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  !خانم اجازه
  

، به ساعت آموزان  دانشی»برپا«الس شد، بدون توجه به ک خانم الهام وارد یوقت
دست   را بهی رنگکی مشیکستاد؛ ماژید ای سفی ت و رو به تخته انداخیاش نگاه یمچ

  :گرفت و با خط درشت نوشت
 خلبان به گوش ک نامعلوم و هراسنایما رخ داد، صدای در هواپیبیناگهان انفجار مه

: دیپرس یه شتابان و متعجب مکو برج مراقبت ...  ندارمیچیه...  ندارمیچیه... دیرس یم
ب، درحالت کوکالس سوم ک یهنوز دخترها! یر تا موتور دارچها! ؟ی نداریچیچطور ه

  .ار معلمشانکره به یبرپا بودند و خ
 را کی مشیک نبود، همچنان ماژین قدر جدیوقت ا چیه تا آن روز هکخانم الهام 

  :چرخاند ید می سفی  تختهیرو
باند رو  یها چراغ...  ندارمیچی ندارم، به خدا هیچیه... تر بود ن بار نامفهومیصدا ا

  ...دارم سقوط! دینکروشن 
س در داخل آن ک چیه! وتکوت بود و سکس. ما قطع شدیباره صدا و برق هواپیک
 به سمت صفر یها همگ ه چگونه عقربهکد ید ی نمیکی و در آن تار130 ی سیمایهواپ

  .ت بودندکدر حر
  .آمد ین مییهدف رو به پا یه سنگ بک تیکنانش مثل یما با سرنشیو هواپ
شدند تا  یهاشان ولو م تکمی نی رویکی یکیب، کوکالس سوم ک ی دخترهاحاال

  .نندیبنش
د نوشت و نقطه گذاشت، ین تخته سفییاش را در پا ن جملهی آخریخانم الهام وقت

 نبود یچ چشمیه. آموزانش را از نظر گذراند  دانشیا هیالس برگشت و چند ثانکروبه 
 از ی قمریکدن ی با پریا ، فقط لحظهیا ظهالس، لحکوت کس. ه به او زل نزده باشدک

  .ست و دوباره برگشتکالس شک ی  پنجرهی لبه
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ال یالس به خکه فائزه از ته کرده بود کها نگاه ن  بچهی هنوز خانم معلم به همه
تر  تکالس ساکش بشنوند؛ اما یها یه فقط دو ـ سه نفر از دوروبرک پراند کیخودش متل
د یل خانم الهام هم شنین دلیبه هم.  بماندیالس باقک ته  فائزه دریه صداکاز آن بود 

  »ه؟یلم چیاسم ف! خانم اجازه«: ه فائزه گفتک
  .دندی هم خندیو چند نفر

  » باشه؟یخواهد چ یدلتون م. اسمش با شما«:  گفتیخانم معلم با آرامش و مهربان
  ...الس داده شدکردن به ک شلوغ ی ن حرف خانم معلم، اجازهیبا ا
  »...رندیم ینان مقهرما«
  »...یکیسقوط در تار... نه خانم«
  »اجازه خانم؟«
  »...انفجار در آسمان بهتره«
  »م؟یما بگ... م خانم؟ اجازهیما بگ«
  »م؟ی ما بگمخان«
  »...مینکر که فکن ی اجازه؟ فرصت بدمخان«

 ی صداهایال رده بود از البهکتر هم  ک صدا آن را نازی ندهیه گوک ک نازییو صدا
  :دی معلم رسم به گوش خانشلوغ
 یاراکن یا! رنیرن مثل شمشیپسرا ش... دخترا موشن مثل خرگوشن... اجازه خانم«

  »...هاه هاه... هاه... هاه... د واسه پسرایخشن رو بذار
 خانم معلم هم نتوانست خودش را نگه یحت. دکیه ناگهان مثل توپ ترک یا و خنده

لت یخدا ذل«: رد، گفتی جلو دهانش را بگرد با دستشک ی میه سعک یدارد؛ در حال
  ».ه اسم پسرونه روت گذاشتنیه نبوده پدر و مادرت کخود ی ب!دیفرشنه کن

: گفت ید و میناز ین اسم میق بود، به ای شقایها ه سرگروه بچهک یرفتاحید میفرش
م ک الزم باشه یارکهر .  ندارهیا پسرونه فرقیدخترونه ! فرانسهگن آچار  یبه من م«
  ».آرم ینم
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  :ح دادیبعد توض. ت شوندکه ساکها خواست   دست، از بچهی خانم معلم با اشاره
 از یگزارش. ستی نیینمایلم سی فیک از ییها  تخته نوشتم، قسمتیه روک یزیچ«
 در 1360ه در سال ک است یرانی ا130 ـ ی سیمای هواپیک سقوط یها ن لحظهیآخر
  . ن افتادین اطراف تهران به زمیهم

  . ردندکد نگاه یها دوباره به تخته سف  از بچهیه بعضک معلم متوجه شد خانم
ن یشتر از ایخوام ب یمن نم... آمد یه داشت از اهواز به تهران مک ییمایبله؛ هواپ

چون من . ار شماستکنجا به بعد یاز انانش براتون بگم؛ یما و سرنشین هواپی ای درباره
  .دونم یا و سقوطش رو نممین هواپیات مربوط به ای جزئی هم همه
  . خانم معلم را به خودش آوردییصدا

  ».میدون یاجازه خانم؟ ما م«
  »زم؟ی عزیدون ی رو میچ«
 یرانی ای از سربازایادیما تعداد زین هواپی ایتو. میدون یما رو مین هواپی ایماجرا«

 یاصل نها چهار تا از فرمانده.  شده بودند، قرار داشتندیا زخمید یه در جبهه شهک
  ».ارتش هم بودن

ال در آنجا یه ژکف سمت راست برگشتند یز سوم از ردیالس به طرف مک یها بچه
 یز در حالیخ میال از جا بلند شد و نیها به طرف او برگشت، ژ  نگاه بچهیوقت. نشسته بود

  :ستادی ا ز بود،ی میش رویها  از دستیکیه ک
  »!م؟یخانم اجازه، غلط گفت«
  »ما بودن؟ی اون هواپیتو یسانکچه  یدون یم. یدرست گفتامالً ک. زمینه عز«

  »ن؟ید یامروز درس نم! خانم، اجازه«: دی پرسییصدا
  :خانم معلم به طرف صدا برگشت و جواب داد

ا یان ی  غزنوی  دورهیمنتها به جا. میخون یم درس مین االن هم داریچرا؛ هم«
  »تره؟ دوم مهمک به نظر شما .میخون یخ معاصرمون رو میم تاریان، داریشاه خوارزم
  :ال ادامه دادیو ژ... 
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ما بوده و ی اون هواپیه توک الهدوزهک ی آقای هیهمساما خواهرمون ... خانم اجازه؟«
  ».د شدهیشه

  :رد و گفتکال را قطع ی ژیها خانم معلم حرف
الس که کنی ایعنی انجام بشه؛ یار گروهک یک مدرسه یه توکها، قراره  خب، بچه«
نن و کق ی تحقیعنی. سنی سقوطش گزارش بنویما و ماجرای اون هواپی ا دربارهه یسوم

ردن و ک بخش از ماجرا رو انتخاب یک سوم، یها السکدوم از کهر . سنیگزارش بنو
ه کردم ک رو انتخاب یورکفد ی شهی شما زندگی من هم با اجازه. ننک یار مکروش 

  ».د شدهیما بوده و شهیاون هواپ یتو
  :دی پرسکیواشیال برگشت و یها به طرف ژ ه از بچیکی

  » بوده؟کین یال، ایژ«
  ».، خلبان بودهیورکجواد ف«
  »ما؟یخلبان همون هواپ«
  »...نه«

  :ه گفتک خانم یو صدا
  »!الس بلند شنک یها سرگروه. نینک درست نی خصوصیها جلسه! تکها سا بچه«

  .ستادندیشدند و انا بلند یه و تید، مرضیفرش
  :فتخانم معلم گ

م یتقسارها رو کم یه بتوانکم یردکمان چند تا گروه درست  السک یخب، ما تو«
ن دفتر تا من بگم ییایح بین و زنگ تفرینک بیکوچکه مشورت یگه یشما با همد. مینک

تابشون رو بذارن کزم ی عزی خانوما و دخترهای حاال هم همه. مینکار بکقراره چه 
  ».مینکجلوشون تا درس رو شروع 

  
 یز برداشت و در حالی میف و چادرش را از روکیه خورد، خانم الهام، کح ی تفرزنگ

  .ه دنبالش بروندکرد کالس اشاره ک یها رفت به سرگروه یرون میالس بکه از ک
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ها وارد  نار دفتر معلمک در ینا هم پشت سر او رفتند تا به اتاقیه و تید و مرضیفرش
 چه یست و براکیدانستند مال  ی نرفته بودند و نمه آنها تا به حال به آنجاک یاتاق. شوند

  .شود ی از آن اتاق استفاده میارک
ه دورش را ک در آن اتاق بود ی رنگیا ل و قهوهک شیضیز نسبتاً بزرگ بیم
 ی بزرگ از تهران در سمت جنوبیا نقشه. رده بودک بلند احاطه ی با پشتییها یصندل

  . در سمت شرق اتاق قرار داشتگری دیا وار زده شده و نقشهی دیاتاق رو
  :نندیه بنشکرد کها تعارف  خانم الهام به بچه

ه اتاق مخصوص کنجا ی دفتر، در ایح دادم به جایمن ترج! ها د خانمییبفرما«
  »!دینید بنشییبفرما. میل بدهکیمان را تش  جلسه جلسات است،

ه یمرض. ا زدنی به تکید و در همان حال چشمیشکها را عقب  ی از صندلیکید یفرش
.  خانم الهام نشستیرو  روبهیرد، با آرامش در صندلک ی بودن میه احساس جدکهم 

  . تهران قرار داشتی ش نقشهیرو ه روبهک ییدرست در جا
  :ردکخانم الهام شروع 

 ی از شهدایک هر ی خواهد درباره ی ما می ه گفتم مدرسهکخب، همان طور «
ه ک یا جزوه. ندک جزوه منتشر یک، کزیهرک ی  در منطقه130 ـ ی سیمایسقوط هواپ

ن یتر قین و دقیها، بهتر ن جزوهیامل شدن اکپس از .  آنان باشدی از زندگیاملکشرح 
  :دینا پرسیت. زه خواهد گرفتیآموزان جا جزوه، با انتخاب دانش

  »م؟ینکار ک ید چیه؟ بای ما چی فهیخانم وظ«
  :خانم معلم جواب داد

د و با ینک رو انتخاب یورکد جواد فی شهی از زندگیخشد بیدوم از شما باکهر «
  ».نی برسیجین تا به نتاینکق یاش تحق گروهتون درباره

  :دید پرسیفرش
  »ن؟ینکم ین ما تقسین موضوع رو بین ایخواه ی میچطور«

  :رد و گفتکد یخانم الهام، رو به فرش
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 بوده و زی تبرییگاه هوایپا   فرماندهیا  دورهیک یورکد فی بود؛ شهیسؤال خوب«
دوم کر دفاع شده، هر یطور وز نیران بوده، همی ایی هوایرویگر فرمانده نی دیا در دوره

  ».ردکق یاش تحق رد و دربارهکشه انتخاب  یها رو م ن دورهیاز ا
 تهران رفت و ی اش را عقب زد و از جا بلند شد؛ به سمت نقشه ید صندلیفرش

  :دی و پرس نامعلوم گذاشتیا  نقطهیانگشتش را رو
  »رده؟کن نقشه سقوط ی ایجاکما یه بدونم اون هواپک جالبه یلی من خی واسه«

رد با او ک ینا اشاره میه و تیه به مرضک یش بلند شد و در حالیخانم الهام هم از جا
 نقشه بود گرفت و آن را در یه روکد را یانگشت فرش. همراه شوند، به طرف نقشه رفت

ن منطقه، یدر ا«:  گذاشت و گفتکزیهرکلمه ک یو تهران، ری شرقیضلع جنوب
  »!زمیعز

 یگری دیها ردند، اسمک ید نگاه می انگشت فرشکه به نوکطور  ه همانینا و مرضیت
: شد ی منطقه میکدام مربوط به که هر ک ییها اسم. دندیرا هم در اطراف آن د

اوران،  خی ن، جادهیشگاه تهران، ورامیآباد، پاال بهشت زهرا، حسنگورستان 
  ... و یمان، شهر ریارخانه سک

  : گفتینا به شوخیت
  »!مینیما رو ببی هواپی  رو بردار تا ما هم الشهتانگشت! دیفرش«

ه نوشته شده بود ک یا د انگشتش را برداشت و خودش هم با دقت به نقطهیفرش
  :دیبعد، رو به  خانم الهام پرس. ره شدی خکزیهرک

 یورکد فیر شدن شهیا وزی ی فرماندهی به دوره یا چ عالقهیخانم اجازه؟ ما ه«
 باحاله یلیآخه خ. مینکق ی و پروازش تحقیخواد راجع به خلبان یما دلمون م. میندار
  »!راژ بدهی آسمون وینه و توی بشی جنگیمای هواپیک یه آدم توک

  : زد و گفتیخانم الهام لبخند
  »!نکار رو بکن یحتماً ا«

  :دیم معلم بشنود و نشنود، پرسه خانک یر لب و طورید، زیفرش
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  »تونن خلبان بشن؟ یدخترا هم م! خانم اجازه«
  :رد و آهسته جواب دادک نگاهش یرچشمیخانم الهام، ز

 رو از یورکد فی شهید و زندگیخب، حاال بر!  دختریتون یس هم نتونه، تو مکهر «
. نیار شک به تون مشغول ن و با گروهینکم ین روزش به سه قسمت تقسیروز تولد تا آخر

ق یتون دق ه اطالعاتکادتون باشه یفقط . ن، من هستمی هم خواستکیمکا ی یارکهر 
 کمکتونن  ی اون دوره هم میها ا روزنامهیها و پدر و مادرهاتون  تابخونهکضمناً، ... باشه
  ».ننک به شما بیخوب
  :دیه گفت و از خانم معلم پرسی به مرضیزی چینا، درِ گوشیت
  »م خانم؟یدار مهلت کیتا «
ل کین جا تشین ساعت و در همیمون را درست هم ن جلسهی بعد، اولی هفته«

  ».ارا چه جورهکشرفت یم پینیم تا ببید یم
ردند و از اتاق جلسات مدرسه ک ینا از خانم الهام خداحافظیه و تید و مرضیفرش

ه کتاد الس زنبق افک یها ن موقع، چشمانشان به سرگروهیدرست در هم. رون آمدندیب
 یردند و نگاهک به هم یها نگاه بچه. آمدند یرون میران بیشان از دفتر دب خیبا معلم تار

  :ه حرف زدک بود یسکن یه اولیبه آنها؛ مرض
  »!فامون هم جلسه داشتن؟یه حرکنیمثل ا! ها بچه«
  :نا هم گفتیت
  »!خوره یرا نمیزه بگیه به جاکشون  افهیاما ق«

