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 1 فصل

 .مانده بود  يساعت باق كي بيلحظه رفتن به فرودگاه هنوز قر تا

 .كند  دايشد ان را پ يكرد موفق نم يم يهر كار يچنتم ريميزده و والد بشيغ يتراش شير ليوسا يالزم درون چمدان بود و فقط قوط اياش

 .شده بود  نيتعع شهيهم يو برا كباريكه  ييداشت،جا يا ژهيو يدر آپارتمان كوچك او جا ييش هر

خودش گذاشت  يرا سر جا يتراش شير ليداشت جعبه وسا ركيبيكه در شهر نووس يتيمامور نيداشت كه بعد از مراجعتش از آخر اديب خوب

 .داشت  يرا آنجا نگه م گريد يزهايطبقه دوم كمد لباس كه جورابها و دستمالها و خرده ر يست رو،در

 .نبود ياثر يتراش شير لياز جعبه وسا يشده بودند و همانجا بودند ول دهيهم چ يو رو بيو دستمالها كه با نظم و ترت جورابها

هم عاقالنه تر و راحت تر ، اما نه  ديبود،شا زانيآو يگريجابجا شده و به شكل د يگريز دكه در كمد بود به طر ييايلباسها و اش هيبق نيبر ا عالوه

 .خواست  يآنطور كه خودش م

 زيرا تم زيزنها را كه همه چ يهمه  يابد ي زهيغر نيتواند ا يزند؟البد نم ياو م يو لباسها ايدست به اش مايسراف نيلعنت اصال چرا ا طانيش بر

 .مطلوب خودشان جابجا كنند در وجود خودش نابود كند ي وهيتكانند و به شو ب نديكنند و بشو

 .هم سر كرد يتراش شير ليوسا يتوان بدون قوط يم البته

را آنجا عوض كند و  مايتوان از مغازه فرودگاه موسكو كه قرار است هواپ يرا م يقوط يوانگه د،يچيكاغذ روزنامه پ يآنها را تو يهمه  ستيكاف

 .كرد يداريخط جنوب بشود خر يمايسوار هواپ

 كرده بود ؟ ميآن را كجا قا مايآخر سراف: شد تشيباعث عصبان يو حت يباعث ناراحت يگم شدن قوط نحاليا با

 بتيشود،بال و مص ياو مشغول رفت و روب و نظافت آپارتمان م ابيكه خودش به او داده است در غ يدياستفاده از كل ما،بايسراف يكه وقت حقا

 . ستيرگبز

را پس  ديكرد كه كل دشيتهد كدفعهي يحت.چند بار به او تذكر داد و خواهش و تمنا كرد. عادت را از سرش دور كند نيكرده بود ا يسع بارها

 .از نو يروز از نو روز دييخواهد گرفت و حاال بفرما

را جمع و جور كرد و كمدش را بهم  زيانش آمد و همه چدوباره به آپارتم مايرفت سراف تويانست يكوتاه مدت به شعبه  تيمامور يبرا يوقت

 .را گم بگور كرد يو قوط ختير

 .دارد يتراش شير ليوسا يبه قوط يمبرم اجيو احت ستيعازم سفر دور و دراز يحاال كه منچت نيدرست هم آنهم

 يچه م يكارها را برا نياصال ا نكهيمهم ا ": گفت  يمبا خودش  يناراحت يكرد از رو يم ديگوشه و كنارها را بازد ياز نو همه  كهيدر حال يمچنت

 يليخ لبتهدارد؟ خود، ا اجيرفاه احت نيبه ا يك نجاي؟ ا اورديب ستيرفاه زنانه را به آپارتمان او كه مرد كامال مجرد نيازش خواسته كه ا يكند؟ك

ازدواج  مايخودش ابدا قصد ندارد با سراف كهيدر حال.زم باشدو ال دياو مف يروابطشان را محكمتر كند و به اصطالح برا نكهيا يساده است،برا

 يدستپاچگو  يناراحت انيكارخانه در م سيير يكرده بودند و روز يهم خواستگار يهمه آنها را برا شگاهيدر آزما شياز مدتها پ نكهيكند،با ا

خوب به  يليآخر را خ يسالها نياو ا. گريخانم؟ نه د. "دينرا لطفا به خانمتان محول ك نكاريخوب،ا ": موقع كنفرانس به او گفت يكامل مچنت

 .وضع خودش عادت كرده بود  نيو بطور مجرد گذرانده و به ا ييتنها
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 ي، آب و رنگ ستيزن خوب مايخودش را ببندد؟ آخر چرا؟ البته سراف يدست و پا يخانوادگ يبه اصطالح رشته ها نيو با ا رديو زن بگ ديايب حاال

راحت و  يشكل دادن زندگ رييآپارتمان و انس گرفتن به عادات او و تغ كيكردن در  يزندگ يول... ستياست و كارمند خوب هم دار، عاقل

 .بندند  يكند دستمال نم يكه درد نم ينخواهد داد، سر نكاريمجردانه خود؟ نه، او تن به ا

 "او يو رفتن يهمسر آمدن":گفتند يم يبه شوخ شگاهيدر آزما كهيبه طور تواند روابط قبل خودش را با او ادامه دهد و يخواهد م يم مايسراف اگر

 . يقياما نه همسر حق.بماند

 "..او خاتمه داد يشخص يدر كارها شيها يبه فضول شهيهم يبه طور قطع و برا ديضمن با در

 .ممكن است هر آن سر برسد يسفارش يچه شده ؟ تاكس يتراش شير ليوسا يپس قوط نهايا يهمه  با

رو گرفت و مهندس  شگاهيرو برداشت و تند و تند شماره آزما يگوش. بود شگاهيبطور حتم هنوز در آزما مايسراف.به ساعت كرد ينگاه يمچنت

 :را برداشت گفت يگوش مايسراف يبعد وقت.تلفن خواست  يرا پا ووايسليك

راه  ديبا گريد قهيمن چند دق د؟يرا كجا گذاشت يتراش شير ليساو يقوط ديكرد يخانه مرا نظافت م يوقت ستين ادتاني. بله. من هستم نيا -

 .و بروم به فرودگاه فتميب

 :جواب داد يميبم و مال يصدا

 د؟يهست يانقدر عصبان گريخوب چرا د.  ييايدنبال من ب ديكن يشما البته فراموش نم -

 د؟يرا گجار كرد يتراش شير ليوسا يقوط -

 .كهنه و زهوار دررفته بود يليخ يقوط. ندارد يناراحت نكهيا -

 د؟يچكارش كرد -

 .كنم يم هيراحت با هفت تا جا به شما هد يلينو و مدرن و خ يتراش شير ليوسا يقوط كيمن . يآشغالدون يتو.انداختمش دور  -

 :زد  اديفر بايتقز يمچنت

 دور؟ ديرا انداخت يالزم زيچ نيهمچ كيدور؟  يانداخت -

 گفت ؟ يرا بگذارد با لحن خشك يگوش نكهيداد و قبل از ا رييبالفاصله سخنش را تغ يول

 .من دست بزنند ي ايمن دوست ندارم به اش ديدان يمگر شما نم -

 .خواهم بدرقه تان كنم يمن م د؟يرو يشما چه وقت م -

 .ستيالزم ن -

 نهايا يبا همه .داد زده بود بايبلند كرده و تقر را شيصدا نكهيا يدر درجه اول از دست خودش برا. شده بود يعصبان قتايحق يمچنت گريد حاال

 !زنديرا دور بر گرانيد ايو اش نديايدارد كه ب ييچه معنا

چند سال به او خدمت كرده  يقوط نيهم يول.دوخته بود ميآن را با نخ ضخ يكهنه و زواد دررفته بود و خودش هم چند بار گوشه ها يقوط البته

 !او خدمت كند توانست به يو باز هم چند سال م

 هيهد يآن از دست داد به و انيرا در جر زشيكه همه چ يبود كه بعد از جنگ،بعد از جنگ يزيچ نياول يتراش شير ليكهنه وسا يقوط نيا
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 مايرافحقا كه س. خاتمه داد ديوضع با نينه، به ا...آن را برداشت و دور انداخت مايد،سرافييو حاال بفرما. دوست كيبود در حكم  يزيچ.كردند

 .از آن بشود هيعواقب ناش يبا همه  يهمسر واقع كيبه  ليتبد كينزد يآشنا كياز  تممكن اس

آمده  يتاكس نديبب نكهيا يبعد برا. پاكت سلوان جا داد،قفل چمدان را بست و به ساعت نگاه كرد كيرا در  يتراش شير ليبا دقت وسا يمچنت

 بهبه اطراف انداخته عاشقانه  ينگاه يبود و مچنت اديالبته هنوز وقت ز. شد ينم دهيد يليتمان اتومبساخ يكنار در ورود. نه به بالكن رفت اياست 

بهار  ليسرد و مطبوع اوا يشد نظر افكند و با حرص و ولع هوا يگشوده م دگانشياز طبقه دوازدهم ساختمان در مقابل د نجا،يكه از ا يمنظره ا

سبز از سمت  واريد كيبه صورت  گايتا يجنگل انبوه و دست نخورده . قرار داشت اديشهر نوبن ينتهاساختمان نو ساز در ا. را استنشاق كرد

 نكهيشد و با ا يم دهيغروب د ياشعه  انيكارخانه در م يشهر،منظره  نياديها و م ابانياز شمال هم از پس خ. شد يم كيبه شهر نزد نوبج

 يكرد همه  يكار خانه را روشن م يدودكش ها گريو از سمت د زينوك ت يطرف كاجها كي شده بود و از ديناپد گايتا يپشت درختها ديخورش

 .بود يروشن بنفش رنگ غروب بهار هيساغرق در  نهايا

 يكيتار مهيكامال محسوس كارخانه كه در ن يبا بو يجنگل كاج بهار يسوزنبرگها ي حهيرا يبود ول زيمرطوب و سرد و با طراوات و تم هوا

درختها، برف كهنه و دانه  يهم در پا گهيو در تا ميروزها هوا گرم و مال. كرده بود ريتاخ هيناح نيماه مه در ا. شد يتوام م ديكش يمغروب نفس 

 .زد يم يديسف نهدا

و  يآن درخشندگ يچراغها ييشد روشنا يتر م كيكه هر آن تار يكيتار يدر هوا. كرد  يم يخود را ط يعاد يشبانه روز يزندگ كارخانه

لحظه به نظر  نيو ناگهان در ا.داد يآمدند تحت الشعاع قرار م يم ديپد رهيرا كه در آسمان ت يكرد و ستارگان يم دايپ يكننده تر رهيخ يجال

روزها روپوش  يهمه  شهياو مثب هم شگاهيشكل روز و شب كار خواهد كرد، كارمندان آزما نيآمد كه پس فردا كارخانه به هم بيعج يمچنت

شهر  نياز ا يمچنت يعنياو  كهيدر حال افتيادامه خواهند  عيبا آهنگ تند و سر يتنشان خواهند كرد و مشغول كار خواهند شد و زندگ ديشف

گرم و  يايناشناس ، در ساحل در يدورست، در گاگر يروزمره، در نقطه ا يها يدور خواهد بود، به دور از گرفتار شيجوان و مورد عالقه خو

 .مطبوع 

فكر افتاد احساس غم و اندوه بر  نيبه ا يوقت! مانده بود ياو بود باق يميانجام نشده و نا تمام كه مستلزم دقت دا يكارها شگاهيدر آزما چقدر

 .اش را از دست داد يقبل تيبود ناگهان تمام جذاب بشيكه در ج شگاهيپروانه سفر به آسا.شد  يوجودش مستول

راحت  اليبرساند و بعد، با خ انينا تمام را به پا يپروانه مسافرت را برگرداند، كارها رد،يبگ دهيرا ناد طيت بلفكر افتاد كه چطور اس نيبه ا يمپنت

 ...برود يشود به گاگر يم دهينام يفصل مخمل هايميكه به رسم قد ينيچ وهي، در فصل م

 :ديرس ياز درون اطاق به گوش م ويبم و كوتاه راد يصدا

مرحله اول فالن  ": داد يبود بدون دقت به خبرها گوش م شيكه غرق در افكار خو يمچنت. كردند  يرها را پخش مخب نيبرنامه آخر داشتند

را  يشخم بهاره محصول خوب نهيخود در زم يكشاورزان با كار ضربت...برنامه معادل فالن درصد اجرا شد... قرار گرفت يكارخانه موردبهره بردار

 ."...كردند نيتام

 ديمترقبه به گوش رس ريكه به طور غ خوبابايل يماند نام خانوادگ ينم يشده و در ذهن باق يگوش عاد يكه برا ياخبار ليس انيز مناگهان ا و

 .را جلب كرد ينظر مچنت
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 ييسخنگو سرگرم خواندن فرمان ه.  ديبا دست محكم به نرده بالكن چسب يكرد و حت زيگوشش را ت.خورد كهيآن  دنيبه محض شن يمپنت

 :گفت ياو م... بود يعال يشورا سهيير

 ندهيگو كهيدرحال. متوجه نشد كه به پاس كدام خدمات يمچنت... شده است )) عالمت اففتخار (( نشان  افتيمفتخر به در خوبابايل يآلكس آنا

 .خواند يرا م يداشت اخبار ورزش

 . ستينه ، نه، البته كه او ن...من يخودش باشد؟ خدا قتايك ند حق ن...وتايآن...آنا...خوبابايل وناي يآنا آلكس... خوبابايل... خوبابايل

ربع  كي نيب. ستينه ، نه ، البته كه او ن... من  يخودش باشد؟ خدا قتاين ك ند حق...وتايآن...آنا... خوبابايل وناي يآنا آلكس...خوبابايل...خوبابايل

هم اسم كوچكش و هم اسم پدرش جور است  يكي نيا يول. به وجود دارند مشا يو شهرت ها يبا اسام ياديكشور اشخاص ز تيجمع ارديليم

 !از آنزمان سالها گذشته است .  ستينكند واقعا خودش باشد؟ نه ، ممكن ن.

او .ديساختمان توقف كرده و امدن خودش را با بوق اعالم كرده بود نشن يرا كه دم در ورود يبود و بوق تاكس ستادهيبهت زده ا يبا حالت يمچنت

 :را برداشتند گفت  يگوش يروزنامه شهر را گرفت و وقت ريتلفن سردب يبه طرف تلفن رفت و با عجله شماره 

هر . هم بكارش ندارم  يكار. مقاله تلفن نكرده ام  يبرا... نه،نه... كارخانه شگاهيآزما سيير يبله ، بله ، همان مچنت... هستم  يمن مچنت! سالم  -

اعطا  يدرباره  يگزارشها خبر نيب. خبرها گوش دادم  نيحاال به آخر نيمن هم. ازتان دارم  يحاال خواهش يول.  ديش كنوقت دلتان خواست چاپ

 نگرفته؟ نبارهيدر ا يگريد اتييشما جز پيتله تا.بود خوبابايبه ل "عالمت افتخار  "نشان  ي

 مرد؟ اي؟ زنست  خوبابايل ديگفت. چه زده  پيكنم تله تا يحاال نگاه م نيهم.  چي وي ياونوفر ريميالساعه والد -

 .بهش داده اند  "عالمت افتخار "نشان .  ستيدختر خانم -

گوشش  يمچنت يول ديرس يبه گوش م ابانيمدام از خ يصبرانه و مكرر تاكس يب يبوق ها. ديچيتلفن پ يبهم خوردن كاغذها در گوش يصدا

 .بدهكار نبود 

 :روزنامه گفت  ريسر دب باالخره

 بهتان تلفن دياگر رس.با گزارش شب برسد ديشا. ستين يخبر ديكه گفت ياسم نيعصر از ا يگزارشها ينه ، تو -

 ...كه مقاله شما  ميخواستم بگو يدر ضمن م... كنم  يم

 :بدون نزاكت حرفش را قلع كرد و گفت  يمچنت يول

؛  ديدر مورد مقاله هم هر طور كه دلتان خواست رفتار كن. روم  يم نجايماه از ا كي يچون برا ديبه من هم تلفن نكن.  ديمقاله را ولش كن -

 . ديدلتان خواست بكن ي، هر كار دي، اصال حذفش كن دي، كوتاهش كن دياصالحش كن ديخواست

 : ديپرس يبا كنجكاو ريدب سر

 ؟ و اصال موضوع از چه قرار است ؟ ستيك خوبابايل نيا ديشما نگفت -

 .شد  يصبرانه تاكس يب يرا گذاشته بود و تازه متوجه بوق ها يگوش گريد يمچنت يول

 .ديكرد به گوش رس يهم كه در اپارتمان را باز م يديكل يموقع صدا نيهم در

 يروسر مايسراف.بود دايپالتو پوستش پ رياز ز شگاهيازما ديدامن روپوش سف. شد انيدر استانه در نما مايلحظه بعد در باز شد و سراف كي
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 :گفت . بلندش را پوشانده بود  يشانيعرق پ زير يقطره ها. ديكش يبه سرش بسته بود و تند تند نفس م يپرزدار

 .زد در دست گرفته بود  يكه چرمش برق م يرنگ اهيس يتراش شيلوازم ر ياو قوط. نميب يشما را نم گريفكر كردم د! اوه ، خدا را شكر  -

لوازم نو و مدرن  يقوط كيناراحتتان كرد؟ پس فردا روز تولد شماست و من  نهمهيا يتراش شير ليوسا يچرا موضوع قوط نميبب دييبگو -

 . ديريبگ ليروز تولد تان را قبل از موقع تحو هيهد ديرو يم ديخوب ، حاال كه دار. دميشما خر يرا برا يساخت چكوسلواك

قشنگ بود از دستش گرفت با چمدان به طرف در  قتايرا كه حق يقوط يبا حواس پرت كهيدر حال يرا به طرف او دراز كرد و مچنت يقوط مايسسراف

 :راه افتاد و گفت 

 .خداحافظ. بروم ديبا گريد. زند  يدارد بوق م يكه راننده تاكس ديشنو يم يخوام ، ول يعذر م يليالبته خ. متشكرم ، ممنونم  يلياوه خ -

 :گفت مايسراف

 .فرودگاه ميآ يمن با شما م -

 د؟يآ يو بدرقه خوشم نم عتيكه از مشا ديدان ي؟ مگر نم با روپوش -

و دور از  دهيرنگ و كش يخاكستر يچشمها. را بروز داد  شيدرون جانيو ه يبار ناراحت نيحركت بود ا يكه معموال آرام و ب مايسراف ي چهره

 .آمد يوجه به صورتش نم چيحالت به ه نيا. بودداد آكنده از تقاضا و تمنا  يمصر باستان م ياز الهه ها يكيهم او كه به صورتش حالت 

 :را گرفت و گفت  شيشانيعرق پ او

 .كنم  يمن بدرقه تان م نحاليبا ا -

 افه؟يق نيبا ا -

 ...چه مربوط يندارد به كس يفرق -

 .نزد يرا باال انداخت و حرف شيشانه ها يمچنت

 .داد  يرا باز كند فقط به اختصار جواب آره و نه مسر صحبت  نكهيا يزن برا يتمام راه ساكت بود و به كوشش ها او

كرد  يكرده بود نگاه م ميآن را به دو قسمت تقس ريكه انگار شمش يخط كش يكه جاده  گاينشسته بود از پنجره به تا ليچنانكه در اتومب هم

بود  يبهار ي حهيمملو از را گريجنگل د يشد ف ول يم دهيدرختها د يبرف در پا يو آنجا تلها نجايا.بود  دهيفرا نرس ديبهار هنوز آن طور كه با.

 .كرد  يم ليجنگل را وارد اتومب يو وزش باد عطر بهار

 :به ستوه آمد و گفت  يباالخره از سكوت مصرانه مچنت مايشد سراف انيفرودگاه از دور نما يچراغ ها يسو سو كهيوقت

نكته تازه ...همه نارحتتان كرد نيآمد با آن دست بزند ا يكه ادم دلش نم كهنه فيك كيكه گم شدن  ديهست سيحد خس نيجدا شما تا ا -

 .دانستم ينم. ستيا

 .ديبدان ديدانست يحاال كه نم -

 را ندارد ، ادم جنجال به پا كند؟ يپاپاس كيكه ارزش  يزيبه خاطر چ -

 جنجال ؟ -

متوجه شد  يوقت يول. اجتماع كرده بودند به راه افتاد يكنار در خروجكه با سر و صدا  ياز ته قلبش تعجب كرد و به طرف انبوه مسافران يمچنت
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 :رفت گفت  يم يبه طرف در خروج كهينشست در حال مايسراف دهيكش يمژگان بلند چشمها ياشك رو يكه قطره ها

حرف  نيو با ا. است  كيدم نزدراستش من اصال فراموش كرده بودم كه روز تول. تان متشكرم  هياز هد.  يباشد ، باشد ، لعنت به آن قوط -

 :و گفت  ديرا بوس مايبلند و سرد سراف يشانيپ

 ! خداحافظ  -

  2 فصل

 مايكرد به فكر وخامت روابطش با سراف يانتها پرواز م يب يگاينشسته بود و از فراز تا ماينه ، در تمام طول راه فرودگاه و حاال كه در هواپ يمچنت

،  خوبابايل: شد  يداشت از ذهنش دور نم يبيو غر بيعج ليزن ناشناس كه نام فام. بخت نبود  رهيت يقوط هيوجه به فكر قض چيو البته به ه

 يلمهايفقط در ف عينوع وقا نيشد ؟ ا داشيمرتبه پ كيهمه سال  نيهمان دختر بود ؟ بعد از ا نيا ايآ... خوبابايل وناي يآنا آلكس... بخوبابايل

 درستاسمش را  ديفكر افتاد كه شا نيبه ا يدهند ؟ مچنت يم يرو يعاد يدر زندگ ييشامدهايپ نيمگر چن. د افت ياتفاق م يونيزيتلو اليسر

 .است  دهيشن ياش را عوض يليو نام فام دهينشن

 افتيه درب يكند ؟ و باالخره به پاس چه خدمت يم يكند ؟ كجا زندگ يزن كجاست ؟ چكار م نياست ا دهيفكر افتاد كه اگر درست شن نيبه ا او

 شده است ؟ لينشان نا

 ...را چطور بفهمم ؟ نهايكرد همه ا فكر

 يطبق معمول سفرها.حركت ماند يو آسمان ب نيزم انيم ديبه نظر رس كهيطور هيبه پرواز درآمد و  نيمع رياوج گرفت ، و در خط س مايهواپ

خودشان نشستند ، آرام گرفتند و با  يها يصندل يبودند هر كدام رو يهمه موقع سوار شدن ناراحت و عصب نيكه ا ي، مسافران ييدور و دراز هوا

 .خودشان خو گرفتند  ديخود آشنا شده و با وضع جد يها يستبغل د

دست شطرنج  كياز مسافران  گريد يكيبه دست گرفت و مشغول خواندن شد ،  يكتاب يكيخودش مشفول درد دل كردن شد ،  يبا بغل يكي

 ...شطرنج خم كرد يصفحه  يكرده سرش را باال دايپ يبيو رقدر آورد  بشياز ج يسفر

 يبار مصرف خواستند و سه نفر هي وانياز خانم مهماندار ل وديبرنزه شده  يآفتاب زمستان ريدار كه صوزتشان ز كلينفر جوان تنومند و ه سه

 .راه انداختند  يبساط مشروب خوار

آنها پوسته . انداختند و مشغول شكستن تخمه درخت ارز شدند  شانيشانه ها يردند و روخودشان را باز ك يچهار شانه مسن شالها يخانمها

خر و .گذاشت و بال فاصله خوابش برد  يبالشت صندل يسرش را رو يناشناس يشويمرد ر.كردند  يدر مشتشان جمع م اطيتخمه را با احت يها

