در چشمان عباس حلقه زد كاش
  .رمرد گذاشتيناس تا خورده را در دستان پكلبخند، چند اس

ـ بگو بب: ديشد و پرس يكرد، نزدك يزده به عباس نگاه م بهت هكستوان  نم، مـاجرا  ي
  بود؟ يچ

ب كد مرتيشا. دانم يخودم هم نم: ن دوخت و آهسته گفتيعباس نگاهش را به زم
  .ندكام  هيه خدا خواست تنبكشده بودم  يگناه

رد كنده كها را پرا درهم و برهم دستفروش يدن گرفت و سر و صدايوز كيباد خن
  .خواب شبِ گذشته افتاد  اديعباس دوباره به . با خود بردو 
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  فرشتة نجات
  

  جا؟كـ 
  .زميتو سرم بر كيروم خا يـ م

  ـ دوباره پادگان؟
  .نمكار كـ اگر نروم، چه 

  .آور خانه هستم ال باشد؟ نانيخ يتواند ب يچه طور م. ندك يچم ميزنم سؤال پ
. انـدازم  ياط ميبه ح يگردم و نگاه تند ينم، برمكاط را چفت يه درِ حكنيش از ايپ
م يخواهرهـا . خـورد  يتش را ميوكسيدبينار مادرم نشسته و تركن دو زانو يرحسيام
. دارند يتوانم بهفمم چه حال يم. نندك ياتاق هستند و از پشت پرده مرا نگاه م يتو
  .رونيزنم ب ينشوم، از خانه م ييه دوباره هواكنيا يبرا

  
رلـب  يه عجله دارند، زك ييآنها. راه رفتن ندارد يام، نا شده ه سوارشك ياتوبوس
  .نندك يهدف به اطراف نگاه م يه هم مثل من بيزنند و بق يغر م
  
هـدف بـه طـرف در بـزرگ بـه راه       يشوم و ب ياده ميپادگان پ يكستگاه نزديدر ا

ـ عبوس و اخمو و آماده اسـت  . است يستركآسمان، خا. افتم يم  يه بـا تلنگـر  ك
  .دكبتر

بـه آنهـا   . گذرند ينارم مكشان نشده بودم، از  ه متوجهك يارگر ساختمانكچند نفر 
ـ يپاها. نميب يان آنها ميخودم را در م يا لحظه يبرا. زنم يزل م . شـوند  يم سست م

ـ . شوم ياالت مير خيدوباره اس نـد و زود  يآ يچهرة پسر و خواهرانم جلو چشمم م
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 ۵٠ پرواز سفيد

ـ . افتد ينم مچند قطره باران به پشت گرد. گذرند يم ـ . شـود  يبدنم مورمور م اش ك
 ها باشد ش بچهيتوانست پ يم مكپدر زنده بود، دست.  

  !يـ برگة مرخص
ـ را  ييهـا  انگار جملـه . ام الل شده. ميآ يدژبان جلو در به خودم م يبا صدا ه از ك

  .زنديرون برينند تا از دهانم بك يرده بودم، جان مكف يش رديپ
زنـد و داخـل    يم يشخندينم، نك يه دست دست مكد نيب يم يسرباز جلو در، وقت

  .شود يم كاتاق
  ؟يم شديـ ج

  .شوم يره ميام خ هنهك ينهايجواب به پوت يب
  .فتيـ راه ب

ـ  كدانـم   يم. زند يرد و شالق به سر و صورتم ميگ يباران شدت م برنـدم؛   يجـا م
ج خانـه  ام تا بتوانم خر ردهكبت يبار غ يكن مدت هر چند وقت يدر ا. بازداشتگاه
  .دانم يگر خوب ميار را دكروال . را درآورم

. آورد يادم ميدهد و خاطرة اتاق نمورمان را به  يرطوبت م يپ بويداخل ج يهوا
دژبان را  ير هستم و صداكتو ف. دهد يو غصة همسر و مادرم عذابم م يسك يغم ب

  .شنوم يشود، نم يده ميوبكن يه به سقف ماشكترق ترق باران  يال از البه
  ؟يه چك يلم داد. اده شويـ پ

 يا ياحترام نظـام . لومتركيسرباز صفر  يكدر بازداشتگاه فقط سرگروهبان است و 
غرق شـده، بـه    يا هنهكه در روزنامة كگذارد، سر گروهبان را  يه سرباز دژبان مك