. شان برسند السکپله رفتند تا به   به سمت راهیالس زنبق، تندک یها سرگروه
  .نان به راه افتادندکپچ  نا هم پچیه و تید و مرضیفرش
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  ؟ستیموضوع چ
  

 .نندکم یارها را تقسک زود دور هم جمع شدند تا یلیب خکوکالس ک یها روهسرگ
 ها  از گروهیکردند تا هر ک را سه قسمت یورکد فی شهید، زندگیشنهاد فرشیآنها به پ
د بر عهده گرفتند؛ از ی را گروه فرشیی هوایرویاز تولد تا ورود به ن.  بپردازندیبه قسمت
آن را ـ تا   ه، و بعد ازی را گروه مرضی انقالب اسالمیروزی تا پیی هوایرویورود به ن

  .نا قرار شد انجام بدهندی شهادت ـ گروه تی لحظه
 یا ن جلسهیدر اول. نا رفتیوه ت خودش به گریه به تقاضاکد بود یال در گروه فرشیژ

  :دینا پرید و تیخانم الهام از فرش. امدیه نیل شد، دو سرگروه آمدند، اما مرضکیه تشک
... وکه یپس مرض... دیش رفتیجا پکد؟ تا یردکد، چه نیردکچه ! دیخب، خسته نباش«
  »ومد؟یچرا ن

  :د جواب دادیفرش
اصالً تا امروز نتونسته . ضهی مرشد بگه؛ اون مادرش یه روش نمیخانم اجازه؟ مرض«

  ».نهک گروهش جلسه بذاره و صحبت بیها چون فرصت نداره با بچه. نهک بیارک
  :نا گفتیرد و به تک یرکخانم الهام ف

  ».نجایاد این بکه رو صدا یتو برو مرض«
  :دید پرسیبعد رو به فرش

 همون اول تونست ی راحت میلیخ!  مادرش نزده بود؟یضی از مریچرا تا حاال حرف«
  ».ردیار رو به عهده بگکت یگه مسئولی نفر دیکار بگه و ک

  :مانه گفتیرصمی غیشدار و لحنک ید با صدایفرش
  »!ِ خودش رو از دست بده یخواست سرگروه یآخه نم«

  :د و گفتیشکرون یفش بکی را از ییاغذهاکخانم معلم، دسته 
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 نوشته ییزهای چیورکد فی شهی ه دربارهکتاب و روزنامه کست، من از چند یمهم ن«
نم به ک یر مکف.  گرفتم و براتون آوردمیپکرده بودند، ک چاپ ییها ا ازش مصاحبهی

  ».دردتون بخوره
  .نا وارد شدندیه همراه تیزده شد و مرضدرِ اتاق 

  :دین انداخته بود؛ پرسییه سرش را پاکرد که یخانم معلم، رو به مرض
  »ضه؟یه مادرت مرک یه بودحال مادرت چطوره؟ چرا تا حاال نگفت«
  ».ستیض نیاجازه خانم؟ مادرمون مر«

ردند و خانم کنا ناگهان به هم نگاه ید و تیرمنتظره، خانم الهام و فرشیجواب غ نیبا ا
بعد . ندکه تنها صحبت یرون بروند تا با مرضیه از اتاق بکرد کمعلم به آن دو نفر اشاره 

 یه را گرفت و روی معلم، دست مرضوت گذشت، خانمکه به سک یا قهیاز چند دق
  :دیرد، پرسک ی میه با انگشت او بازکطور  همان.  نشاندیصندل
  ».خواد بگو تا من هم بدونم یه؟ اگه دلت میموضوع چ«

 به کوکشد و مش ی جابجا میس نشسته باشد، هی خی صندلیک ی انگار رو ه،یمرض
  .ده بودیو ندوقت در ا چیه خانم معلم هک یحالت. ردک یاطراف نگاه م

  ».گهیه وقت دیم یذار ی، خوب میه؟ اگه ناراحتی شده مرضیچ«
 یخواهد بدونم او چطور ین موضوع عالقه ندارم و اصالً دلم نمیمن به ا... نه... نه«
ه انگشتش را از ک یه در حالی مرض».ستیبرام مهم ن. د شدی شهیرد و چطورک یزندگ

ش یها رد، خواست حرفک ی میش بازیپاها کد و با نویشک یرون میدست خانم معلم ب
  . ردکوت ک سیرا ادامه دهد ول

رد موضوع را ک یرد، سعک یه را آرام میه مرضکنی زد و ضمن اییها خانم الهام حدس
م یه مطابق آنچه تقسکح داد ین حال به او توضیاما در ع. ندک بیرکان بدهد تا فیپا

 انقالب یروزی تا پیی هوایروی نه از ورود بهک یورکد فی شهی از زندگیشده، بخش
.  خواهد ماندین بخش خالیند، اکارش را نکاگر او . ه استی است، مال مرضیاسالم

  :خانم معلم گفت
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ما . می ندارین؛ ما هم اصرارکار نکاگر دلت نخواست . ن بخش مال توستیا«
  ».میپرداز ی نمیورکد فی شهین بخش از زندگیم و به اینک یمان را منتشر م جزوه

  :دیه با تعجب و ترس پرسیمرض
  »!نم؟کار رو بکن یه اک خانم، من مجبورم یعنی«
ه فقط کستند ی خاص نی  عدهیکگه، مال ی دیا شهدای یورکد فیشه. زمیر عزینخ«

 مردم هستند و ما منتظر ی نها متعلق به همهیا. ا حرف بزنندینند، کار کشان  آنها درباره
  ».ینکارت را شروع ک نظرت برگشت، یم تا وقتیمون یم

  ».نمک یارکخواد  یآد؛ دلم هم نم ی خانم، من اصالً از موضوع خوشم نمیول«
نا؛ خودت هم ید و تی گروه فرشیم توینک یم می گروه تو رو تقسیها ما فعالً بچه«

ه ک ین و مطالبکت ک جلسات اونا شریفقط تو. نک هم نیارکچ یه. نایبرو تو گروه ت
ن قدر به ما ی همیموافق. نک، اونا رو اصالح یی و امالییر انشاسن بخون و از نظینو یم
  »؟ینک کمک

خانم معلم به او . ان دادن با خانم معلم حرف زدک سر تیک ی ه فقط به اندازهیمرض
  :گفت
  ».ش منیان پینا بگو بید و تیحاال برو و به فرش«

اند و ضمن ر رسیه از اتاق رفت، خانم الهام هم خودش را به دفتر مدی مرضیوقت
جه را به او اطالع ینند و نتکوجو  ه پرسی مرضی  دربارهیمکح ماجرا، از او خواست یتوض

 خانم یوقت. ندکنا صحبت ید و تیبعد خودش را به اتاق جلسات رساند تا با فرش. دهند
ز انداختند و ی می را با عجله رویاغذکدام دسته کد هر ینا و فرشیالهام وارد اتاق شد، ت

  : گفتیدند، اما خانم معلم به آرامیشکنار کرا خودشان 
ن چند ی اینم توید ببیمنتها اول بگ. مال خودتونه.  شما آوردمشونید، برایبردار«

  »ن؟ی به دست آوردییزهاین، چه چیردکارها کروز چه 
  :ردکد اول شروع یفرش
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 یلیم؛ خی گشتیورکد فی شهی لمهکم و دنبال ینترنت رفتیخانم، ما اول به سراغ ا«
 یا گهیاطالعات د.  ننوشته بودیزیاز تولدش چ.  وجود داشتیاطالعات ناقص و مبهم

ه به درد ک و وزارت دفاع بود یی هوایروی نیه داشت مربوط به دوران فرماندهکهم 
  ».خوره ینا میگروه ت
  :طنت ادامه دادیان داد و با شک تید سریفرش

ن آقا جواد یدم ایگشتم د یه مکرو   شمایها ن ورقی ایها، تو  میاما خانم، خودمون
. پَپه مَپه نبوده. آد یه ما خوشمون مک بوده ییاز اونا! ها   بوده یلمی خودش فیهم برا

  ».اخمو و بچه مثبت هم نبوده
ل افتاده و صحبت ی ریه روکد ید یم. ندکور کد را یامد نطق فرشیخانم معلم دلش ن

ق به ید را تشویند، فرشکش را دنبال یها حرفداد  یه به او اجازه مک یبا لبخند. ندک یم
  .ردکحرف زدن 

 ماه سال یم؛ دیردک شما یها  از ورقیه تقلباتیتون ما  با اجازه«: د ادامه دادیفرش
 یستگک زود به علت ورشیلیاما خ. ا اومدیز به دنی تبرچرنداب ی  در محله1317

 دردار ی  تو محلهیعنی!  ناف تهرونی پدرش، همراه خونواده به تهران آمد و شد بچه
رستان ی دبیرستان رو توی و دباقبال ی رو تو مدرسه  یی ابتدای مدرسه. ن شدکسا
ه ننوشته بود کال داشت که اشی شما یها ن نوشتهیاما خانم، ا...  خوندشیمرو

  ».مینکم تقلب ین اندازه تونستیفعالً هم! جا خوندشک رو یی راهنمای مدرسه
 زود خودش را یلیخ. زند ی حرف می خودمونیلیه خک د ناگهان متوجه شدیفرش

 یلیرده و خک ین همه شوخیه اکرد ک یرد و از خانم الهام عذرخواهکجمع و جور 
 خانم الهام هم از او یها  دست بردن به ورقهیضمناً برا. راحت حرف زده است

  .ردک یعذرخواه
داد؛  یا را به آنها مه دام از گروهک مربوط به هر یها ه ورقکنیخانم معلم، ضمن ا

  :فش گذاشت و گفتکی را هم داخل یاغذک ی دسته
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 ی خوبیه انشاهاکشما ! نا جانیضمناً ت. دم یه بعداً بهش مکه ین هم مال مرضیا«
، ینک یه خودت جمع مک یاغذها هست و اطالعاتکن یه در اک ی، از اطالعاتیسینو یم
ه هم به یمرض. ها بخون  بچهیبراالس کن و در ک آماده یا  بعد، نوشتهی  جلسهیبرا

 یسع. نهک ی مکمکمونه و به تو  ی گروه تو میش اومده، فعالً تویه پک یالتکعلت مش
  ».ینکن باهاش مدارا ک

  :دینا پرسیت
  » افتاده؟ی مادرش اتفاق بدیخانم، برا«
. خوشبختانه حال اون خوبه.  ندارهیلکه اصالً مادرش مشک یخوبه بدون! نه دخترم«

  ». بدونهیسکخواد  ید دلش نمیشا. هیه موضوع چکد یه نپرسیا از مرضفقط شم
  :دینا با تعجب دوباره پرسیت
  »...گفت یه مکحال مادرش خوبه؟ اون «
 جمع یه رو تویم مرضیه ما بتونکنه یمهم ا. ست دخترمیگفت، مهم ن ی میهر چ«

  ».نهک شروع وامل بخش مربوط به خودش رکت یم و اون با رضایریخودمون بپذ
  :دید پرسین بار فرشیا

 یروزی تا پیی هوایروی به نیورکد فیه مربوط به ورود شهک اون بخش یعنی«
  »مونه؟ یطور م نی است، همیانقالب اسالم

ه کنه یشرطش هم ا. ارشکم به یه رو با عالقه برگردونیه مرضکنه یر، هنر ما اینخ«
  ». منه، نه شمای فهین هم وظیرده، اکار نکم چرا یبدون
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  خاطرات خانم معلم
  

 مهر قرمز رنگ یکآن با  یه روکت ک پایکرا از داخل اغذ کخانم الهام دو برگ 
 ی روحی هیمرض: اغذ نوشته شده بودک یباال. رون آوردیمحرمانه، ب: نوشته شده بود

  .یآباد دشت
  :ها را خواند خانم الهام، با دقت نوشته

  ار خانم الهامک، سریار گرامکهم
 یه روحیمرض: آموز  دانشی  دربارهیت شما در خصوص گزارشرو درخواسیپ

 یبند به مبانی متوسط و پای دهاه نامبرده در خانوکرساند  ی، به اطالع میآباد دشت
 در یالتکشود مش یر مکه بعداً ذک یلیرسد به دل یند؛ اما به نظر مک ی می زندگینید

 ی هیآموز مرض  دانشیطبعاً روه ک خانواده یها علت مخالفت. درون خانواده وجود دارد
ه خودتان به آن ک است یلکه همان مشی شبیزیر گذاشته، چی تأثیآباد  دشتیروح

گاه ی پایه در ماجراک از افسران ارتش بود یکیآموز،  ن دانشی ایعمو. دیدچار هست
  .ر و سپس اعدام شدی همدان دستگی نوژه

رسد  ی تلخ، به نظر می دثه آن حایادآوری به علت یار گرامکبا پوزش از شما هم
  .دینکآموز را مثل خودتان به اصل ماجرا واقف  ن دانشید ایبتوان

  ر مدرسهیبا سپاس ـ مد
  

 جوانتر از یلیه خکرد کر ک فییگر به روزهاین نامه بار دیاخانم الهام با خواندن 
ه ک، 1359ر ماه ی ت28گذشت؛  ی از ازدواجش نمیادیه مدت زک ییامروز بود؛ روزها

ه کد ی را دی هفته، مردیکبعد از . خبر ماند ی از همسرش بیبه طور ناگهان یچند روز
داد سرهنگ است و  یش نشان میها ه درجهک یمرد. ردک یون مصاحبه میزیدر تلو

  .رانی ای اسالمی ارتش جمهوریی هوایروی ن ، فرماندهیورکجواد ف: گفت یعنوانش م
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 ـ ی سیمای سقوط هواپی دها در حادثهه بعک آن سرهنگ را یها خانم الهام حرف
 یادآور خداحافظیه ک یلماتک. لمه، در خاطر داشتکلمه به کد شد، ی شه130
 را هرگز یورک سرهنگ خلبان جواد فیها حرف. اش با همسر جوانش بود یشگیهم

  :ردک یفراموش نم
ه ی علیا ا درصدد توطئهیکه آمرکم ی برخوردیش به شواهدی ماه پیکدر حدود «

م، ینک یریگیان را پیم جریش توانستی ماه پیکران برآمده بود و ی ایقالب اسالمان
  ».مینکرا نقش بر آب  آنها ی  خائنانهی م و نقشهینک بییقاً شناسایعوامل توطئه را دق

ودتا اعدام شد، کت در کل شریه همسرش به دلکها بعد از آن خانم الهام، بعدها، مدت
اهللا  تیآ خلبان به یکه ک بود یاطالعاتودتا، کشف ک ی ن نقطهیه نخستکد یشن

خانم .  دفاع بودی عالیدر شورا) ره(ینی امام خمی ندهیه آن روزها نماکداد  یا خامنه
شه دچار یه همسرش را از دست داده بود همکنیناراحت نبود؛ از اودتا کشف کالهام از 

