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گوته

نياز ب��ود بخري و راس  24س��اعت هم برگردي.
همانط��ور كه گفتم آن روز نوب��ت من و داوود بود
ت��ا با ׳׳جيپ ويليز׳׳ گردان كه نزديك ظهر حركت
ميكرد ،خود را به پش��ت منطقه برس��انيم و ...كه
ي��ك مرتبه داوود ـ كه يك س��الي ميش��ود او را
نديدهام ـ بيمقدمه رو به من كرد و گفت :׳׳محسن
پا هس��تي با تانكر آب بريم؟اينطوري چند ساعت
بيشتر از  24ساعت ميتونيم تو اهواز باشيم׳׳
ب��ا اينكه احتم��ال خطر و انهدام ماش��ين تانكر
بزرگ ،بيش��تر از انهدام يك جيپ كوچك بود ،اما
دل را به دريا زديم و من به آقا خليل گفتم :׳׳ ما هم
ميتونيم با تانكر شما بياييم؟׳׳
آقا خليل بيمعطلي گفت :׳׳قدمتون رو چش��م،
اما اگه تا خالي ش��دن تانكر كه پنج دقيقه بيش��تر
وق��ت نميب��ره حاضر ميش��ين ،بياي��ن ،چون من
نميتونم معطل بشم...׳׳
بدون گفت و گوي اضافه و با برداش��تن ليست
خريد بچهها و حولهاي كه براي حمام رفتن الزممان
ميشد ،نشستيم كنار دست راننده تانكر ـ كه جزء
نيروه��اي مردم��ي و رزمندگان داوطل��ب اهواز
محس��وب ميش��د ـ و آقا خليل راه افتاد و ...بماند
كه چگونه با آن تانكر ب��زرگ ،مانند يك اتومبيل
س��واري ويراژ داد تا از گلول��ه باران عراقيها جان
سالم به در برديم .اما وقتي از ׳׳ديدرس و تيررس׳׳
دشمن خارج شديم و ترسمان كم و خيالمان راحت
شد ،من بيمعطلي سوالي كه ذهنم را مشغول كرده
ب��ود به زبان آوردم و رو به راننده گفتم :׳׳آقا خليل
يك سوالي بكنم نميگي چقدر فضوله؟׳׳
آقا خليل قبل از اينكه حرفي بزند قهقهه را س��ر
داد و بعد گفت :׳׳ميدونم چي ميخواي بپرسي كه
ِ
׳׳خليل آبجي ليال׳׳ ،درس��ته؟ همين
چرا بهم ميگن
رو ميخواي بپرسي؟׳׳
لبخند زدم و س��ر ت��كان دادم و آقا خليل ادامه
داد :׳׳يه دليل بيشتر نداره ،...چون من كاپيتان تيم
زن ذليلها هستم׳׳!
اين را گفت و دوباره و با تمام وجود قهقهه زد .من
و داوود هم خنديديم و من دوباره پرس��يدم:׳׳يعني
واقعًا شما زن ذليل هستي يا بچهها شوخي ميكنن
و...׳׳ آقا خليل دنده را عوض كرد و گفت :׳׳گفتي يه
سوال .قرار نشد ديگه فضولي كني...׳׳ و زير چشمي
نگاهم كرد و لبخندزد و گفت :׳׳اخم نكن ،يه توضيح
كوتاه ميدم ،اما اگه بازم بپرسي همين جا پياده تون
ميكنم كه امش��ب مهمون ׳׳عمو صدام׳׳ بشين...׳׳
باز خنديد و لحظهاي مكث كرد و گفت :׳׳ليال اس��م
زنمه ،من هم اونقدر عاشقش��م كه مخصوصًا توي
جبهه مس��ئول تانكر آب ش��دم ،چون بايد هر روز
سه ،چهار س��اعت از اهواز بيام اينجا و از اينجا برم
اهواز تا بتونم تانكر رو پر و خالي كنم.