  .آورد يخود م
  .هين سرباز فراريـ سرگروهبان، ا
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تـرس  . ميمان يمن و سرگروهبان تنها م .رود يبا اشارة دست سر گروهبان، دژبان م
سـرگروهبان نگـاه   . انـد  ام به صدا درآمده ير تنة استخوانيم زيزانوها. دارد يبرم م
وانـه  يد يفيلكاز بالت. شود ياش غرق م اندازد و دوباره در روزنامه يبه من م يتند
  .ام شده
  .ندكش ين اتاق را ميوت سنگكدار سرگروهبان س لهجه يصدا

ـ م يپاهـا  يرو! ند سربازِ با دل و جرأتيگو يبه تو م! اهللا كها، بار ه مثـل سـنگ   ك
ـ ج ياراده دستم را تو يب. شوم يجا م اند، جابه ن شدهيسنگ ـ ب اوري ـ ك ـ  يتم م . نمك
  .ندك يدا ميده بودم، با انگشتانم تماس پين خريرحسيام يه براك يسوت

  ه؟ياسمت چ يـ نگفت
ت رنـگ و رو رفتـة   يكـ آورد و به ات يه منظر جوابم بماند، سرش را جلو مكآن يب

ـ ر و خكتوانم ف ين حال هم نميدر هم. شود يق ميام دق نهيس يرو ال را از خـودم  ي
  .نمكدور 

 يلياوضاعت خ. يد بفرستمت دفتر فرماندهي، سرباز؟ باينك ير ميس يجاها داركـ 
  .خراب است
  .وبندك يسرم م ينند و توك يرا با هم بلند م كانگار هزار پت

ـ   يگروهبان به طرف دفتر فرمانـده  يعت بعد همراه منشسا يك ـ  يبـه راه م . ميافت
ـ . ندك يل خودش هم رحم نميسرگروهبان گفته است فرماندة پادگان به فام ار از ك

  .د برگشتن به خانه را بزنميد قيار گذشته است، باك
ـ د يرو يا جملـه . نمك يره ميرو خ وار روبهيم را به طرف ديچشمها وار بـا خـط   ي
  .رديگ ياد خدا دلها آرام ميبا : نوشته شدهخوش 

  .زنم ياد مياز ته دل، خدا را فر
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ـ فرمانـده پادگـان را هـم ند    يحت. ام نگذاشته يدفتر فرمانده يتا حاال پا تو . ام دهي
ـ قل ياست، مانند ن يكبار. اندازم يرود، م يه جلوتر مك يبه منش ينگاه چنـان  . اني
  .فتاده استل ايه انگار از دماغ فكرود  يراه م

ـ  يبـه حـال   يمطبوع آنجا حال يم، از گرمايرس يه مك يبه دفتر فرمانده . شـوم  يم
گـذارد   يپشت آن نشسته است، م يه سروان جوانك يزيم يام را رو ، پروندهيمنش

ام  پرونـده . اندازد يبه من م يا نهكي يسروان نگاه چپ چپِ ب. شود يو زود خارج م
ـ آ يبه صدا درم يساعتقلبم مثل بمب . ندك يرا نگاه م ـ سـروان   يصـدا . دي ه از ك

  .ندك يوبم مكخيش بلند شده، ميجا
  .ندكفت را روشن يلكن تا فرمانده تيـ بنش

ر و كـ دوباره همه جور ف. ندارد يه انگار تمامك يبارد؛ چه باران يهنوز هم باران م
ـ . صبر و طاقتم تمام شده اسـت . ال در سرم به جنب و جوش افتاده استيخ چ يه

م يه به نظرم نكم ساعت يبعد از ن. شود يده نميشن ياز داخل اتاق فرمانده ييصدا
ـ   شـده  كراهن چرويپ. شوم يد، به اتاق احضار ميآ يقرن م ـ  يام را مرتـب م نم و ك

  .نيبفرما بنش: ديگو يه مكشنوم  يفرمانده را م يصدا. شوم يداخل م
ـ  ياز زور خجالت و ترس به صورتش نگاه نم ا لحـنش آ  . نمك ـ  امـ . نـد ك يرامـم م