خانم . ندکانست ازدواج وتاو هرگز پس از آن ن. گرفت یشد و اضطراب او را م ی میناامن
آموزان،  نار دانشکامل خود در کس و صرف وقت یالهام پس از آن مصمم شد تا با تدر

  .ده شودیند تا روح همسرش آمرزک فراهم یطیشرا
نار کش بلند شد و یت گذاشت؛ از جاکرد و داخل پاکر را تا ی خانم مدی او، نامه

ف کیه در ک را کیوچک کفند. بوداط مدرسه ی حی ه گوشهک رفت یا سطل بزرگ زباله
ت و نامه شعله گرفت، آن را ک پای همه جایت گرفت وقتکر پایرد و زکداشت روشن 

 یسکن اسرار به دست یخواست تصادفاً ا یخانم الهام نم. داخل سطل زباله انداخت
 رنگ یا  قهوهیها ه مدام چشمک یرد و در حالک سرش مرتب یچادرش را رو. فتدیب

 یکیاحساس نزد. رون رفتیداد، از مدرسه ب ی همسرش مطابقت میها  چشمه را بایمرض
 درد ی برای مناسبیکرد بتواند شرک یر مکف. ردک یآموز م ن دانشی با ایو رفاقت فراوان

.  نبودیار آسانکه وارد شود؟ یتوانست به درون مرض یاما چگونه م. ندکدا یش پیها دل
  .ندکدا ی پیه نتواند راهکدانست  یواناتر از آن مار تی الهام هم خودش را بسمالبته خان
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ار یرد و اطالعات بسک یتا و اعدام همسرش، تالش فراواندوک ی او پس از واقعه
 یشف و خنثکودتا را که توانستند ک ین عواملیودتاگران و همچنک ی  دربارهیادیز
ن عوامل ی از ایکی را یورکسرهنگ خلبان جواد فه کاز آنجا . نند، به دست آوردک
 خودش و همسر و ی درباره.  به دست آوردی او هم اطالعات فراوانی دانست، درباره یم

  .ردکق یاش تحق ینی و دیاش و اعتقادات قلب خانواده
 ده هزار تومان، ی عده بخواهند فقط برایکه ک نبود یردنک خانم الهام باوریبرا

ه در لو ک یسانک از یکی. ت داشتیعاما واق. ه انقالب و مردم انجام بدهندی را علییودتاک
ه صد کم یه ما دوازده نفر بودکت داشت، به خود خانم الهام گفته بود کودتا شرکدادن 

رده بود کشه دعا یاو هم. مینکت کودتا شرکم تا در یست هزار تومان پول گرفتیو ب
  .ن دوازده نفر نبوده باشدیالاقل شوهرش جزو ا

ه ی رفاقت با مرضی برای فراوانیها مدرسه، نقشهخانم الهام پس از خارج شدن از 
  .ردک در طرحش، مرور یارکردن او به همک ی راضی را برای مختلفیها د و راهیشک
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  شود یجواد خلبان م
  
 اجازه خواست تا یاضیاو از معلم ر. دیالس رسکها به   بچهی هیرتر از بقی دیمکنا یت
  :الس شود، اما خانم معلم به او گفتکوارد 
  ».ه هم رفتندید و مرضیفرش. انم الهام در اتاق جلسات منتظر شماستخ«
اش از خانم الهام بپرسد،  قی تحقی تواند سؤاالتش را درباره یه مکنینا خوشحال از ایت

ستاد تا ی ایمکپشت در . ، خودش را به اتاق جلسات رساندیکیدوان دوان و سه پله 
  :دیشند را از پشت در ی فرشیه صداکند کنفس تازه 

 یچ وقت برایه هک خوندم ییه جای؛ یورکد فی شهیاراکن ی جالبه ایلیخانم خ... «
هاشو اگر  جوراب. ساخت ی از پدرش پول نگرفته بود، چون خودش میباز د اسبابیخر

  ».ردک یشست و اتو م یلباساشو م. دوخت یشد خودش م یپاره م
 یها رد اتاق شود؛ چون حرفا واینار برود کخواست از پشت در اتاق  ینا دلش نمیت
  ... جالب بود؛ امایلیخد یفرش
ن جمله ید به ایه فرشک یا نا در زد و وارد اتاق جلسات شد؛ درست در لحظهیت
؟ او یخون ین همه درس می ایش یگفتم تو خسته نم یها به جواد م  وقتیبعض«: دیرس

 دارم ی درسریتاب غکمن ! ست داداش جونیه درس نکنها یگفت ا یهم در جوابم م
  ».خونم یم

  : گفتینا زودیاما ت. ردکش را قطع یها د حرفینا به اتاق، فرشیبا ورود ت
 برخوردم؛ اون یورکد فی شهی زندگی جالب هم توی  واقعهیکمن به ! د جانیفرش«

 قبول کیور پزشکنک یـ تو! شیش؟ خدات سال پی چند سال پیعنی ـ 1338در سال 
ن یا. اش رفت و خلبان شد  دوست داشت، دنبال عالقهشتری رو بیشد، اما چون خلبان

  ».ح دادمیخورد، برات توض یاطالعات چون به درد تو م
  :رد و گفتکر کبعد از او تش. ندیش بنشیه سر جاکنا خواست یخانم الهام از ت
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 ی تهکد؛ نینک ی مکمکن طور به هم یه شما اک خوشحال هستم یلیاوالً من خ«
 یا  اصالً بچهیورکد فیخورد؛ شه ید میه به درد فرشکم یگوبد یگر هم من بایجالب د

ر یه خانم مدکن طور یا.  درس بخواندیلیگر خی دیها  از بچهیه مثل بعضکنبود 
د ی شهی دوران نوجوانیها یالسک ر، از همی از دوستان شوهر خانم مدیکیگفت،  یم
 ی هیداد؛ بق یالس به درس خوب گوش مک یگفت جواد فقط تو ی بود؛ اون میورکف

  ».دیرس ی خودش می شخصیارهاکها رو به  ساعت
  :د، رو به خانم معلم گفتیفرش

ه نوشته بود کدم ید دیه شما به من دادک ییاغذاک از اون یکی یاما خانم، من تو«
ه کآورد  یاش به دست م  هفدهی باالیها  نمرهی زهیش را از جاینمای پول سیورکف

  ».داد یپدرش م
  : دادخانم معلم جواب

ن ییش پایها ا نمرهی بوده، ی شاگرد تنبلیورکه نگفتم فکمن . ن طورهیبله، هم«
  ». نبودهیالسک یها ر و ذهنش درسک تمام فیورکبوده؛ من فقط گفتم ف

ه گوش ی بقیها ف صدا به حر یت و بکرد و ساک یه نگاه میه به مرضکطور  نینا همیت
 ی هی با بقی خاصیه جورای بزرگ، یها  آدمهکگن  یپدر ما م! خانم اجازه«: داد، گفت یم

  ».ص دادین جور آدما رو تشخیشه ا یشون م ی اصالً از بچگیعنی. ننک یآدما فرق م
  :خانم الهام جواب داد

 ی  همدورهیها   از خلبانیکی درسته؛ اما من خودم با ین حرف تا حدودیالبته ا«
 بودن به اسم یی آقایک. ت نداشیا دهین عقیزدم، اون اصالً چن یه حرف مک یورکف

به  ر ـ ی از دوستان شوهر خانم مدیکیق یشون رو از طری؛ البته من اییوایشسرهنگ 
 ی خلبانی  از اولِ دورهیورکد فیگفت  من و شه یاون م. ـ شناختمان یقاسم یاسم آقا

 یحت. گهی دی بود، مثل افسرهای افسر معمولیک.  نبودیاصالً آدم خاص. میهمدوره بود
چ یش هیها یالبته شوخ. گذاشت یه میشه سر به سر بقیهم.  شوخ و خونگرم بودیلیخ

  ».دیشک ی نمیادب یوقت به ب
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  :دیرد و از آنها پرسکش را قطع یها خانم الهام حرف
هامون  م و حرفینجا جمع بشی ایه گاهکن روال یدونم شما با هم ینم! ها خب بچه«
د، جدا جدا جلسه ین شهی ایلف زندگ مختیها ا راجع به بخشین یم موافقیرو بزن
  »ه؟یه مرضیم؟ نظر تو چیبگذار
  ».نی شما بگی ندارم، هرچیحرف«
  ».ید نظر بدیشه، با ی نمین طوریا«

خواهد نظر  یدانستند چرا خانم الهام م یه زل زده بودند و نمینا به مرضیتد و یفرش
  .ت بودکه همچنان سایاما مرض. او را هم بداند

  :و گفت اید به جایفرش
هامون رو هم  م، حرفیل بدکی با هم تشین جوریها رو هم خانم، به نظر من جلسه«

رو  نجا رفت، مطالب مربوط به بخش خودشیه از اکس کبعد هر . می جمع بزنیتو
ست، با خبر یه به خودمون مربوط نک یا  گهی دیها  ما از بخشیوقت. نهکم یتونه تنظ یم
  ».مینک ی آدم قضاوت میک ی  بهتر دربارهیلیم، خیش یم

ار ی در دلش احساس بس داد، یش مد گوی فرشیها ه با دقت به حرفکخانم الهام 
ل ین دلیبه هم. ندکار نکح داد آن را آشیرد، اما ترجکدا ین استدالل پیابه  یندیخوشا

  :جواب داد
 البته شما. مید ی ادامه مین طوریرو هم ن بحثیه هم موافقن، تا آخر زنگ ایاگه بق«

ه از کر قول داده ید، چون خانم مدیستیالس نکه سر کد ی نباشییها نگران درس
  ».ها برسونن  بچهی هیه شما رو به بقکمعلماتون بخواد 

  :ردک زمزمه یرلبید، زیفرش
  »!رسوندن؟ ی رسوندن درس، نمره رو به ما میه به جاکشد بگن  ینم«

  :خانم الهام با لبخند جواب داد
  »ا با نوشابه؟ید یواهخ ی مینمره رو خال«
  :ردکد شروع به صحبت یخند یه مک ینا در حالیت
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 یها  خلبانی ا به همهیک آمریه توک من آورد یتاب براکه یروز یال دیخانم، ژ«
 یلیر آورده، اما خیتابو گکن یجا اکدونم از  ینم.  داده بودندیورکد فی شهی همدوره
  F-62 FLIGHT MANUALته ه روش نوشک داره ی رنگیا ه جلد قهوهی! جالبه
 بودن، یورکد فی شهی ه همدورهک ییها تاب، راجع به همه خلبانکن ی ایتو

اسم  F-62گفت،  یال میه ژکن طور یا. سشون رو هم انداختهک نوشته و عییزهایچ
  »... جزوش بودهیورکد فیه شهک هستش یا همون دوره

  :دینا آمد و پرسی وسط حرف تیخانم الهام با خوشحال
  »؟یه هم نشون بدیه به بقکاب االن همرات هست تک«
  :نا گفتیت
اون قول . تونه دست ما بده یه امانته نمکگفت . ال اونو با خودش بردینه خانم، ژ«
  ».ارهینه برامون بکهاشو بده برادرش ترجمه  ن قسمتیه اکداده 

  :خانم الهام گفت
با هم . ه تو گروه خودتهکه هم یشه؛ البته فعالً مرض یه مین بخش مربوط به مرضیا«

ار که یا دفتر، یقه بیل شدن مدرسه چند دقیبعد از تعط! هی مرضیراست... نینکار ک
  ». باهات دارمیکوچک

  :رد، جواب دادک یر مکنا فیش تیقه پی چند دقیها ه به حرفک یه در حالیمرض
  »!چشم. بله خانم«
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  خلبان خوش خواب
  

 یدر حال. ه خانم الهام به او گفته بودکرد ک یر مک دو روز قبل فیها ه به حرفیمرض
 خانم الهام و یشانیه به پیمرضالس بخواند، ک یاش را برا شد مقاله ینا آماده میه تک

ه تا کد ی سفییها رشته. ردک یرون زده بود نگاه میاش ب ر مقنعهیه از زک ییرشته موها
رد ک یاحساس مه یرضروز خانم معلم، می دیها بعد از حرف. ده بودیه ندیآن روز مرض
الس کشناخت و در  یه تا آن روز مک است یتر از آن خانم تر و باتجربه ستهکمعلمش ش
رد خانم الهام ک یه احساس می مرض.ردک یر مکاش ف دهی ندیبه عمو. نشست یدرسش م

اما . رده بودکچ وقت ازدواج نیش هیدانست عمو ی هر چند م. اوستیهمان زن عمو
 نشسته و یش در آن صندلیه االن زن عموکدش بباوراند خواست به خو یدلش م

  .نا گوش بدهدی تی خواهد به مقاله یم
اش بلند شد و جلو  یرد، از صندلک یرتب ماغذ را مکه چند ورق ک ینا در حالیت
رد به ک سرِ خانم الهام، شروع ی رد و با اشارهک به او یستاد، نگاهی خانم معلم ایصندل

  :خواندن
  »... ازیخشن مقاله بیا«

  :ردکرا قطع  خانم الهام حرف او
ت ی و با رعای فنیلینوشته، خنا یه تک یا مقاله! دینکز، خوب گوش ی عزیها بچه«

نا و خودش یبه گروه ت. ام ن مقاله را قبالً خواندهیمن ا.  مقاله استیک یاستانداردها
  ».اند ردهکار کق ین قدر دقیه اکم یگو ی میکتبر
  . زدکید انداخت و چشمیالس به فرشک آخر ی ه در گوشینا نگاهیت

  :خانم الهام گفت
  »!دیتان را بخوان د مقالهییبفرما«
ه چند سال از ک است یورکد جواد فی خلبان شهی از زندگین مقاله، بخشیا... «
اش  یگر از زندگیاما چند سال د. ردک یگر زندگی مردم دی اش را مثل ما و همه یزندگ
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 احتماالً او هم مثل .گران نمردیل مثل دین دلیرد، به همک نین زندگاگریرا مثل د
 یورکف.  رایا خلبانیند ک را انتخاب کیا شغل پزشیه کجوانان امروز دوست داشت 

 ی ، رشتهیاش به خلبان ل عالقهیاما به دل. ه هر دو را به دست آوردکشانس داشت 
  ».ندکها پرواز  ح داد در آسمانیند و ترجا را نخوکیپزش
ن جا ی بدهد و در همکوچکح ی توضیکه کنا از خانم معلم اجازه خواست یت
  :رد و گفتکاش را قطع  مقاله
.  نبودهی باعث انتخاب شغل خلبانیورکد فی شهی اما خانم، به نظر من فقط عالقه«

  ». دارنیی ماجراجوی هیه جور روحینن، ک ی رو انتخاب میه خلبانک یسانکبه نظر من 
  :دیرد و پرسکها  به بچهخانم الهام، رو 

  » نداره؟ی نظریسک«
: نها بودیشد، ا یده میه شنک یلماتکن یتر واضح. الس شروع شدک در یا همهمه
  ...ا و یک عالقه، حقوق باال، سفر به آمر ،ییماجراجو