 ...موتورها را تحت الشعاع قرار داد نيغرش آرام و مت يرسا و بلند بود كه حت يانداخته بود به قدر راهكه او به  يخر

 .گذشته ها افتاد اديرا بست و در فكر فرو رفت و به  شيچشمها يمچنت

 يتصورش را هم نم يكرد ؟ ابتدا مچنت دياست چكار با نطوريخوب حاال كه ا. خود اوست  نكهينه ، مثل ا...وتايآن...خوبابايل:با خودش گفت  بعد

چكار كند  ديخود او باشد با نيخوب ، اگر ا. تر فكر كرد  نانهيبعد واقع ب.بكند  ديشناخت چكار با يكه او م ستيزن همان دختر نياكرد كه اگر 

 نيآخر يفرمان را ممكن بود در برنامه : به عقلش خطور كرد  يباگهان فكر بكر... شد كه نتوانست تمام متن فرمان را بشنود  في؟ چقدر ح

 .عصر تكرار كنند يگزارشات خبر
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بله ، بله ، كامال امكانش بود كه متن . شد  يشروع م گريد قهيچند دق ستيبا يبرنامه اخبار م. به ساعت انداخت  يرا باز كرد و نگاه شيچشمها

 نيكه صورتش ع ياندام كيخانم مهماندار بار. زنگ را فشار داد يبه خودش داد و دكمه  يدرنگ تكان يب يمچنت.كردند  يفرمان را تكرار م

 : ديسرش خم شد و پرس يها بود بالفاصله باال سكعرو

 ؟ ديشما زنگ زد -

 :گفت  يمچنت

 .اخبار را گوش كنم  نيخواهم برنامه آخر يكه من م دييبگو تانيكنم به كاپ يبله ، خواش م -

 :گفت  مهماندار

 ... ميدار يدي، بخشنامه جد رياخ يها ييربا مايبه علت هواپ.ت ممنوع شده اس دهيخلبان اك نيورود مسافرها به كاب. شود  يمتاسفم نم -

 :گفت  يمچنت

خلبان شود و برنامه اخبار  نياز مسافرها ازش تقاضا دارد وارد كاب يكيكه  ديفقط به فرمانده گزارش بده. را ندزدم  مايدهم هواپ يبهتان قول م -

 .را گوش كند

 نانياطم يبرا نباريزد ا يم نهيطال را به س يها ، ستاره  ديجشن ها و ع اميكرد و فقط در ا يستفاده نمكه داشت ا يهرگز از عنوان يمچنت نكهيا با

 :خاطر مهماندار گفت 

 .هستم  يو نامزد دكترا در علوم فن يعنوان قهرمان اتحاد شورو يدارنده  يكه من مهندس مچنت دييبه خلبان بگو -

 :خانم گفت  دختر

 .و رفت .  مييگو ي، من بهش م باشد

كه پر از  اهيآسمان س. در آسمان معلق است مايكه هواپ ديرس يروشن بود ، به نظر م مهيب مايسالن هواپ يوقت شب كه چراغها نيدر ا حاال

 نياما ا. پوست مجعد بره بود نيكه ع ييمجعد معلق بود ، ابرها ياز ابرها  يآسمان هم بر فراز دشت. شد  يم دهيستارگان براق بود از پنچره د

 .شد  يكرد آرام آرام به طرف عقب جابجا م يمهتاب را منعكس م ييكه روشنا انيپا يب تدش

حركت  يب يدرخشنده مثل مجسمه ها يهوانورد ليعقربه و وسا ايدن كي انيباال زده در م يها نيو آست ديسف يها راهنياول و دوم با پ خلبان

دراز كرد و  يرا به طرف مچنت يگنده و درشت يداشت ، گوش ييرو به باال ينيبود و ب يانك الغركه جو مايهواپ ميس يب يمتصد. نشسته بودند 

 :گفت 

 .شود  ي، برنامه اخبار حاال شروع م دييبفرما -

 : ديپرس يبا كنجكاو بعد

 ؟ ديبدهند ؟ منتظر چه هست ي؟ مگر قرار است چه خبر ديگوش كن ديخواه يچه م يبرا -

چرا . مسسله فكر كرد دچار تعجب شد  نيخودش هم به هم يبدهد و وقت يدانست چه جواب يچون نم ديسوالش را نشن وانمود كرد كه يمچنت

تمام وجودش را در بر گرفت و تمام  يموج به طور ناگهان نيافتاده بود ؟ چرا ا يداد ؟ مگر چه اتفاق يسعر و كوشش به خرج م نهمهيداشت ا

 . بيعج يليبود ، خ بيعجالشعاع قرار داد؟  تافكارش را تح
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به جز  يزيكمتر چ. كرد يم يكه خودش انتخاب كرده بود ط يخود را در راه يعاد ريرو به راه شده بود و مس يمچنت يزندگ رياخ يسالها در

 .كرد  يآورد و جلب م يم جانيكار او را به ه

كرد و سر  يبالكن ورزش م ين ها و تابستان ها با شورت روزمستا. كرده بود داشت  ميكه خودش تنظ يو طبق برنامه ا قيدق يزندگ يمچنت

سر .خورد  يدوغ م وانيل كيكرد و  يسرخ م كنيكرد و تخم مرغ و ب يخودش قهوه درست م يخودش برا. شست  يوتنش را با آب سرد م

 يآمدن او م يشد كه كارمندان از رو يسر كار حاضر م يكرد و با چنان دقت يپارك م شگاهيخودش را كنار ازما ي "الدا  " لياتومب 9ساعت 

 .كنند  ميتوانستند ساعت خودشان را تنظ

لحظات  نيدر ا يوجود داشت ول يجاناتيها و ه يو ناراحت هايگرفت البته دشوار يانجام م يبزرگ ياكتشاف يكه اكنون كارها يشگاهيازما در

 .كرد يرا بلند نم شيوجه صدا چيگرفت به ه يم راديكاران خودش اكه از هم يموقع يكرد و حت يرا حفظ م يظاهرا خونسرد يمهندس مچنت

 يرا به گوش ياسفنج يگوش كهيبود و در حال ستادهيتنگ ا نيكرد در راهرو كاب يخود شهرت داشت و به آن افتخار م يحاال او ، كه به خونسرد و

 .ديآ قيفا شيخو يوندر جانيتوانست بر ه يرو به باال نم ينيجوانك ب نيفشرد در برابر چشم ا يم

ها مراسم  هيدر تاالر ستوندار كاخ اتحاد ": خورد مانند  يبه گوش م ييجمالت آشنا.  ديچيپ يم يدر گوش يخبرها با آهنگ عاد نيآخر

جشن ماه مه ، به مناسبت  ديتول شيافزا يمسابقه برا ي جهيدر نت...قرار گرفته است يفالن موسسه ساخته شد و مورد بهره برادر...برگزار شد...

 دستگاه موجود در اروپا قبل از موعد مقرر به كار نيربزرگ ت

 ."...رساندند و متعهد شدند انيرا به پا زهييكشت پا تيكشاورزان با موفق...شد انداخته

نه اش فشرد و را به گو ينرم اسفنج يگوش يمچنت "...فرمان خود  يط ياتحاد شورو يعال يشورا سهيير تييه "! ، حاال همان خبر  خوب

 وناي يفوق العاده در موقع نجات دانش اموزان به آنا آلكس يبه پاس شهامت و فداكار...  ".عرق كرد  جانياحساس كرد كه دستش از فرط ه

 "...  افتيشمال مفتخر به در يعرض ها يشناس نيزم گروه سيير خوبابايل

 . ديلرز يم شيدستها. دراز كرد  ميس يرا به طرف مسول ب يگوش يمچنت. وناي ي، آنا آلكس خوبابايل

 :كالفه اش كرده بود گفت  يكله كه حس كنجكاو ينيب جوانك

 بد ؟ ايگفتند ؟ خوب بود  ي؟ چ ديخوب ، چه شد ، گوش كرد -

 گفت ؟ يمچنت

 .دانم  ينم -

 .به طرف در راه افتاد و

 داريخر و خرش غرش موتورها را تحت الشعاع قرار داده بود ب يكه صدا ييشويجوان ر. شد  يم دهيد ييزهايسالن چ كيتار مهين يهوا در

 .پهن كرده با دقت مشغول نوشتن بود  ييجلو يكوچك پشت صندل زيم يرو ييشده و كاغد ها

 .كردند  يم يبودند ورق باز دهيپوش يبرزنت يكه كاپشن ها يسه نفر آن

شطرنج بارها .فرو رفته بودند  قيدر خواب عم دهيچيچهار خانه پ يل هاشكستند خودشان را در شا يكه تخمه ارز م يكالخوز يخانم ها عمه

 . دنديكش يشطرنج زجر م يصفحه  يهنوز باال
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 .جمع شده بود  يصندل يبچه گربه رو كيخواب بود و مثل  زيمهماندار عروسك مانند ن خانم

 .كرده بود  داياستگاه راه اهن كوچك پ كيبه سالن انتظار  ياديدور و دراز ، حاال شباهت ز ريخط س نيو مرفه ، در ا كيش يمايهواپ خالصه

بود كه از برنامه اخبار كسب كرده بود  يديحاال او به فكر اطالعات جد. را بست  شيگذاشت و چشمها يبالش صندل يدوباره سزش را رو يمچنت

 .دست به نجات دانش آموزان زده بود  خوبابايفكر افتاد كه ل نيبه ا يمچنت.

 نياصوال زم...گروه  استيو ر يشناس نيزم يول.بود  وتاينجات دادن و كمك كردن خصلت آن.كرد  يم ديياو را تا اتيضوعات حدسمو نيا

 نيا نيممكن است ب يچه ارتباط.و دانش اموزان  يشناس نيبعد موضوع زم.كار خاص مردهاست  كي...است دهيو آبد رومنديكار افراد ن يشناس

داده است ،  ي، به خصوص در شمال نا مسكون كه ظاهرا واقعه در آنجا رو يمعموال دور از نقاط مسكون يشناس نيزم ياه گروهدو باشد ؟ آخر 

چوپان  كي يدر آن نقاط شمال نكهيا ايتراكتور  يراننده  اي ريگيماه كيمثال  ايپاسبان  كي ايمعلم  كيدانش اموزان را  نيمثال اگر ا.كنند يكار م

 اتگوزن ها نج

 يزد م يزنگ م ينازك بچه گانه كه حاال در گوش مچنت يدختر با صدا كي ايشناس ؟ و اصوال آ نيزم كيبود اما  يروشن م زيداد همه چ يم

از عهده  وتايكه آن ستيخطر ظاهرا بزرگ كار كينجات بچه ها از  يول. رسد يبه نظر م دي؟ بع ديحرفه دشوار نما نيتوانست خودش را وارد ا

 .ديآ يآن بر م ي

 ينامه ا ديرس يبه گاگر يوقت. خواهد شد  شيهر كس كه باشد ، او مشغول جستجو خوبابايل ونايآنا آلكس  نيكه ا: با خودش گفت  يمچنت

كنند ، دنبال نفت و گاز و فلزات  يآنجا كار م ياديز يو حاال البد گروه ها.  ستييانتها يب نيبه كجا ؟ شمال سرزم يول. خواهد نوشت  شيبرا

 نطوريا ياديحاال عده ز. موضوع به جستجو كمك كند  نيهم ديشا. است  يخودش كمك كوچك نيا!  يپس نشان چ... گردند  يدر و الماس منا

 يول.  سميبنو يشناس نيوزارت زم اي يعال يبه شورا ينامه ا ديبا.  ديكش خوبابايبه طرف ل يبتوان رشته ا ديشا قيطر نياز ا. رنديگ ينشان نم

حال  نيبا ا. نخواهد كرد  يهم كمك يمورد البد ستاره قهرمان شورو نيكرده در ا دايپ يعجب دفتر اطالعات نديگو يم. خندند  يم مه رشعاقبت ب

را  يگاگر شگاهيداد ؟ آدرس آسا ديبا يتازه چه آدرس. منتظر جواب شد  يليخ ديحتما با يول. جواب دادند ديشا. ارزشش را دارد امتحان كنم 

 را ؟ شگاهيو آزما رخانهكا ينشان اي

 .چشم باز كرد  ديبه اسمان مسكو رس مايكه هواپ يكند خوابش برد و موقع دايرا پ خوبابايآنا ل نيچگونه ا نكهيدر فكر ا يمچنت

 3 فصل

نه ؟ بعد متوجه شد  اياست  شگاهيو اسا يشده ؟ علتش مرخص نطوريابتدا فكر كرد چرا ا. شد  داريو سرور مبهم ب يشاد يبا احساس نوع يمچنت

كرد ؟  ديخوب ، حاال چكار با.داد  يو نگران يخودش را به ناراحت يجا يبالفاصله سرور و شاد! فرمان افتاد  اديو ب ستين نيكه علت فقط در ا

د پرواز كرده است را به مقصدش برسان يمچنت ستيبا يكه م ييمايكرده و هواپ ريبه علت باد مخالف تاخ مايمعلوم شد كه هواپ نيبر ا الوهع

 يمچنت.روز در مسكو هم بد نبود  كي يول. داد  يروز تمام از دست م كي يمچنت نيبنابر ا. گرفت  يهم عصر همان روز انجام م يپرواز بعد

كه منتظر  يدايز يعده . روانه شد  ريالس عياتوبوس سر ستگاهيتوشه ، به طرف ا يو جا گذاشتن چمدان در انبار نگهدار طيكردن بل رپس از مه

صفحات روزنامه فرو كرده و از قرار معلوم  ياو سرش را تو. بود  ستادهيا ينفر نظام كياو  يجلو. بود  دهيد ماياتوبوس بودند را در هواپ دنيرس

شانه مرد  يوداشت و از ر ينوع رشته ورزش نيبه ا ياديهم عالقه ز يمچنت.كرد  يرا مطالعه م يگزارش مربوط به مسابقات هوك يتام تبا دق
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 يقهرمان "تحت عنوان  يمتن فرمان مقاله ا ريز. بود  دهيخورد كه قبال شن يموقع چشمش به متن فرمان نيدر هم. مشغول خواندن گزارش شد 

 چاپ "شناس  نيزم كي

 .بود  شده

 :گفت  يمچنت يول. ر برگرداند مرد با تعجب س. روزنامه انداخت  يشانه دارنده  يخودش را فراموش كرد و در واقع خودش را رو يمچنت

 .بخوانمش  ديبا. ديروزنامه را به من بده قهيدق كي...كنم  يكنم ، خواهش م يخواهش م -

 :روزنامه را داد و گفت  ياو را سر تا پا بر انداز كرد ول ينظام مرد

 ؟ هي؟ نظر شما چ ستين. ..عجب جلو رفته  "اسپارتاك  " يول. من نگاهش كرده ام . مال خودتان . كنم  يخواهش م -

 ياديص يكو كيرود بزرگ ، نزد كي يدر دلتا يدر مقاله نوشته شده بود كه در شمال اقص. مقاله را خواند  يمچنت

بچه ها . ناگهان جدا شد و شناور شد  خيتازه بسته جمع شدند و قطعه  خيتكه  كي يرو يريگيكالس اول ضمن ماه يبرو بچه ها " يباچير "

موقع آنا  نيدر هم. بچه ها در آب افتادند  يواژگون شد و همه  خيتكه  جهيدر نت. دنديدو خيقطعه  گريد يو به طرف انتها وحشت كردند

 .نجات داد يگريپس از د يكيها بود خودش را به آب انداخت و بچه ها را  يكيكه همان نزد يشناس نيسر پرست گروه زم خوبابايل وناي يآلكس

زن چگونه  كيمعلوم نشد كه  نيعالوه بر ا. گزارش نشده بود  بيواقعه عج نيا اتييجز.به محض صدور فرمان نوشته بودند را با عجله و  مقاله

پر طمطراق درباره  يو اظهار نظرها خوبابايگرانه از آنا ل شيمقاله با كلمات ستا نيدر ا قيفقدان حقا. توانست هشت دانش آموز را نجات دهد 

 .شد  يجبران م يزنان شورد يگذشتگقلب رؤف و از خود  ي

 .شناس و بس  نيخانم زم كيفقط . كلمه هم نبود  كي يو شرح حال نجات دهنده حت تيهو ي درباره

بود كه او را  ييوتاياقدام خارق العاده زد همان آن نيكه دست به ا يآورد كه زن مانيا يبه چه علت ستيبعد از خواندن مقاله معلوم ن يمچنت معهذا

 دايناگهان گمش كرد و سر انجام نتوانست او را پ يكرد و مچنت يدر حق او خوب نهمهيكه ا يداشت ، زن يشناخت و دوستش م يمان جنگ مدر ز

 يها سپاه ونيليم انيم ييزد ، مفقود شد ، گو بشيغ وتايآن. كردنش بود  دايبعد از جنگ در صدد پ يمصرانه در دوره  يديكند گرچه مدت مد

 .گشتند گم شد يخود بر م زيزها از جبهه به شهر ها و دهات عزكه در آن رو

 يو دوره  تويدر انست ليتحص يبود، ابتدا ادامه  اديكار و مشغله اش فوق العاده ز. خود سازش كرد  يجستجوها تيبا عدم موفق يمچنت جايتدر

اوقات ،  يفقط گاه. خودش را فراموش كرد  يفوق العاده  و يمي، عشق قد ديو بعد ، راستش را بخواه يمهندس يو تسلط بر حرفه  يكار آموز

او با كار و مشغله و  يرفت و خاطره  يم تيشد به ابد يم داريب نكهيآمد و بعد از ا يدر خواب به سراغش م وتايآن نيبه ندرت ، هم لعادهفوق ا

 يمتمام وقت آزاد او را  رياخ يدكترا كه در سالها يرساله  مينظكرد و با ت يم يشد و دوست يكه با آنها روبرو م يروزمره و با زنان يها يگرفتار

 .شد  يگرفت كنار زده م

پاداش از آن اوست ؟  نيا ايكند ؟ ا يم يدور دست و مجهول در شمال ناشناخته زندگ يخود اوست كه در نقطه ا نيا ايآ. فرمان  نيحاال ا و

كه اكنون  يشماريشناسان ب نياز آن زم يكيدارد ،  يكه با او مشابهت اسم يگرين دز كي ايشناخت  يكودكانه كه او م يبا صدا يهمان دختر

 .كنند  يرا كه از انتظار مردمان پنهان است در دل خاك جستجو م ييكنند و ثروتها يم احتيپهناور ما س نيسرزم يدر نقاط دور افتاده 

فراموش  بايو تقر يميعشق قد يول.  "دارد  يالبد مشابهت اسم نكهيهمه ادرست تر از  ": بدهد  نيفكر تسك نيكرد خودش را با ا يسع يمچنت
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 .را از او دور كرد  يرفتن به مرخص يشده اكنون در وجودش زنده شد و شاد

 فرهنگستان علوم در يبا شعبه  يعلم تياو از لحاظ فعال شگاهيآزما. سالها از مسكو دور بود  يمچنت مهندس

سفر  تختينبود به پا ياجياحت نيرفت ، بنابر ا يآمد به آنجا م يم شيپ يهر بار كه كار مهم يمچنت. داشت  ميقارتباط مسف " رسكيبينوو س "

سر انجام . كرد  ياو را وارد مسكو م ميداشت با حركت نرم و مال " كاروسيا " يبايكه اسم ز يو مجلل كيش ريالس عيو حاال اتوبوس سر.كرد 

زرد  يكاشته بودند كه برگ ها يجوان يها زفونيانها ز نيشده و ب ميرساند كه به سه قسمت تقس يناشناس و ضيعر ابانياو را به خ بوساتو

پنجره ها چسباندند و با حرص و ولع به  يها شهيآمده بودند صورتشان را به ش يمچنت يمايكه با هواپ يتمام مسافران.داده بودند  يرنگ بهار

به مسكو  باينشسته بود و تقر يصندل يرو شيغرق در افكار خو يمچنت يول.كردند  يآن تبادل نظر م يشده راجع به تازه ها رهيخ ومناظر مسك

 بيعج. بازگشته بود  شيسرعت به زندگ ني، كه به ا وتايبه اسم آن يبه فكر دختر.كرد  يكرد و فكر م يكرد و فكر م ياو فكر م. كرد  ينگاه نم

گوشش  يالله ها يكه مثل شبكاله رو يمضحك با كاله دوبهر يسرباز كوچولو كي كليفقط ه.  نداشت اديظاهرش را به  صورتاصال  نكهيا

برق انداخته  يجفت چكمه چرم كي. شد  يكه محكم دور كمرش بسته بود در ذهنش مجسم م يبزرگ و كمربند يليتنه خ ميافتاده بود ، با ن

كه  يدر گروهان.  ديرس يقواره به نظر م يعلت طرز راه رفتن سبك دختر ب نياندازه بزرك بود و به هم يچكمه ها هم ب.بود  ادشيهم به 

اش  يليداشتند ، به نام فام يبا شوخ ختهيروش آم شيخو يكوچولو اريبود ، افراد نسبت به به يسروان مچنت يعنياو  يآن به عهده  يفرمانده

فقط .  دندينام يم* وشاين يو حت ورايو ن ايو آن وتايآنا و آن يعنيبه اسم او را  شيگروهبان يها عالمتو بدون اعتنا به  دنديخند يم* خوبابايل

 يكرد دختر فور يصدا م بيترت نياو را به ا يدر ضمن هر وقت هر وقت مچنت. كرد  يصدا م خوبابايل كميگروهبان  ياو را برسم نظام يمچنت

 . ستاديا يخبردار م

كه  ييخرما يدسته مو كيفقط . خطوط صورتش محو و فراموش شده بود  يشد ول يزنده م در ذهنش يخنده دار سرباز كوچولو به راخت كليه

داشت  اديبه  ياو هم به خوب يصدا. بود  ادشياش نشسته بود ب ينيكه در دو طرف ب يپر رنگ يزد و كك مكها يم رونيكالهش ب رياز ز شهيهم

 قيشود رف ياطاعت م...سروان  قيبله رف...سروان  قيرف ": انداخت  يم نيش طنجمله ها حاال هم در گوش نيا. بچگانه  باينازك و تقر ي، صدا

 .آورد  اديرا كه در جبهه گذرانده بود به  يشبانه روز نيآخر يهمچنان در فكر بود و با دقت تام يمچنت.  "...سروان  قيرف ريخ... سروان 

 افتي تيمامور يكرد در گرماگرم تهاجم بهار يحركت م شقراوليپ هنگ شيشاپيآمد و در پ يبه حساب م يكه واحد ضربت يمچنت گروهان

 يجاده ها يحامل قطعات پلها پشت سر در نقطه نامعلوم يخودروها. بود دهيعبور از رودخانه هنوز نرس ليوسا. بدون توقف از رود اودر رد شود 

 .ودخانه را قطع كند خودش ر يكمك ليسبب گروهان مجبور شد با وسا نيبه هم. كردند  يم يخراب را ط

نزده  خيوجود داشت كه  يضيعبور انتخاب شد وسط رودخانه قسمت عر يكه برا يدر محل يداشت ول انيجر خيپوشش  ريرودخانه هنوز ز آب

 نيه ابود ك نيبر ا دهيظاهرا عق. ندارد  يمحل استحكامات نيمعلوم كرد كه دشمن در ا يياكتشاف هوا.شد  يسطح آن بخار بلند م يو از رو

رودخانه انتخاب كردند و  يجهش نخست از رو يجا را برا نيهم نيبنابرا. عبور از رودخانه است  يبرا ينامناسب اريبس يانزده ج خيقسمت 

 .كردند  نجايرا متوجه هم يگروهان ضربت

 عيسر انيكه جر يبرف آلود خي يتكه ها دور تا دور شكاف وسط رودخانه. بود  خبندانيبود و شب ها فوق العاده سرد و  دهيتازه فرا رس بهار