  .زش استيم يام رو پرونده
  ؟يبت دارين قدر غيچرا ا. نمين ببكف يـ تعر

فرمانـده پادگـان مـو را از    : گفـت  يه مكسرگروهبان بازداشتگاه را  يدوباره صدا
. نمك يف مياما تعر. نمكف يدانم چه طور تعر ينم. شنوم يشد، مك يرون ميماست ب
ـ  ر يحرف زدنم، فرمانده دستمال يوسطها تمـام   كاشـ . نـد ك يا به طـرفم دراز م
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تـر   نم و آهستهك يم كم را پايبا شرم چشمها. صورتم را شسته و خودم خبر ندارم
  .ام تر شده و با دل و جرأت كنم سبك ياحساس م. نمك يف ميش شروع به تعرياز پ

خـوردة فرمانـده     سكهنه اما واك يها نين و پوتيشود، به زم يه تمام مكم يحرفها
ه شـروع  كر و سريباز دلم مثل س. شود يمفرما مكوت در اتاق حكس. مانم يره ميخ
 يريشان جلـوگ  فشارم تا از لرزش ين ميم به زمكم را محيپاها. دنيند به جوشك يم
  .نمك

  .ـ آرام باش برادرم
ـ  ياز حدقه درآمده به مرد يهاج و واج و با چشمها! ام؟ برادرم دهيدرست شن ه ك

ـ ل يتبد يا فهيشتر به سرباز وظياو را باش  دهياز ته تراش يموها رده اسـت، نگـاه   ك
  .ام، فرق دارد دهيشتر ديه پك ييبا تمام آنها. نمك يم

  .راست و استوار در راه خدا قدم بردار. د خم نشوديـ طاقت داشته باش، مرد با
  .شوم يره مياش خ نهيس يرو يا ت پارچهيكند، به اتينش يزش ميپشت م يوقت

  .ييباـ سرهنگ عباس با
س يخـ . ندك يناس تا نخورده به طرفم دراز مكرا با چند اس يا چند لحظه بعد، نامه

  .توانم دستش را پس بزنم ينم. ده استيراهنم به تنم چسبيپ. شوم يعرق م
ـ  يپا يات را به مهمانسرا از فردا خانواده. ات ـ نامه را بده به فرمانده . يبـر  يگـاه م

  .اش تا بعدخودت هم تو بوفة قرارگاه مشغول ب
همه . دوم يم، ميآ يه مكرون يب. شمكخواهم در آغوشش ب يم. داريا بيخواب هستم 

  .يبهار يگلها يعلف تازه، بو يدهد؛ بو يبهار م يجا بو
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  130 ـ يس يمايهواپ
  
. ده شـد يشـ كد و تا دورهـا  يرا در ينور سحرگاه كير قرمز، با ضجة وحشتنايآژ

 يـك ابان گذرانـد و نزد يوسط خ يها چاله يرورا ماهرانه از  يپِ ارتشيحسن، ج
ـ  يجيابان بجز چند بسـ يدر خ. ردكترمز  يا ران شدهيساختمان و م سـن و سـال   ك

  .نبود يسك
دند يرون پرين بيحسن و عباس از ماش. ردكماها آسمان را پر ين هواپيغرش سهمگ

ان ن و آسميزم يبيمه يچند لحظه بعد، صدا. پناه گرفتند يا دهكيخش يجو يو تو
ـ ب يعباس سرش را از جـو . ردكشهر را در خود غرق  يظيدود غل. را لرزاند رون ي

ـ قرمز و زرد آتش ب يها ان شعلهيه دود از مك ييآورد و به جا ـ ي ـ زد، خ يرون م ره ي
  .شد

اش صـورتش را   نيعباس با سر آست. دنديشكاد يدند و فريچند نفر به آن طرف دو
پـس از   يكـي هـا   د و بمـب يلرز ين ميمهنوز ز. ستاديبلند شد و سرپا ا. ردك كپا
  .شدند يمنفجر م يگريد

  
از  يمـوج . و آمبوالنس به طرف فرودگاه شـهر روان بـود   ينظام يها نيل ماشيس
ـ  يرو يبعضـ .محوطة فرودگاه را در بر گرفته بـود   ينظم يجان و بيه ن ولـو  يزم

 مـا يامـدادگران، مجروحـان را بـه داخـل هواپ     كمكگر هم به يد يبودند و بعض
آه و نالة مجروحان بلند بود و امدادگران و افراد داوطلب تـالش   يصدا. بردند يم
  .بدهند ينندو دلداركت كردند آنان را ساك يم
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ه با ك يانيانداخت و به چهرة نظام يا دهيت لق و رنگ پركمين يعباس خود را رو
را ردند خـود  ك يم يهمه سع. ره شديجان و سر و صدا در رفت و آمد بودند، خيه
بار،  يكقه يهر چند دق. ار موفق نبودكن يس در اكچ يه يتفاوت نشان دهند ول يب