  :ردکوت کالس را دعوت به آرامش و سکخانم الهام، 
 حقوق باال داره و یه خلبانکته درس! دیهمه با هم حرف نزن... ها تر بچه واشیم که ی«

ا هم داشت؛ یکشدند، سفر به آمر ی میی هوایرویا امثال او وارد نی یورکه فکن ااون زم
چون اون .  بودین عامل ورود به شغل خلبانیتر ی به نظر من هم اصلییاما ماجراجو

 توش بوده، یشتری، هم پول بکی رفت، شغل پزشیی هوایروی به نیورکه فک ییها سال
  ». داشتهیادی زیلی خیهم اعتبار اجتماع

ت و غرور یشد، احساس رضا ید میی خانم معلم تأیها حرف ه نظرش باکن ینا از ایت
ه از ک بود یا د، برگهیه شما به من دادک ییاغذهاک یخانم اجازه؟ تو«: او گفت. داشت

 اهل گهی دیها چ وقت مثل بچهی از دوستانش نوشته بود جواد هیکیا یقول برادرش 
، یدید یه هر وقت جواد رو مکاون گفته بود . گه نبودی دیارهاک ی و بعضیارک شلوغ

  ».خوند ی رو داشت میتابکا یرد ک ی درست میزیا چی.  گرم بودیارکسرش به 
  : زد و گفتیخانم الهام لبخند
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ه کشه  ی میچون مربوط به بخش! دی به فرشیه اون برگه رو بدکادت باشه ی«
  ».نهکار کش د روید بایفرش

  :الس گفتکد از همان ته یفرش
ردم کدا یهام پ  ورقهی الیا  من هم برگهشعوض! ردنهکارش تقلب کنا ین تیخانم، ا«

 یورکه فکنوشته !  جالبه خانمیلیخ. استیک در آمری آموزش خلبان ی ه مال دورهک
 از یکی. دیخواب ی تا لنگ ظهر میردک یدارش نمیاگه ب. ست داشتو دیلیخواب رو خ

ن شهر ی ایه ما توکگفته )  لندکگاه لیپا (ویسن آنتون شهر یهاش تو یا همدوره
م کرد، از خواب ک ی هم هر وقت فرصت میورکف. میگذروند ی زبان رو میها السک
  »!آورد ینم

  :نا بدهد، گفتید به تین برگه را باید هم ایه فرشکته کن نی ایادآوریخانم الهام با 
حتماً . شود ی نمی موفقیلیخوابد، آدم خ ی میلیه خک ید آدمیشما مطمئن باش«

  ».ن طور نبودهی هم ایورکف
  :دینا پرسیت
  »ن رو گفته، دروغ گفته؟یه اک یورکد فی شهیا  خانم، اون همدورهیعنی«
ا اعزام یک به آمر1339 اواخر سال یورکامالً درست گفته؛ چون فکاون . زمینه عز«

ن سن و ی ایه جوون سالم، توی.  و دو سالش بودهستیها حدود ب  اون سالیشده و تو
ن و اون هم ی جالب داشتی تهکه نیتون   مقالهیشما تو. شه یخواب م سال معموالً خوش

رد ک ی مردم زندگی هیاش مثل بق ی از زندگیا  در دورهیورکن فیه نوشته بودکن بود یا
با شون  یه زندگکشه  یوع م شرییها از جا تفاوت آدم. ه نبودیگه، مثل بقی دیا و در دوره

ن یمون به ا قین تحقی ایه توکنه ی ما هم ای فهین وظیتر مهم. نهک یگرون تفاوت مید
 به یه روزی مردم، ی  هم مثل همهیورک فد خلبان جوادیوگرنه شه. می ببریتفاوت پ

 هم انتخاب یه شغلی درس خونده و باالخره یا دانشگاهیه مدرسه ی یا اومده، تویدن
حاال من از شما . ا حادثهی یعیا به مرگ طبیده؛ یو سرانجام هم مرگش فرا رسرده ک
  ».نیبخونتون رو برامون  مقالهن و ین بحث رو ادامه ندیگه ایه دکخوام  یم
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  :ها بلند شد  بچهیصدا
  »!رو بخونن بله خانوم، مقاله«
  :رد و ادامه دادکش را صاف ینا صدایت
 یان خلبانی شد، دانشجویی هوایروی وارد نیورکد فیه شهک یا بله خانم، در دوره«

  .شدند یا اعزام میک به آمری خلبانی آموزش اصلیران، برایوتاه در اک ی  دورهیکپس از 
 اعزام شدند و اواخر کینات پزشی معایبراه آنها ک بود یی عربستان، جاظهرانشهر 

و بود؛ ی سن آنتون به آن وارد شد،یورکه فک ین شهریاول. ا رفتندیک به آمر1339سال 
 یاز فراوانیها ن خلبان.  زبان بودیها السکگاه فقط ین پایدر ا. لند ک به نام لیگاهیدر پا

 بودند، هم ییایک داشتند، چون هم معلمانشان آمریسیبه دانستن زبان انگل
  »... بودیسیشان به زبان انگل یها درس
 ی هی، چند بار بقیرچشمینا را واداشت تا زیم شده بود، تکالس حاکه در ک یوتکس

  .دادند یهمه به او گوش م. دوستانش را از نظر بگذراند
 ی  ادامهیت گذراند، برای را با موفقیآموز  زبانی ه دورهک پس از آنیورکف... «

 شهر یکی ـ در نزدگیرک ییاهوگاه یاش به پا یرانیآموزش، همراه دوستان خلبان ا
  .ـ رفتآالباما الت ی در اسلما
ز و یانگ جانیار هی بسیست و دو سالگی جوان در سن بیک یها بران سفریا

 یه ماجراهاکگاه انجام داد ین پاین پروازش را در ایاو اول. تواند باشد یآور م شگفت
  . خودش و دوستانش اتفاق افتادی برایجالب
  :دین بار از خانم الهام پرسیو ارد کاش را قطع  نا، دوباره خواندن مقالهیت
ل در ین دلیه به همکام   برخوردهیر قابل باوریمن به موضوع غ! دیشخانم ببخ«
ا یک در آمریورکد فیه شهکن موضوع برخوردم یقاتم به ایام؛ من در تحق اوردهیام ن مقاله
ه معموالً در آنجا ک ییرد؛ به استخرهاکت نک مختلط شریها ی از مهمانیکچ یدر ه

ه به نظرش جالب ک ییها طیفتن به مح مختلف از ریها مختلط بود نرفت و به بهانه



    26                                                              سقوط در سکوت                                               
 

 یها  از بچهیکچ ی هیحت. ستی نیردنک من باورینها برایا. ردک ی مینبود، خوددار
  ».ردندکها رو باور ن ن حرفیگروه ما ا

  :خانم الهام گفت
ن یدن به ای رسی از جوونا فقط برایلیخ. ردنش سختهکباور. بله، حق با شماست«

ا ی از انقالب یه اصالً خبرک ییها  آدم در سالیک اما شن؛ ی خارج میزها راهیجور چ
اما من خودم . ن طور باشه، باورش سختهی نبود، ایا اسالمی ی انقالبیها  از ارزشیحرف

گفت  یه مکدم ید بوده ـ شنی شهی اتاق و همدوره ه همک ـ ییوایاز همان سرهنگ ش
. ومدی مختلط نیتخرها مختلط و اسیها ا باشگاهی رقص یها چ وقت به سالنیجواد ه
ن طور ی معروف باشه، اصالً ای مذهبی ه بچهیه جواد، کن طور نبود یگفت ا یاون م

ه ماها از اون اطالع ک اعتقاد داره ییزهای قلبش به چیاما معلوم بود تو. داد ینشون نم
  ...مینداشت

 یردک یار خوبکتو . قت دارهیاگر چه باورش سخته، اما حق! نا جانیبه هر حال ت
. نکن بخش رو اضافه یاما بعداً ا. یاوردیات ن  مقالهی، تویه مطمئن نبودک رو یموضوع

  »...میرس ی میرده بودکه اشاره ک یم به همون تفاوتیم دارک مک
الس ک در یا همهمه. دی خانم الهام را بریها ن، حرفیوتی زنگ مدرسه مثل گیصدا

  :ردکه او تعجب کدر گرفت 
  »ننده بود؟ک ن همه خستهیس االک! ها؟ چه خبره بچه«
. هاشان نشستند تکمی نی و آرام آرام رویکی یکیها  وت دوباره برگشت و بچهکس
دند و به هم یجو یرا م یها شان گرفته بود، لب ارشان خندهکه از ک یها در حال یبعض

  .ردندک ینگاه م
  »!دیخسته نباش... دییبفرما«
  .تر ن بار آرامتر و محترمانهید شدند؛ اما اها از جا بلن ن حرف خانم الهام، بچهیبا ا
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  ودتاک
  

د، ییبفرما: ه گفتک ید؛ وقتی در را شنیه صداک اتاق جلسات بود یخانم الهام تو
  .ردکه وارد شد و سالم یه منتظر بود، مرضکطور  همان
 رو ی هم صندلیمکه ی …ی همون صندلین اون جا رویبش…ا تویب! زمیسالم عز«

  ».ی من بشیک نزدهکتر  ن طرفیش اکب
د به خانم معلمش یبار یه پرسش از آن مک ی نشست و با چشمانی صندلیه رویمرض

  .ردکنگاه 
  »د؟ی داشتیارکد خانم، یببخش«
، ینک ی نمیارکه از تو بپرسم چرا با گروهت همکنیخواستم قبل از ا یزم، میآره عز«
  ».مردکالسمون انتخاب ک ی رو برایورکد جواد فیه چرا من شهکبگم 

ه کخانم معلم گوش سپرد؛ چون مطمئن شد  یها ال راحت به حرفیه با خیمرض
  . به او نزده استینا حرفیت

 یدون یم.  مهم شدند1359رماه سال ی ت28 من از ی برایی هوایروی و نیورکف«
 از شماها بزرگتر ی جوون البته چند سالی من هم دختر،ها  اون سالیچرا؟ چون تو

. ام رو ساختم ی روشن، زندگیا ندهیردم و به انتظار آک و آرزو ازدواج دیبا هزار ام. بودم
شتر ازش ی بیا  سال و خوردهیکه ک انقالب، ی هیردم در ساک یال میه خک یا یزندگ

  ».شه ین  میری شیلینگذشته بود، خ
ن سؤال یم اک مکداد و  ی خانم الهام گوش میها زده و متعجب به حرف رتیه حیمرض

خانم معلم اما با هدف، .  به او داردیها چه ربط ن حرفیه اکگرفت  ی ملکدر ذهنش ش
  :زد یش را میها حرف
 اون یدون یم! به من دادند  روکیرمنتظره خبر وحشتنای و غیه روز، ناگهانیاما «

  » بود؟یخبر چ
  » شده بود؟ینه خانم، چ«
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نتر از اون  جوویلیخ. بودند ردهکر یشور دستگکه یودتا علکهمسرم رو به اتهام «
ه کرد کم متوجهم ک مکه پدرم کنیتا ا. شه ی میودتاگران چکه بفهمم مجازات کبودم 

  ».د به انتظار برگشتن شوهرم باشمیگه نباید
  .ندیه را ببینش مرضکرد تا واکث ک میمکخانم الهام 

  :دید و آهسته و شمرده پرسیشک جلوتر یمکاش را  یه صندلیمرض
  »! خانم؟گاه نوژه،ی پایودتاکهمون «
  »؟یدی شنیزیاش چ تو درباره... ودتاکآره، همون «
  »ردن؟ک شد خانم؟ اعدامش ی شوهرتون چ… نهیادیز زیچ«
  ».آره اعدام شد«
 همون ی ما هم تویعمو. دهای نگیسکنم به ک ی خواهش م…دهایخانم ببخش«

  »!ماجرا اعدام شد
  :دیزده نشان داد و پرس امالً خودش را بهتکخانم الهام 

  » اون ماجرا بوده؟ی تو هم تویعمو!  تو؟یوعم«
  ». بوده…آره خانم«
  »؟یدون ی میگاه نوژه چی پایودتاکگه راجع به ید«
  ».یچی ه… خانمیچیه«
ودتا ک ی شهیردم بدونم رکبعد از اون ماجرا من تالش . دونم یمزا ی چیلیاما من خ«
ه کا هدفشون ـ ی آ.ینند و با چه هدفکودتا کخواستند  ی میسانکجا بود و چه کدر 

  »ا نه؟یشوهر من هم جزو اونا بود ـ درست بوده 
  » شد خانم؟یبعد چ«
ردم اون رو ک ی بود، سعیورکودتا فکشف ک در ی از عوامل اصلیکی، چون یچیه«

ر بار یه زک نبود یآدم. دمیاش شن  دربارهیادی زیزهایچ.  بودیاون آدم خوب. بشناسم
 یرویه با فرماندهان نکارش ک افیه خاطر بعضقبل از انقالب هم ب.  برهیسکمنت 

ارش کرد و باز هم کت رو تحمل ین محرومیاما ا. اش عقب افتاد  جور نبود، درجهییهوا
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ودتا زدند، که دست به ک یسانکاما .  بخوادی بدیسک یه براکدم یمن نشن. رو ادامه داد
  ».ن برودینقالب از به اکن بود یا ایک آمری نقشه. ست بدهندکخواستند انقالب را ش یم

  ».آد ینا خوشم نمیاما خانم من اصالً از ا«
 فرق یلی من خیبرا. قت برسمیردم به حقک تالش یول. اومد یمنم خوشم نم«

ه ک یسکنه، با کودتا کشه  یه با گرفتن ده هزار تومن پول حاضر مک یسکنه ک یم
ه ک یی اونای همهخوام بگم  ینم. نیفقط هم. ده یت خودش مک مملیجونش رو هم برا

 از اونا ـ یه بعضکگم  یار رو انجام دادن، نه، فقط مکن یآگاهانه ا. ودتا بودنک یتو
شه اعتماد  ین نمدخور یب میه راحت فرک ییها به آدم. ب خورنیمتأسفانه ـ راحت فر

  ».ردک
  »ب خورده بود؟ی ما فری خانم، عمویعنی«
من فقط . دونم ی نمیچیتو ه ی عموی من درباره. زنم ی نمین حرفیاصالً چن«

 خودت رو ی هم عمو،دیتو هم با. ب خوردی بود و فریدل  خودم آدم سادهردونم شوه یم
 یگری دی ا هر حادثهیران یا جنگ عراق با ایودتا ک مثل یعی و هم از وقایشتر بشناسیب

ا یکه در آمرکدونست  ی میورکمثالً ف. یخور یب می فری وگرنه به راحتیباخبر باش
 آموزش ما یها برا ییایکآمر گفت یردن؛ اما مک بهش خدمت یلیده و اونها خیوزش دآم

ماشون رو به ما یه بتونن هواپکاد دادن ی ی گرفتن و تازه به ما خلبانیپول حساب
ارها رو کن یم، همیم و پول بدیما بخریم هواپیخواست ی هم میشورکبفروشن، اگه از هر 