و مداوم از خود شهر لووف  يطوالن ورشي طيكه در شرا يباتجربه گروهان ضربت انيسپاه. خورد  يكرد ، به چشم م يرا مشخص م اهيآب س
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 يگون ايو كنده درخت ها و  رهايبه ت دنيبا چسب يعني يكمك ليپوشش مه شبانه با وسا ريرا به دست آورده بودند موفق شدند ز مالز يدگيآبد

از . وسط رودخانه بگذرند ضيافتاد بدون تلفات قابل توجه شناكنان از شكاف عر يكه به دستشان م يزيپر از كاه ، خالصه با استفاده از هر چ

 كه يوهانب زاريخالل ن

بعد به . كذشتند  ريت كي كيبدون شل آوردند يدر م يخشك يزده و به محض تكان خوردن صدا رونيب خيآن از قشر  يبوته ها يها ساقه

 .كرد از ساحل باال رفتند  يكرده شان سر وصدا م خيلباس  كهيو در حال دنديساحل رس

 ينامعلوم يو ترس از رخدادها خيو آب  عيسر انيجر نيترس از ا. د د اشت  ايبه  يلحظات نخست عبور از رودخانه را به خوب يبه خوب يمچنت

آب  يتو گرانيناراحت كننده شده اند زودتر از د يدودل نيدچار هم زيسربازان ن نكهيبا درك ا يمچنت. ديايب شيشمن پكه ممكن بود در خاك د

احساس  يبا تعجب فكر كرد كه حت يبرد، مچنت يهمراه خود م سيو برف خ خي ياب خرده ها انيجر نكهيمشغول شنا كردن شد و با ا و ديپر

بلند ساحل مشغول كندن سنگرها  يدگيبه گروهانش دستور داد در پناه بر يپا به ساحل دشمن گذاشتند مچنت تيبا موفق يوقت. كند  يسرما نم

كار پر  نيدانستند كه فقط چن يهمه شان م. زدند  يم ليب تيسربازان با جد. به دست گرفت و مشغول كندن شد  ليخودش هم با ب. شوند 

انها را حتما  ديدانستند كه با طلوع خورش يهمه شان م نيعالوه بر ا. خواهد شد  يا خوردگتنشان را گرم خواهد كرد و مانع از سرم يتحرك

كردند كه از سر وتنشان بخار بلند  يكار م يخالصه طور.نابود كنند  اي اندازنديآب ب يشده تو يا لهيهر وس بهخواهند كرد  يو سع ديخواهند د

رنگ سرما زده  ينارنج ديخورش يمه انبوه ، گوشه  ياز پشت پرده  كهيو موقع. ه باشند مفرط شد يكه دچار خستگ ييشد درست مثل اسبها يم

در آن طرف رودخانه كه مال . مسلسل ها آماده و مستحكم و تا حد امكان استتار شده بود  يها انهيو آش كيتنگ و بار يشد جان پناه ها انينما

 كيها  قيقا نياز هم يكيبا . كردند  يدر قسمت باز رودخانه رفت و آمد م يباد قيتا قاچند . شناور را به ساحل رسانده بودند  ليما بود وسا

رفت و با دست لرزان  يم گريبه سنگر د ياز سنگر لويپرستار مسن سب كيبه اتفاق  ييسر گروهبان كوچولو. طرف آوردند  نيحلب الكل به ا

كردند و  يها روترش م يبعض. سوزاند  يالكل دهان را م. تا خودشان را گرم كنند داد  يالكل با ظرف مدرج داروخانه م يبه هر كدام مقدار كم

 :گفت  يكرد و م يم ييتجربه به آنها راهنما اپرستار ب كهيافتادند در حال يبه سرفه م

 .برفو . گم  يبرف رو م. رو مزه كن  ينگرادياستال يمزه  -

 :گفت  يكودكانه خودش م يگروهان هم با صدا اريبه

 . يسرماخوردگ يدوا. دواست  نيا.  دينترس -

 . دنديمستقر شده بود رس يساحل يغار كوچولو كيخود در  يكه در محل فرمانده يدو نفر به سروان مچنت نيا باالخره

 .لباس و كفشش در حال خشك شدن بود . كنار آتش نشسته بود  ريز راهنيبا پ يمچنت

 يرا كه به او م يزد ، مقدار الكل ياو هرگز لب به مشروب نم. دارد  يبينا مفهموم و عج تيخصوص كيدانستند كه فرمانده آنها  يگروهان م در

ها شكشان برداشته بود كه نكند به فرقه  يبعض يحت.  ديبخش يشده بود م زياز فرماندهان دسته ها كه در انجام خدمت متما يكيبه  شهيهم ديرس

 .ند مخالف يمربوط است كه با مشروبات الكل يا

ظرف مدرج را پر  زدينر نيگرانبها زم ي هيما نيقطره از ا كي كهيبه طور اطيبا احت يبه مركز فرمانده دنيپس از رس لويپرستار سب نيا بنابر

 :گوله برف به طرف فرمانده گروهان دراز كرد و گفت  كيكرد و آن را با 
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 ...كند يسروان ، تمام تنتو گرم م قيرف -

 :كرد گفت  يرا از خود دور م يسمج يه انگار پش يمچنت يول

 .خورم  ينم.  ديبرو -

لحن آمرانه  ارياخت يكه ب يكودكانه ا يو با صدا ستاديآنوقت گروهبان كوچولو كنارش ا _موضوع را كامال به خاطر سپرد  نيا يمچنت -  آنوقت

 :كرد گفت  دايپ يا

 . ديبخور.  ديشو يم يو بستر ديخور يو گر نه سرما م.  ديبه عنوان دوا و درمان بخور. دواست  نيا. سروان  ديبخور -

و از فرط نفرت هر دو شانه  ختيظرف مدرج را در دهانش ر يخود متعجب بود محتو كهيانداخت و در حال ارشيبه طرف به ينگاه يمچنت و

 .اش را تكان داد 

 :تگف يگوله برف به طرف او دراز كرد و دوباره با لحن آمرانه ا كيهم  دختر

 ...شه  ي، بدون مزه نم ديبرف مزه كن -

شود و لرزش  يكرد كه تمام تنش داغ م ياحساس م كهيدر حال يموقع سروان مچنت نيحركت كردند و در هم يبه طرف جان پناه بعد آنها

 . "بر تو دختر  نيآفر "فكر افتاد كه  نيخورد به ا يبهم نم گريد شيشود و دندان ها يبدنش قطع م

 : ديبه گوش رسس يموقع بانگ گشت نيمدر ه درست

 ! ييخطر هوا -

 .نداشت در آسمان احساس شد  يعجله ا چيدشمن كه ه يمايبه گوش خورد و وجود هواپ مايموتور هواپ يغرش ناراحت كننده  يصدا

 .دندينام ياسم م نيبود به ا ييهوا را كه كارش اكتشاف "فوكه ولف  " يدو بدنه  يمايسربازان جبهه ، هواپ.بود  "قاب  "از نوع  مايهواپ نيا

 .كرد  ينبود پرواز م يآنقدر قابل دسترس ييضد هوا يتوپها يكه برا ياديز يليدر ارتفاع خ مايهواپ نيا

آن و از  نديمحل و هر سرباز جداگانه را بب يها نياز چ كيهر  اديتواند از ارتفاع ز يو ابزار خود م ليبا كمك وسا مايهواپ نيگفتند كه ا يم

 .متوجه آنها كند يحيكوچك را گزارش كند و آتش صح يخود هر گونه نقل و انتقال گروهها ميسيتواند با ب يو م رديعكس بگ

 :زد  اديفر دهيپر رونيب يخشك شده بود به تن كرد و از محل فرمانده يلباسش را كه كم سروان

 !آماده باش  -

 .احل كنده شده بود براه افتاد س يدگيكه در پناه بر يكوچك يدر امتداد سنگرها و

در . را قطع كرده بودند  ساليگذشته بودند از جمله رود پهناور و ياديز يآنها در سر راه خود از موانع آب. داشت  يسربازان با تجربه ا يمچنت

ساحل حفر شده بود و  يدگياه بركوچك كه در پن يسنگرها ريو حاال زنج. بود  يضربت شقراوليپ يهم گروهان مچنت ساليعبور از رود و انيجر

 .ساحل اشغال شده را در پناه خود گرفته بود يقطعه  يبخش نانيتوپ قرار نداشت به طور اطم يعاد يرس گلوله ها ريت رد

 :تكرار گرد ديدو يكه در امتداد خط سنگرها م يمچنت

 !آماده باش  -

 :زد  اديشد و فر يكردند برخورد عصبان يخش مپ "سوخت  "كه هنوز داشتند  لويبه دختر و پرستار سب كهيموق و
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 . يفور.  ديها حاضر كن يزخم يدنج برا يگوشه  كي ديبرو... ديلول يدست و پا م ريچرا ز -

 :و گفت  ديچكمه اش را بهم كوب يپاشنه ها دختر

 .آماده است ، سروان  -

برانكارد لوله  كيكنار مدخل . به چادر پوشانده بود ليقابل تبد يرچه اپا لهيحفر شده و مدخل آن به وس يواقع در دامنه تند ساحل غار كوچك در

 .حركت مانده بود  يبدون باد ب يسرخ در هوا بيرنگ كوچك با عالمت صل ديپرچم سف كيآن  يخورد و باال يشده به چشم م

 .و زرنگ خودش تشكر نكرد زبر ارياز به يآن روز افتاد شرمنده شد كه در حالت شتاب و عجله حت اديبه  يكه مچنت حاال

وجب خاك  كي نيچند خودرو به طرف ا.  ديرس يساحل به گوش م يموتورها از پشت بر آمدگ شيغرش رو به افزا.كار هم نبود  نيوقت ا تازه

 .كردند  يشده بود حركت م ريآلمان كه تسخ

 :با خودش گفت  يمچنت

آمدند از  يطرف م نيرا كه به ا ييكرد و خودروها كيرا به چشمش نزد نيبعد دورب.  "شود  ي، دارد شروع م گريخوب د. شدند  داريها ، ب " -

 .دور مشاهده نمود 

 :ها گزارش داد  ياز گشت يكي

 .اند  دهيپوش اهيسربازها شنل س...ساده  ونيبا چند تا كام. با سرباز  يچهار خودرو زره!  نديآ يدارند م -

 ؟ ي؟ توپ چ يخمپاره انداز چ -

 .فقط تفنگ خودكار دارند  نكهيمثل ا.  ميديه انداز و توپ ندخمپار -

 يقوا يعني اهيس يشنل ها. داشت  يم ليخود را به طرف محل قطع رودخانه كس يدشمن قوا. كار خودش را كرده بود  "قاب  ".روشن بود  وضع

 نيبه هم.مترقبه بود ريدشمن غ يم شده به هر حال براقسمت انجا نيكه در ا ياتياز آن داشت عمل يمهم آتش حاك ليفقدان وسا.  "اس .اس  "

 ؟ "اس .اس  " يقوا يول...را كه به دستش افتاد به طرف استحكامات ما اعزام كرد يين قوايسبب اول

دست و پنجه نرم ها روبرو شده و با آنها  "اس .اس  "با  زياو قبال ن. چه  يعنيگروهها  نيدانست كه اعزام ا يبود م يكه سرباز كهنه كار يمچنت

 جبو كيدانست كه  يم يمچنت نيعالوه بر ا. بودند دهيو آبد دهيدر گروهان او هم سربازان ورز يول. بودند  يخوب انيآنها جنگجو. كرده بود 

وچك ك يجان پناه ها لهيمحل كه به وس تيموق. اندازه كوچك بود  يب ينبرد واقع كي يرودخانه تصرف كرده بودند برا كيكه نزد يخاك

 ليمس قيتانك ها را از طر نكهيمحل را تصرف كرد مگر ا نيتوان ا يبا تانك هم نم. خواهد كرد  يريجلو گ ميمستحكم شده است از حمله مستق

 يول. دياند بر آ دهيكه به ساحل رودخانه چسب يسربازان يتواند از عهده  يتوپ خانه هم كمتر م. انها را وارد ساحل رودخانه كنند وحركت دهند 

گلوله  يانفجارها انيكرد و م يكه همچنان در آسمان شناور بود و وزوز م "قاب  "اگر  نكهيا اي... خمپاره اندازها ... خمپاره انداز با آتش معلق 

 . گذشت  يآن از ذهن مچنت كيمطالب  نيا يهمه . را احضار كند  ييهوا يوريكرد بخواهد ن يپرواز م ييضد هوا يها

نگهبان حفر  يبرا يبلند يكه باال  يكيبعد خودش وارد شكاف بار. پراكنده شوند  يگروهان دستور داد در امتداد دامنه ساحل به نفرات يمچنت

 چيپ يكوچك يدر امتداد دره  يپوشش برف در آمده و جاده ا ريكه از ز زهييپا يسبز كشت ها يفضا ها يجا منظره  نياز ا. كرده بودند شد 

 .بود  دايشود پ يم يمنته يچككو يخورده و به اباد
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 . نديسربازان دشمن را بب يكمك كرد كه صورتها يبه مچنت يمتيغن سيزا نيدورب. شدند يم كيجاده نزد نيهم قيها از طر نيماش

را  يطوالن نسيكه مزه غم و خوف عقب نش 1945سال  يبه سربازان آلمان يشباهت چيبودند كه ه يو گردن كلفت كليه يها جوانان قو نيا

 نياطيش ". روبرو شده بود  رسكيساندوم گاهيپا ينبردها انيدر جر ساليرود و يگونه سربازها قبال در حوال نيبا ا يمچنت.بودند نداشتند  دهيچش

دند و با ز يو فشار دست به حمالت متقابل م يدادند ، با سر سخت ينشان م يمهارت جنگ دندينام ياسم م نيما آنها را با ا يكه سربازها " اهيس

از مرگ  يآنها ترس.زدند  يزد پشت سر هم دست به حمالت متقابل و ضد حمله م يبه آنها م يديتو پخانه كه لطمه شد ديوجود آتش شد

 .آنها قابل انكار نبود  يرزم اتيفيك يداشتند ول يزبده شهرت شوم يقوا نيا نكهيمردند و با ا ينبرد م لنداشتند و در حا

در فكر حساب كرد  يگرفتند مچنت يجنگ شيو بالفاصله آرا دنديپر نييآنطرف تر توقف كرد و سربازها پا يها كم نيماش كه ستون يلحظه ا تا

توانست از مواضع خودش در  يم يرا مچنت ييقوا نيچن. شتريدر حدود صد نفر ، نه ب. نبود  شتريگروهان او ب يآنها چندان از عده  يكه عده 

 :او با خود گفت . خاص دفع كند بدون تلفات يحت احلپوشش س

 !نرسند و فرصت نكنند خمپاره اندازها را به محل برسانند  ماهايفقط كاش هواپ -

 :كرد فرمان داد  يشدن بود برانداز م كيرا كه در حال نزد يدشمن جانيبا ه كهيدر حال بعد

 .شود  ياده مفرمان با سوت د.  دينكن يراندازيقبل از فرمان ت...شوند  كينزد ديبگذار -

ساحل آنها را به  يها يها و بلند يدهد كه دفاع كردن راحت تر از حمله كردن است چون پست نيفكر تسك نيرا با ا شتنيكرد خو يسع آنگاه

 .پوشانند يم يطور مطمن

 :فرمان داد  يمچنت

 .كنند ، از فاصله كوتاه  كيو شل رنديكه فقط هدف بگ دييگروه ها بگو يبه فرماندها -

را سركوب  " اهيس نياطيش " نيا رسكيساندوم گاهيگر چه گروهان او در پا. ؟ البته  كرديم يو ناراحت جانياحساس ه انيجر نيدر ا يمچنت ايآ

 .داده بود  ياديالبته خود گروهان هم با دفع حمالت سبعانه تلفات ز! كرده بود ، آن هم چه جور 

 .داد  ديبه دل راه نخواه يترس و هراس ديباش يرباز با تجربه او س ديدر جنگ گذرانده باش كبارياگر كه  يول

 :فرمان را تكرار كرد  گريبك بار د يمچنت

 ! ديكن كيو شل ديريهدف بگ -

 يو خاكستر رهيهوا به ارتعاش در آمد و در آسمان ت.كرد  رييتغ يوضع به كل دينفرات رس يفرمان به گوش همه  نيكه ا يتا موقع يول

 .شدند  داريشمن پدد يماهايهواپ

 .هستند  " 87 ونكرسي "عمود رو  يماهايهواپ نهايفورا متوجه شد كه ا يمچنت

 يماهايشد ، هواپ انيغوزه پنبه نما هيشب ييزهايبه طرف آنها گشودند و در آسمان چ ييضد هوا يبالفاصله از سمت راست ساحل توپها نكهيا با

 .شدند  رياشغال كرده بود سراز يكه مچنت يوجب خاك كيسره به طرف سر يدشمن پشت به آفتاب كردند و انگار از رو

 .است  زيبه خاطر آوردن آن رعب انگ يحت! شدند  يم كيكه نزد ييماهايهواپ ديغرش شد ني، ا اوه

 .بود  ماهايفشرده و مراقب حمله هواپ كشيغار تنگ و بار يخودش را به خاك بخ زده  يمچنت يول
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قلم مو چكانده شده  يكه از رو ييجدا شدند و مثل قطره ها ماهايبودند از هواپ انيرنگ نما يآسمان خاكستر ي نهيمدر ز يها كه به خوب بمب

 .كرد  يدر حال سقوط را محو م يبمب ها ريصف ماهايغرش هواپ. شدند  ريسراز نييزنان به طرف پا رياند صف

 .شدند بمب لب آب منفجر يوارد آورده شد و هر سه سر يسه سر يط ضربه

خود كنده شده و به طرف  يگوشخراش بمب ها را تحمل كنند ، از جا ريكه نتوانستند صف يدو سرباز.نداد  يتلفات چندان يمچنت گروهان

 .خشك اطراف آتش گرفت  زاريغرق شد و ن يحامل افراد كمك يكيالست قيقا نيعالوه بر ا.و كشته شدند  دنديرودخانه دو

 :و با خودش گفت  ديكش ينشسته بود پاك كرد و نفس راحت شيشانيپ يعرق را كه رو يقطره ها نيبا آست يمچنت

 .، گذشت  گريخوب د -

و هدف  دهيها را د مايهواپ يخطا. بود  دهيرا از باال د زيالبته همه چ "قاب  ". احساس مسرت كرد  ديدانست كه نبا يدانست ، خوب م ياو م يول

 :فرمان داد  يمچنت. كنند  يزنند و بار دوم با دقت به طرف هدف حمله م يها دور م " رسونكي "حاال . خواهد كرد  حيرا تصح

 . ديبه طرف اب نرو.  دياز سنگرها خارج نشو -

 :صادر كرد  يگريبعد فرمان د يلحظه ا يول

 . ديدفع حمله آماده شو يبرا -

 :تكرار كرد  بعد

 !دينكن كيبدون فرمان شل -

دست به  يشتريبا شجاعت و شهامت ب نيهم يبودند ، برا دهياصابت بمب ها را ند يكردند خطا يم يمزرعه را ط اهيس يتنه ها ميبا ن كهييآنها

 .حمله زدند 

 .كردند  يم يانداز ريخودكارشان ت يبا تفنگ ها دنيو در حال دو دنديدو يدوال شوند م نكهيشان بدون ا همه

 :را تكرار كرد  يدوباره فرمان قبل او

 .شود  يفرمان با سوت داده م. كند  يانداز ريام به طرف هدف خودش تهر كد -

 :با خودش گفت  يمچنت. ساحل ساكت بود . شدند  يم كيدر حال حمله نزد سربازان

 .بچه ها  نيآفر -

 دانيهجوم در م كهيعهفته ، موق كياو مدت  يصورتش را به قنداق تفنگش چسبانده بود و به خاطر آورد كه گروهان ضربت گرانيهم مثل د او

 يم ميرا طرح و تنظ يتهاجم اتيمطلق انواع و اقسام عمل ياستراحت تا سر حد خستگ يقطع شد به دستور مارشال كانف به جا يرسكيساندوم

 .كردند 

 يودشان كنترل مرا در خ يانداز ريت ديشد لياودر كه سربازان گروهانش در مقابل حمله دشمن م يدر پشت رود آلمان نجاياو اكنون در ا و

 .كرد  يم يدشوار و خسته كننده سپاسگزار ياز آن آموزش ها يكردند ، مچنت

 . دنديدو يانها تمام قد م. بودند  كينزد نيمهاجم

 يبه طرف او م مايمستق ديرس يرا كه به نظر م ياو جوان قد بلند. داد  يم صيآنها را تشخ سيخ يشانيصورت بر افروخته و پ يبه خوب يمچنت
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 .هدف گرفت  ديود

 :زد  اديو فر ديباالخره ماشه را كش يمچنت

 !اتش  -

 . ديسوت كش نانياطم يمتعاقب آن برا و

 .به ارتعاش در آمد  يدست يرگبار مسلسلها انيهوا در م. آتش شد  كپارچهيساحل  هيحاش تمام

 يشد انگار پارچه  كپارچهيبه غرش  ليو تبد ختيآم جداگانه در هم يها كيشل يصدا.به كار افتاد  يسنگ يجناح چپ و راست مسلسلها در

 .كردند  يرا پاره م يآهار زده ا

 .آتش نمودند انيها از م يشدند شروع به خارج كردن زخم انيكه نما يارانيبه.علف ها افتادند  يرو يفور رهيت كليه چند

 .نداشت  يبا مچنت يشد و فاصله چندان يو جابجا م ديدو يام ماو را هدف گرفته بود مد يكه مچنت يپوش اهيسرباز س. حمله ادامه داشت  يول

 :زد  يم اديخر و خر كنان قر سروان

 !آتش ! آتش  -

قاب  "دانست كه  ي، م ستين زيجا گرياو خوب به خاطر داشت كه ماندن در موضع مستحكم د. نشده بود  ياو در بحبو حه نبرد دچار فراموش اما

 .سنگرها خواهد افتاد  يرو قايدق يبعد يبمب ها يكرده و سر قيهدف ها را دق "

 .رود بلند كرد و انها را از موضع راحت و امن خارج نمود و به دشت باز و هموار برد  هيافراد را از حاش ستيبا يم

ه با تلفات و جان افراد گروهانش ك يهجوم بعد يكوچك و مهم كه در خاك دشمن تصرف شده برا نيقطعه زم نيدانست كه سرنوشت ا يم

 .دهد  رييگروهانش موفق خواهد شد مواضع خود را تغ ايبه آن دارد كه آ يكم از رودخانه رد شده بودند و سرانجام سرنوشت خود او بستگ

 نيرا به زمساحل خارج شوند و خودشان  يآنها را از جا بلند كرد و انها را ودار نمود كه از سر حد مرگ بگذرند ، از پناه بلند ديبا نكاريا يبرا

 .هموار رسانند و به طرف دشمن بدوند 

 .ضرورت دارد  يفقط سرمشق شخص نكاريا يبرا. ستين يو فرمان دادن كاف دنيسوت كش نكاريا يبرا

و  ديجهش خودش را به آن طرف سنگر انداخت و تپانچه اش را بلند كرده به طرف جلو دو كيكه تمام بدنش مثل فنر جمع شده بود با  يمچنت

 :زد  اديفر

 ! ني، به خاطر استال هنيبه خاطر م -

سرمشق فرمانده كار خود را كرد و  يول.  دياو را نشن اديفر يكس ديدو يجز همراهش كه به دنبال او م يغرش نبرد كس انياست كه درم يهيبد

سرش را  نكهيكردند بدون ا يم ينيخود عقب نش يبه طرف خودروها يراندازيپوش كه در حال ت اهيس يبه طرف سربازها كهيدرحال يمچنت