ـ  ييتنها صدا. شد يم يشده پر و خال يگل مال يها محوطه از آمبوالس ده يه شـن ك
  .اد امدادگران بوديشد، نالة مجروحان و فر يم

  .ردكار عباس را پاره كحسن رشتة اف يصدا
  م؟ينكمان را فراهم  دمات رفتنم مقيست برويمسار، بهتر نيـ ت
  ...تو برو ـ 

رش را بـه  كـ رد فك يعباس سع. ان داد و به طرف دفتر ستاد راه افتادكحسن سر ت
ـ چشمانش را بست و سـرش را م . ندكز كمتمر يگريد يجا . ان دسـتانش فشـرد  ي

  . انش دادكبه شدت ت يسكناگهان . ديش لرزيها شانه
  ...پاشو برادر. ميما ببريوحها را داخل هواپن مجرك كمك... پاشو! ؟يـ چرا نشست

سر بـه راه   يا مانند بچه. ردكجوان نگاه  يمو يرد و به صورت بكعباس چشم باز 
  .دنبال او به راه افتاد

مـا  يرد و مجروحان را به داخل هواپك يع طيما را سريانِ آمبوالنس و هواپيرِ ميمس
و عرق سربازان مجروح، مشامش خون  يبو. رده بودكما دم يداخل هواپ يهوا. برد

ارد افتاده كبران يه روكهوش يمجروح ب يكچشمش به صورت  يا لحظه. را آزرد
  .داد يق عمرش مين دقايرنگ زرد جوان نشان از آخر. بود، ثابت ماند

ارد را به زور كرد، دستة برانك يم يه پشت سر هم عذرخواهك يناگهان افسرِ خلبان
  . ردكاز دستان عباس جدا 

  .ديد ببخشيبا... ها شما را نشناختند بچه ـ

www.booknama.com



 ۵۶ پرواز سفيد

همـة   130ـ    يس يمايغرش موتور هواپ. رون رفتيد و بيشكنار كعباس خود را 
ن ولو شد و به اطراف يزم يخسته و درمانده رو. رده بودكصداها را در خود خفه 

 .شد يتر م ميما هر لحظه ضخيهواپ يها تا در ورود ردّ خون از آمبوالنس. ردكنگاه 
خسـته و  . ش را فشـرد يگلـو  ينـامرئ  يرد و دسـتان كدوباره قلبش شروع به زدن 

  .سوخت يتمام وجودش در آتش م. تاب بود يب
 يهـوا . ما رفتنـد يبه داخل هواپ. زد، به خود آمد يه او را صدا مكحسن  يبا صدا

  .آورد يما دآلشوبه ميمانده و گرم داخلِ هواپ
مـا  يدة خلبان هواپيل ورزيكه. انداخت نار درك ين صندلياول يعباس خود را رو
ه به داخل كرد كخلبان او را شناخت و با اصرار مجبورش . ان شديدر قاب در نما

ـ نالـه و فر  يهنوز صـدا . ن مخصوص خلبانان برود، او هم بناچار رفتيابك اد از ي
  .ردكتش يزد، اذ يما را صدا ميه خلبان هواپك يسكاد يفر. شد يده ميرون شنيب

 يحسن آرام رو. ت ماندكد اما سايبه حسن بگو يزيخواست چ. رگشتبه عقب ب
  .به خواب رفته بود يصندل
ه كدنِ عباس يبا د. ن شديابكما وارد يدار مسئول داخلِ هواپ ن لحظه، درجهيدر هم

 يد و با صدايشكش را در هم ين خلبان نشسته بود، ابروهايابكدر  يجيبا لباس بس
  نجا؟يا ييايبه تو اجازه داده ب كي. نييپاشو برو پا: گفت يبلند

  .رون رفتير لب غر زد و بيمرد ز. صدا از جا بلند شد يعباس آرام و ب
ـ ه خلبان آمد و بـا د كجا نشده بود  اش جابه يعباس هنوز درست در صندل دن او ي