خواد  یدلم م. آد یها رو داشته باشه خوشم م کیریزن جور یه اک ی من از آدم…ردک یم
  ». باشنکری ـ زی هر پست و مقامیتم ـ توک مملیمسئوال
ش را یها ر حرفیه مقدار تأثکن ی اید، براینجا رسی خانم الهام به ایها  حرفیوقت

  :ه گفتکنیت بود تا اک سایه هم مدتیمرض. ردکوت کبفهمد، س
  »م؟یخانم اجازه، ما بر«
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ر یخانم مدضمناً .  نگویزی چیسکه من بهت گفتم، به هر ک ییها ن حرفیراجع به ا«
 جلسه با شما بذاره و یکرده ک دعوت ییوای سرهنگ شیق شوهرش از آقایاز طر

  ».اینا بید وتیاگه دلت خواست، با فرش. تون رو جواب بده سؤاالت
  »ن برم خانم؟ید یبله؛ حاال اجازه م«
  »!زمیبه سالمت عز«
ه ی در به مرضیخانم الهام از ال. باز گذاشت مهیرون رفت و در را نیه از اتاق بیرضم

ش او نشست و به ی پیا قهیه چند دقیاگر چه مرض. شد یه دور مکرد ک ینگاه م
ش یه با او و حرفهایه دل مرضکد یفهم یامالً مکهاش گوش داد، اما خانم معلم  حرف

 یها از نگاه. خبر بود یه خانم الهام از آن بک  غرق بودیر خودش و عالمکاودر ف. ستین
او . آور بود  خانم الهام اضطرابین حالت برایا. توانست بفهمد یز را نمیچ چیه، هیمرض

 ، باشدیگری دید و دلش جای به او بله بگویدوست نداشت شاگردش از سر ناچار
  .ردک ی او را به همسرش وصل میا ه رشتهکبخصوص 

شود،  یه با او همراه مینده دل مرضیه حتماً در چند روز آکد یامن یخانم الهام با ا
  .د منتظر بماندیه باکرد کر کبا خودش ف.  دادیخودش را دلدار
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   جهانی سندهین نویباتریبه نام ز
  

از پشت  نفر آهسته یکرد که احساس کرفت  یها باال م رانه از پلهکخانم الهام متف
ه پشت سرش بود ک را یسک یها  نفسی صدای وقترد، اماک نیاول توجه. دیآ یسرش م

 به او یخانم الهام نگاه. آمد یتر از او م نیی پله پایکه، یستاد و برگشت؛ مرضید، ایشن
  :دیرد و پرسک

ه جور به آدم ی. یا مرموز شده. یا  شدهیا گهیه جور دی دو روزه یکیه؟ یه مرضیچ«
! زمی؟ عزیه چک ییآ ی مکیواشی من االن هم از پشت سر. ترسه یه آدم مک ینک ینگاه م

  ».هک یستیمجبور ن! نک، خوب نینک بیارکخواد هم یاگه دلت نم
 یکر مانتواش، یستاده بود، دست برد به زیتر ا نیی پله پایکه کطور  ه همانیمرض

  .ردکرون آورد و به طرف خانم معلمش دراز یت را بکپا
نامه را به شما بدم، اما روم ن یخواستم ا یه مکچند روز بود ! د خانمییبفرما«

  ».شد ینم
. ت بودکامالً ساکپله  راه. ه گرفتیت را از مرضکرد و پاکخانم الهام دستش را دراز 

الس که از ک ی معلمی صدایگاه فقط گه. ردک ی در آن رفت و آمد نمیآموز چ دانشیه
  .دیرس یآمد، به گوش م یرون میب

  »ه؟یه مرضین چیا«
د راحت ید بتونیه معلم هستکد شما یشا. وش دادم شما گیها من به حرف«
هامون رو  ها حرف ین راحتیم به ایتون یه نمکد، اما ما ی خودتون رو به ما بگیها حرف

  »!میبگ
نار خودش آورد و در ک.  پله باالتر بردیکه را گرفت و او را ی مرضیخانم الهام، بازو

سه یه مقای را با قد مرضش خود قدیا رد، لحظهک یر مکه فی مرضیها ه به حرفک یحال
 یه دختر باهوشیمرض.  دخترانهیا  الغرتر و با جثهیمکهم قد خودش بود؛ البته . ردک

ه خانم کآموز باهوش  ن دانشیحاال ا. رده بودکف یشه از او تعریه خانم الهام همکبود 
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 دست ه درک یتکاما پا. ردک ی نمیبرد، با او همراه یش لذت میبای زیمعلم از انشاها
ه ی مرضی مهروموم شدهت را قلب کن پایاو ا. رده بودکدوار یخانم الهام بود، او را ام

ه خانم ک یهمان راز. شد ید از آن آگاه میده و بایه حاال به دستش رسکدانست  یم
  .خبر بود یالهام از آن ب

سته و ها باال رفتند؛ آه ه را گرفت و از پاگردِ پلهیگر دست مرضی بار دیکخانم الهام 
  :دی پرسی شوخیمکبا 

  »ارتِ دعوت باشه؟که که؟ نیه مرضین چی ایتو«
نم و بگم، یروتون بش تونستم روبه یبراتون نوشتم؛ چون نم. حرفهامونه. نه خانم«

  »گه؟ین من برم دید یاجازه م. براتون نوشتم
  ».ازت ممنونم. یهاتو نوشت ه حرفک یردک یار خوبک یلیضمناً خ... بله«

 دل او، به طرف ی و خانم الهام هم خوشحال از دعوت شدن به مهمانه رفتیمرض
  .الس راه افتادک

 از یک هر ی الس زنبق درس داشت، اما به چهرهکخانم الهام در آن ساعت با 
توانست به  یه اگر خانم الهام مک یا هیمرض. دید یه را میرد، مرضک یآموزان نگاه م دانش

 یه، نعمتی مرضیوایبا و شیقلم ز. ش بودیبزرگ برا یتیند، موفقکها واردش  جمع بچه
  .نارش داشته باشدک آرزو داشت در یه هر معلمکبود 

د، قبل از هر ی به خانه رسیها، خانم الهام وقت السکعصر آن روز، بعد از تمام شدن 
 نشست ی مبل راحتیخت و روی خودش ریوان آب برای لیکنه رفت و ا به آشپزخیارک

 از آب یا ه جرعهک یرد و در حالکت را با عجله باز کپا.  را بخواندهی مرضی تا نامه
هر . ها را از نظر گذراند نوشته. دیشکرون یت بکاغذ را از داخل پاک چهار برگ  د،ینوش یم

 ین برگ به اسم و امضایدر آخر. ردکه بخواند، نگاه ک آنیچهار برگ را با عجله و ب
ه او کن جمله یرد و اک ی مییه خودنمایمرض یبایطبق معمول، خط ز. ه برخوردیمرض
 ی ادامه»  جهانی سندهین نویباتریبه نام ز«: نوشت یش می انشاهایشه در ابتدایهم

  :ردکش خانم الهام را نگران یها ن جملهی از اولیه، حتی مرضی نوشته
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نم، مرا ک ی شروع به صحبت میا چ مقدمهیه بدون هکنیسالم خانم الهام ـ از ا
 یار گروهکار در رفتن، نخواستم در کر یا زی و ی تنبلید از روینکال نیخ. دیببخش
ورزم،  یه دوست ندارم و به آن عشق نمک را یارکام  ردهکعادت من ! هرگز. نمکت کشر

  .روم یر بار آن نمیدانم و ز ی جور زور میکن را یا. انجام ندهم
چ، نه به یمن چه؟ ه ی است، اما برای اداری فهی وظیکار کن ی شما ایاگرچه برا

  .ام یاش راض قی دارم و نه به تحقیاجیاش احت نمره
 شما گوش دادم؛ اما یها ه بود، به حرفک یوتکالس و سکمن آن روز در آن 

وت کنند سک یال میه خکها   معلمی البته شما مثل همه. ردمکتان را قبول نیها حرف
  .دیزد یتان را میاوت من، حرفهک در س.ت آنهاستی رضای آموزان نشانه دانش

ام  فهیآموز به وظ  دانشیکه فقط به عنوان کردم ک ین مدت خودم را راضیمن در ا
ار کر یخواهم از ز ید مینکال نیها خ  بچهی هیه شما با بقکل ین دلیفقط به ا. نمکعمل 
  .ل بدهمیامد آنها را تحویاما دلم ن. دربروم

د ی داری بزرگ و مهمی زهید، انگینکق ی تحقیورکد فی شهی ه دربارهکنی ایشما برا
 اعدام شوهرتان را یه ماجراکنی ای خودتان برای شما به گفته. ه همان شوهرتان استک
 را دنبال یورکد فی شهید، زندگینکدا یتان پ  سؤاالتی براید و جوابیق بفهمیدق
 و یکد به نقاط تاریخواه ید، می را بشناسیورکد فید شهیخواست یشما نم. دیا ردهک

ا یاما من . دیا ردهکق ین، ما را وادار به تحقیبه خاطر هم. دی ببریمبهم مرگ همسرتان پ
دام کم؟ ی را بشناسیورکد فید شهیم؟ چرا بای باشیزید دنبال چه چیگر بای دیها بچه

  م؟ینکم روشن یخواه ی را میکنقاط تار
گر شود؟ ا یل من حل مکدام مشک، یورکد فیدانم با شناخت شه یمن هنوز نم

  .میرس یها هم به آن نمره م ه با خواندن درسکخ است، ی تاری نمره
سم؛ ی نویتان م یقاتم را برای از تحقییها نم بخشکال شما را راحت یه خکنی ایبرا

 یار گروهکخواهد در آن  ید؛ چون دلم نمینا ندهیقات را به تین تحقیالبته شما ا
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ار کت در ک شری برایلیهنوز دل. نمک یهر زمان الزم باشد، خودم اعالم م. نمکت کشر
  . چند نمره، دست به دامن شهدا بشومینم برایب ی هم نمیازی ندارم و نیگروه
 1359ور ماه سال یستم شهری در روز بیورکد جواد فیشه! زمید خانم معلم عزینیبب

 آن ی  شمارهیمن حت. ر دفاع انتخاب شدی به عنوان وزیی رجای محمدعلیاز طرف آقا
در . 991 و با شماره یریوز  از طرف نخستیا دانم؛ نامه ی را هم میی رجای آقای نامه
، نوشته شده یند ابالغ اداریگو یها م ن جور نامهیگفت ا یه پدرم مک یی رجای آقای نامه
  :بود

  
  یورک سرهنگ جواد فی آقایبرادر گرام
ها و   تالشد است همهیام. دیشو یر دفاع منصوب میوزن ابالغ، به سمت یبه موجب ا

ه و تحقق هر چه ع خداوند متعال و مصلحت جامی خود را در جهت رضایها وششک
شتر شما را از خداوند یق هر چه بیتوف. دیار بندکزمان به ی عزیشتر انقالب اسالمیب

  .خواهانم
  

، از ی محرمانه و اداری  نامهیک در 1356ه در سال کدانم  ی میمن حت! خانم الهام
 1350 یها  را در سالیورکد فیه شهکدانم  ی میو حت. ف شده استی تعریورکد فیشه
:  محرمانه نوشته شده بودی ه در آن نامهکدانم  یمن م. رده بودندکوت یکداً بای شد57تا 
ارها تا کردن ک تمام ی برای اداریه تمام روزهاک یار؛ به طورک است خودیافسر«

ت، ی و فعالیه با تمام دلسوزک است یافسر. رده استکار کز ی ن21 ی ال19ساعت 
ار کب ین ترتینم اگر به همک ی مینیب شی امور را به نحو احسن انجام داده و پی هیلک

دار   را عهدهیا ستادی ی باالتر فرماندهیها تواند شغل ینده میخود را ادامه دهد در آ
  ».شود یاو در سطح خودش، جزو افسران ممتاز محسوب م. گردد

نها یخورد؟ من هنوز ا ینها به چه درد من میا ندانستن ایانستن د! خوب خانم الهام
 یه عموکدرست است . اورمینها سر در بیند من از اک ی هم تالش نمیسک. دانم یرا نم
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من  یعالقگ ی بیها  از علتیکیه کدرست است . استمن مثل همسر شما اعدام شده 
مند   عالقهیسک یبه زندگه اگر قرار باشد من کد ینکن موضوع است، اما قبول یهم

. دی همسرتان عالقه داریه شما به زندگکطور  همان.  خودم استیشوم، آن شخص عمو
اما مطمئن . تر از دهانم بزنم  گندهیها ه حرفکد یا وقت به من نگفته چیالبته شما ه

  .د گفتین نامه، خواهیهستم با خواندن ا
 را یورکر شدن فیق وزیخ دقیتاره ما ک ندارد یتیچ اهمیبه نظر من ه! خانم الهام

 یها برا خین تاری ا.میق شهادت او را بدانیخ دقی ندارد تاریتیچ اهمیا هی. میبدان
چرا ه بدانم کن مهم است یآموز ا  من به عنوان دانشیبرا. ها مهم است سینو خیتار
 یچ جوابیه هک یرد؟ در حالک را انتخاب ی، خلبانکی پزشی  رشتهی به جایورکد فیشه
 در یورکد فیه بدانم شهکته مهم است کن نی من ایا برای. ن سؤال وجود نداردی ایبرا
  رد؟ک یا چگونه زندگیکآمر

 آنها را ی اگر الزم شد، همه. ام ردهک او را جمع یها ی از سخنرانیادی زیها من بخش
نم د بدایز بای بدانم؛ و قبل از همه چیگری دیزهایاما اول الزم است چ. دهم یبه شما م
  . بدانمییزهای چیورکد فی شهی زندگی ه دربارهک دارد یتیچه اهم

اگر هم ناراحت .  با خبر نشودیسکن نامه ینم از اک یخواهش م! زیخانم معلم عز
 ی ردم، نمرهکت نکالس شرک یار گروهکا در ی بد حرف زدم یلیه خکنید از ایشد
  .شوم یمن ناراحت نم. دیخم را ندهیتار

 را به ما یورکد فیه شهکد یردکد و تالش یدیشکحمت اد زی زیلید خیشا
 خلق یحزب جمهور «ی ماجرای  دربارهیحت. ام را انجام دادم فهیمن هم وظ. دیبشناسان
اما چون در آن . ه اصالً به من مربوط نبودک یارک یعنی. ردمکق یهم تحق» مسلمان

من . مند شدم هقر و اعدام شدند، به آن عالیدستگز ی در شهر تبریا ماجرا هم عده
 خلق یز و حزب جمهوری شهر تبریه ماجراکدم، او گفت یموضوع را از پدرم پرس

م ی و نیک روز حدود ساعت یک، 1358ه در سال کمسلمان از آنجا شروع شد 
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: ردکه اعالم کده شد ی شنییز قطع شد و صدای تبریونیزی تلوی بعدازظهر، ناگهان برنامه
  ». استی آزادیماین صدا و سیا«