 . نديآ يكه افرادش از مرز مرگ گذشتند و در حال حمله به دنبال فرمانده خود م دبر يبرگرداند پ

ولگا  نييكه از پا يخود احساس نكرده بود، راه يبار هم در سر راه رزم كي يكه ظرف تمام جنگ حت يروزيو مسرت حاصل از پ يشاد ينوع

 .بود ، تمام وجودش را در برگرفت  دهيرس يرود آلمان نيشروع شده و به ا

 . ديشن يسربازان خود را م يپا يو از پشت سر صدا ديدو يم "!  هني، به خاطر م شيپ "بلند  اديبا فر او
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مدام  ديمن جدا شد ، بااز دش ديفكر بود كه نبا نيادامه داد و فقط به ا دنيبعد پا شد و به دو.كه كشته شده بود خورد و افتاد  يبه دشمن شيپا

 . افتديآنها ن نيب يكرد تا فاصله ا بشيتعق

 يساحل منفجر م هيدر حاش يخال يرا كه پشت سرش كنار سنگرها ييو نه غرش بمبها ديشن يعمود رو دشمن را م يماهايهواپ ينه صدا او

 .شدند 

 . ديشن يشدند نم يسرش رد م يرا كه از باال ييقطعات بمب ها و گلوله ها يصدا يحت

كردند كه با  ياحساس م يرا در گذشته سواران جانيو ه اقينوع اشت نيا ديبرد ، شا يبه جنگ او را به طرف جلو م اقياشت يلحظات نوع نيا در

 .شدند يدشمن م ييبرهنه وارد انبوه صف آرا يرهايشمش

محكم به صورتش  يزياش روشن شد ، چ يرنگ در دو قدملحظه اتش سرخ  نيدر ا يول "! هورا  ": بكشد  اديفر گريبار د كيخواست  يمچنت

 افتاد نيشد و به زم كيخورد ،جلو چشمش تار

 ياوقات در خواب به سراغش م يسقوط و افتادن كه هنوز هم گاه نيا يهمه سال از ان زمان و آن لحظه گذشته است ، خاطره  نيكه ا نيا با

 ."زده  خي اهانيزده و نفس سرد گ خي نيحاصله از برخورد با زم دي، ضربه شد لحظه حمله نيآخر "تا چه حد روشن و واضح است  ديآ

تمام تنش درد .صورت احساس كرد  هياز ناح يديبه هوش آمد درد شد يبه سر برده ، اما وقت يهوشيداند كه چقدر در حالت ب ياالن هم نم او

 .برد  يدارد او را كشان كشان م يبعد احساس كرد كه كس.بودند برق وصل كرده  يروين ميانگار چشمش را به س ديكش يم ريكرد و ت يم

 :گفت  يكه م ديرس يبود به گوش م دهيچيكه در گوشش پ ياز خالل همهمه ا ينازك و بچگانه ا يصدا

 ...كم  يليخ... ديتحمل كن گريد يكم كي، خوبم ،  زميعز... ديسروان تحمل كن -

 نيكند و با درك ا يكشد و ناله م يم اديكشند و متوجه شد كه خودش دارد فر يكه او را دارند م ديخودش را شناخت و فهم اريبه يصدا يمچنت

از دست  ميرود، با خودش گفت حتما چشمها ينم نياز ب يكيدانست چرا تار ينم.كرد كه صدا كردند  ديرا بهم كل شيدندانها يموضوع طور

 .شد  هوشيب ارهرفته و دوب

 يتوپ از باال يشد و گلوله ها يم دهيغرش آتشبار از پشت رودخانه شن يصدا. ديرس ينبرد از دور به گوش م يصدا دوباره به هوش امد يوقت

 . ديلرز يگرفت م يدر عمق قلمرو تصرف شده صورت م كهيياز فرط انفجارها نيشد و زم يسرش رد م

با . شده نموده اند ريپوشش موضع تسخ يبرا يحفاظت يراندازيشروع به تكه توپخانه را به محل عبور از رودخانه رسانده اند و آتشبارها  ديفهم او

 يكيجز تار زيچ چيه.  نديبب يزيبار هم نتوانست چ نيو ا.كرد ، سرش را به طرف انفجارها برگردانند يموضوع احساس شاد نيبردن به ا يپ

 .وجود نداشت ، انگار او را سر تا پا درون جوهر غرق كرده بودند طلقم

 .و پانسمان سرش بود  يمشغول زخم بند يماهر يكرد و دستها يم هيداشت كنار گوشش گر يكي

 :گفت  يحال م نيكرد و در ع يناله م. كرد  يارام ناله م يداد و خودش هم با صدا يانجام م يكه مشغول پانسمان او بود حركات نا موزون يكس

 .شود  يبهتر م زيحاال همه چ. شود  يحاال بهتر م. سروان  ديتحمل كن. دي، تحمل كن خوب يليخ.كشم  يدانم ، خودم هم درد م يدرد دارد ؟ م -

 : ديپرس. داشت  يبيو غر بيعج يليكه فام ي، دختر ستيهمان گروهبان بهدار نيمتوجه شد كه ا يمچنت

 ؟ ميحفظش كن مي؟ توانست ميكه گرفته بود ينيشدند ؟ آن زم يها چ يآلمان -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  ريس پوله ويبو –آنيوتا                                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١ 

 يها قيهم با قا يكمك يقوا. آنها را درب و داغون كردند  يها از آنور رودخانه تمام خودروها يتوپچ.جانم  ميتوانست،  زميعز ميتوانست -

 يكه آخ ، نم دنديها چنان خدمتشان رس يتوپچ. روبه راه است  زي، همه چ دي، فكر نكن ديسروان شما ناراحت نباش. شوند  يم كينزد يكيالست

 !د يدان

 .شد  ديبه ناله از درد شد ليدخترك تبدجمله  نياما آخر

 يمرد با طرز حرف زدن خشن اهال كي يپارو و صدا يصدا.  ديچيبهم خوردن آب در گوشش پ يبعد صدا. آمد  يبه سراغ مچنت يهوشيب باز

 :گفت  يشمال كه م

 رد دارد ؟د.  يشد يزيباز دچار خونر. شده  يباندت چقدر خون نيخواهر جان تو به فكر خودت باش ، بب -

 .فكرش را بكن حال او چقدر بده . ندارد  يبي، ع ستياما مهم ن! درد دارد  يلياوه مادر جان ، خ -

 :گفت  يفيضع يبا صدا.  ستيك يكه زانو ديقرار دارد و فهم يكس يزانوها يبرد كه سرش رو يپ يلحظه مچنت نيا در

 شده ؟ ي، چ خوبابايسرگروهبان ل -

 !آخ .  ميرو يهم با خودرو م يو بعد تا گردان بهدار ميشو ياالن از آب رد م.  ديتحمل كن يكم كي. ، سروان  ستين يچي، ه ستين يچيه -

 . ديچك يدست مچنت يرو يگرم ي قطره

 :خشن گفت  يصدا

اصال . دو وجب قدشه . ه اتش در آورد ياز تو يخورده اما تو را درست و حساب ريخودش ت. يكن ميدختره تعظ نيا يجلو ديسروان ، تو با نيبب -

 بلند كرد ؟ نياز زم كلتيتو را با آن ه يفهمم چه جور ينم

 : ديپرس يكي

 ؟ يعمو جان ، خودت چ -

ها  ياز بعض يرفتم ، عقب نمانده بودم ، حت يداشتم با همه م. چرا از آنجا مجروح شدم  نهيا ميناراحت. خراشه  كيفقط ...بابا ولش كن  يا -

 !خورد  يناجور يجا. دارند  يدست از سرم بر نم يگردان بهدار ي توحاال. جلوتر بودم 

 ! ينشسته ا واريد يمثل سگ رو نميب يم -

 ...بو بابا ، دست بردار ...شروع شد د،ييبفرما -

شده بود ، درست تنش احساس نداشت ، انگار سرد  يول.  ديشن يمكالمه را م نيا يبه خوب ديچيپ يكه در گوشش م يبلند ياز خالل صدا يمچنت

احساس ارامش خاطر  ديام نيو به ا.حالت شده است  نيانفجار دچار ا يفكر افتاد كه حتما بر اثر موج صوت نيبه ا.رود  يكه خواب م ييمثل پا

 .كرد 

بعد از مرخص  يو حت ديشهر كوچك خواب كي ينظام مارستانيدر ب كماهيبال روبرو شده بود و در حدود  نيبا ا نگراديقبال هم در نبرد استال او

 .دو هفته را كامال بگذراند به واحد خودش برگشت  نكهيگرفت ، اما بدون ا يدو هفته مرخص مارستانيشدن از ب

 هيانگشتش را به قرن يرحم يبا ب يكي، انگار  ديدرد سوزان و شد نيآمده است ؟ ا ميسر چشمها يي؟ چه بال يچ ميپس چشمها: فكر كرد  يمچنت

 .است  اهيدور و بر همه جا س.  يچي، ه ستين دايپ يچيه.مالد  يم شيچشمها
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 سرگروهبان ، من چم شده ؟ -

 .را كردم  هيمن كمك اول. هم بهتان نزد اما صورتتان غرق خون شد  يصدمه جد نكهيمثل ا.منفجر شد و شما را پرت كرد  مايبمب هواپ -

 ؟ نميب ينم يزيچطور ؟ چرا چ ميچشمها -

 ...آخ... ، آخ مادر جان  ختهير تانيچشمها يخون تو ديشا. كردم  يچيرا باندپاخر من سرتان  -

 ؟ يخودتان چ -

 .كند  يدستم درد م. دانم  ينم -

 ؟ ديشد يزخم يبدجور -

 ...گردم  يبر م يوقت يول ستين يزيچ نكهيكنم مثل ا يكه نگاه م نجوريا. كند  يدرد م يليخ -

 شد ؟ ينطوريا يك -

 .و كمكم كرد  ديسر رس قيرف نيآمدم اما ا ياگر تنها بودم از عهده تان بر نم. گلوله خوردم .انفجار خواباندم  يفرو رفتگ يتوشما را  يوقت -

 :ناجور زخم برداشته بود گفت  ي هيكه از ناح يسرباز

 . ختير يخودش هم خون م نياز آست. كرد  يداشت پانسمانتون م -

 .شد  دهيكش زاريوصدا به نبا سر  يكيالست قيقطور قا ي كناره

 :گفت  يكي

 . ميدي، رس نيش ادهيپ -

 .شد  هوشيچون دوباره ب ديجمله را نشن نيا گريد يمچنت يول

 4 فصل

 .و گسترش داده شد  افتيكوچك آلمان كه به تصرف ما در آمده بود استحكام  نيقطعه زم نيكوچك كنار رود اودر ، ا گاهيپا

 جنگل كم درخت بر پا شده بود پر از اشخاص كيكه در  يگردان بهدار يچادرها يهمه . كم نبود  ميادكار د نيكه ضمن ا يتلفات يول

 در چادرها نبود ، يزن مجروح چيداشت ه يبيو غر بينبود و چون به جز سرگروهبان كوچولو كه اسم عج يخال يجا. بود  مجروح

 قرار دادند ياو را كنار تخت سروان مچنتكردند و به خواست خودش تخت  يبستر يرا در چادر عموم دخترك

 پشت صاف كنند مشغول نكهيجراحان بدون ا. آوردند  يم ياز آنور رودخانه مدام زخم. از پا در آمده بود  يروز پرسنل گردان بهدار آن

 و نهيمعا يحساب را درست و خوبابايل يو سرگروهبان خدمات بهدار يشب توانستند سروان مچنت يها يكيبودند و تنها نزد يجراح

 .كنند پانسمان

 .كند زانيبند دور گردن آو ياز گلوله را شست و دست دختر را پانسمان كرد و گچ گرفت و به او گفت كه دستش را رو يزخم ناش جراح

 :زد گفت  يچشمك م يبه طرف مچنت كهيدر حال بعد

 .شه  يخوب م يكن يعروس يخواست يتا وقت -

خراب بود  شينداشت اما وضع چشمها يگريخطر د چيشد و ه يشدن تمام م ينبود و كار با بستر ديموج انفجار شد. بدتر بود  يوضع مچنت يول
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 يحرف چيه نكهياو بدون ا.  ديكش يسوت بلند يرا جدا كردند و خون دلمه شده را پاك كردند جراح حت دهيخشك يكه باند ها يموقع

 :فقط دستور داد . مجروح نزد  يو دلدار يبر تسل ريدا يحرف جيند و هرا دوباره پانسمان كن يدستور داد مچنت بزند

 . ديدو تا كارت بخش جبهه به اسمشان پر كن. آورند  يانجا چشم پزشك ها سر در م.  "ص . س . ب " ديهر دو را ببر -

در او به جا  يحروف اول آن اثر ناگوار نيندانست و ط ياصطالح را كه با حروف مخفف تلفظ شد نم نيهنوز ا يمچنت.  ييصحرا اريس مارستانيب

 .گذاشت 

 : دياز سر گروهبان پرس نيهم يبرا

 ؟ هيچ گهيد "ص . س . ب  " نيا -

رسند  يم تانيبه چشمها ديو شا ديآنها آن طور كه با.  ميما آنجا متخصص دار. در رده دوم جبهه قرار دارد . ، سروان  ييصحرا اريس مارستانيب -

. 

 : ديعلت پرس نيبه هم. دهد  يم يشك كرد كه دارد او را دلدار شياز لحن صدا يول ديصورت دختر را ندحالت  يمچنت

 اصال چشم ندارم ؟ يعني -

 :با ترس گفت  دختر

 يول. پارچه زخم شده  كيچشمها  يكاسه ها. دهد  صيتواند تشخ يمتخصص نم ريدكتر غ كيسالم است ، فقط  تانيچشمها!  ديدار ارياخت -

 .كرده  نهيمعا ييجراح صحرا كير شما را فقط آخ

 :گفت  ارياحت يب يمچنت

 . يلعنت...  -

 يدانست ، نقطه ها يطور م نيبه هر حال خودش را ا. داشت  ياو اخالق نسبتا تند. كه داد تعجب كرد  يفحش نيخودش هم از ا و

 . را نداشت زهايچ ليقب نيو از ا يستريو تحمل ه ديبخش ياشخاص را نم ضعف

. حاال وضع فرق داشت  يشجاعانه تحمل كرده بود ؛ ول نگرادياستال يكيرا در نزد يو صدمه حاصله از موج صوت يجراحت جد نياول يبا مردانگ او

 ...در خطر بود  شيبار چشمها نيا

 قيتش و رانندگان تانك كه دچار حرار يآنها خدمه آتشبار و نفرات مهندس نيب. اوردند  يآوردند و م يهمچنان م انيها را هم در آن م يزخم

 .شده بودند وجود داشتند 

 يو جنگ در خاك آلمان با شركت همه  افتي يافتاده بود گسترش م يكه به دست گروهان ضربت ياز آن بود كه موضع كوچك يموضع حاك نيا

 .صفوف آغاز شده است 

كه صدا  يكاج يدرخت ها ريبرف و ز يهمه جا ، در جنگل و رو. دادند  يار متخت ها قر نيبرانكاردها را در فواصل ب. نبود  يتخت ها كاف مقدار

 .كرد برانكارد قرار داشت  يكردند ، تا چشم كار م يم

 . نشد  سريم تيبه فور ييصحرا اريس مارستانيبه ب يمدام در حال حركت بودند و بردن سروان مچنت يبهدار يخودروها
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 .كرد  ينبود كه درد ناراحتش م نيع انه ، موضو. خوابش نبرد  يشب مچنت آن

. بدنش هم عادت كرده بود  يحسيبه ب. كردن ، درد مداوم و عذاب دهنده به اصطالح عقب گرد كرد و كنده شد  قيبه او تزر يزيچ نكهياز ا بعد

كور شده است  شهيهم يبرا گريد ايگردد  يباز م شيينايفكر بود كه ب نيمدام به ا.بود  شيشد فكر كردن به چشمها يكه مانع خوابش م يزيچ

 .كند  يو ظلمت زندگ يكيتار انيخواهد بود در م ورو مجب

 د؟يعمق اسمان پر ستاره را نخواهد د گريد اياز او دور شده است ؟ ا شهيهم يرنگها برا يغن يايدن قتايحق ايفكر بود كه ا نيا به

اش مش  نهيمعا نيشود ؟ نه ، متخصص يدرباره چشم سرش م يزيارتش چ يبهدارگردان ...  نيداد و مگر ا يم ياو خودش را دلدار. ، نه  نه

 .ننديرا بب ييشوند و روشنا نايب شيو چشمها ابدي اميالت شيكنند كه زخمها يم يكنند و باالخره كار

لحظه ترس  نيبماند ؟ در ا ناير و ناببكند ؟ تمام عمر كو ديشود ؟آن وقت چكار با يباز نگردد چطور م شيينايافتاد كه اگر ب يفكر م نيبه ا بعد

 !طور نشوم  نينه ، نه، فقط ا: را كرخت كرد  يتمام بدن مچنت يبيو وحشت عج

 .شده بود  تيبه طور مشخص تقو شييكرد و شنوا يعادت م ديجد تيكم بدنش داشت به موقع كم

ستوان ناشناس را از چادر  كي اديو داد و فر شيها يبلند كاجها و بانگ دوردست خروس و خروپوف هم تخت يهمهمه  يپشت چادر صدا از

 . ديشن يله شده اش را قطع كرده بودند م يكه هر دو پا گريد

صداها هم از دور  نيا يهمه  نهيدر زم. ديرس يتخت مجاور به گوش م يزد از رو يسرگروهبان كوچولو كه در خواب با خودش حرف م نفس

 .شد يم دهيآتش بارها شن كيغرش شل

 .به آتش بارها افزوده شده است  نيداد كه غرش بم توپخانه سنگ يم صيتشخ يبود به خوب يا دهيكه سرباز جنگ د يمچنت شگو

را كه در چادر  يعاد ريتازه و غ ياز خالل خواب صدا يحت زشيت ييشنوا يول.فرو رفت  يو ناراحت نيدر خواب سنگ يصبح مچنت يها يكينزد

 .داد صيانداز شد را تشخ نيطن

 يخدش زد كه دختر بغل دست يول ديند يزيچ چيالبته ه. شد و سرش را به طرف صدا برگرداند زيخ ميداد و ن هيبه آرنجش تك زتايغر سروان

 .كند  يم هياش دارد گر

 . ديكش ياش را باال م ينيكرد و مثل بچه ها اب ب يم هيارام به شدت گر يكوچولو با صدا سرگروهبان

 :گفت  يمچنت

 افتاده ؟ تانيبرا يشده ؟ چه اتفاق يهبان چسرگرو -

 .نكند هيكرد گر يضجه و ناله ارام شد و دختر سع يصدا

 افتاده ؟ يشده ، چه اتفاق يچ -

 . دميسروان ، خواب بد د يچيه -

 را صدا كنم؟ كي، كش ديكش يدرد م دي؟ دار دييگو يچرا دروغ م -

 . كرده دايپ نيچرا ؟ دردم تسك. نه ، نه ، سروان  -

 :بانگ زد  يمچنت
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 !نگهبان  -

 . ديشد به گوش رس يم دهيكش نيكه بر زم ييپا يصدا

 :گذشته گفت  يداد از صاحبش سن و سال يكه نشان م يزنانه ا يصدا

 ؟ يزن ي، چرا داد م زميعز يخواه يچه م -

 :گفت  يمچنت

 ... ديدختر خانم برس نيبه ا.  ستين ميزيمن چ -

 :گفت  دختر

 . دياستراحتتان را بكن دي، برو ديعمه جان ، شما مرا ببخش. و دستم ناراحت شده  دميخواب چرخ ي، حتما تو نشده ميزيچ -

 :وارد صحبت شد و گفت  يمچنت

 كمكش كرد ؟ ديكند و با يكه دستش درد م ديستيمگر متوجه ن. كردم  تانيمن صدا -

 :آورده بود گفت ها در  ينظام انيكه معلوم نبود چگونه سر از م يينامر رزنيپ

 . ميهم تحمل كرد و به ما دستور داد تحمل كن حيمس يسيع.  يتحمل كن ديبا يحاال كه درد دار. كشند  يهمه درد م نجاي، ا زميعز -

 :به سرگروهبان كوچولو گفت  يگرم تر يبا صدا بعد

. كنند  يبچه ها هم دارند جنگ م. و نه به جوان  ريبه پ نه. كند  يرحم نم چكسيبه ه! جنگ  ني؟ لعنت به ا ي، مگر تو چند سال دار زميعز -

 ...دو شبانه روزه كه چشم بر هم نگذاشته اند. نكن  داريمردم را ب. داد نزن  گريفرمانده ، تو د

 چيه نجايكه در ا آمد ادشيبعد . زند  يحرف م نطوريبا او ا يآخر او فرمانده بود ، با چه جرات. آن سروان را ناراحت كرد  كي يجمله برا نيا

 .البته كامال حق دارد رزنانهيپ يندارد و صاحب صدا يسمت

 :كند ، با شتاب و عجله گفت داريكه اگه الزم هست پرستار را ب ديپرس رزنيپ كهيفكر شرمنده شد و موق نيا با

 . دياستراحت كن ديبرو.  ستيالرم ن. نه ، نه  -

 :هم گفت  دختر

 . ديداشت يشبانه روز دشوار. مادر جان  ديبخواب ديبرو -

 ....، نگو  زمينگو عز -

 .سر صحبت را باز كند  ديآ يتختش نشست و بدش نم يگوشه  يرو رزنيچگونه تخت صدا كرد متوجه شد كه پ نكهيا ياز رو يمچنت

 :گفت رزنيبعد پ يا لحظه

 يلينبرد خ.ها گذشتند يرودخانه اودر آلمان يما از رو يقوا نديگو يم. داند يكه خدا م ميداشت يچنان روز سخت. شود  يدشوار تر نم نياز ا -

 .پرستار ما جدا از پا افتاده ، تا نشست خوابش برد . آوردند  يم يمرتب زخم. بود  يسخت

حال شما كه  به يوا. ، كارمان چقدر دشوار است  مي، ما كه در كنار جبهه جنگ هست نيبب... بود دهيبه لبش چسب گاريخوابش برده بود و س نشسته

 ...آلمان؟ ي؟ نكند آنور اودر تو ديشد يفرمانده ، شما كجا زخم... آخ آخ آخ ....  ديدار يبتيچه مص ديجلو دار هست
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 نيانداخت كه در سن يمادرش م اديرا به  ياو ، مچنت يصدا. سابق خود را حفظ كرده بود  نيهنوز هم طن يمرتعش و لرزان بود ول رزنيپ يصدا

 .را از دست داده بوداو  يخردسال

 .نديارتش آمده بود بب يرا كه معلوم نبود از كجا به گردان بهدار رزنيپ نيخواست صورت ا يم دلش

 .ديند يزيچ يكيبجز تار يسرش را به طرف او برگرداند ول يزيبه طور غر يمچنت

 .آمد يعلوم فن ينامزد دكترا اديبه  يدقت خاصارتش گذرانده بود ، با  يچادر گردان بهدار ريمطلق كه ز يكيشب تار نياول نيا....