  .ش بازگشتياو هم ناچار به سر جا. ن برگردديابكه به داخلِ كرد كخواهش 
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ما درها را بسـت و وارد  يدار مسئول داخل هواپ از شد، درجهه آمادة پروكما يهواپ
انگـار  . ركخدا را شـ : زد، بلند گفت يه نَفَس نَفَس مكطور  همان. ن خلبان شديابك

  !ميافت يم راه ميدار
مجروحـان بلنـد    يه قصد اوج گرفتن داشت، سر و صداكما يد هواپيان شدكبا ت
اش  يصـندل  يدر باال يا ردن بستهكجا  ه در حال جابهكما يمسئولِ داخل هواپ. شد

جا شـد و   عباس جابه. د و به طرف او رفتيشكار كدن عباس دست از يبود، با د
  .زد يلبخند

ـ گـر ا يبـار د  يـك اگر . نييا برو پايست؟ بينجا نيتو ا يـ مگر نگفتم جا ن جاهـا  ي
  ...زنم تو گوشَت يدات بشود، ميپ

ـ آرام و سر به راه از  عباس. ما بودينترل هواپكخلبان سخت در حال  ن يين پـا يابك
ـ د ين بـه گـوش رسـ   يابكخلبان از داخل  يصدا. نارِ حسن نشستكآمد و  ه از ك

ـ دار  درجـه . ندك ييرايپذ ييمسار بابايخواست تا از ت يما ميمسئولِ داخل هواپ ه ك
  مسار، قربان؟يدام تك: ديدستپاچه شده بود، پرس
  جا رفت؟كن نشسته بود، يابكقب ه در عك ييمسار بابايت: خلبان برگشت و گفت

  بود؟ ييمسار باباياو ت: ه هول شده بود، گفتكدار  درجه
  .ـ بله

  .دميشكن ييچاره شدم، بندة خدا را دوبار پايب. يردكن يـ چرا زودتر معرف
د؛ به حالـت  يلرز يش ميرنگ به رو نداشت و لبها. دار به طرف عباس رفت درجه

  .رده بودكه ك يار ناپسندكد؟ آن هم با آن يتوانست بگو يچه م. ستاديخبردار ا
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نـار  كه به سرعت از كرا  يپشت مكد و يسف يره شده بود و ابرهايرون خيعباس به ب
خـواهش  : آهسته گفت  جا شد و مرد جابه. ردك يگذشتند، نگاه م يما ميپنجره هواپ

  .ردمكمن اشتباه . د تو گوشمينم بزنك يم
  !بله؟: گفت ه متوجه مرد شده بود، بلندكعباس 

ـ ه عباس پركند كرار كمرد خواست حرفش را ت ـ د مي مهـم  : ان حـرفش و گفـت  ي
  .راحت باش. بزنم يسكهستم تو گوش  كيمن ! زيست، عزين

ان خـورد  كما تيهواپ. نار خود نشاندك يصندل يرد و او را روكعباس دست دراز 
  .مجروحان بلند شد و قلب عباس را فشرد يصدا. ردكم كو ارتفاع را 

  .ر داشتين و خجل سر به زيدار هنوز شرمگ رجهد
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  ديپرواز سف
  

گـر سـالها   يحـاال د . سـها زل زد كاز ع يكي يد، رويه رسكن برگ آلبوم يبه آخر
ـ يس هم نشان از سن بـاال كده عيپر يرنگ و رو. گذشته بود خـود را  . داد يش م

ـ احسـاس  . ال بـرد صورتش با يكرد و آلبوم را تا نزدكجا  جابه يصندل يرو رد ك
  .ديچيگوشش پ يخواند، تو يه را مياز تعز ييها ه جملهكن پدرش يآهنگ يصدا

س عـرق و  يصـورتش خـ  . رد به صدا گـوش دهـد  ك يره شد و سعيخ يا به نقطه
اش گذاشت و  نهيس يآلبوم را رو. در حسرت آب بود كخش يش مانند چاهيگلو

  .ديشك يآه بلند
ـ د، زيد در نقش بگوه قرار بوكرا  يرد جمالتك يسع ـ ر لـب زمزمـه   ي  يبـرا . ردك

چشـمانش  . باز هم واماند يرد ولكاز اول شروع . ختيارش در هم ركاف يا لحظه
هـا   بلند شد و به طـرف اتـاق بچـه   . ندكرون يرد خواب را آن بك يد و سعيرا مال
ـ فضا پر  ينور سبز رنگ چراغ خواب گرد مخمل. رفت  ينگـاهش رو . رده بـود ك