ه ک به شهر مراغه رفته بودم یتی مأموریه در آن روزها من براکگفت  یپدرم م
 خلق مسلمان در یه حزب جمهورکدم یز شنیگفت از مردم تبر یم. ز استی تبریکنزد
! جانیمردم آذربا«: هکردند کون اعالم یزی در تلویعنی. رده استکز اعالم استقالل یتبر
جان آزاد یآذربا! جانیور آذربایمردم غ. دیشنو ی می آزادیمای ما را از صدا و سیصدا
  »...شد

ردند و کز را اشغال یون تبریزیو و تلویآن روزها راده مخالفان انقالب در کپدرم گفت 
اما فعالً . دهم ینا میاگر الزم شد به ت. ام ردهکادداشت یه کگر هم زد ی دیها البته حرف

  .نه
ارم را انجام ک. ستمی نیآموز تنبل من دانشه که به شما ثابت شود کنها را گفتم یا
 یاوکنجک نوع یکفقط .  ندارمیار گروهکت در ک شری برایا زهیام اما هنوز انگ داده

  .نمکارها را بکن یه اکرد کوادارم 
از . دیم حرف بزنیگر برای دید تا در اتاقینکها جدا ن نم مرا از جمع بچهک یخواهش م
  .زنم ی حرف من طوریه اکخواهم  یشما معذرت م

  هیخداحافظ ـ مرض
  

ه تا آن کرد کاحساس . ه را خواندی مرضیها ن جملهیگر آخری بار دیکخانم الهام 
ه تا حاال کتر و بزرگتر از آن شناخت   باهوش یلیه را خیمرض. روز اصالً اورا نشناخته بود

 یها رفها بخواهد ح  از بچهیکه اگر هر کرد کر ک با خودش فیا لحظه. رده بودکر کف
   نخواهد افتاد؟ین اتفاقیا چنی او بزند، آیدلش را برا

ه ک در دل شاگردانش هست ییها ه چه حرفکنیر برد؛ به اکه او را به فی مرضی نامه
  .ندینند به او بگوک یا فرصت نمینند، ک یا جرأت نمی
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ها باخبر   دل بچهیها توانست ازحرف یه مکد ی دی را روش خوبینگار روش نامه
م ی تصملین دلیبه هم. شدند یتر م یکن روش را به او نزدی از آنها با ایلید خیشا. شود

  .سدیه بنوی به مرضیا گرفت نامه
  

  ه جانمیسالم دخترم ـ سالم مرض
 یگری دی هینم مرضک یاحساس م.  تا با تو آشناتر شومیردک را فراهم یفرصت خوب

  .ردم وجود داشته باشدک یمان نمات، اصالً گ ه تا قبل از خواندن نامهکام  را شناخته
ته کن نیتر  وجود دارد؛ اما جالبی قابل توجهیها تهک جالب و نیها ات حرف در نامه

خواهم از  یم. ه الزم است گفته شودکاست  ییها  من، شجاعت تو در گفتن حرفیبرا
  .نمک اشاره یورکد فیان تو و شهی مک فصل مشتریکنم و به کن فرصت استفاده یا

 یش را بزند و اگر موضوعی ها ه حرفکنی داشت، در ایمثل تو شجاعت فراواناو هم 
 یورکد فی، شه1358ز و سال ی تبریدر همان ماجرا. ندکرا باور ندارد به آن اعتنا ن

هر چند . ی داریه پدر خوبکدا بود یات پ از نامه. ز بودی تبریارکگاه دوم شی پا فرمانده
ه کشود  یمعلوم م.  تو مغرضانه جواب نداده استیاه برادرش اعدام شده، اما به پرسش

 و ی را بدانین پدرید قدر چنیبا.  داردیشتریت بی اهمیزی او از هر چیقت برایحق
  .ین باشیه چنک یقدر باهوش هست البته تو آن
  !هیزم مرضیدختر عز

ز، سران و رهبران حزب ی تبریه در ماجراکگفت  یم حتماً یدیپرس یاگر از پدرت م
اما او چون . ندک یارکه با آنها همک خواستند یورکد فی خلق مسلمان، از شهیرجمهو

. ردک نیارکن یص داده بود، چنیشور تشخک ضد اسالم و مخالف انقالب و یآنها را افراد
 یزین چی، خطر مرگ، اولیطین شرایه در چنک یدان یم. ردک نیارکن یه چنک یدان یم

د به یآنها تهد ن بار از طرف ی هم چندیورکد فیشه. ندک ید میه انسان را تهدکاست 
 آنها باز یگاه را به روی پای خانه ه اسلحهک خواسته بودند یورکچون آنها از ف. قتل شد

ه کآنها . ستی چیورکد فیه جواب شهکالبته معلوم بود . ند و به آنها اسلحه بدهدک
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و را گروگان ا توطئه کینند، در ک یارک را وادار به همیورکد فیتوانند شه یدند نمید
چ ید، هیه دک ییها نجهکرغم ش یاما عل. ش خودشان نگه داشتندیگرفتند و دو روز پ

 بود، کیبا یه خلبان شجاع و بکگر از دوستانش، ی دیکیه توسط کرد، تا آنک نیارکهم
د یجز شه نبود یسک ن دوست خلبان، یا.  رها شدیرد و از مرگ حتمکدا ینجات پ 

ات ک او هم به نی زندگی  دربارهیتوان یتو م. دیدها به شهادت رسه بعک یاردستان
  .ی برسیجالب

  !ه جانیمرض
 بودن یرد، مستند و واقعکد به آن توجه یخ بایه در درس تارک ی از مسائلیکی

 و مستند است، ی واقعیدادیه چه روکنی مطمئن شدن از ایها  از راهیکی. داد استیرو
ه از شاهدان کنیا ای ،اند دشان شاهد آن ماجرا بوده خوهک است یسانک تیروا یبررس

 جنگ ی نده و صدها سال بعد به واقعهیه در آک یسانک. اند دهیماجرا، آن اتفاق را شن
م ینس را داران شیاما من و تو ا. نندک یا مکها ات پردازند، فقط به نوشته یران میعراق با ا

 دختر باهوش یک. میها را بشنو تیقعها و وا حرف ه خودمان از زبان شاهدان ماجرا، ک
  .دهد ین شانس را از دست نمیچ وقت ایمثل تو، ه

 درس یک ی  به نمرهیتی اهمیگریآموز باهوش د ا هر دانشیه تو کمن قبول دارم 
سب ک یاند، فقط برا خ را ساختهیه تارک ی بزرگیها خ و انسانیاما شناخت تار. دینده

 مسائل مربوط به اعدام شوهرم ی زهیتو فقط به انگ ی ه به گفتهک من یحت. ستینمره ن
ه به کفه دارم یاتفاقاً من وظ. ام ردهک نیا هودهیار بکنم، ک ین موضوعات را دنبال میا

 ی ماجرای ار را تو هم دربارهکن ی دارد؟ اگر همیالکمگر اش.  ببرمیقت آن ماجرا پیحق
دن به یخ به جز رسیواندن تاراصالً، مگر خ. یا ردهک یار درستک، باز هم ینکت بیعمو
  قت در جهان وجود دارد؟یشف حقکتر از   مهمیارکچه . قت استیحق

ه راه کنم ک یدعا م. نمک ی شاگردانم دعا می هی تو و بقیشه برایبه هر حال، من هم
 از یحت. ام  تو هم ناراحت نشدهیها ضمناً از حرف. دینکدا یقت را پیدن به حقیرس
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خ هم ی تاری  نمرهی حرف زدن درباره.  دارم خوشحال هستمیآموز ن دانشیه چنکنیا
  .می بگویزیاش چ خواهم درباره یه اصالً نمکارزش است  یقدر ب آن

 اتفاق افتاد، یورکد فی شهیی هوایروی نیه در زمان فرماندهک یگری مهم دیماجرا
ت یموقع به ی بزرگی ن اتفاق هم لطمهیا. ران بودی ای اسالمیس جمهورین رئیفرار اول

 در آن مورد یورکد فیه شهکقت بعدها روشن شد یاما حق.  زدیورکد فیشه
نند و گزارش ک یق مین باره تحقینا و گروهش در ایاحتماالً ت. رده بودک نیانگار سهل

  .دهند یم
د تا یای روز به مدرسه بیک ییوای شیه قرار است آقاکم یادم نرفته بگوی تا یراست

  !نکت کر دلت خواست حتماً در جلسه شراگ. دینکشما با او صحبت 
  خداحافظ ـ الهام
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  بیت عجیشخص
  

  :نابه مادرش گفتی زنگ خانه به صدا درآمد، تی صدایوقت
  ».نمک یخودم در رو باز م! ه است مامانیمرض«

رنگ گذاشته بود،   سبزی   پوشهیک یه توکس کاغذ و چند عک دسته یکه با یمرض
  . وارد خانه شد

  »!نایسالم ت«
  »؟!چه عجب... یچطور... سالم«
 کمک یارکچ ی هی گروه هستم اما تویه توکدم یشک یراستش از خودم خجالت م«

 تو ازش صحبت هک  روی رنگیا تاب قهوهکال، اون یش ژیروز عصر رفتم پید. نمک ینم
رده، ک ازش گرفتم و بردم دادم بابام برام ترجمه یپکچند تا . دمی دیردک یم
  »...!هاشنایا

ار سبز نوشته شده کبا خود هک را ییاغذهاکس و کرد و چند عکه پوشه را باز یمرض
ش را به هم یها  دستیها خورد، از خوشحال سکنا به عی چشم تیوقت. رون آوردیبود ب

  :د و گفتیوبک
  »...ماهِ ماه... هیعال«

  : زد و گفتیمرنگکه لبخند یمرض
  ».رو آوردمنا یه من اک یاما به خانم الهام نگ«
  »جا آوردم؟کنا رو از ی، پس بگم ایواسه چ! نگم؟«
  ».ها آورده گه از بچهی دیکیبگو «
  »!دمیمون خر وچهک سر یه از بقالکگم  یم... نه«

  :رد و گفتک یا ه خندهیمرض
نا رو آوردم یمن ا.  نزن تا بعدیفعالً حرف. گم ی میجد! رهیات نگ یتو رو خدا شوخ«

  ».نیقط همف. رده باشمک یارکه ک
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  :دینا پرسیت
. هی عالیلیه خکهاش  سک برامون؟ عی آوردینم چی هست؟ بذار ببینا چیحاال ا«

عجب . ایک آمریهاش، استاداش تو یا ، همدورهیورک فیها یا، جوونیک آمری تویها سکع
  ».ن از طرف ماکر بک از بابات هم تشیراست. نهکدستت درد ن! یر آوردی گییزهایچ

اغذها و کاق یه با اشتکرد ک ینا نگاه می تیها ات دستک حره با دقت بهیمرض
دام چند که در هر ک یدیاه و سفی سیها سکع. دیچ ینار هم مکها را مرتب در  سکع

 از یکینا یت. شدند یده می دی خلبانی، با لباس آموزشیورکجوان همسن و سال ف
  :رد و گفتک از آنها اشاره یکیها را برداشت و به  سکع

  »نه؟... یورکنه فیا«
... نهک ی می بازهاله دوستش دارکستاده و با یه سمت راست اکه ی اونیورکنه، ف«
 و یپرت تاب نوشته، حواسکن ی ایه توک جالبش ی از ماجراهایکینا، ی تیراست

  »! نوشتهینجا چین ایبب. هیورک فیارک فراموش
وتاه ک ی ند جملهچ. ه به طرفش گرفته بودیه مرضکرد ک نگاه یاغذک ی نا به برگهیت

 از خلبانان یک هر یآنها برا.  او نوشته بودندی ها درباره ییایکه آمرک یا بود، چند جمله
 ین چند جمله، چگونگیا. نوشتند یآمدند، چند جمله م ی مختلف میشورهاکه از ک

  .ها ییایکت آن فرد بود از نظر آمریشخص
 یورکس فکنار عکه کا ن چند جمله ریه گرفت و اینا، برگه را از دست مرضیت

  :نوشته شده بود، خواند
  یورکجواد ف«

  رانیتهران، ا
  ».رانی ایی هوایروی نیآموزشگاه خلبان

ه کاش آنقدر خوب نبود  یسیاما زبان انگل.  مطالب را هم بخواندی هیرد بقک ینا سعیت
  .ها را خواند ن علت ترجمهیبه هم. بتواند
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ت یترسند؛ چون شخص ی به شدت ماز او) منظورشان جواد است(دوستان جو «
. زار استیر بین و مقررات دست و پاگیاز قوان. گنجد ی نمیچ قالبیه در هک دارد یبیعج
 و ابالغ ی اداریها ها و بخشنامه نامه نییه آکنی او هم معروف هستند به ایها یالسکهم

  ».نندک یشده را پنهان م
 یها نار آن نوشتهکه در ک یورکس فک به عیرد و نگاهکه ی به مرضینا نگاهیت
 یورکدر ته نگاه ف. ره شده بودی نامعلوم خیا  و شاداب به گوشهی جدیلی، خیسیانگل
 یه به فارسک مطلب را ی نا ادامهیت. ندک ید مییها را تا ن نوشتهیه اکد یشد فهم یم

  :ترجمه شده بود، خواند
د آنها یوگ یاو م.  خودش استی ان همدورهیه رهبر دانشجوک است یاو مدع«
غ در یدر یگان و بیخواهند و او هم را ی و مشورت مییش از او راهنمایها یالسکهم
  .گذارد یارشان میاخت

 ی قهیف، جلکیل یاش از قب یل شخصیردن وساکن هنر جواد، گم یالبته مهمتر
 را یگری دیمای خودش هواپیمای هواپی بار به جایکاو . است... ها و  شکپرواز، دست

! رده بود برداردکاش را فراموش  یمنیاله اکه چتر نجات و ک یدر حال. واز داد پریاشتباه
  ».ار، بعدها موجب معروف شدن او شد و زبانزد همه بودکن یا

ها را  ن حرفی ای  او هم همهیها چشم. ردک نگاه یورکس فکگر به عی بار دیکنا یت
 در خواب است و ناگهان یان خلبانیشگاه دانشجویه در آساک جوان یپسر. ردک ید مییأت

پرد و دوان  یآن وقت او از جا م. رده و خواب مانده استکر یه چرا دکشند ک یسوت م
اله کبعد، بدون چتر نجات و .  پرواز استی ه آمادهکرود  ی مییمایدوان به سمت هواپ

گر ی دیقیآورد و دقا یت درمکلند به حر کگاه لی باند فرودگاه پایما را روی، هواپیمنیا
 به سر دارد و نه چتر نجاتش را یمنیاله اکه نه کشود  یدر آسمان شهر سلما، متوجه م

  .آورده است
  »؟!سک عی تویغرق شد... نای تییجاک«

  .آورد یه او را به خود مکه است ی مرضیها حرف
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ه کنارو یا. ی آوردیز جالبی چیلیخ! نهکدستت درد ن. ردمک یر مکداشتم ف... آره«
 یکی ی  بار دوچرخهیکاش هم  یزده سالگی سیتو. ندک یف مکیلهام، اببرم واسه خانم 