 يرزم يمقدمه وارد صداها يخروس كه ب زي، با بانگ صلح آم نيسنگ يآتش بارها كيهنگام شل نيزم فيخف يبا لرزش ها ":  اتييتمام جز با

 .... ". رزنيآن پ يشد و با صدا يآن شب م

 5 فصل

، اما  ديند ديتاب يآن م كيچادر به درون محوطه فشرده و تار يا كه از خالل در ورودر ديرنگ خورش يصورت ياشعه  يمچنت.  ديفرا رس صبح

 .دست خودش احساس كرد يتماس اشعه را رو

 :گفت  رزنيپ يشد و صدا دهيشد شن يم دهيكش نيكه به زم ييآشنا يپا يدور صدا از

 . ميتو را بشو يبگذار اول دست و رو.  يهست فيتنها جنس لط نجايتو ا -

 :تند و تند گفت  رگروهبانس

 . ميشو ينه ، نه ، من خودم م -

 .تختش خر و خر به صدا در آمد و

 چرا مزاحم شما بشم ؟ ميشو يدست م كياخ مادر جان ، خودم با  -

 .ميازت مواظبت كن ديو ما با يهست يتو فعال زخم. حرف نزن  ياديدختر جان ، ز ايب -

 .كرده بود  دايپ يمحكم نيبا شب قبل فرق كرده و طن شيو صداتنگ و لگن را به صدا در آورد  رزنيپ

 زم؟يعز يچند سال دار يباالخره نگفت -

 ...هفده  يرفتم تو... هفده  -

ارتش راهت دادند؟ آخر به  يچطور شد تو... نطوري، آها هم اندازميكن ، بالشت رو پف ب هيخورده به آرنجت تك كي...بچه  كي،  يهنوز بچه ا -

 دهند؟ يارتش راه نم يل تو كه توسن و سا

؟  دي، خود شما چطور وارد ارتش شد چيخوب ، حاال من ه.  ميكرد يشناسنامه دست كار يتولدمان را تو خياز دوستانم تار يگريمن و دختر د -

 د؟يخودتان چند سال دار

.  يو بخار اطيواسه ما گذاشت ، نه ح ي، نه خانه ا شهر ما را داغون كرد زيكافر همه چ.  ميما اهل اسمولسنك هست. شصت سالم تمام شد  -

ا يدن نيتمام ا يتو...كردند  ربارانيشوهرم را هم بوش ها ت. نه  ايدانم زنده اند  ينم يخت. جنگند  يكجا م ستيمعلوم ن.پسرهام تو ارتش هستند 

 يبا گردان بهدار.آخر شستم تا من رو پرستار كردند . شورم را ب شانيسربازها انداختم تا لباسها نيخالصه خودم را ب.درخت تنها ماندم كيمثل 

خشك  ديباد كه نبا يدست و صورتت را خشك كنم ، تو زميبذار عز. هم شدم  ياودر ، زخم يآلمان يرودخانه  نيبه ا. دميبه خود لهستان رس
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 . يشوب

 : ديناگهان پرس بعد

 ، سروانه ، دامادته ؟ تيهمسا نيا -

 داماد ؟: شد  زيمرتبه گوشش ت كيزد  يداد و چرت م يتگو گوش مگف نيكه به ا يمچنت

 :گفت  دختر

بود كه پا به خاك آلملن  يگروهان نيعمه جان ، گروهان ما اول -: بعد با غرور و افتخار اضافه كرد . فرمانده گروهانمان . فرمانده من بود  -

 .هم جلوتر از همه بود  يسروان مچنت. گذاشت 

 .كند يرا باز نم شيچشمها گريپزشكمان گفت كه ظاهرا د. جنگش را كرد  گريقهرمان تو د -

 ! سيه -

پس بذار . نداشته  يكس يبرا يوقت نفع چيدروغ ه. است رهيگناه كب يمرد نيدروغ گفت به همچ.  ميكن ي، چرا موضوع را پرده پوش زميعز -

 .نگاه كند قتيحق يصاف تو رو

 :فت خودش را وارد صحبت كرد و گ يمچنت

 .باشد كه آدم به ان نگاه كند يزياگر چ -

 :گفت  رزنيپ...دستانش قرار گرفت  يرو رزنيخشك پ دست

 .من سر و صورت تو را هم آب بزنم  ايب -

 باندها را ؟.  ييكجا را بشو -

 يدستها.  ستين يجالب زيچ.  يبكشمثل خرس تو كنام دارز  يخوا يمگر م. ميشو يم داستيپ يهر چ. دهان و چانه و دستها را . چرا باندها  -

 .بعد محكم آنچه را كه شسته بود با حوله پاك كرد . آب را كه در لگن بود به صدا در آورد  رزنيپ

 :حركت كرد و گفت  يبه طرف مجروح بعد رزنيپ

 .شستن هست  يبرا ييجا شهي؟ هم يديد -

 .فك و صورت اعزام نمودند  يجراح مارستانيشت جبهه ، به شهر لووف به برا معطل نكردند و او را به پ يمچنت ييصحرا اريس مارستانيب در

 ميتصم نيكه ا يزمان. نداشت  يخاص يبه مداوا اجينبود اما احت يبگذارند چون جراحاتش گرچه سطح يخواستند سرگروهبان را همانجا باق ابتدا

خنده دار و خشن  يبا نام خانوادگ يمطلق سرگروهبان خدمات پزشك يكيراو عادت كرده بود كه در تا. و ناراحت شد  نيگفتند غمگ يرا به مچنت

 .كنارش باشد شهيهم وتايآن فيلط سمو ا

 نيدر ا ديكوش ياو را برآورده كند بلكه م يكرد خواسته ها يم ينه تنها سع وتايان. كند و مواظبش باشد  ياو غمخوار يكرده بود كه برا عادت

 .عادت كرده بود شيقدمها ينازك و بچگانه و صدا ياو به صدا. كند  يدست شيامر پ

 زانيكه دور گردنش آو يباند يتخته بسته شده بود رو كيدستش كه به  نكهيكرد و با ا يجراحت خود را تحمل م يبا شهامت و مردانگ وتايان

شد و  يم دهيكش نيبه زم يبلند يرگش با صدااندازه بز يب يچكمه ها. كرد  يكمك م ارهايرفت و به به يراه م مارستانيدر ب يبود ، به راحت
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از اتاق خارج شود كه از هر  يمدت كوتاه يبود برا يكاف. كرد  يبود قلوب مردم را به طرفش جلب م يو غمخوار يكه پر از زندگ جودشتمام و

 : ديرس ينداها به گوش م نيطرف ا

 زده ؟ بشيما كجا غ يايآن نيا -

 . ديمن بخوان يانامه را بر ني، لطفا ا وتايآن -

 . ديسفتش كن. آمده  نييجان ، باندم پا ايآن -

 :گفتند  يبه طور ساده م اي

 .كن  فيتعر مانيبرا يزيبا ما ، چ نيبنش.  يدو يم يسرگروهبان ، چرا ه -

 .شد  يم يبه شخص واجب ليتبد يرفت فور يم يديبه اتاق جد نكهيداد و به محض ا يتقاضا ها پاسخ مثبت م نيبه تمام ا او

 .شدند  يوجه مزاحمش نم چيجبهه جنگ به ه يدختر بازها نيمعروف تر نكهيا بيعج و

بچگانه و اخالق  يكرد و صدا يم يبا همه غم خوار نهمهيكه ا ييدختر كوچولو و خوش رو نياز ا نكهيا ايو  دنديترس يم ياز سروان جد اي

 .دنديكش يداشت خجالت م يمصم

 يرا نم شيقدمها يزنگدار و صدا يصدا يو اگر مدت "من  يچشمها "اسمش را گذاشته بود . بود  يمچنت اجيد احتاز همه مور شيب وتايآن يول

خواب آور هم  يگرفت و مصرف دارو ها يو درد م ديكش يم ريصورتش ت يزخم ها كهيزمان يحت.شد  يدلتنگ م يناراحت و نگران و حت ديشن

 .داد يم نيانگار دردش را تسك يبخش بود و حت يتسل شيفكرها برا نيافتاد و ا ياو م اديبه  ،بود  دهيفا يب

 .آورد  اديتوانست صورت او را به  يافتاد نم ياو م اديبود كه هر وقت به  نيا بيعج يول

 .شد  يدر ذهنش زنده م يگريپس از د يكيكوتاهشان  يياشنا اتييجز ي هيكل

 يگروهان فرستادند كه صدا يرا برا يياو سربازك كوچولو يگلوله توپ كشته شد به جا بر اثر انفجار " چيتريم "گروهانش  اريكه به يوقت

 .شد يبند م شيپاها يرو چيداشت كه فقط به ضرب چند دست ساق پ ياندازه بزرگ يب يچرم يبچگانه و چكمه ها

 يكرد و حت ين تر بودند به اسم و اسم پدر صدا مرا كه مس يسربازها را به اسم و كسان. عادت نكرده بود  يسرباز يهنوز به زندگ ديجد اريبه

 .دينام يم چيوياونوفر ريميفرمانده گروهان را والد

 :گرفت و گفت  راديا نكاريا يبرا اريتام از به تيگرفت با جد يسلسله مراتب را در نطر م يافسر با دقت خاص كيكه به عنوان  يمچنت يروز

 !...باشد سرگروهبان  ينظام ديبا زيه چجنگ هم يارتش ارتش است و جنگ جنگ و تو -

 :و گفت  ستاديخبر دار ا دخترك

 .است  حيبله سروان ، صح -

 .استوار ، ستوان ، سروان : گفت  يفقط م انيآن روز سرگروهبان انگار فراموش كرد كه مردم اسم دارند و خطاب به اطاف از

 !آمد  يدر م يآمد ول يمضحك در م يالبته كم نكارشيا

 .داشت  يو خشك يامدند رفتار جد يبه حساب م يا دهيدستش بودند و اشخاص مسن و جنگ د ريكه ز يمرد يستارهاپر با

استقامت و  يخودش را با نوع ديمف يانداخت و كار سرباز يآتش نم ريخودش را ز هودهيكرد ، ب يخودش را گم نم ينبرد دست و پا هنگام
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 .داد يانجام م يسرباز يستادگيا

 .به او عادت كردند  " چيتريم "دوستان  نيكترينزد يحت جايتدر. شد  ياش هم هرگز كم نم يفيوخانه كدار الكل

 :گفت  يكرد به مچنت يم فيتعر يهم رفته كمتر از كس يبود و رو يگروهان كه شخص عبوس ياسيمعاون س يروز

 .شده  بمانينص يخوب يسروان ، كادر پزشك -

 اريگرفتار و مشغول بود كه اصال به يالبته در ان روزها سروان به قدر.كرد با او رو به رو نشود  يم يو سعترس داشت  ياز سروان مچنت دختر

 .عنوان به فكرش هم نبود  چيو البته به ه ديد يگروهانش رو نم

 يازخود گذشتگ يرسكيساندومجنگ  دانيرا كه در م ييمدال و نشان به سربازها ياعطا  يو برگ ها يافتاد كه صورت اسام يروز اديبه  يمچنت

او را رد كرد و گفته  شنهاديپ يمچنت يگنجاند ، ول يرا هم در صورت اسام وتاياسم آن ياسيكردند ، معاون س ينشان داده بودند را آماده م يخاص

 . ستين حيوارد جنگ شده اند صح يكه به تازگ يكسان انيكه پخش و پال كردن مدال و نشان م ودب

 .آورد يم اديبه  مارستانيدر ب يخواب يب يدر ان شب ها يگريپس از د يكيخاطرات را  نيا يهمه  يمچنت

 .توانست چهره اش را مجسم كند يكرد نم يم يهر كار يآورد ول يم اديرا كامال زنده زنده به  زيچ همه

داشت  اديبه  يكك مكها را به خوب. ه بود اش را پوشاند ينيكك و مكك كه دو طرف ب ياديو مقدار ز يخاكستر يبود با چشمان يگرد زيچ كي

 .كالهش پنهان كند ريكرد آن را ز يم يسع هودهيب شهيافتاد و دخترك هم ياش م يشانيپ يرنگ رو ييخرما يدسته مو كيو

 نكهيا اينه گدشت رودخا ينزده  خيشناكنان از قسمت  گرانيدانست كه همراه د يو نم ديانگار اصال او را ند ياودر مچنت يلحظه جهش از رو در

ظرف مدرج الكل  كيداشت كه چگونه به اتفاق پرستار مجبورش كرد  اديخوب به  يول. ديساحل رس نطرفيحامل مهمات به ا يباد قيبعدا با قا

 .بخورد

غار  كيش را در خود ياريتوانسته بود مركز به يبود كه او ك نيكرد ا يمعما شده بود و او را متعجب م كيبه  ليتبد يمچنت يكه برا يزيچ

را به وزن هفتاد و پنج  يآتش نجات دهد و چگونه توانسته است مرد ريكوچك كه با عجله حفر شده بود سازمان دهد و از همه مهمتر او را از ز

 .او معما بود يدنبال خودش بكشد برا ايرا حمل كند  لوگرميك

 :گفت  يكه م ديچيپ ينازك او به وضوح در گوشش م يصدا. تصور آن دشوار بود  يبود حت يخارق العاده ا زيچ كي نكاريا در

 دست انجام داد ؟ كيكار را با  نيا ايآ.  "كنم  يحاال پانسمانتان م ني، من هم ديتحمل كن گريكم د كي،  دي، تحمل كن زميسروان ، عز "

 : ديپرس يمچنت

 ؟ يطرف رود آمد ني، چطور به ا وتايآن -

 بيصل فيك. ام گرفت  هيخل گر كيمن مثل  يخواستند مرا نبرند ول.  دميمن هم رس. كردند  يمهمات را بار م، داشتند  يآن كالباس باد با

 .باالخره سوارم كردند. سرخم كمك كرد 

 ؟ دينبرد در آورد دانيمرا چطور از م -

سرتان را  يوقت. ديخورد و افتاد يزيبه چ تانيپا نكهيبعد مثل ا.  ديديگروهان دو يهست چطور با تپانچه جلو ادمي.  ستين ادمي گريد يكي نيا -

 دميد وگذاشتم  ميزانو يسرتان را رو. بود  ياما تمام صورتتان خون. گفتم سروانمان زنده مانده . مادر جان ، خوشحال شدم . ديديبلند كردم نال
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 يوقت. خالصه هر جور بود پانسمان كردم . طرف بودم افتاده  ختياز ر يصورت كامال زخم كيبا خودم گفتم چكار كنم ؟ با .  ديا يخون بند نم

 .شوم  يشرمنده م ديا يم ادمي

 دست ؟ كيبا  ديپانسمان كن ديچطور توانست -

 . ميطرف گذر رودخانه برد هيبا پرستار شما را  يشدم وقت يبعدا زخم. با دو دست پانسمان كردم . نه ، چرا  -

 ؟ ديشد يراندازيآن ت ي؟ تو ديآخر چطور برد -

راست  كيو افراد را  ديديپر رونياز سنگر ب يمگر شما وقت. كردند  ينم يراندازيبود ؟ تنها به طرف من كه ت يراندازيداشت كه ت يتيچه اهم -

 ؟ ديدي، ترس دياس ها برد. به طرف اس 

 :در مقام اعتراف گفت  يمچنت

 توانم فرمانده باشم ؟ ياگر بر ترس خودم غلبه نكنم ، مگر م يول. نه ، وحشت داشتم  -

ترس به طور حتم به دل . تفاوت دارد  يليو وحشتناك بودن خ دنيهستم ؟ ترس يو سرگروهبان ارياگر بترسم چه به.  نطوريخوب من هم هم -

 . تسيداند ترس چ يكند م يسرش را در برابر گلوله ها خم نم نديگو يخود مارشال كانف كه سربازها درموردش م يحت. افتد  يهمه م

 .ترسد  يترس هست اما نم.كند ياصال وانمود نم يول. خود مارشال ترس ندارد ؟ دارد ديكن يم فكر

 .زدند  يبا هم حرف م يديمد يمدتها بيترت نيمعموال به هم آنها

گذاشته بود از كجا  يدختر كه تازه پا در هفده سالگ نيا نكهيكرد از ا يم رتيح شهيهم يو جنگ ، مثل دو شخص برابر و مچنت يزندگ درباره

او را به  يشد تمام مدت سن واقع يكه مدام تكرار م " يمادر جان ، مادر جان " نينازك و ا يداشت ، آخر آن صدا يهمه عقل و تجربه زدگ نيا

 .انداخت  يم آدم ادي

او . شد  نيسروان بالفاصله غمگ. كند  يخداحافظ وتايبا آن ديكردند ، به او گفتند كه با يشهر لووف م مارستانيكه سروان را آماده سفر به ب يوقت

 .آنچه ممنوع بود ممنوع بود .طبق و مقررات انجام داد  ديرا با زيدانست كه در جنگ همه چ يم

 .تقاضا كرد آنها را با هم بفرستند نحاليا با

 :گفت  يخسته ا يبود با صدا نيكه كارش اعزام مجروح يدكتر

 يفك و صورت م ياختصاص مارستانيشما را هم ، سروان ، به ب.  ميدار يخوب مارستانيما ب. جا معالجه شود  نيهم ديبا خوبابايسرگروهبان ل -

 .فرستند 

 :گفت  يمچنت

 . ميگروهان كي، نفرات  مي؟ اخر ما هم قطار هست ديشو لياستثنا قا ديبتوان ديشا نحاليبا ا -

 :گفت  دكتر

البد به زحمت از عهده .  ميكم دار يليارتش خ يمتخصص چشم تو. مقررات ، مقررات است . شود  يمن ديكن هيازدواج هم ارا ياگر گواه يحت -

 زند ؟ يشود ؟ باهاش سرو كله م يمشغول سرگروهبان م يآنجا ك ديخودتان فكرش را بكن.  نديا يخودشان بر م مارانيب ي

 .داد يم حيبچه توض كي يرا برا يبود كه موضوع كامال آشكار نيخسته درست مثل ا يصدا صاحب
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 :و گفت  ديحرفش دو انيم وتايموقع آن نيدر ا يول

 .كه باهام سرو كله بزنند ستين ميزيمن كه چ -

ها  مارستانيب يو تو ميما در حال جنگ هست. كه قدغن است  ديبدون ديو با ديهست يشما پرسنل پزشك. ديدار يسر دوش يشما سه تا خط رو -

 .است ينعمت يهر جفت دست اضاف

پرستار هم  كي دي، با ديسروان را تنها بفرست ديتوان يشما به هر حال نم يول. است  يهر جفت دست نعمت. است ، سرهنگ دوم  حيكامال صح -

من سرگروهبان هستم . كرد  ديخواه ييجنگ صرفه جو يجاست كه آن جفت دست را برا ني؟ خوب ، هم ستيطور ن ني، مگر ا ديهمراهش كن

 .واردم  شتريبه كار خودم ب يستارو از هر پر

 .شد موافقت نكرد  ينم ليدل نيمنطق ا با

 :گفت  ميخسته انگار در مقام تسل يصدا

 . ديبه معالجه دار اجي؟ خود شما احت ديكن ينگهدار گريد يزخم كياز  ديخواه يچطور م.  ديهست ياخر شما خودتان زخم -

 . ستمين يبستر يمن كه زخم. كنم  يپانسمان م يمعمول يها مارستانياز ب يكيدر  دستم را. من  يبرا ديرا بذار يگرفتار نيا -

 سييكنم با ر يم يسع يول.  رميبر خالف مقررات بگ يميتصم نيتوانم چن ينم ييكه من به تنها ديدان يالبته شما م.  ديدان يخالصه خودتان م -

 .صحبت كنم مارستانيب

 ...كنم يكه گروهان قهرمانمان به من دستور داده اند كه همراه سروان باشم و از او نگهدار دييبگو مارستانيب سييدر ضمن به ر -

 .كنار تخت سروان نشست  وتايآن.  ديبه گوش رس يكيو دور شدن  يصندل يصدا

كه دور  ييبه باندها پوسته پوسته شده بود در دست گرفت و آن را ياو را كه پوستش در اثر برخورد با مواد ضد عفون يدست كوچولو يمچنت

 .شده بود چسباند  دهيچيسرش پ

 .شهر لووف پرواز كردند  يسرخ به سو بيصل يمايآنها با هواپ يروز هر دو آن

 6 فصل

 .كارخانه دار ثروتمند قند واقع بود كيفك و صورت در كاخ  مارستانيب

 .كاخ تخت ها كنار هم قرار داشتند  ييرايتاالرها و اطاق هاب پذ در

 .آورده بودند  نييقطور را پا يها پرده

 .شد  يداشتند وارد اطاقها م كپارچهي يها شهيكه ش يبزرگ يپنجره ها قيبدون مانع از طر ديخورش ي اشعه

فرا گرفته بود ،  يملتهب و چرك يتند عرق مردها و زخمها يو بو ديو  يو مواد ضدعفون كيفن دياس يآن را بو يخانه بزرگ كه حاال فضا نيا

 .گذشته خود را فراموش نكرده بود  هنوز

چسبانده  شانيچشمها يشده و نوار چسب رو يكه سرو وصورتشان زخم بند يمارانيعشق و عالقه به ب يچاق و چله  انيسقف ها خدا يرو از

 .كردند  يشده بود نگاه م

كه  ييسگها و شكاربانها يو گله ها يلهستان يميقد يشكار ، مردان و زنان سواركار با لباسها ياز صحنه ها ييمنقش با نقش ها وارهايد يرو
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 .تاختند يپر زرق و برق داشتند به طرف جلو م يلباس ها

دهشتناك و كاسه  يبدون چانه و فك و با زخم ها يافتاده  ختياشخاص از ر ني، ا يخاص يشكوه و عظمت پر زرق وبرق با گستاخ نيا تمام

 .كرد يرا نظاره م يخال

 .دادند يجا يپر از نقاش يگونه اتاق ها نياز هم يكيدر  را هم يمچنت سروان

اسب جمع  ي دهيتراش يكنار پاها يصبر يكه با ب يگله سگ شكار كياسب همراه  يرا بر رو يكه خانم پر زرق و برق ينقش رياو در ز تخت

 .داد ، قرار داشت  يشده بودند نشان م

 .دندينام يم " يمامان شيت يت " مارستانيزن سواركار پرزرق و برق را در اتاق ب نيا

 .دندينام يم " يمامان شيت ياتاق ت " مارستانيداشت در ب يشماره رسم نكهياسم خود تاالر هم با ا نيبر ا عالوه

انطباق  مارستانيب ياختصاص استيزخمش با س نكهيرا با ا وتايدور از جبهه آن مارستانيب نيكرد كه در ا داياطالع پ يبا تعجب و خوشحال يمچنت

 .كردند  يبستر اديز ينداشته بدون گفت و گو

به  نايكه با سروان ناب يبه دختر زخم يبود با كنجكاو يكيقد بلند و ش ينيكه مرد اوكرا يبهدار سيسرهنگ دوم سرو مارستانيب سيير

 : ديآمده بود نگاه كرد و فقط پرس مارستانيب

 ؟ دي؟ نامزدش ديزنش هست -

 .رفت  نياز ب شيسرخ شد كه كك مك ها يبه قدر وتايهبان آنلحظه چهره سرگرو نيا در

 :بانگ زد  دختر

 .هستم  شانيمن شخص همراه ا! سرهنگ دوم  ديدار ارياخت. وجه قربان  چيبه ه -

 :مثل بچه ها خواهش كرد  بعد

 ....كنم يخورم ، كمكتان م ي، به دردتان م دينكن رونميسرهنگ دوم ب -

 ؟ ديهستخوب چرا شما همراه او  -

 .است كه پا به خاك دشمن گذاشت  يكس نياول. سروان ما قهرمانه . گروهان ما به من سفارش كرد كه همراهش باشم  -

 ؟ يخوب زخم خودتان چ...  هي؟ عجب عال نياول -

 ارانيبه يفور يدوره . دارم  يآخر من ، مادر جان ، معلومات پزشك.توانم پانسمانش كنم يخودم هم م. شود  ينم شيزيچ. شود  يخوب م -

 .را گذرانده ام سرهنگ دوم ينظام

 :بعد گفت . خودش را تكرار كرد  " هيعال "كالم  هيزد و دوباره تك يدوم پوزخند سرهنگ

شما  كار نيبا ا.  ديكن يم يرا ط تانياستعالج يدوره  نجاي؟ پس در ا ستيطور ن نيا. دهند  يم ياستعالج يبه شما مرخص ديشده ا يچون زخم -

 . ميكن يو مقررات را هم نقض نم ميكن يرا از قهرمانتان جدا نم

 . ديخودش تمام گفت و گو را شن زيت ييكه در اطاق مجاور نشسته بود با شنوا يمچنت

 .با ترس تلفظ شده بود او را سخت ناراحت كرد  يو حت اديكه با عجله ز "وجه قربان  چيه "به  ي جمله
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نه  ايهمسرم است  دنديازش پرس يوقت يسوزد ول يمن م يكند ، دلش برا يدارد ؟ از من مواظبت م ليبه من عل ياجيتدر واقع چه اح: كرد  فكر

 !وجه قربان  چيبه ه: گفت  يبا چه ترس

 .شده است  يو آدم درجه دوم ليانسان عل گريفكر افتاد كه حاال د نيبه ا يمچنت

 دارد ؟ اجياحت نايآدم ناب كيبه  يتواند عاشقش بشود ، چه كس يم يچه كس يخواهد سوخت ، ول شيدل مردم برا البته

داوطلب خواهد شد خودش را گرفتار و  يجوان نيدر سن يكنند ، حاال چه كس يهم آنها را ترك م ليافتد كه همسران اشخاص عل ياتفاق م يگاه

 او كند ؟ رياس

منتظرت  گريهم د تويو انست يگذران يعمرت را تنها م. كارت تمام است  گريد ، تو چيويياونوفر ريميوالد ": فكر را كرد و با خودش گفت  نيا

 . "گذارند  ينم ييبه عنوان نگهبان هم جا ي، آدم كور را حت ديا يهم از دستت بر نم يو كار حساب ستين

 يرا نم شياشك ها يشده و كس يچياندپخوشحال بود كه صورتش ب نيافتاد و از ا هياو را رنجور كرد و شب بدون صدا به گر يفكرها به كل نيا

 . نديب

 .ندادند  يپر زرق و برق جا " يمامان شيت يت "عشق و  يچاق و چله  انيرا در تاالر خدا وتايآن

 .در گوشه ازاد قرار دادند  يتخت سفر كياو  يبرا مارستانيب سييدستور ر به

 .كرد  يكس حس م ي، خودش را تنها و ب اش محروم شده بود يشگيهم ي هيكه از داشتن همسا ياول مچنت شب

 .شناختند  يسخت م تيبه عنوان اتاق مجروح مارستانيرا در  " يمامان شيت يت " تاالر

 .بودند يبستر دهيد بيصورت و جمجمه آس هيكه از ناح ياشخاص

آمد  يم رشانيگ يكردند و اگر مشروب الكل يم يكردند ، ورق باز يم فيتند تعر يزدند ، جوك ها يگپ م مارانيب. تاالر بد نبود  طيمح روزها

 .زدند  يبه خم م يدم

 .گرفت  يشب ها غم و اندوه تاالر را فرا م يول

 ....خواند يدعا م يبه زبان مادر گريد يكيداد و  يفحش خواهر مادر م يكيكرد ،  يم هيدر خواب گر يكي

 .كردند  يبا هم صحبت م يموضوع رامونيارام پ يچند نفر با صدا يروز... 