ه به سـفر  كقه را يصد يخال يبا بودن او جا. تة سلما ثابت ماندصورت گل انداخ
پسرها طبق معمول خسته و خُرد تو جا افتاده . ردك يمتر احساس مكحج رفته بود، 

  .لبخند زد و به اتاقش برگشت. بودند
ـ   خـواب  ياز حافظ را با صدا يه اشعاركو يندة راديگو يصدا خوانـد،   يآلـود م
وجـودش از   يا لحظـه  يبرا. ندكرار كرد شعر را تك يسع. ردكاش را جلب  توجه
  .آهسته با او هم صدا شد. ردكرا شروع  يگرينده بند ديگو. پر شد يشاد
  ميا است تا به راه غمت رو نهاده يعمر

  ميا سو نهاده يكخلق به  يايو ر يرو
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ـ   كه به نظرش اشكخود را به پنجره رساند و به ماه   يبـو . آمـد، زل زد  يآلـود م
  .در هوا پر شده بود يمحمد يهاگُل

ـ اش جـدا   از دفترچه ياغذكقلم برداشت و . يبرگشت به طرف صندل ـ با. ردك د ي
توانست  يم يا د با چند جملهيشا. نوشت يقه ميصد يبرا يش از رفتن چند خطيپ

  .ندكر كاز او تش
را پشت سر  يلماتكقلم در دست گرفت و . ره مانديد خياغذ سفكرد و به كث كم

  .ردكف يهم رد
ـ يه رادك يميمال يقيموس ـ  يو در آن وقت شب پخش م ن يرد، درسـت بـا آخـر   ك
 يخود را رو. ت گذاشتكرد و درون پاكاغذ را تا ك. ديان رسيلمات عباس به پاك

 يرو ينيش را با سنگيهاكپل. زد يم يش از اذان صبح چرتيد پيبا. ردكول  يصندل
خـش   يصـدا . رتش نشستصو يد و رويچيدر اتاق پ يميم مالينس. هم گذاشت

  .ده زده بوديچه زود سپ. ديگاه به گوش رسيشدن جارو بر آسفالت پا ده ييخش سا
  
ـ تبر ياركگاه دوم شـ يپا را بـه رخ   يزمسـتان  يز، در آن صـبح تابسـتان، سـرما   ي
ـ رد و بـه اتفـاق سـرهنگ بخت   كتازه پر  ياش را از هوا نهيعباس س. ديشك يم  ياري

از  يبه همراه خلبانان و جمع يسرهنگ نادر. ن رفتييما پايهواپ يها آهسته از پلّه
. گر فرق داشتيد يقرارگاه با روزها يحال و هوا. ن به استقبال آمده بودنديمسئول
 يگـاه بـرا  يپا يها ه بچهكداد  يم ينشان از جشن  ينيريش يها گل و جعبه يسبدها

  .ده بودنديد كد قربان تداريع
 يبـرا . داخل جنگنده شدند ياه سرهنگ نادرما، عباس به همريبا آماده شدن هواپ

  .مفرما شدكن حيابكجان در يخته به هيآم يوتكس يا لحظه
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حـال  . جان زده بوديه. ديشكاش  يشانيبه پ ينه انداخت و دستييبه آ يعباس نگاه
. ردكما شده است؛ به خود نگاه ين بار سوار هواپياول يه براكرا داشت  يا پسربچه
  .بود؛ درست مثل گلولة آتش ش گل انداختهيها گونه

ما يهواپ.ت داد كد و دستور حريفرمان را چسب. و به خود آمديخر خر راد يبا صدا
ـ آسمان چنان صـاف بـود   . افت و باال رفتكاوج گرفت و با قدرت هوا را ش ه ك

قه داده بود و يه به صدك ياد قوليعباس به . ده بودنديتراش يانگار آن را از بلور آب
. نـد، افتـاد  ك يداد باز يب ميه پدرش ترتك يا هيار بود آن روز در تعزه قرك ينقش
ا همراه پدرش نقش اجرا يرد ك يعبه را طواف مكقه ينار صدكد در آن لحظه در يبا
  ...رد اماك يم

ـ را  ييند، دعاكز كارش را متمركه افكنيا يبرا ـ  يه همك ـ ش از هـر عمل يشـه پ ات ي
  .ردكر لب زمزمه يخواند، ز يم