 یه و افتاده توی همسای  خونهیترمز و با سرعت رفته تو یاز دوستاش رو گرفته و ب
ران شده ی ایی هوایروی ن  بعدها فرماندهین آدمیه همچیشه  ینا تو باورت میت!... حوض

  »ر دفاع شده؟ی هم وزیو بعد از مدت
ها براش  ییایکه آمرک یا  او نوشتهی هست تویه قسمتیبه نظر من !  نه؟آره، چرا«

  : مهمهیلینوشتن، خ
وگو  در حال گفت) گاهیمأموران پا (ییس هوایه با پلک یدید یشه میاو را هم

  .گاه استی پاییرا اجیها استی سی درباره
 ه منظورکم ید از خانم الهام بپرسیشم، با ین موضوع نمیمن درست متوجه ا

  ». بودهین نوشته چیها از ا ییایکآمر
 یواریع به ساعت دی سریفش را برداشت، نگاهکیرد و که دستش را دراز یمرض

  .انداخت و از جا بلند شد
اغذها رو برات کن یه من اکتو رو خدا به خانم نگو . خوام برم یمن م! نا جونیت«
  ».آوردم
  .ه رفتیرد و مرضک و تعجب قبول ینا با ناراحتیت



    44   سقوط در سکوت                                                                                                          
 

  ریلبانِ وزخ
  
م و یگ یشون خوشامد میه به اکنی هستن، ضمن اییوای شین آقا، همون آقایا«
ه کم ینک ی میردن، ازشون عذرخواهکت ک ما شری  جلسهیه توکم ینک یر مکتش

  ».میریگ یشون رو م وقت
شان را به جلسه آورده   گروهیگر از اعضای دیکیدام که هر کالس ک یها سرگروه

 یتوانست جد یه لبخندش هم نمکدند ید ی را میو و الغر اندامدریبودند، مرد سف
 هنوز شاداب و ی را از سر گذرانده ولی سن و سالییوای شیآقا. ندکبودنش را پنهان 
رد، چشم ک ی می را معرفییوای شیه آقاکنیخانم الهام، ضمن ا. داد یپرنشاط نشان م

 یار دستیاخت ی، بید، از خوشحالیا د او ریند، وقتکدا یه را پیها مرض ن بچهیگرداند تا ب
  .ان دادکش تیبرا

  : بچگانه بودیلیه به نظر خانم الهام خکد ید پرسین سؤال را فرشیاول
  »ه؟ی جالبیا جایک، آمرییوای شیآقا«
ط یم، محیا رفتیکها به آمر ه در آن سالک ما یمخصوصاً برا.  هم جالبهیلیبله، خ«

  ».ب استیه جالب باشد، عجکشتر از آنیا بیکش آمرراست.  بودیبیامالً ناشناخته و عجک
  :نا گفتیت
 هست یورک فیس آقاکه عک یتابکس شما را در هم در آن کما ع! ییوای شیآقا«

ه با ک یسک یعنی؛ ی واقعک جویک: س شما نوشته شده استکح عیدر توض. میا دهید
 ی توییها یمها و سرگر ی چه شوخیورک فیشما و آقا. خنداند یگران را میارهاش دک

  »د؟یا داشتیکآمر
شما . میگو ی شما میات جواد را برایفهرست، خصوصد، من اول به صورت ینیبب«
... میش برویتر پ  منظمین طورینم اک یر مکف. دید بپرسیدام سؤال داشتک هر ی درباره

در . گران گذاشتن بودیاهل بگو و بخند و سر به سر د. ماجراجو بود. جواد سمج بود
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 یردرسی غیها تابکالس، کرون از یداد؛ اما ب یها گوش م ق به درسی دقیلیا خه السک
  »...خواند یم

  :د وسط حرف او رفت و گفتیفرش
  » سمج بود؟ییارهاک چه ی بود؟ تویسمج بودنش چطور«
خواست و  ی را میارک هم هر یورکف. شود ی سمج میارک هر یآدم سمج، تو«
  ».ا نهیشود  یه موفق مکد یترس ینم. داد یگرفت، انجام م یم میتصم
  :دینا دوباره پرسیت
  » دوست داشت بخوابه؟یلیه اون خکراسته «
ش ی برایار واجبکا یشد  یتا مجبور نم. میاتاق بود من و جواد هم. ادی زیلیبله؛ خ«

  ».شد یدار نمیآمد، از خواب ب یش نمیپ
ها  ؤال و جوابن سی به ایا ت در گوشهکه ساکرد ک به خانم الهام یه نگاهیمرض
  :آهسته انگشتش را باال برد و گفت. داد یگوش م

  »م؟یه سؤال بپرسیخانم اجازه، ما هم «
  : به طرف او برگشتند و خانم الهام گفتییوای شیخانم الهام و آقا

  »!بله، حتماً«
ه سؤال کاق از او خواست یل با اشتین دلین لحظه بود و به همیخانم الهام منتظر ا

  .ندک
  :دیرسه پیمرض

  »د؟یگاه نوژه دخالت داشتی پایودتاکشف ک یشما هم تو«
 یکی مهم بود؛ یلیه خک دو تا ماجرا دخالت داشت یجواد تو. نه، اما جواد بود«
 با یلیه خکز ی خلق مسلمان در شهر تبری حزب جمهوری  مربوط به غائلهیماجرا

  ».ودتاک ی هم ماجرایگریرد و جلو اتفاقات بد را گرفت؛ دکار ک یهوشمند
  :دین بار پرسید ایفرش

  »د؟ی دوست بودیورک فید هم با آقایه خلبان بشکنیشما قبل از ا! ییوای شیآقا«



    46   سقوط در سکوت                                                                                                          
 

  » .رینخ«
  »د؟یدون ی میزی به سن و سال ما بود، چیورکه فک یا از دوره«
ن جا الزم است یمن هم. میردک آن با هم صحبت نی چ وقت هم دربارهیه. رینخ«

م یا بودیکه در آمرک ی مهم است؛ ما وقتیلی امثال شما خیبراه کم ی را بگویا تهکن
ادداشت ی خودشان یها برا ا شبیکشور آمرک ما از یها یا  از همدورهیلیه خکم یدید یم

ادداشت یه اتفاقات مهم را در آن ک دارند ی خاطراتی ا دفترچهی. سندینو یروزانه م
ل، ین دلیبه هم. میریگ ی نمی جداالن هم. میگرفت ی نمیار را ما جدکن یا. نندک یم

مان و اتفاقات مربوط به آن را فراموش  ی و جوانینوجوان م، یشو یه بزرگتر مکبعدها 
ت یا چه شخصید ینک یدا می پینده چه شغلیه در آکد یدان یشما هم االن نم. مینک یم

 ادداشت روزانه داشتهی خودتان ید براینک ین االن سعیشما از هم. دیشو ی میمهم
ه در اطرافتان ک یعی وقایا حتی صفحه از اتفاقات مهم روز یک ی  به اندازهیروز. دیباش
  ».دیادداشت برداری شما مهم است، یافتد و برا یم

  :دیه پرسکه بود ی گروه مرضیها  از بچهیکیالهه 
گذاشت، او از چه  یگران هم می سر به سر دیورک فیه آقاکد یشما گفت«
  »برد؟ ی لذت مییها یشوخ
ش یمای بال هواپیعنی! زد ی را به هم می جمعیه پروازهاکمثالً جواد عادت داشت «

آن . ردندک ینارش پرواز مکه در کرد ک یج مک ییماهای از هواپیکی به سمت یرا ناگهان
. طور نیه هم همیرد و بقک ینار جواد بود، از ترس برخورد، فرار مکه در ک یخلبان
ن است در امتحانات مردودت کن، ممکارها را نکن یه اکر دادند کن بار به او تذیچند

ه در رستوران ک بود ییش، ماجرایارهاکگر از ی دیا نمونه. داد ینند، اما او گوش نمک
ه حدود ک زونایآرالت ی در اکلو یارکگاه شیم در پای داشتی رستورانیکما . اتفاق افتاد

معموالً افسران و .  بزرگ بودیلیتوانستند در آن غذا بخورند؛ خ یست و پنجاه نفر میدو
ردند و ک یزان میف آوی ردیکشان را در یها الهکشدند،  یه وارد سالن مکداران  درجه
ه بعد از کرد کها را با هم عوض  الهک ی روز جواد جایک. داشتند ی آن را برمی شماره
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 یدنیه دک به راه افتاد یجنجال. ل شده بودندکست نفر آدم دچار مشیناهار حدود دو
ار را کن یتاب اکه در آن ک یطور. رها را به گردن من انداختی تقصی  همه خر هم،آ. بود

  ».ار جواد بودکه ک یدر حال. به اسم من نوشتند
  :دینا پرسیت
 را یورک فی آقای ه درجهکالس گفتند ک روز سر یکخانم الهام ! ییوای شیآقا«

  » بود؟یموضوع چ. قبل از انقالب ندادند
د به ید، بایسی بنویزیا چید ینکق ید تحقیخواه ی جواد می  اگر شما دربارهد،ینیبب«
چ یه هک داشت یمک محینیه جواد اعتقادات دکنیاول ا. دینک توجه یلیته خکچند ن

 یا سروانی یمیک ستوان ی ه درجهک یا جواد البته در دوره. ردک یوقت به آنها تظاهر نم
تا آنجا . ردک ک از مسائل شیلیبه خ. ست شداش س ینی انگار اعتقادات دیداشت، مدت

رد ک یه گمان مک یسانکمدام از . م، فاصله گرفته بودیشناخت یه ما مک یه اصالً با آدمک
رد و ک یزها سؤال مین جور چیامت و ای خدا و قی  داشته باشند، دربارهیاطالعات خوب
  ».شد ی قانع نمیالبته به راحت

  :دیه پرسیمرض
  »رده بود؟ک کا هم ش به وجود خدیعنی«
 طول ین حالت چند ماهیا.  عوض شدیلیاما جواد خ. دانم یق نمین را دقیمن ا«

ه کد ی رسینیقیاو به چنان .  افتادیبی اتفاقات عجود و بعد انگار دوباره در قلب ایشک
  ». بودیردنک باورن م،یردک ی می با او زندگیکه از نزدک ما ی  همهیباورش برا
  :تد ناگهان گفیفرش

  »؟!ر بشهیه قراره وزکد بو برده بود یآقا، شا«
  .ردکد ی به فرشید و نگاه تندیش را بریها  حرفییوای شیآقا
ها زود  د درباره آدمینکد؛ اما عادت نینک ی میه شما شوخکمن متوجه هستم «

 ی باقکه اگر در آن شک بود یا د، دورهی رسکه جواد به شک یزمان. دینکقضاوت 
 از انقالب ید، اصالً خبرین رسیقیه جواد به ک یا در دوره.  به نفع او بودشتریماند، ب یم
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ه او را کن اعتقادات جواد باعث شد یس شد؛ اکاتفاقاً برع.  بود1350حدود سال . نبود
 اما جواد هنوز سرهنگ  م،یم، سرهنگ تمام شدیاش بود ه همدورهکما . نندکوت یکبا

  ».هم منع شده بوداز پرواز . دادند یبه او نم ی جدیارهاکاصالً . دوم هم نشده بود
  :دیتر پرس ین بار جدید ایفرش

  » شده بود؟یاسی جزو مخالفان سیورک فیآقا«
ه ما ک نبود یچون آن دوره آزاد.  بوده باشدینم آن قدر جدک یر نمکدانم، ف ینم«

 ی هیقوت شد و از بیکه جواد باکدانم  ین قدر میهم. میار هم باخبر باشکراحت از اف
، درجه یشتر از سرهنگ دومیاو تا انقالب هم ب. ش عقب افتادیها یا دوستان و همدوره

 یاحتماالً مدت. گرفت ی می باالتری نم درجهک یر نمکشد، ف یاگر انقالب نم. نگرفت
  ».شد یماند و با همان درجه بازنشسته م یم

  :نا گفتیت
ن ین آخریا. مینک یسؤال م یه هکد یما را ببخش. دیا خسته شده! ییوای شیآقا«
ر یاقت وزی لیورک فیبه نظر شما آقا. میق خودمان داری تحقیه ما براک است یفرصت

  »شدن را داشت؟
  » نفر باشد؟یکدر وجود  دی باییها اقتین چه لدر شی وزید برایدان یمگر شما م«
ر گیردند و به همدکوت که هم سیه و بقید و مرضیفرش. ن انداختیینا سرش را پایت
  .ردکرار کر لب تی را زییوای شی آقایها خانم الهام حرف. ردندکنگاه 
  :نا آهسته جواب دادیت
  ».دونم ی نم نه،«
  :د و گفتی خندییوای شیآقا
ه جواد ک یقاً ندانم؛ اما وقتین سؤال را دقین است جواب اکخوب من هم مم«

 یلیرد و خک ی میزیر  مسلط برنامهیلیه خکدم ید ی شد، من میی هوایرویفرمانده ن
ن روز شروع ی در دومیحت. ندکتوانست اداره  یژه را در زمان جنگ میق جلسات ویدق

ه من کما انجام شد ی هواپ140ت ک جهان با شرییات هواین عملی از بزرگتریکیجنگ، 
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به .  ندارمیقیات اطالع دقیات آن عملیالبته من از جزئ.  آن جواد بودیدم طراح اصلیشن
  »ا نه؟یر شدن را دارد یاقت وزی لیفردن ینظر شما چن

  :دین بار وارد بحث شد و پرسیخانم الهام هم ا
شان رفت و آمد و یه ظاهراً با اک یمی دوست قدیکشما به عنوان ! ییوای شیآقا«

  »گرتان چه بود؟ی با دوستان دیورک فیز آقاین تماید، مهمتریداشت یکیارتباط نزد
گرفت، حتماً  ی را میمی تصمیاو وقت.  هدفدن بهی رسیجسارت و سماجت او برا«

رد و با مطالعه ک یر مک فیلیخ. گرفت یم نمیها تصم ین سادگیرد، البته به اک یعمل م
  ».ردک یعمل م

  :دیخانم الهام دوباره پرس
ها قرار است انجام  ه بچهک است یقی تحقین سؤاالت براید ایدان یه مکطور  همان«
وت یک در قبل از انقالب بایارک مک به علت یورک فیقاند آیگو ی افراد میبعض. دهند
ل ین قبیدر پاسخ به ا. ن مسئله شده بودی باعث اید مسائل اعتقادییگو یاما شما م. شد

  »توان گفت؟ یها چه م حرف
 ی  نامهیکه در همان دوران، کدم ی خودمان شنیا  از دوستان همدورهیکیمن از «

 جواد یت خدمتی وضعی ه دربارهکده است ی دیعمران سرهنگ یمحرمانه را با امضا
 یها تیت مطلع، مسئولینها ی خود بی ه در حرفهک است یافسر«:  نوشته بودیورکف