 .زدند  يدر تاالر رخ داده بود حرف م رايكه اخ يداشتند راجع به واقعه ا.داد  يگوش م اطيبا دقت و احت يمچنت

 :گفت  يكي

 .انداخت  رونيكور شده است خودش را از پنجره به ب شهيهم يكه برا ديستوان تا فهم...  -

 كشته شد؟ -

 .آسفالت خورد نشود  يآدم رو يشانيپ يخواه يم. از طبقه دوم خودش را پرت كرد . خوب البته  -

 دي، خواب ختيدهانش ر يمشت تو كيبا قرص خواب آور ، . آنقدر ناراحت بود كه خودش را مسموم كرد . حالش بد بود  يليخ نجايهم ا يكي -

 .شود  يه مزاحم كسآنك يساكت و آرام ، ب.... كه مرده  ديدرجه آورد ، د شيصبح كه پرستار برا. نشد  داريب گريو د

 : ديپرس يكنجكاو ياز رو يكي
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 بودند ؟ ييقرص ها چه قرص ها... آورد ؟  ريسم از كجا گ... خودش را مسموم كرد ؟  يبا چ -

 .دهند  يخواب م يبرا. اسمش الماناله  نكهيدانم ، مثل ا ينم -

 .، نه المانال  ناليلوم -

تمام دهانش داغان شده .  يتراش شير غي، با ت ميگو يم يجد... رگ دست خودش را زد  غيبا ت يكي دميمن هم شن... ندارد  يبه هر حال فرق -

باندش را باز  يخالصه وقت. منتظرت هستم  نكهيا يعنيداد ،  يواسش نامه م يدوست دختر هم پشت جبهه داشت ، ه كي. بود ، فك نداشت 

 .مرد  يزيو از فرط خونر ديهمان شب رگ دستش را بر چقدر خوشگل شده ديرساند و د نهيرا در به آ دشكردند و خو

 :از سمت چپ گفت  يكي

 .حرفها گوشش را گرفته  نيهم از ا " يمامان شيت يت ".  ديانقدر موضوع را كش نده!  ديبس كن -

ها به  يناله زخم يصداو  يداريخواب و ب انيها در م يحرف زدن زخم يو صدا ديدوباره خروپف شد. تاالر بالفاصله سكوت برقرار شد  در

 ...ديگوش رس

 .ها از او ترس هم دارند  يدارد و معلوم نبود چرا بعض يتيثيها نفوذ و ح يزخم انيبلند در م يآن صدا يبود كه دارنده  معلوم

 يو نه كسان نديشده بود بب يتختش نقاش يرا كه باال يبود و نه زن سوار كار پر زرق و برق يرا كه در آن بستر يتوانست تاالر ينه م يمچنت البته

 . نديبودند را بب دهيرا كه در دور و برش دراز كش

را كه سرنوشت سر راهش قرار داده  ياطراف و اشخاص ناشناس طيگرفته بود كه در ذهن مح اديگذشته بود  شييناياز ناب كهييروزها يط يول

 يخو مجسم م يبرا يبه خوب شيها يهم اتاق يها فيتعر يرا از رو " يمامان شيت يت " نيهم يحت. خود به طور وضوح مجسم كند  يبود ، برا

 .كرد 

 .كردند  يصدا م كوالياش همه عمو م يسمت راست ياتاق هم

 .و صورتش طعمه آتش شده بود  يكرد و دستش زخم يبود كه در تانك خدمت م يكم حرف شخص

 .كرد  يشركت نم ييگفت و گو چيو در ه ديكش يحرف دراز م يساكت و ب او

 .خودش مجسم كند يكه داشت اتاق را ساكت كرد نتوانست برا يسمت چپش ، همان كه با چند كلمه و مهم تر از همه با لحن ياما هم اتاق و

 .مطلع شده بود  زشيكه خودش زده بود ، از همه چ يياز روس حرفها هيدر همان ساعات اول گرچه

 -نظر نگبانها در ساختن كانال مسكو  ريمحكوم شده بود و ز ياديمدت ز يبرا يداشته و حت يربند و با يب يقبل از جنگ جوان مزبور زندگ تا

 .كردند و او از همانجا وارد ارتش شد يم ديبه شدت مسكو را تهد هايرا به آخر نرساند چون المان تشيمحكوم يدوره  يولگا شركت داشت ، ول

 :گفت  ودينشسته  يتخت مچنت يرو كهيمرد در حال نيا

 ...است بيام پر از فراز و نش يهستم و زندگ سكيبندر نووروس يمن بچه ...  -

 .داشته است  ياديز بياش فراز و نش يزندگ قتيحق در

كه داشته وارد گروه  يخاص يهوش زيشود و به خاطر ت يرموز ارتش وارد م يبه تمام يبوده بعد از مدت كوتاه يكه جوان با ابتكار و شجاع او

 يدر پشت جبهه دشمن كه مدارك و اسناد فور يسوار ستاد المان كلتيموتور س كيكردن  رينبرد مسكو با اس يشود و در روزها يم ياطالعات
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كه خودش گرفته بوده از  يريباران كردن اس ريشود ، اما به خاطر ت يم لينشان نا افتيو بعد به در رديگ يقرار م يمورد قدر دان تهداش يمهم

 .شود  ياعزام م نيم و به گردان مجرمداشتن نشان محرو

باال  يميقد يقلعه  كي واريكه با نارنجك از د بيترت نيبه ا: دهد  ينشان م ينبرد از خودگذشتگ انيهم دوباره در جر نيدر گروهان مجرم يول

 .برد  يبه دنبال خودش مكند و گروهان را  يشده را نابود م ينفرات م شرفتيبار دشمن را كه مانع از پ ريت ي انهيرود و اش يم

 .در مدحش سروده بوده است  ياز شعرا شعر يكيدر روزنامه نوشته بودند و  يبه او مقاله ا راجع

 .شود  يمفتخر م گرينشان د كي افتيدهند و به در يگردانند و نشانش را پس م يبر م نيرا از گردان مجرم او

افراد لشگر به عنوان متخصص برجسته به دست آوردن اطالعات در  انيرز لهستان در متا م يلوك هيكيبه نام ول هيروس يمياز شهر قد خالصه

 .بخش دشمن معروف شده بود  نيتر ينفوذ

از افسران بحثش  يكيبا  يعنيآورد ،  يدوباره به قول خودش بد م يشود ، ول يم لينشان نا افتيبه در گريد كباريدرجه سرجوخه گرفت و  بعد

 .كند  يگفتگو مضروبش م شود و در گرماگرم يم

 :تختش گفت  ياز رو كواليم عمو

 . يگردان يلگد سطل را بر م كيو بعد با  يده يم اديز ري، ش يهست ريگاو ده من ش نيتو ع -

 :سمت چپ گفت  ياتاق هم

 .نكن  اهيسروان رو س يعمو ، تو مرا جلو واشي -

 . ديرس يبه گوش م دياثار شوم تهد شيدر آهنگ صدا و

 . يكن چرا نشان پرچم رزم گرفت فيسروان تعر يبرا.  يخودت دهانت را باز كرد. كند  يم اهتيروس يك -

 .كنم  فيحوصله اش را هم ندارم تعر. گرفتم  يخوديبابا ، ب يا -

 :با تعجب گفت  يمچنت

 .است  ينشان نظام نيتريكه عال ني؟ ا يگرفت يخودينشان پرچم رزم را ب -

 .دانم ينم يخودم جد ينشان را برا نيمن گرفتن ا.  نيس اوردم ، همشان.  ستيباشد مهم ن -

در جنگل به دو  مياكتشاف شبانه رفته بود يكه من و دوستم برا يموقع يرسكيجنگ ساندوم دانيهمان م يتو. قرار بود ، سروان  نياز ا موضوع

و  ميشد كيخودكارمان بهشان نزد يما از پشت با تفنگ ها. بودند از محاصره در رفته .  ميهاشون بر خورد ينظام رياز غ يكيتا از افسرها و 

 : ميگفت

 . ميكن شانيبدن يرا به ما دادند و هم گذاشتند بازرس شانيآنها هم دستهاشان را باال بردند و هم تپانچه ها* . جونا ، هنده هوخ  زيعز -

 ريت ميتوانست يكردند نم يتوانستند فرار كنند ، اگر هم فرار م يم. سه نفر و آنها  مي، اما چطور ؟ ما دو نفر بود ميبرد يآنها را م ستيبا يم

 اديز وانت ينم ديايكه از پا در ب يبا شلوار.  ميشلوارشان را بكن يو دگمه ها مياوريرا درب شانيكمربندها ميگرفت ميخالصه تصم.  ميكن يانداز

 ...دور شد 

شد ،  ينم يوجه راض چيتنش بود به ه يكه لباس شخص رمردياما ان پ. نكردند ، گذاشتند  يكارافسرها . به كندن دكمه ها  ميشروع كرد خالصه
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گفت  يچه م دميفهم يمن كه نم. و قال راه انداخت  ليتفنگ خودكارم انداخت و به زبان خودش ق يخودش را رو. شد  وانهيد يدرست و حساب

شلوارت را با دست نگه دار و  -نداشت  يمارشال هم بود فرق لديمن اگر ف ياما برا....  ژنرال ، ژنرال: گفت  يبرام روشن بود ، م رفشح هي يول

 .بس 

 قتايهم حق يمرد شخص.... يزيحادثه و چ چيو سالم ، بدون ه حيصح.  ميبه هنگ خودمان رساند ادهيپ يهر سه شان را همان شب پا نكهيا خالصه

 ...مرده ، نشان پرچم رزم گرفتم  ريپ نيهم يبرا.  بود يتلريمقام ه كيژنرال از آب در آمد ، تازه 

 ؟ يزن ينم نهيپس چرا نشانت را به س -

 . ديجهنده كش نيدفعه سرو كارم به م نيا. آمد  شيپ يباز هم گرفتار. كرد  دايپ گريد بينش كيمن  يزندگ. ندارمش  نكهيا يبرا -

 . " يمامان شيت يت " نيا ريز نجايافتادم ا خالصه

 :گفت  يبه نقاش ينگاهبا  بعد

 . ريو ما را بپذ ايحالت خوبست ؟ ب يچطور -

 :هم گفت  بعد

 . ديرو يهستم ، با من از دست نم يمن بچه زرنگ. كنه به من بچسب  نيسروان شما ع -

 . " يوو چهيب "داشت ،  يبيعج ينام خانودادگ يمچنت ياتاق هم

ارواره اش را به زحمت تكه تكه . كرده بودند  ريجهنده آرواره اش را خورد و خم نيم يچار پاره ها. رفت  يم شيپ يمعالجه اش به سخت كار

هم كه عمو  يوقت. به جبهه برگردد  "زمان جنگ  نيتر متيپر غن " يكه تو ديام نيشد به ا يو حرمان نم اسياو دچار  يكردند ول يجمع م

كه  افتديفكر ب نيبه ا ديو با ديجنگ را با چشم نخواهد د گريگفت كه ظاهرا د يگرداند و م يباز م تياو را به واقع دهيو فهم اقلع يكواليم

 :گفت  يداد و م يتكان م يياعتنا يكند ، دستش را با ب يچگونه با صورت درب و داغان زندگ

 يزهايندارند ، آنها چ يعكس بندازم ؟ زنها هم كه با صورت آادم كار نمايخواهم بروم در س يخورد ؟ مگر من م يصورت به چه درد آدم م -

 !صف هستم  يراحت باش ، من تو "جون  شيت يت ". مورد هم وضع من كامال مرتب و جور است  نيالزم دارند كه در ا يگريد

گفت و گو را  نيموفق شد با دو كلمه ا يوو چهيشروع به صحبت كردند ، ب يراجع به خودكش " يمامان شيت يت "اتاق  يها يكه بستر يشب آن

را كه  ييزدند و مدام بچه ها يحرف م يشد كه آنها در چه مورد يفكر از سرش خارج نم نيتا صبح نتوانست بخوابد ، ا يمچنت يول. ع كند قط

خود مجسم  شيرا ترك كرده بودند پ يكرده بود تحمل كنند و داوطلبانه زندگ رشانيبانگيرا كه زخمها و جراحات گر يبتينتوانسته بودند مص

 .افكار خارج كرد نيآشنا بود كه صبح او را از ا يقط قدمهاف.كرد  يم

كالغها باز . شود  يو برفها دارد آب م ستيكودكانه خودش با همه سالم كرد و اطالع داد كه بهار امده و صبح گرم يوارد اتاق شد و با صدا وتايآن

 . اهيس يو پرها ديسف يبا منقارها يواقع يكالغها. گشته اند 

 :را بو كرد و با تعجب گفت هم هوا  بعد

 ! نجايا ديدار ييشهروندان عجب هوا -

 :به طرف پنجره رفت و گفت  و
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 ندارد ؟ يمخالفت يخواهم بازش كنم كس يم -

آب  يچكه ها يصدا. كه در حال آب شدن است داد  يخنك و با طراوت برف يخود را به هوا يجا مارستانيب نيسنگ يپر از بو يهوا بالفاصله

 . ديرس يپر جنب و جوش به گوش م يكالغها يساختمان و صدا يآهن زينقر يرو

 :بلند شد  يدختر دم گوش مچنت يصدا بعد

 ؟ ديديخواب ي، چه جور ديجد يجا نيخوب سروان ، در ا -

صبح ها به  كهييابردند و دكتره يها م يزخم يكه صبح ها درجه ها را برا ييبود كه پرستارها يسوال. نداشت  يخاص يمعنا چيسوال ه نيا

 . دنديپرس يكردند از آنها م يم يسركش مارانيب

 :كه صورت گرفته بود را فراموش كرد و گفت  يزيغم انگ يصحبتها يو همه  يخواب يصدا بالفاصله شب ب نيا دنيبا شن يمچنت يول

 . دميد يخوب يليخواب خ.  دميشما را در خواب د.  دميخوب خواب -

 :گفت  دختر

 .سروان  ديزن يم ييعجب حرفها!  ديدي، مرا د گريبله د -

 : ديپرس يكنجكاو ياز رو نحاليا با

 ؟ ديكن يم يشوخ ديكردم ؟ حتما دار يخوابتان چكار م يچه جور بودم ؟ تو -

 :گفت  ايعلت فقط با حجب و ح نياز خودش در آورد ، به هم يزيبدهد و چ زيآم يپرسش شوخ نيبه ا ينتوانست جواب يمچنت اما

 بهار آمده ؟ ديپس گفت -

 ! يآن هم چه بهار -

 . ديشوند ؟ آخه شما آنجا با روسا ارتباط دار يمشغول معالجه من م يخوب ، ك -

مشورت احظار كرده  يرا برا ياستاد معروف كيگفت كه از دانشگاه  يبهدار سيسرهنگ دوم سرو. كنند  يتان م نهيفعال معا.  ستيمعلوم ن -

 . ديمنتظر آمدنش باش ديبا.  نجاستيسور اپروف نياند معروف تر

 .رفت  رونيكرد از اتاق ب يصدا م شيپاشنه ها كهيحرف را زد و در حال نيا

 :گفت  يمچنت يراست دست

 . ستيدختر مهربان -

 :گفت  يوو چهيب

 . خونه  شياريخودت م سهيك يتو.  يشود انتخاب كن ينم دايپ يبعد از جنگ لزوم. فرمانده  يشانس آورد.  ستيدختر زبر و زرنگ -

اش  نهيمعا ياديدكترها با دقت و مدت ز. انها حضور داشت ناتيدر معا مارستانيب سيير. قرار گرفت  مارستانيپزشكان ب نهيمورد معا يمچنت

 .كردند

برد كه  يو لحن دكترها پ مداومت جلسه ياز رو يكه آنجا چه گفتند ول ديالبته سروان نفهم. دادند ليدر اتاق مجاور تشك يجلسه مشورت بعد

 .وضعش خراب است 
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 :بم گوشنواز خودش گفت  يبردند و دكتر با صدا)  مارستانيب سيير(  ناياو را به مطب شچرب يبعد از ختم جلسه مشورت باالخره

شما را  ديمن نبا.  ديديگوجب خاك جن كي ياودر ، تو يبه من گزارش داده اند كه چطور آنجا ، در آن سو.  ديهست يسروان ، شما آدم شجاع -

 . ميچشم چپتان را بردار ميمجبور. بدهم  بيفر

 ؟ يچشم راستم چ -

 .نزند اديتمام بدنش را جمع كرده بود كه فر يمچنت

 يليدشوار است ، خ يليآورم ، اما وضعتان خ يدرد نم يمن سرتان را با اصطالحات پزشك.  ميكن يچشم راستتان مبارزه م يچشم راستتان ؟ برا -

. 

 ...خورده كيهست ؟ ال اقل  يديام يول -

 فعال هم ، سروان ،.  ميكن يمتخصص راجع به شما مشورت م نيبا حاذق تر گريد يدفعه  كي. باشد  ديبا شهيهم ديام -

 .نديايكه ب ميكن يم، ازشان دعوت  ميدار يقدر اول چشم پزشك يستاره  كيشهر لووف  يتو نجايا.  ديها دمتان را باال نگهدار يقول شكارچ به

 يزد به گوش م يحرف م نانيناشناس كه با اطم يصدا كيپزشكان  يآشنا يبه صداها. از اتاق ها بردند  يكيرا دوباره به  ياز نهار مچنت قبل

 .كرد  يتلفظ م يرا با لهجه لهستان يكه كلمات روس ديرس

 .داد  يم يفيعطر لط يبوسبك بود و تنش  شيقدمها يعنيداشت  يراه رفتن سبك ديشخص جد نيا

مثل سوزن از سر تا  يديدرد شد. بود  دهيچسب زيبود با دست به م دهيدراز كش كهيدر حال يمچنت. و دشوار و دردناك بود  يطوالن نهيبار معا نيا

موضوع  نيكرد به ا يم يفكرش را منحرف كند سع نكهيا يو برا ديرا بهم نسا شيكرد كه دندان ها يتمام تالشش را م. كرد  يپا سوراخش م

 يرا م ينازك يتوپ صدا يانفجارگلوله ها يو صدا نيافتاده بود و از خالل غرش توپخانه سنگ نيزم ياودر رو يكه چگونه در آن سو شديانديب

نازك  يصدا نيبه اذهنا  كهيدرحال يمچنت.  "شود  ي، حاال حالتان بهتر م ديتحمل كن زمي، سروان ، عز ديتحمل كن ": گفت  يكه به او م ديشن

 .كرد  يداد كسب شجاعت م يگوش م

 . " ميو مر يسيع ": گفت  يليو ناشناس معلوم نبود به چه دل دي، آن شخص جد ديرس انيكه به پا يشد و موقع يسكوت برگزار م انيدرم نهيمعا

 : ديبود پرس يبا نگران ختهيكه آشكارا آم نايبم شچرب يصدا

 هست ؟ يدي؟ ام دييفرما يخوب ، پروفسور چه م -

 :صحبتش گفت  هم

 .در دست آسمان است  زيهمه چ -

 .آمد يگفگو در اتاق مجاور به عمل م نيا.  دياز خالل در شن يرا مچنت يبعد يگفتگو

 :گفت  يبا اصرار م نايشچرب

 . ميكار را بكن نيا ميدار فهي، ما وض مينجات چشمش انجام ده يبرا ميتوان يكه م يهر كار ديما با -

 . ميمعجزه كن ميتوان يما نم.  ميستين ميحضرت مر زيمن و شما ، همكار عز يول.  ديكن يم ديتوان يرا كه م يشما كار -

 .تكه را استخراج كند  نيتواند ا يهست كه م يي، آهن ربا دييگو يشما م يول -
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 يمتيگرانق يليدستگاه خ. در تمام جهان شهرت داردكه  يكينيكل يمعروف آن شهر ، تو كينيكل يهست ، تو نيو يسرهنگ دوم ، تو يآقا -

من و  يول.  ستيرينظ يب متيگرانق لهيوس كي،  دميدستگاه را د نيكردم ا يم يكار آموز نيكه در و يموقع.  منسياست ، ساخت شركت ز

 .خبرند  يب لهيوس نيدر كشور شما از ا كهيدرحال. رسد  ينم ني، دستمان به و دومسرهنگ  يشما ، آقا

 ؟ ميبكن ميتوان يپس باالخره چكار م -

ما  يكارها از عهده  نجوريو ا مي، بندگان خدا هست حيما شكر مس... كند  يمقدس معجزه م ميآنجا مر. گورا  اياسنايبه  ديسروان را بفرست يآقا -