البته موقع عمليات باش��ه ميرم خط مقدم ،اما
وقتي حملهاي در كار نيس��ت ،اين مس��ئوليت رو
عهدهدار ميش��م ،چ��ون اگه يه روز لي�لا رو نبينم

ميمي��رم .بچهه��اي جبه��ه هم كه اي��ن ماجرا رو
ميدون��ن بهم ميگ��ن زن ذليل و اي��ن لقب ׳׳خليل
آبج��ي لي�لا ׳׳ رو هم بهم دادن! ح��اال كه از فضولي
نمردي ،سوال سوم رو نپرس!׳׳
آقا خليل اين را گفت و دوباره خنديد .او يكي از
باروحيهترين رزمندگان و با روحيهترين انسانهايي
بود كه درهمه عمرم ديدم.
چن��د س��اعت بعد وقتي ب��ه اهواز رس��يديم و
خواس��تيم از او خداحافظي كنيم ،آق��ا خليل مانند
همه مردم مهمان نواز اهواز گفت:
ـ ب��ه قيافهتون كه نميخوره جلس��هاي چيزي
داش��ته باشين .׳׳ اين رو با همان قهقهه گفت و ادامه
داد :׳׳معلومه كه اومدين واس��ه خريد و ميخواين
حمام ه��م برين و ش��ب هم توي ي��ه مهمونخونه
بخوابين و فردا هم برگردين به منطقه ،درسته؟ خب
مگه مغزتون رو خر خورده؟ س��ر كوچه ما ׳׳جاسم
انديمش��كي׳׳يه بقالي داره ك��ه همه اين خريدهاي
ش��ما تو مغازهاش پيدا ميش��ه .حمام خونهمون هم
كوچيكه ،اما از حمام عمومي شهر بهتره .دستپخت
لي�لا خانم ه��م كه حرف ن��داره ،ح��اال اگه مرگ
ميخواين بايد برگردين تهران!! قبوله؟׳׳
مهربان��ي و صداق��ت اين مرد  26س��اله چنان
ش��فاف و زالل بود كه اگر ب��ا او تعارف ميكردي،
انگار به خودت خيانت كرده اي!
اينگونه بود كه راهي خانه آنها ش��ديم .وقتي آقا
خليل زنگ زد و كسي در را باز نكرد ،گفت :׳׳خانمم
رفته خانه پدر و مادرش،اماهر جا باشه تا ده دقيقه
ديگه برميگرده .ش��ما اينجا باشيد تا من اين تانكر
رو س��ر خيابان پارك كنم و برگ��ردم .يا ميتونين
س��ري به جاسم انديمشكي بزنيد و خريدهاتون رو
انجام بدين...׳׳
همي��ن كار را كرديم .آق��ا خليل از كوچه خارج
ش��د و ما به بقالي جاسم رفتيم و ليست بلند بااليمان
را ك��ه ديد و فهميد مهمان همس��ايهاش هس��تيم،
گفت :׳׳ليس��ت رو كامل ميكنم و ميدم ش��اگردم
بي��اره دم خونه آقا خليل׳׳ تش��كر كردي��م و پول را
داديم و برگش��تيم دم خانه ،اما چون آقا خليل هنوز
برنگش��ته بود ،براي فرار از داغي آفتاب ،رفتيم زير
يك درخت ك��ه ده ،دوازده متر تا منزل ميزبانمان
فاصله داش��ت و با داوود مش��غول گپ زدن بوديم
كه يك ׳׳كاديالك׳׳ س��رمهاي رنگ و بسيار شيك
ـ كه آن س��الها ج��زء گرانقيمتترين ماش��ينهاي
ايران محسوب ميش��د ـ ترمز كرد و زني جوان به
رانن��ده كه پدرش بود گفت:׳׳آقاجون از بس به من
س��ر نزدي منزلمون رو هم بلد نيس��تي؟ بايد برين
جلوتر׳׳ پدرش كه عاقلهمردي شيكپوش بود ،گفت:
׳׳بلدم ،...دلم نميخواد با اين مردك روبرو بشم...׳׳
زن ج��وان با احترام اما ب��ا لحن معترض گفت:
׳׳آقاجون من دوست ندارم به خليل توهين كنين...׳׳
پدر حرفي نزد ،اما مادر دختر جوان رو به هر دويشان
كرد و ب��ا ناراحتي گفت :׳׳حاال وقت پيدا كردين ׳׳و

رو به دخترش ادامه داد :׳׳ ليال جان از خر ش��يطون
پياده شو ،...اين مملكت ديگه جاي زندگي نيست،
هنوز هم دير نشده .ما برات بليت هم رزرو كرديم
و ق��راره چهار روز ديگه بري��م انگليس .اونجا كنار
خان��وادهت راحت و بدون جنگ و بمباران زندگي
ميكن��ي و...׳׳ ليال حرف م��ادرش را قطع كرد و با
مهرباني گفت :׳׳من فقط يك كشور دارم كه ايرانه،
و سواي ش��ما كه عاش��قتونم ،يه خانواده دارم كه
اونم خليله!׳׳
مادر گف��ت :׳׳واقعًا احمقي׳׳ و پ��در ادامه داد:
׳׳راس��ت گفتن ك��ه خاليق هر چه الي��ق!׳׳ اما ليال
خنديد و پاسخ داد :׳׳هرچي هم بگين عيبي نداره،...