 اضافه یارهاکشه داوطلب یمحوله را بدون چون و چرا، تقبل و استقبال نموده و هم
ر ی چشمگیشرفت ویپ. رساند یسته و مطلوب به ثمر میف را به نحو شایاست و وظا
  ».ندک یرانه عمل مکار مبتیاست و بس

 محرمانه ی البته در آن نامه«: رد و گفتک هم اشاره یا تهک ضمناً به نییوای شیآقا
ر دادن دارد و کاج به تذی اوقات احتی گاهیه از نظر وضع ظاهرکنوشته شده بود 

  ». الزم استی مسائل ظاهریادآوری
خانم الهام . دیسیته را ننوکن نیهد، اخوا یه اگر دلتان نمکرد کد کی تأییوای شیآقا

  :رد و گفتکها  رو به بچه
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  »ها؟ ه بچهینظر شما چ«
  »!تو بگو«: رد و گفتکه ی به مرضینا نگاهیت

  :رد و جواب دادک یرکه فیمرض
اتفاقاً ما . مید داشته باشی را بایورک فیها موافق باشند، ما نقاط ضعف آقا اگه بچه«
ه او معصوم نبوده و مثل کم یفهم یچون م. می داریاو احساس بهترنسبت به حاال 
  ».ندکشرفت بیها نقاط ضعف هم داشته و توانسته پ  آدمی همه

  : زود گفتیلیه سر شوق آمده بود، خیه از جواب مرضکخانم الهام 
  ».خوبه؛ من هم موافقم«
  :ح دادیدوباره توض ییوای شیآقا
باست و در استفاده از کیلعاده شا ه جواد، فوقکد شده بود یالبته در آن نامه ق«
امل ک یبردار ت، بهرهیری مدیها ار بردن روشکها با به  میو تصمانات کل و امیوسا
نند، به کر انتخاب یخواستند او را به عنوان وز یه مک یسانکنم ک یر مکمن ف. ندک یم
  ».ن جور سوابق هم توجه داشتندیا

 به یدام گاهکه حاال هر کرد کها نگاه  ش را ادامه نداد؛ به بچهیها  حرفییوای شیآقا
ه کد یرس یبه نظر م. ردندک یگر نگاه میدیک هم به ی به خانم الهام و گاهیاو و گاه

  :دیها را از نظر گذراند و بعد پرس  بچهک تکخانم الهام ت. ها تمام شده است سؤال
  »م؟ینک ی خداحافظ د،ی نداریسؤالگر ید«

  :ه جواب دادیمرض
  »ا نه؟ی به جواب دادن دارند یا  عالقهییوای شیدانم آقا یه نمکارم  سؤال دیکمن «
  :ه برگشت و گفتی مشتاقانه به سمت مرضییوای شیآقا
ه حاال او را ک بود یی من دوست گرانبهایجواد برا. ام نجا آمدهین به ای همیمن برا«
. نمک یعرفا می مردم دنی ن دوستم را به همهیه اکدانم  ی خودم می فهیمن وظ. ندارم

توانم او را  یه مکاست  یمتی من هم غنین فرصت برایا. دینکد، تعارف نی داریهر سؤال
  ».نمک ی دوست خودم را ـ معرفیعنیـ 
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  :دیه آهسته و شمرده شمرده پرسیمرض
ران ـ به فرانسه یجمهور ا سین رئیاول ـ صدر  یابوالحسن بن فرار ی سؤال من درباره«

 یی هوایروی ضعف فرمانده نی  تهران، نقطهییگاه هواین پایتر از مهما فرار او یآاست؛ 
  »ست؟ین

.  دستپاچه شدیمکرده بود، اما ک خوشحال یلیه اگرچه خانم الهام را خیسؤال مرض
  : گفتیل، تندین دلی ناراحت شود؛ به همییوای شید آقایترس یچون م

  ».گردد ی برنمیورکد فین موضوع به ضعف شهیام ا دهیه من شنکتا آنجا «
  : جواب دادییوای شیاما آقا

شان معصوم یم اییگو یمگر ما م.  برگرددیورکد فیم به ضعف شهینکاصالً فرض «
رد اما ک ی چه اقداماتیورکد فیه شهکدهم  یح مین باره توضیبوده است؟ البته من در ا

  ».شد یارها مک ی باعث خرابیه گاهک بود یالت فراوانکستم مشیچون در س. موفق نشد
  :دیرد و پرسک یه عذرخواهیمرض

  »د؟ین ماجرا بودیا شما خودتان شاهد ایآ! ییوای شیآقا«
  :نه جواب دادی با طمأنییوای شیآقا
 بودند، یفتِ پست فرماندهیه در آن شب، شکاران ما کر، از دوستان و همینخ«
شور و به خصوص ک ی ه آن روزها به علت ضعف فراوان در ادارهکصدر  یبن. ام دهیشن

نار شده بود، دنبال راه ک بریاست جمهوریندگان مجلس از ری نمای لهیجنگ، به وس
شور را در کالبته شما وضع . مه شودکر و محای دستگیه به زودکد یترس یاو م. فرار بود

 یشور از طرفکآن روزها . ستیاس نیاصالً قابل ق. دینکسه نیآن روزها با امروز مقا
دام ساز که هر ک یاسی مخالف سیها گر گروهیرف در جنگ با عراق بود و از طیدرگ

  »...زدند و  یخودشان را م
  :دی رفت و پرسییوای شی آقایها ه وسط حرفیمرض

  » دارد؟یی هوایروی به نی چه ربطیاسی سیها جنگ را قبول دارم؛ اما گروه«
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ا ی یی هوایرویداران ن ا درجهی از افسران یاما بعض. طور است نیبله، در نگاه اول هم«
رده کروها را مختل یها شده بودند و وحدت ن ن گروهی، هوادار ای ارتشیروهای نی هیبق

  ».بودند
رد، وارد صحبت ک یمه احساس غرور ی مرضیها یریگیه از سؤاالت و پکخانم الهام 

  : شد و گفت
ها چه  ه آن گروهکاد دارم یبه .  جوان بودمیلیآن روزها من هم خ! ه جانیمرض«

ها هم آن شعارها را  ی نظامیا حتی از ماها یواقعاً بعض. دادند ی میا بندهی فریشعارها
  »!ه وارد بحث شدمکد ی ببخشییوای شیآقا. میرده بودکباور 

  : جابجا شد و جواب دادی صندلی روییوای شیآقا
 با یورکد فی مثل شهییها اصالً تفاوت آدم. دیردک را اشاره یقی دقی تهکر، نینخ«

ت استفاده ین موقعیصدر هم از ا یبن. خورند یب نمی فریه به سادگک ن استیگران اید
 یمای هواپیکق ی شد و از طر مهرآبادبارکم شیکگاه یپاافه وارد یر قییرد و با تغک

  ».ردکشور فرار ک از 707رسان  سوخت
  :دیه پرسیمرض

  »ن اتفاق افتاده است؟یه اک متوجه شد ی چه زمانیورکد فیشه! ییوای شیآقا«
 بود یشان همان خلبانی ا؛یبهزاد معز بود به نام ی خلبانیکد ینیبب. ان شبهم«

ن خلبان از یصدر هم با هم یبن. رده بودکران به مصر منتقل ی را از امحمدرضا شاهه ک
 متوجه ی وقتیورکد فیگفت شه یه مکدم ی از دوستان شنیکیمن از . ردکشور فرار ک

 یماهایدر حال فرار است، دستور داد هواپرسان به سمت مرز   سوختیمایه هواپکشد 
 با  نند،کوادار به بازگشت آن را ه نتوانستند ک ینند و در صورتک شبی تعقیارکش

رسان هم طبق   سوختیمایاما متأسفانه چون زمان جنگ بود و هواپ.  بزنندکموش
 یزمانل ین دلیبه هم. ردک ی نمکس به او شکچ یبرنامه از فرودگاه برخاسته بود، ه

 یماهایهواپ.  مرز بودیکه نزدکشور است کخارج از  حال فرار به رمتوجه شدند او د
 هم شد؛ اما ی متعددی به او اخطارهایحت. گاه همدان و تهران برخاستندی از پایجنگ
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 یورکد فیه از تهران و همدان به دستور شهک ییماهای هواپی چون فاصله. ر شده بودید
د یشه. دندیرس یه به آن نمکاد بود یقدر ز  آنی فراریمایرده بودند با هواپکپرواز 

د یگفت شه یآن دوست ما م. آمد ی در آن شب تلخ، خودش به پست فرماندهیورکف
ه در کها  یارکاز تمام ش او دستور داد. میده بودیه ما ترسک بود یقدر عصبان  آنیورکف

  .نند و بزنندکب ی را تعقی فراریماید وارد عمل شوند و هواپیمنطقه هستند بخواه
 یماهای اگر الزم شد، هواپ، دستور دادیورکد فی شهیگفت حت یار ما مکآن هم

 را منهدم ی فراریمایرون مرزها هم ادامه دهند و در آنجا هواپیب را تا بی تعق، مایجنگ
ما ی از هواپها شور برگردند، خلبانکه به کد ی نرسیارک شیماهایاگر سوخت هواپ. نندک
  ». و خود را نجات دهندرون بپرندیب

 ییوای شی آقایها رت و دهان باز به حرفیشان با ح  گروهیها د و بچهینا و فرشیت
  :د گفتیفرش. دادند یگوش م

دم یون دیزی تلویلم توی فیک! پرسم یه من دوباره سؤال مکد ی، ببخشییوای شیآقا«
  » بود؟ی اون هم واقعی ماجرا3حمله به اچ ـ به اسم 

خته یه طرح آن حمله رک بود 1359ل اسفند سال یدر اوا.  بودی جالبی بله، واقعه«
 در غرب عراق و یگاهیده بودند آنها را به پای خریدی جدیماهایه هواپکها  یعراق. شد
ن یخواستند ا یها م یعراق. H-3ا همان ی دیالولگاه یبه پا.  مرز اردن بردندیکینزد
گاه خود یباشند تا نتوانند آنها را در پا یرانی ایها ماها دور از دسترس خلبانیهواپ

 ما بتوانند یماهایه هواپک را داد یاتی عملی دستور طراحیورکد فیاما شه. نندکبمباران 
  ».نندکش بمباران یماهایگاه را با هواپیآن پا

  :خان الهام گفت
  ».دیح بدهیات را توضین عملیل سخت بودن ایان دارد دلکاگر ام«
  : جواب دادییوای شیآقا
د تا آنجا یرس یماها نمیه سوخت هواپکنیر بود، و ای مسیدور ات، ین عملی ایسخت«

ماها یه هواپک شد ی طوریورکد فیت شهیات با هدای عملیالبته طراح. بروند و برگردند
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و لومتر بر ساعت، چهار بار رفت و برگشت در آسمان کی به هزار یک نزدیبا سرعت
ات یعمل. روزمندانه انجام دادندیات را پی عمل،رکن تایماهایق هواپیاز طر یریگ سوخت

د ی شهی فرماندهی فراوان در دوره یارکر و فداینظ ی بی، با طراح3حمله به اچ ـ 
 یمای فروند هواپ48ها حدود  یات به گزارش خود عراقین عملیدر ا.  اجرا شدیورکف

 پدافند ی  فرمانده.د منهدم شدیگاه الولیوپتر در پاک ی و هلیارکن و شین سنگکاف بمب
م شب ی و نیکات در حدود ساعت ین عملیا. نار و بعدها هم اعدام شدک عراق برییهوا

 درست در یعنی صبح، 5 آغاز شد و حدود ساعت 1360ن سال یپانزدهم فرورد
د و یان رسیشدند، به پا یدار می نماز صبح از خواب بیران برایه مردم اک یا لحظه
  ».خود برگشتند یها گاهیها به پا خلبان

  : گفتییوای شی آقایها  حرفی خانم الهام هم در ادامه
 و آن یورکد فیه شهک خواندم یی هوایروی نی ژهی از مجالت ویکیمن در «

رفتند و گزارش ) ره(ینیدار امام خمین همان سال به دی فرورد18ها، روز  خلبان
چ یه من هکا گفته بود ان حضرت امام بعدهیک از نزدیکی. شان دادندیات را به ایعمل

  ».ده بودمیقدر خوشحال و سرحال ند نیوقت امام را ا
ن یپس از ا»  قهرمانان خلبانان ـ«ه سرود کح داد یها توض  بچهیخانم الهام برا

ش را یها ه حرفک خواست ییوای شیاو از آقا. ون پخش شدیزیو و تلویات از رادیعمل
  . نمانده استیرفگر حیه دک گفت ییوای شیاما آقا. ادامه دهد

 یریگیق مسائل را پیار دقی دارد و بسیآموزان خوب ه دانشکاو به خانم الهام گفت 
  . نندک یم

 از بزرگترها مهم است بدانند پس از خودشان ی هر نسلیبرا« : گفتییوای شیآقا
ه ک بود یقی، نسل دقیبه نظر او نسل بعد. رندیگ یار را به دست مک یسانکچه 

  ».اش باخبر باشد شتهخواست از گذ یم
 نزد ی حرفیسک. وت برقرار شدک تمام شد، سییوای شی آقایها ه حرفکنیپس از ا

  :دیه خانم الهام پرسکنیتا ا
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  »هاتون تموم شد؟  سؤالی تموم شد؟ همه«
 هم دوباره لبخند زد و ییوای شیآقا.  حرف نزدیسکردند و کها به هم نگاه  بچه
  :گفت
 ی زندگیق روین طور دقی به سن و سال شما اییها ننم نوجوایب یه مکخوشحالم «
مطمئن هستم، واقعاً مطمئن هستم االن جواد از . نندک یق میشون تحق ی قهرمان ملیک

رده، ک درخشان شما جان خودش را فدا ی ندهی مثل شما و آییها  نوجوانیه براکنیا
  ».خوشحال است

 به خانم یها هم همگ و بچهدوباره دست زد . ردکوت ک سیا د دست زد و لحظهیفرش
  .ردند و دست زدندکالهام نگاه 

رد، به اتاق ک و او را بدرقه ی خداحافظییوای شیه با آقاکنیخانم الهام بعد از ا
  .جلسات برگشت

  :دیستاد و پرسیطور سرپا ا  ننشست؛ همانی صندلیاو رو
  »د؟ی بودیراض... ها، چطور بود بچه«
  :نا جواب دادیت
رو  قین تحقید، بهتریا ه شما دادهک ی مطالبی هینم با بقک یر مک ف بود خانم؛یعال«
  ».مینکارائه 

  :خانم الهام گفت
  »ه؟یه نظر تو چیمرض. ارهاتون هستمکنده، دوشنبه منتظر ی آی خب، هفته«

 همه رفتند، او یوقت. ه همچنان نشسته بودیه بروند، اما مرضکها راه افتادند  بچه
  :م رفت و گفتش خانم الهایبلند شد و پ

د به خودم یه باکاغذ مربوط به بخش من هست که چند برگ کنیمثل ا! خانم اجازه«
  ».رمیگ ینا میبم را هم خودم از تل مطای هیضمناً بق. نیبد