 . ديآ يبر نم

 :گفت  يبا لحن جد بعد

 د ؟رسان يشما مرا به دانشگاه م يسرهنگ دوم راننده  ياقا -

 .شد و پروفسور ظاهرا آنجا را ترك كرد  دهيشن يسبك يقدمها

 :گفت  يبا لحن تند نايشچرب

 .تو اتاق  دشيببر -

 .را پنهان كند شيخشونت دستپاچگ نيكند با ا يم يدستور كوتاه را داده بود حس كرد كه دكتر دستپاچه است و سع نيدر لحن او كه ا يمچنت و

 ياو كنار تخت راه م. ديرا كنار گوشش شن وتايآن يپا  يبردند صدا دوريبود به كر دهيآن دراز كش يرو يمچنت را كه يكه تخت چرخدار يزمان

 :گفت  ينازكش م يرفت و تند تند با صدا

 .شود  يدرست م زيكه همه چ ديد ديخواه... شود  يدرست م زيندارد سروان ، همه چ يبيندارد ، ع يبيع -

 :، گفت  دهيشن يبود كه به تازگ ييگفته ها ريكه هنوز تحت تاث يمچنت اما

 . شود سرگروهبان يدرست نم يچيه.  وتايشود ، آن يدرست نم يچيه -

 7 فصل

 .دادند پرداخت  يكه قبل از خواب به او م ناليلوم يبه جمع كردن قرص ها يآن روز مچنت از

 .كرد  يكرد اما قرص ها را مصرف نم يبود تحمل م شيمهاچش يرا كه در كاسه  يديبرد ، درد شد يرنج م يخواب يها از فرط ب شب

 يم يو درمان يانجام امور پزشك يرا برا مارانيدادند ، ب يكردند ، دوا م يها را پانسمان م يزخم. كرد  يم يراه خودش را ط مارستانيب يزندگ

 .گرداندند  يبردند و بر م

 كرد و او را در يمواقع به او كمك م نيدر ا وتايآن. جازه داشت گردش كند ا يحت. خواست  يتخت بر م يبدون ترس از رو گريد يمچنت

 .كرد  يم فياو تعر يآنچه را كه دور وبرش بود برا يجهانگرد يراهنما كيگرداند و با لحن  يباغ م يراه ها كوره

 :گفت  يم مثال

 درختها هم متورم شده و خنده دار هستند و ينه هاجوا. زند  يم يديسف يبوته ها مقدار يفقط البال.  ستين يبرف گريد بايتقر -

 ...شوند  يم انينما يسبز رنگ يمشت باز شد برگ ها يوقت. مشت هستند  كيبه  هي، حاال شب ديدان يم. بچه گربه  نيدارند ، ع پرز

 ...در آمده  گريدسرخ رنگشان  يگوشواره ها... است  داريسپ يدرخت ها يبو نيا... پخش شده ؟  يا حهيچه را ديكن يم حس
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 ....هوا چقدر خوب است  دينيسروان ؟ بب ديهمش ساكت هست چرا

 .از حرف زدن افتاد  يبود به كل دهيكه در مطب دكتر شن يكه ذاتا كم حرف بود بعد از صحبت يمچنت

آنها را كشف نكنند در  نكهيا يراگذاشت و ب يكرد ، روز به روز قرص ها را كنار م يدادند جمع م يرا كه م يناليلوم يقرص ها تيبا جد او

 .داشت  يتشك نگه م ريز يپارچه ا

 .كه آن ستوان ناشناس انجام داده بود چند دانه قرص الزم است  يكار يدانست برا يرا گرفته بود ، فقط نم يقطع ميتصم

ها شب هنگام با  يكه هم اتاق يل همان كسدرست مث. برود  اياز دن يفكر سازش كرده بود كه آرام و بدون ناراحت كردن كس نيبا ا گريد او

 .كردند  يراجع به او صحبت م يهمدرد

 !؟ چرا ناپسندانه  ستهيشا ريرفتار ناپسندانه و غ كيو شرط بود ؟  ديبدون ق ميتسل نيا ايآ

 .مصرف كننده كيود ، نانخور خواهد ب كيفقط . به مردم بدهد  زيچ چيتواند ه يباشد و نم ديخودش مف هنيم يتواند برا ينم گريد او

. كرد  يكدام از پرسنل را هم دچار دردسر نم چيه. وجود نداشت  يناپسند زيچ چيكه انتخاب كرده بود ه يدركار. آرام بود  ديبا.  ري، خ ريخ

 .شد  ينم داريب گريبرد و د يخوابش م

او . ستندياو ن ادينه ، آنجا به ... هم  نشيريد ين بدبختآ. نداشت مادر هم كه ندارد  اديپدرش را به . كند  هيگر شيكه برا ستيهم ن يكس

 ...رفته است  ايدن نيآنها از ا يمدتهاست كه برا

گرد و غبار  كهيبلند كرد و به طور يديگرفت و گرد و خاك شد دنيوز يديباد شد. به شهر لووف حمله ور شد  يناگهان يروز رگبار بهار آن

 .زد  يرا به پنجره ها م درشت شن يشد و دانه ها ديخورش ليحا

 .كرد  زيپنجره را شست و تم يها شهي، هوا روشن تر شد و آب باران ش ديگرفت ، گرد و خاك خواب دنيشهر بار يآب رو ليناگهان س بعد

 :زد  اديفر يوو چهيپ

 ! ييآسا ليچه باران س.  دهايكوب بيعج -

 يبعد پنجره را باز كرد و اتاق پر از هوا.  ختير نييدرزها پا يها از ال شهيش يه بتون كهيبه طور ديچارچوب پنجره را محكم باال كش يوو چهيپ

 .پر از ذرات آب همه حالشان بهتر شد  يهوا نيبا استنشاق ا. و مرطوب شد  صاف

 :گفت  يكي

 ...كنه  يپوست از سرت م يمردم را سرما داد نكهيا يو برا ديا يم كياالن پرستار كش. رسند  يحاال خدمتت م -

 .ندا بده تا پنجره را ببندم  يشد فور يزيتا چ. بهار آمده . كنه  ينم يكار -

 . ختير يم نيزم يكرد و مشت مشت اب رو يپنجره همهمه م رونيب رگبار

 :گفت  يم تيبا رضا يسمت راست ماريب

 .تواند به محصول هر هكتار اضافه كند  ين مبارا نيتنها ا. كند  يم رابيمزارع را س. باران در حكم طالست  نيا. خوب شد ، خوب شد  -

 .توانستند راه بروند كنار پنجره جمع شدند  يكه م ييها يزخم ي همه

 .كرد  يرا تماشا م يباران بهار نيخودش ا ي وهيكدام به ش هر
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 .آنها بود  نيهم ب وتايآن

 .شده  يخوب يمادر جان ، چه هوا -

به  رايز.باشد  نياو آخر يبرا يبهار يرگبار معجزه آسا نيا ديكرد كه شا يفكر م نيبود و به ا دهيحركت دراز كش يتختش ب يرو يمچنت تنها

 .وجود نخواهد داشت  زيچ چيوجود خواهد داشت و نه باد ، ه دياو نه خورش يبرا يزود

 :دست داغ او گذاشت و گفت ياز بارانش را رو سيدست كوچك و خ وتايآن

 شده ؟ يزي؟ چ ديهست ينجوريشما امروز اچرا  چيوي ياونوفر ريميوالد -

 ؟ افتديمن ب يممكن است برا يگريچه اتفاق د.  وتايسرگروهبان ان. نشده  يزيچ چيه -

همه خواب  يگرفت همان روز وقت ميتصم يرگبار بهار زيهمهمه نشاط برانگ انيدهد كه چرا در م حينتوانست به خودش توض يمچنت بعدها

 .دكن يرا عمل مشيهستند تصم

 .رسد  يم يتا قرص به نظر كاف ازدهيخود فكر كردكه  شيپ. خودش را باز كرد و مشغول شمردن قرص ها شد  يلحاف بسته پنهان ريز

 :انداخت  نيدم گوشش طن وتايآن يموقع صدا نيدرهم يول

آوردتش ، جوانه ها باز شدند و پوسته شان  نروياز ب يوو چهيب. چقدر خوشبو ست  دينيبب.  ديجوانه را بو كن ني، ا چيوي ياونوفر ريميوالد -

 .زند  يدرست مثل مشمع كمپرس برق م

 يو او ب ديرس يبه گوش مچنت يبه طور ناگهان وتايآن يصدا. شد  يكامال محو م شيقدمها يرفت و صدا يراه م مارستانيدر ب ييبا دم پا دخترك

 .و صدا كرد  ختير نيكف زم يو قرص ها مثل تگرگ رو شمرد حركت داد يرا كه داشت با آن قرص ها را م يدست ارياخت

 :دختر گفت  ياز جا جست ول يمچنت

 .كنم يمن االن جمعشان م ديناراحت نشو -

 :زانو زد ، مشغول جمع كردن قرص ها شد و ناگهان آهسته گفت  وتايآن

 ؟ هيچ يبرا ناليهمه لوم ني؟ از كجاست ؟ ا هيچ نيا -

 :را گم كرده بود با وحشت گفت  شيدست و پا كهيبعد در حال و

 ؟ يچ يعني؟  ستيچه كار نيا چيوي ياونوفر ريميوالد -

 . افتاد هيگذاشت و زار و زار به گر يمچنت نهيس يناگهان سرش را رو بعد

 .دست پاچه شد  يمچنت

 .بس كن  .شنوند  ي، م ننديب يم. دور و بر پر از آدمه .  ستيخوب ن... ؟  يفكر كرد يشده ؟ چ يخوب ، چ -

 يابراز شاد يرگبار بهار دنيبلند از بار يبا صدا شيچند لحظه پ نيآنها كه هم.شد زيكه در اتاق بودند ، گوششان ت ييها يهمه زخم قتيحق در

 هرخوا " نياافتاده و چرا سروان  يببرند كه چه اتفاق يكردند پ يم يو سع دنديفهم ينم يزيكردند و چ يكردند ، با استفهام به آنها نگاه م يم

 .كردند ناراحت كرده است  ياسم صدا م نيبه ا مارستانيرا كه همه او را در ب "كوچولو 

 :گفت  يم يريبا سخت گ يو زار هيگر انيهم درم دختر
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 . ديكن يدور مفكر را از سرتان  نيكه ا دي، به روح مادرتان قسم بخور ديبه من قول بده!  ديحق ندار...  ديكار را بكن نيا ديشما حق ندار -

 :بهم فشرده اش گفت  يصحنه خاتمه دهد از خالل دندان ها نيبه ا نكهيا يبرا يمچنت

 . ريآرام بگ. خورم  يقسم م. باشد  -

 .به روح مادرتان .  دينه به روح مادرتان قسم بخور -

 .اق خارج شد و دوان دوان از ات دياز جا پر وتايبه روح مادرش قسم خورد ، ان يكه مچنت نيبعد از ا و

كار دخالت كنند و  نيدر ا ديغم است ، احساس كردند كه نبا يشركا اتيكه از خصوص يتيبا حساس يول دندينفهم يزيچ يمچنت يها ياتاق هم

 : ديبود پرس يكه آن طرف اتاق بستر يستوان يوقت

 بچه ها ، باالخره آنجا چه خبر شده بود ؟ -

 :گفت خودش نشاند و  ياو را سر جا يوو چهيب

 ....ساكت باش ، سر و صدا راه ننداز  -

 .تختش نشست  يرو. آمد  يمترقبه نزد مچنت ريبطور غ مارستانيب سيي، خود ر مارانيبه ب ي، موقع سركش شب

 :كرد و بعد ناگهان گفت ...؟  ديدار تيشكا يزي؟ از چ ديحالتان چطور است ، تب دار يچند تا سوال صرفا پزشك ابتدا

 . يبراژنسك ويپر يتاليپروفسور معروف و ي تويبه انست تختيپا ميفرست يما شما را م.  ميكار را بكن نيا دييايب... دانم  يا مر زيهمه چ -

، با  ديدي، شن ييبايدهم با شك يسروان دستور م يول. كند  يمعجزه م يتاليو.  ستين سهيستاره قدر اول لووف قابل مقا نياصال با ا. من بود  معلم

.  تنداش يخال يجا كشينيدر زمان صلح هم كل.  ستين يكار ساده ا يتاليو شيرفتن پ.  ديارتش باش يژنرال ماژور بهدار يمنتظر اوك ييبايشك

 . ستيمرد لجباز ريپ - موافقت كند  ستيتازه معلوم ن. رفتند  ينزدش م مايبا هواپ اياز خارجه از آنور دن

و  ينيو اوكرا يكه آن ستاره قدر اول كه موقع حرف زدن كلمات روس يصيتشخ. به او دادند خبر خوش را  نيباورش نشد كه ا يحت يمچنت

شده بود ،  انينما يكم رنگ ييروشنا اهيحاال كه انگار در امتداد تونل س يشد ؛ ول يها از ذهنش خارج نم يسادگ نيكرد به ا يم يرا قاط يلهستان

كرد و از  يخود را محكوم م يضعف نفسان يمچنت گريحاال د.  ديرس انيغم و غصه اش هم به پا يرانگار همراه رگبار بها. كرد  رييتغ يچنتحال م

او  يبرا مارانيبه ب يخودش را موقع سركش اميپ نيهمان روز بخصوص ا مارستانيب سييفكر بود كه چرا ر نيمدام به ا. واقعه قرص شرمنده بود 

 .آورد 

 .وده است از چه قرار ب هيقض ديگذشت تا فهم يمدت

. شود  يم نايوارد مطب شچرب كراستيفشرد  يمشتش م يرا تو ناليلوم يقرص ها كهيكه دوان دوان از اتاق خارج شده بود درحال يزمان وتايآن

 . ستاديسرهنگ دوم ا زيم يجلو كراستيداد هل داده و  يرا انجام م مارستانيب سيير يمنش فيرا كه وظا ياو پرستار مسن

 :بود رفت و با عجله گفت  زانيآو يصندل يدستش به طرف فرنچش كه رو وتايآن افهيق دنيددوم با  سرهنگ

 چه خبر شده ؟ -

 !خبر فوق العاده  كي -

 . ختير سيير زيم يرو كراستيمشتش  يقرص ها را از تو وتايآن و
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 ؟ هيچ ني؟ ا يچه خبر فوق العاده ا -

 .ر زبان آورد كلمه ب كيتوانست  يكرد نم يم هيكه هق هق گر دختر

 :زد  بيشده بود نه وسيكه از ساكت كردن او ما نايشچرب

 . ديسرگروهبان طبق مقررات گزارش ده -

 .گفت  مارستانيب سيي، صورتش را پاك كرد و موضوع كشف خودش را به ر ستاديخبر دار ا. را به خودش آورد  وتايآن يدستور فور نيا

 شهيش يو الوده را رو فيكث يآن را هم انداخته بود قرص ها يو تمام دگمه ها دهيشده اش را پوشدوم كه كه در همان حال فرنچ اطو  سرهنگ

 :دراز كرد و گفت  وتايو آن را به طرف آن ختيآب ر وانيل كيبعد .  ختيبهم ر زشيم

 داده ؟ ياز كجا ؟ ك ناليهمه لوم نيا! هم هوا مرطوب است  نيبدون ا ابانيدر خ رونيب.  دينكن هيگر -

 .اواخر با سابق فرق كرده بود  نيا. حتما جمع كرده . دانم  يدانم ، نم ينم -

 با شما حرف نزده بود ؟ يخودكش يدرباره  -

دل  يرا تو زيهمه چ.  ديشنو يازش نم يگله ا. ماند  يپوالد م نيآدم ع نيآخر مادر جان ، ا! مثل او خواهد گفت  يمگر آدم!  ديدار ارياخت -

 .ارد د يخودش نگه م

 :اش را با دست لمس كرد و گفت  قهي ريز ديدوم آستر سف سرهنگ

 .، سرگروهبان  ديمن طرح كرد يرا برا يعجب موضوع -

 كرد ؟ يكمك چيشود ه يجدا نم -

 يلعاده قوفوق ا يآهن ربا كي. توان كرد  ينم يكار چيجبهه ه طيكند كه در شرا يمحل ادعا م نيا كيستاره درجه . دانم  يدانم ، نم ينم -

به  ياما در مسكو پروفسور ميندار ييآهن ربا نيما همچ.  دهيكه كار آموز بوده د نيو كينيدستگاه را در كل نيوقت ا كيگفته كه . الزمست 

 ...كند  ياست و به حق معجره م يچشم پزشك يكه معلم من بود و خدا ميدار يوبراژنسكيپراسم 

 .زد  يدوم داشت با خودش حرف م سرهنگ

 ...آخر سروان قهرمانه.  يچشم پزشك يخدا نيا شيپ دشيبفرست. مسكو  شيبفرستد -

 . ميرا به مسكو بفرست يارتش كس يفوق العاده ، آنهم با اجازه ژنرال ماژور بهدار طيدر شرا ميتوان يما فقط م -

 .افتم  يم شيپا يژنرال و جلو نيا شيروم پ يخودم م ديخواه يم...  ديژنرال خواهش كن نيخوب ، از ا يليمادر جان ، خ -

 يبه دختر نگاه م!  يمحكم ي، چه پافشار يكرد كه ، چه سماجت يخودش فكر م شيكرد و پ يدوم با تعجب به هم صحبت خود نگاه م سرهنگ

. ال داشته باشد هجده س ديرس يبه نظر م ديهجده ؟ بع. دختر خانم ممكنه چند سالش باشه  نيزد كه ا يخودش حدس م شيپ ارياخت يكرد و ب

كه  ديپرس يسوال هوي. كند  يتحمل م يميسرباز قد كيجراحت خودش را مثل . كرده  دايشدن را هم پ يو زخم دنيجنگ رصتسن كم ف نيتو ا

 :بود  يخودش هم ناگهان يبرا

 ؟ ديدوسش دار يليشما خ -

 ...وجه  چيبه هنه ، نه ، .  ديكن ينه آنطور كه شما فكر م يول. بله  يعني... من ؟ نه  -
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 .شدند ديلبو مانند صورتش ناپد يسرخ نهيصورتش انگار در زم يمكها كك

نوار دور گردنش  يرو شيسرباز كوچولو كه دست زخم نيا. كرد  يهم صحبت خو د نگاه م انيو عالقه به صورت گر يدوم با كنجكاو سرهنگ

كه  يحال در موارد نيشد اما در ع يگونه سرخ و دستپاچه م نيا يندگمربوط به ز يسوال معمول كيداشت كه از  يبيبود خصلت عج زانيآو

 يبود كه آدم را به طرفش جذب م ياو نكته خاص يژگيو نيدر ا. كند  يخودش را گم نم يهم دشوار است دست و پا بهآدم پرتجر كي يبرا

 .كرد 

 :برخاست و در مطبش راه افتاد و بعد گفت  زياز پشت م نايشچرب

دوست  چياست ، چون ژنرال ما ه يدشوار يلياما كار خ. بكنم كه او را به مسكو بفرستند  يكنم كار يدهم سع يقول م. گروهبان سر دينيبب -

مزاحمشان  يچون آنجا هم دوست ندارند كس رديبگ شيمورد پ نيدر ا يمسكو چه روش ستيمعلوم هم ن.  اندازديندارد مسكو را به زحمت ب

 .كنم  يكه بتوانم م يهر كار. دهم  يقول م... كنم  يم ياما سع...  ستيآدم لجباز يچشم پزشك يشخص خدا ودتازه خ. شود 

كه مجروح شده بود  يبار از زمان نياول يآنشب برا يول. اش مطلع شد  جهيفقط از نت. گفتگو نداشت  نياز ا ياطالعات نيكمتر يآن روزها مچنت... 

 . ديراحت خواب

 8 فصل

 .وارد اتاق شد  "! هورا ! هورا  " اديروزنامه و فر كيبا  وتايز آنهمان رو يفردا صبح

 .رود اودر  يعبور از رو يمدال برا. فرمان دولت  چيوي ياونوفر ريميوالد -

 :سرخ را تكان داد و گفت  يروزنامه  روزمندانهيپ يبا حالت دخترك

و  نيبا اعطا نشان لن يعنوان قهرمان اتحاد شورو - چيوي ياونوفر ريميوالد،  يسروان مچنت: از همه باالتر هم نوشته . صورت باال بلند  كي -

 !مدال ستاره طال 

اعطا مدال  " يبا نوشته  يگروهان مچنت ياسي، منجمله معاون س انيچند نفر از آشنا ياسام ستيدر ل. كرد  يرا مثل شعر دكلمه م ياسام وتايآن

 .وجود داشت "بعد از شهادت 

 گريد يقواها شقراوليكه گروهان او پ يبزرگ يرودخانه  نيچن كيعبور از  اتيدانست كه عمل يالبته م. ماند  رتير پاك در حخب نياز ا يمچنت

 رهيتصادفا ذخ وتايبه خاطر آن شب كه آن يحاال مچنت!...  يعجب قهرمان! قهرمان ... يقهرمان اتحاد شورو يستاره  يقابل توجه ، ول ستيبود كار

 .او را كشف كرد شرمنده بود  ناليلوم يقرص ها ي

 .خبر كردند  نياز ا مارستانيبود كه در ب يشد برداشت رتشيكه باعث ح يگريد زيچ

گفتند ، با كف  يم كيتبر يهمه به مچنت.  مارستانيزنبورها بود ، نه اتاق ب يكندو نجايو سر و صدا بود ، انگار ا اهويتا موقع صبحانه پر از ه اتاق

 . دنديبوس يدور صورتش را م يزدند و باندها يتر از كتفش م نييتف و پادست محكم به ك

 . اورديب ريگ يمناسبت داوطلب شد هر جور شده عرق خانگ نيبه خاطر ا يوو چهيپ

تخت ها  ريها را از ز يهمه كوله پشت نيهم يانجام دهد برا يتبادل يمعامله  كيخواست  يم يوو چهيپ. نداشت  يآن دوره پول چندان ارزش در

 .قرار داشت  يسرباز يها يكوله پشت نيمراقب آن بودند در ا نهمهيتمام ثروت سربازها كه ا. در آوردند 
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 .نداشت  اجي، چون به هر حال هوا گرم شده بود و به آن احت ديبخش يعموم ريكار خ نيا يگرم برا يشلوار ريز يكي

 . يتراش شير غيت يكرد و قوط هيهد يپوست يدستكش دو انگشت يگريد

مشهور  " يفهم زيچ "ها به عنوان آدم  يزخم نيهمان محل بود و ب يرا كه از اهال يثروت را جمع كرد و پرستار مسن نيتمام ا يوو چهيپ خالصه

 .بود روانه بازار كرد 

 .شد  هيمشهور ته يعرق خونگ بيترت نيا به

 يابراز شاد يبلند يبا صدا ختير يها م وانيرا در ل رهيت عيما كهيمعامله شركت كرده بود درحال نيكه از دل و جان در ا يوو چهيپ

 .كرد  يم

 :رفت و اعالم كرد  يصندل يرو بعد

 !صف هستم  يمواظب خودت باش ، من تو " يمامان شيت يت " يا... جوان خودمان ي، به سالمت ياتحاد شورو ديقهرمان جد يبه سالمت -

 .جبور كردند كه بخورد را م وتايبعد آن. خورد  يهم كم يمچنت

انگار او را تازه از آب در آورده  دينفس كش يبلند يها با صدا يتمام هم اتاق يخنده  انيعرق را قورت داد و به سرفه افتاد و بعد درم وتايآن

 .باشند 

 :گفت  يبا لحن مهربان يمچنت يدست راست ياتاق هم

 .بچه است  -

 :گفت يبعد با لحن آموزنده ا و

 .شود  يتمام م تيبرا يمشروبخور السيجنگ بدون گ يديد هوي.  رينگ اديوقت  چيپس ه يكه بخور ينگرفته ا اديجبهه  يه توحاال ك -

 . دينام ينم طانيآن را اختراع ش خوديب يتولستو. بودم  زاريالكل ب نيا يمن قبل از جنگ از بو خود