  .ديچيدر گوشش پ يسرهنگ نادر يه گذشتند، صداكاز مرز 
  م؟يهست يتيـ در چه موقع

  .قهيتا هدف، زمان محاسبه شده سه دق: رد و گفتكعباس به صفحه رادار نگاه 
به هـم   يه مانند توركشده  يحالج يو ابرها كپا يجز هوا  رد،ك يار مكتا چشم 

 يدرسـت رو . ن انـداخت ييبه پا ينگاه تند. شد يده نميد يزيبافته شده بودند، چ
  .ان آتش و دود محاصره شده بوديهدف در م  بعد، يا قهيدق. هدف قرار داشتند

ـ ن يسرهنگ نادر. سر داد ياد شاديجان فريعباس با ه جـان زده  يه ييز بـا صـدا  ي
ـ وت مكدشمن، سـ  يزره يرويدن به نيتا رس. ديشكاد يفر و  يان سـرهنگ نـادر  ي

  يروهايسر ن يرد و باالكع يسر يما مانوريپبعد، هوا يا لحظه. مفرما شدكعباس ح
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زده،  جانيه يعباس با صدا. ن هجوم برديت به زمكگلوله و را. ديشكن ييپا يزره
  .ميگرد يبرم: گفت
ما بـا  يهواپ. يلم جنگيف يكزنده از  يا برپا بود، صحنه يجهنم. ردكن نگاه ييبه پا
  .درجه از منطقه دور شد 180چرخش  يك

دپوش جلو چشمانش رژه يسف ياز آدمها يصف. هم فشرد يروش را يهاكعباس پل
ـ از تعز يمصـراع . پدرش هم بود. ان آنان بوديقه هم ميصد. رفتند يم ه مسـلم را  ي

  .نيا حسيند، ك يمسلم سالمت م: ردكزمزمه 
ـ يانفجار مه يه صداكارش بود كهنوز غرق در اف ـ  يب . ن را بـه لـرزه درآورد  يابك

ـ ش را به يپاها. فتاده استا يتند يبيرد در سراشكاحساس  . مـا فشـرد  يف هواپك
. را صـدا زد  يسـرهنگ نـادر  . ديشـ كخود را باال . ردكش را پر يزوزة باد گوشها

ـ ش را لمـس  يتابچه دعـا كنه باال برد و ياش را تا س رخ شدهكانگشتان  چنـد  . ردك
رد؛ بـه آن  كاز قاب خرد شده پنجره تو زد و چشمانش را پر  يلحظه بعد، نور تند

  .شد و همانطور ماند رهيخ
را  يوجود سرهنگ نادر يديدرد شد. در حال سقوط بود يديان شدكما با تيهواپ

زده عبـاس را   ج و وحشـت يگ. افتاده است يدانست چه اتفاق ينم. در برگرفته بود
  .ديشكاد يدوباره فر. دينشن ييصدا. صدا زد
  ؟يشنو يمن را م يصدا! ـ عباس
ـ زد، چ يانه تو ميه وحشكباد  يجز صدا ـ يشـن  يزي از تـرس   يمـوج . شـد  يده نم

ـ يهواپ  بود، يد و با هر زحمتيشك يا نعره. ردكوجودش را پر   يما را به حالت افق
افسـر   يصـدا . ردكز يگوش ت. ده شديو شنياز راد يفيخر خر ضع يصدا. درآورد

. ار خود درآورديما را به اختينترل، هواپكافسر  ييبا راهنما. نترل رادار را شناختك
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 ۶٣ پرواز سفيد

ـ چ. نـد كن عقب را نگـاه  يابكرد ك يره شد و سعينة خُرد شده خييبه آ ـ د يزي ده ي
. به قلبش چنگ انداختـه بـود   يا انهيدرد وحش. ردكچشمانش را پر  كاش. شد ينم

  .باند يا روي، بيه هستك يا هيد؛ در همان زاويبرج مراقبت به گوش رس يصدا
اد زد، خدا را يفر. شد يم نمكر دورِ موتو. شدكما را به سمت باند بيرد هواپك يسع
  .ديشكباند  يما را رويد و با همان سرعت هواپيطلب كمكبه 

  
ر عباس يكرده بود، پكگاه فضا را پر ياد خلبانان پايه فرك يقه بعد، در حاليچند دق

  .شد يع مييدستها تش يرو
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