چون من دوستتون دارم ...׳׳
م��ادر خداحافظي كرد و پ��در گاز داد و رفت و
تازه آن موقع بود كه ׳׳ليال׳׳ متوجه حضور ما شد ،اما
به عنوان دو رزمنده غريبه با مهرباني گفت:
׳׳آب خنك ميخورين بيارم براتون؟׳׳
داوود به آرامي گفت:
׳׳آقا خليل كه بيان مزاحمتون ميشيم...׳׳
ليال كه فهميد مهمان شوهرش هستيم ،شروع
كرد به تعارف كه در همين لحظه خليل با پاي پياده
رسيد و خنداخند گفت:
׳׳س�لام بر ليال خانم گل ،...كجايي كه امشب
دو تا چترباز از تهران مهمانمون هستن ...׳׳
لي�لا خنديد و ׳׳قدمش��ون رو چش��م׳׳گفت و
چش��مانش از ديدن مردش ب��رق زد و چهارتايي
وارد خانه شديم .و دقيقهاي بعد كه ليال با هندوانه
س��رخ و ش��يرين و خنك به اتاق پذيرايي آمد رو
به ش��وهرش گفت :׳׳خليل آبروت پيش مهمونات
رف��ت ،...چون مادر و پدرم ه��ر چي بدوبيراه بهت
دادن اين دو نفر ش��نيدن...׳׳من و داوود سرمان را
انداختي��م پايين ،اما خليل گف��ت :׳׳كور از خدا چي
ميخواد ،فقط دو چشم بينا!׳׳
و بع��د براي زنش گفت ك��ه در بين راه من چه
س��والي كردهام و او چه گفته ،لي�لا خنديد و خليل
گفت :׳׳پس حاال كه تا اينجا رو شنيدين ،بقيهاش رو
هم بشنوين׳׳ و شروع كرد به گفتن:
ـ اين ترانه ׳׳آغاسي׳׳ رو شنيدين كه ميگه ׳׳لب
كارون ...چه گلبارون؟׳׳ من و ليال دو ،سه ماه بعد از
انقالب و لب كارون با هم آش��نا و عاشق هم شديم.
اون روزه��ا من تازه ديپلم گرفته بودم و چون زبان
انگليس��يم خوب بود ،ش��بها كنار رود كارون براي
بچههاي دبيرس��تان تدريس زبان ميكردم و ليال
خانم هم ش��اگردم بود ،اما اونقدر ناز و ادا درآورد
كه عاشقش شدم!
خليل اين را ب��ا خنده گفت و ليال حرص خورد
و گف��ت :׳׳من ناز و ادا درم��ي آوردم يا تو كه ورق
امتحانيم رو كه  11شده بودم 20 ،دادي؟׳׳
خليل قهقه��ه زنان ادام��ه داد :׳׳ام��ا من كجا
وخانواده ليال كجا؟