 يپر زرق و برق يبرچسب آلمان يبطر. را درآورد  يپهن مشروب ناشناس ي شهيخودش كند و كاو كرد ش يسفر سهيك يتو نكهيبعد از ا يكي

 .داشت 

 :گفت  يبطر صاحب

 . يبه سالمت دينداره بخور يبياتفاق خوش ، ع نيحاال به خاطر ا يول.  مينگه داشته بودم ببرم خانه كه موقع بازگشت با همسرم بنوش -

 :ها گفت  يهم اتاق يانگار از طرف تمام كواليبعد عمو م و

 سرت افتاد؟ يرو يچ يستاره برا نيكن ا فيسروان ، تعر -

كرد كه چگونه سربازان گروهانش  فيتخت نشست و ناگهان شروع به تعر يكرد رو ينم فيتعر يزيچ يكس يكه هرگز از خودش برا يمچنت

كه سالحشان  يكاه يو چوب و خرمن ها ريخته و تشكاف رودخانه انداختند و چگونه با كمك ت خيآب  يقوا بودند خودشان را تو شقراوليكه پ

ضد  كيبه طرف آنها حمله كردند و چگونه گروهانش با . اس . آنها قرار داشت به آن طرف رودخانه شناور شدند و چگونه نفرات اس  يرو

 .حمله هجوم آنها را دفع كرد 

 مارستانيبود در تمام ب نيسنگ يها يكه اتاق زخم " يمامان شيت يت "در اتاق  يبه سروان بستر يمربوط به اعطا عنوان قهرمان شورو خبر
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 .آمدند  يم يمچنت دني، پزشكان و پرستاران به د گريد يسربازان اتاق ها. پخش شد 

وقت سر  كيكه  ينظام مارستانيبزرگ را آشپز ب كيك نيا. بزرگ را با شكوه و عظمت تمام وارد اتاق كردند  ينيرينان ش كيعصرهم  كينزد

 .كرده بود  هيبود ته "ژرژ  "اشپز رستوران معروف شهر به نام 

اعم از روس ها ، بالروس ها و  نيكرد و همه حاضر رييضجه و ناله بود ، باالخره تغ يآن پر از صدا يكه معموال فضا " يمامان شيت يت " اتاق

 .شدند  " وشايكات "دن سرود آرام مشغول خوان يبار با صدا نينخست يها ، برا يجانيها و آذربا ينيياوكرا

دوستانه كه همه افراد را در بر گرفته بود دست از افكار زجرآور مربوط  طيمح نيبدبو و ا يعرق خانگ ريتحت تاث يبود كه مچنت يروز نياول نيا

 .برداشت  زشيغم انگ ندهيبه به آ

 .گرفت  دهيده بود نادبرپا ش " يمامان شيت يت "جشن كوچك را كه در اتاق  نيا مارستانيب تيريمد

 .به اتاق آمد  نايخود سرهنگ دوم شچرب يعني مارستانيب سييخاتمه جشن ر در

 .مختلف بود  يبه نشانه ها نيبود و فرنچش با دقت اطو خورده و مز دهينپوش ديروپوش سف او

 :گفت  يخطاب به مچنت مارستانيب سيير

 .ما منتظر شماست  هنيم تختيپا. ژنرال موافقت كرد .  ديگم و در ضمن آماده سفر شو يم كيخوب سروان ، تبر -

 : ديپرس يمچنت

 ؟ يچ خوبابايپس سرگروهبان ل...  وتايپس آن -

 . ميپروانه عبور به اسم او به عنوان پرستار همراه مجروح صادر كرد كي! وجب چه صد وجب  كيآب از سر گذشت چه .  ديآ يبا شما م -

 . ديبرسان يتاليمن را به معلمم و سالم

 :فقط گفت  يمچنت

 متشكرم -

 .آن از هر دست دادن محكم و تشكرات گرم اقناع كننده تر بود  يادا كرد كه معنا يكلمه را جور نيا يول

 9 فصل

 .برپا شد  يمعركه ا " يمامان شيت يت "اعالم كرد آمبوالنس آمد ، در اتاق  وتايكه آن يموقع

 .شدند  يشدند مشغول راه انداختن مچنت يم گهيمزاحم همد كهيو درحال دنديپر شانيتخت ها يوند از روتوانستند راه بر يكه م يمجروحان همه

 :را به دست گرفته بود گفت  يكه چمدان مچنت يوو چهيپ

 سمينو يبرات م .آدرست رو بهم بده . خواهد ازت جدا شوم  يدلم نم.  ميبا هم دوست و برادر شد ميكه بود نجايا.  يموفق باش يليسروان ، خ -

 .رود  يچطور جلو م " يمامان شيت يت " نيكار و بارمان با ا

 .ندارم  يمن آدرس -

 . ستيآدرس من ن گريكه از آنجا به جنگ رفتم د يآن آدرس. من هم ندارم  -

 :گفت  يمچنت يدست راست ياتاق هم
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 ...حروم كرده چند نفر را از داشتن آدرس م تلريه نيا نيبب.  ميكدام آدرس ند ار چيه -

 :را نداشت گفت  زيغم انگ يكه تحمل حرفها يوو چهيپ

 . ادي، مرغ اقبالت همراهت م يهست ياما سروان ، تو آدم خوش اقبال... حرف نزن  -

 .سكوت گذراندند انيدرم يو مچنت وتايحركت به فرودگاه را آن قيدقا نياول

 .خودش  ي وهيآمده بودند و هر كدام به ش جانيبه ه هردو

 .به او بسته بود چه خواهد گفت  دهايام نيكه آخر يتالي، همان و " يچشم پزشك يخدا " نيفكر بود كه ا نيبه ا يمچنت

 يخاموش يآخر آنجا حت. كنند  يم يچگونه از آنها استقبال خواهد كرد و مردم چگونه در پشت جبهه زندگ تختيفكر بود كه پا نيهم به ا وتايآن

 .شود  يانداز م نيطن يآتش باز يانفجار فشفشه ها يمداوم صدا يها يروزيكرده اند و هر شب به مناسبت پ يشبانه را هم ملغ يها

 نيمتوجه ا يكه بخاطر عبور از رود اودر مدال و نشان گرفته بودند نگنجاندند بلكه حت يكسان ستينشد كه اسمش در ل رينه تنها دلگ وتايآن

 .نشده وانمود كرد كه متوجه  ايموضوع نشد 

شناخت  يمدال گرفته بودند و او آنها را م كهيهمه كسان يبرا يشب برا كيدرضمن فرصت كرده بود ظرف . خوشحال بود  گرانيد يبرا او

 . سديبنو كيكارت تبر

 .آن تمام فكر و ذكر او را دربرگرفته بود  داريو د تختيپا

 :او ناگهان گفت  و

 .وقت در مسكو نبوده ام چيآخر من ه -

 .كرد  يوجه او را ناراحت نم چيمجروح به ه كيو پرستار همراه  يزخم كي يعاد ريشهر بزرگ ، آن هم در نقش غ كيسفر به  يرنمادو

را  وتايآن زيگرفت ، همه چ يخودش قرار م يشد و در جا يروشن م زيهمه چ ندهيو نامعلوم بودن وضع آ يكه بعد از مدتها سرگردان حاال

سرش  وتايپا به فرار گذاشتند ، آن يخنده دار يو خم ها چيبا پ كهيدو تا خرگوش را ترساند و آنها درحال ليكه اتومب يكرد و موقع يخوشحال م

 .درازشان را به حركت درآوردند  يو با تعجب گوش ها ستادنديخرگوش ها ا كهيزد ، به طور اديبلند فر يدرآورد و با صدا لياتومب پنجرهرا از 

 .شنگ هستند مادرجان ، چقدر ق -

 : ديشد پرس يجدا م يچشم پزشك فيهمه فن حر يالوقوع با خدا بيقر داريكه به زحمت از فكر د يمچنت

 قشنگ هستند ؟ ايك -

 .خرگوش ها  نيهم -

 كدام خرگوش ها ؟ كجا ؟ -

 .مزرعه  يآنجا تو -

 :افزود  ارياخت يبعد ب و

 .چقدر خوبه سروان  -

دستش به چرم كمربند دختر خورد و . و دست در شانه دختر انداخت و او را به خودش فشرد .  "ال بچه است هنوز كام ": با خودش گفت  يمچنت
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 . ديدخترك هم خود را به سرعت عقب كش

خود را  سابق ييبايانداخته بود ، هنوز هم ز ختيكه آن را از ر ييفرودگاه با وجود بمباران ها . دنديبزنند به فرودگاه رس يحرف نكهيبدون ا آنها

سرخ كنار باند فرود پارك  بيبا عالمت صل مايهواپ كي. خورد  يسوخته به چشم م يماهايهواپ يسو و آن سو بدنه  نيدر ا. حفظ كرده بود 

 .كردند  يها را سوار آن م يداشتند زخم. كرده بود 

 .كرد  ييراهنما مايشود و او را به طرف هواپ ادهيپ ليكمك كرد كه از اتومب يبه مچنت وتايآن

 يمحكم يبتون قدمها يشده كه رو يچيسروان قدبلند و چارشانه با سر باندپ كي.  دنديرس يبه نظر م يبيدو از دور جفت عج آن

 .داشت  يكه تند تند جلوتر از او قدم برم يدختر كوچولو با لباس نظام كيداشت و  يبرم

 يدر دست سروان بود انگار داشت او را به گردش م گرشيبود و دست د نزايكه به دور گردنش انداخته بود آو ينوار يدست دختر رو كي

 .برد 

 :گفت  يبه شوخ يكي دنديرس مايكه آنها به محل سوار شدن به هواپ يموقع

 !شده  گريكور عصا كش كور د -

 :گفت  گريد يكي

 .آورده  ريخودش گ يبرا ييعجب راهنما نيبب...  ستياش بد ن قهيسل يكوره ول نكهيسروان با ا -

 :گفت  تيبا عصبان وتايآن

 .بود كه پا به خاك دشمن گذاشت  يكس نياول. است  يسروان قهرمان اتحادشورو. بود  يمزه ا يب يشوخ -

 :گفت  يمچنت

 . ستيخوب ن. ، ول كن  وتايآن -

 .ندارد بگذار بدانند  بيع -

باز كردند  شيراه را برا ياست فور يكه سروان قهرمان شورو دنديتا شن. داشت  ياديارزش ز ينظام يقوا انيدرم يقهرمان اتحاد شورو عنوان

. 

 يدست مچنت يرو بايرا انداخت و تقر گارشي، س ديكش يم گاريو س ستادهيا يدار تنش بود و در كنار پيز يكه كت چرم يدرشت اندام خلبان

 .كرد  مايرا سوار هواپ

 .راحت تر است  مايوسط هواپ. سروان  نيبنش -

 :كنارش نشست و گفت  بعد

 سروان ؟ يشد يچطور شد زخم... راه انداخت  يبزرگ يشما مراسم آتش باز يمسكو برا. بود  ي؟ كار بزرگ يپس از رود اودر گذشت -

 :تند تند گفت  وتايآن

 . ميخانه را گرفتما آن وجب خاك كنار رود. زودتر از همه پا به خاك دشمن گذاشت .  ديگروهان ما زودتر از همه به آن طرف رس -

 ؟ خي ي؟ از رو ديكرد يرودخانه را چطور ط -
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 .سروان هم عنوان قهرمان گرفت . دوازده نفر از گروهانمان نشان و مدال گرفتند . نه ، با شنا  -

 :گفت  يمچنت

 .، بس كن  وتايآن -

 :گفت  خلبان

 . جنگ نكرده ام  نيزم يمن رو... جالبست ... كند  فيتعر ديبگذار -

را از  ياديز يبرده و عده  زانهايكهنه خودش را به طرف پشت جبهه دشمن ، نزد پارت يماهاياو با رها هواپ. از اب درآمد  دانيمرد م بانخل

توان در فصل زمستان و با اسلحه از  يخودش مجسم كند كه چگونه م يتوانست برا ينم يخلبان حت نيبا وجود ا. پشت جبهه دشمن آورده بود 

از بكار  وتايداد اما آن يجوابش را م يمعمول يمچنت. كرد  يم چيرا سوال پ يمچنت ياو حساب. نزده است عبور كرد  خيكه هنوز  يا انهدخرو يرو

 .داد يگوش م شيبه حرفها يهم با كنجكاو يمچنت كهيكرد ، طور يم فيتعر اتييرا با جز زينداشت و همه چ قهيبردن كلمات مختلف مضا

 :خارج شد و گفت  مايهواپ يمت فرماندهاز قس يمسن ناوبر

 .گردش كرد  ديبا. اجازه پرواز داده اند . را تمام كن  تيفرمانده مصاحبه مطبوعات -

 .خورد در باند ناهموار وبمب خورده به حركت درآمد  يتكان م شيبالها كهيدرحال مايموتورها به غرش درآمد و هواپ. رفت  خلبان

 :خلبان درآمد و دو تا پتو به آنها داد و گفت  نيبود از كاب يكه مرد جوان ميسيب يمتصد

 .آن باال سرد است .  مياندازيسروان ب يفرمانده دستور داد رو -

كرد ، دستش را به  يافتاد احساس ترس م يم ييهوا يچاله ها يبا شكافتن ابرها تو مايهواپ كهيتا آن موقع هرگز پرواز نكرده بود و موق يمچنت

توانست  ياما نم ديكش يخجالت م نكهيبا ا.  ديكش يفيخف غيج مايلرزش هواپ كيدر  يحت.كرد  يگرفت و خودش را جمع م يم يلبه صندل

 .احساس ترس را در وجود خود نابود كند 

 .شانه اش را با دست گرفت و او را به خود فشرد  وتايآن

 يزيچ كيتمام دلش سرد شده بود ، . شد يم ريشسته بود كه با سرعت سرازن يتاب يانگار رو. داشت  يخود او هم احساس ناراحت كننده ا اما

 .داد  يتند تند آب دهانش را قورت م وتايآن. كرد  يتمام دهنش را پر م يشد و آب دهان چسبناك يم كيمثل گلوله به گلوگاهش نزد

 :گفت  يلش خارج شده بود مكه از كنتر ييرا محكم به خودش جسبانده بود و با لب ها يوجود هنوز مچنت نيا با

 .شود  يدرست م.  ديكن يعادت م. ندارد  يبيع. ندارد ، سروان  يبيع -

 :ديبودند كرد و بعد پرس دهيبرانكار دراز كش يرو ايكه نشسته  يبه مسافران يوارد سالن شد و نگاه خلبان

 چطوره ؟ نجايخوب ، وضعتان ا -

 :همه پاسخ داد  يبه جا وتايآن

 .رتبه ، فرماندهم زيهمه چ -

 :گفت  يسبز و درشت نگاه كرد و با پوزخند ياو با كك مكها ي دهيبه صورت رنگ پر ينگاه خلبان

 !چقدر مرتبه  نميب ي، م نميب يم -
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 :كرد آب دهانش راقورت بدهد گفت  يم يسع كهيدرحال وتايآن

 .، فرمانده  ميا دهيخواب -

 !هبان ، سرگرو يا دهيچطور خواب نميب ي، م نميب يم

 :قرص با خودش آورد و گفت  شهيش كيخلبان برگشت و  نيبه كاب بعد

 . نمينش يم ششيبرو ، برو ، من پ. كن  ينكرد برو به عقب و پشت پرده دلت را خال يكمك يدياگر د. بخور و به او هم بده  يكي -

 .را گرفته بود  شينشسته بود و شانه ها يم كنار مچنتبرگشت خلبان هنوز ه يكرد و وقت يكار را كرد و رفت و دلش را خال نيهم وتايآن

 :خورد گفت وتايچشمش به آن يوقت

 .شدند  ضيخوب ، نگهبانا تعو يليخ -

 .شد  ديخلبان ناپد نيخودش كه از پوست سگ دوخته شده بود پشت در كاب يپوست يبا كفش ها و

كرد ،  يديشد ياحساس كوفتگ وتايفرودگاه مسكو قرار گرفت آن يبتون يسنگ ها يآن رو يآمد و چرخها نييباالخره پا مايكه هواپ يزمان

نبود بلكه  "همراه او  " وتايآن گريحاال د. برد  يدست به كمرش انداخت و او را راه م يمچنت. رفت  يم جيشد و سرش گ يخم م شيزانوها

 . امد  يم اببه حس شيچشمها

. خواهد ماند  يباق نايناب ايخواهد شد  ناياو ب يمرجع چشم پزشك نيبا وجود معروف تر ايآ كرد كه يفكر م نيتمام مدت طول راه را به ا يمچنت

 .احساس نكرد  بايراه دور و دراز فرودگاه را تقر ليدل نيبه هم

 .به مشامش خورد  مارستانيب نيسنگ يتاالر انتظار دوباره بو در

 .كرد  ييآمد راهنما يخوردن كاغذ مو بهم  ريتحر نيماش يكه در آن صدا ياو را به اتاق وتايآن

در حال حمله  يها. اس . بلند كرد و به جنگ اس  نيرود اودر از زم يكه با شجاعت گروهان خودش را در آن سو ي، همان سروان يمچنت سروان

دشوار ثبت و صدور مدارك  فاتيبارها تشر وتاياو و آن نكهيو با ا. شر شر كاغذها وحشت داشت  يو صدا ريتحر يها نيماش نيا يبرد ، از صدا

 .قرار گرفت و همه كارها را به او واگذار كرد  وتايبودند او دوباره دستپاچه شد و پشت سر آن كرده يرا ط

 .مشغول شد  يشگيهم تيهم با همان جد وتايآن

 نيا.كرده است  شي، خود ژنرال ماژور امضا دينيب يم. ارتش  يبهدار ياداره  ي نامهيگواه نهميا. كارت قسمت جلو جبهه است  ني، ا دييبفرما -

. كنم  ميتسل يارتش پرئوبراژنسك يشخصا آن را به سرهنگ بهدار ديكه من با نايارتش شچرب ياست از طرف سزهنگ دوم بهدار يهم نامه ا

 .نامه گزارش د اده است  نيما در ا يز را ردباره يهمه چ

مجروح  ديكه شما دار يجراحت نيبا ا.  ميفرست يم يمعمول مارستانيبه ب زيشما را هم عز.  ميريپذ يسروان را م... بعد  يبرا دينامه را بگذار -

 .، فقط با چشم سر و كار دارند  زميما ، عز كينيدر كل.  ميريپذ ينم

. ضوع نوشته شده مو نيارتش راجع به هم يدر نامه از طرف ژنرال ماژور بهدار. من شخص همراه سروان هستم .  ستميمن مجروح ن...  -

 . ديبخوان

به  گريحاال د يول.  ميكار متشكر نيا يبرا.  ديرساند مارستانيو سالم به ب حيو سروان را صح دي، شما دستور را انجام داد زميعز.  نميب يم -
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 . ديدست مجروح خودتان برس

 .به من دستور داده اند همراه سروان و در جوارش باشم  -

 . ديگذار يسر به سرمان م دي، شما دار زمي؟ عز ديدر جوارش باش ديكه با داستي؟ از كجا پ ديارش باشدستور داده در جو يك -

 .گروهانمان به من دستور داده . گذارم  يسر به سرتان هم نم. ارتشم  يبلكه سرگروهبان بهدار ستمين " زميعز "من  -

اما از  ديد يرا نم وتاياو البته هم صحبت آن. شد  يداد و وارد بحث نم يوش مگ يمحاوره ا يدوئل آشنا نيبزند به ا يحرف نكهيبدون ا يمچنت

 .محال است  بايمشخص بود كه از آن كهنه كارها ست و قانع كردنش تقر " زمي، عز زميعز "كالم  هيصدا و طرز حرف زدنش و تك يرو

 .كرد  يتكخال خودش را وارد باز نيشد و مهمتر ينم ميآنوتا تسل يول

 .بود كه پا به خاك دشمن گذاشت  يكس نياو اول. است  يقهرمان اتحاد شورو يان مچنتسرو -

 . دياودر نگذشت يشما كه از رو. نه شما  يول. بله  شانيا -

 ؟ ديباور ندار. من از خود جبهه همراهش هستم . با گروهانمان . اتفاقا گذشته ام  -

 :و گفت  ديكش يهم صحبت دختر آه -

و راه پله ها  دورهايكر يهمه جا. تخت ها پر است  يهمه . توانم  ي، نم ديتوانم ، متوجه هست ينم يول. كنم  ي، باور م زمي، عز كنم يباور م -

 . ميريچشم مجروح نشده اند بپذ هيرا كه از ناح ييها يزخم ميتوانم ، حق ندار ينم.  ميتخت گذاشت

 . ردياش بگ هيدخترك گرنكند  ديو ترس ديرا شن وتاينفس نفس آن يصدا يمچنت

 . هيبله اوضاع -

 . ديشن وانيآب را در ل ختنير يصدا يمچنت

.  ميفرست يخوب م مارستانيب كيبه  ليما شما را با اتومب... توانم  يكه من نم ديبفهم ديكن يو سع.  ديو راحت شو ديبخور.  زمي، عز ديبخور -

 ؟ مينكن تيمقررات را رعا ميتوان يآخر من وشما چطور م

 .كنم يبه پرسنلتان كمك م. هستم  يآخر من هم پرسنل پزشك.  ديشما استثنا قائل شو -

 كه دور گردنتان است ؟ ي، با نوار يبا دست زخم -

 .كه دور گردنم است  ي، با نوار يبله با دست زخم -

 . افتيبعد از چند جرعه آب قدرت سابق خود را باز  وتايآن يصدا

 :گفت  و

 نبود سروان ؟ نطوريمگر ا.  دياز لووف استعالم كن. آنهم چه جور . وف به پرستارها كمك نكردم مگر من در لو -

 . ستيدر رشته ما ن نحاليبا ا. كنم  يباور م زيحرفتان را هم عز نيا -

 . ديشن ينازك ي هيگر يصدا يلحظه مچنت نيا در

و  هيمسكو ، گر: گفتند  ياجداد ما م.  ديهم نكن هيگر.  دي، بخور ديده اب بخورخور كي! اودر رد شده  يگه كه از رو يتازه م... عجب بابا  يه -

 .، هنوز هم باور ندارد  زميمتاسفانه عز. اشك را باور ندارد 
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 .تلفن صدا كرد  ريگ شماره

 .كه مجروح ببرد  مارانيب رشياتاق پذ يتو ديپرستار بفرست كي -

 . ديبا كف اتاق به گوش رس نيسنگ يبهم خوردن در و برخورد چكمه ها يصدا

 . ديكن ييراهنما 3سروان را به اتاق شماره  -

 :بانگ زد  وتايآن

شخصا به دست خودشان . كنم  ميارتش تسل ي؟ به من دستور داده اند پاكت را شخصا به سرهنگ بهدار ي، پس نامه چ ديصبر كن!  ديصبر كن -

... 

. پوشاندند  يمارستانيداد به او لباس ب يم يسرباز فيثابت لباس كث يكه بو گرياتاق د كيدر .  ديننش يچه را كه بعد از آن اتفاق افتاد مچنت آن

 يم مارانياز ب ينظام يها مارستانيب ياز اتاق ها كيكه در هر  يبعد هم به سواالت معمول. بعد او را به اتاقش بردند و تختش را نشانش دادند 

پس از پاسخ دادن هم وانمود . داد  يپاسخ م كنواختيبه طور  ستيشده و درجه اش چ يزخم هيز چه ناحو ا ستياسمش چ نكهيبر ا يكنند ، مبن

 . ديچرخ يم دشيآمد و تمام افكارش در اطراف وضع جد يگرچه خواب به سراغش نم. كرد كه خوابش برده است 

كند و هر  يمعجزه م " يچشم پزشك يخدا "ان لووف كه به قول پزشك يكيني، در كل نجاستي، مثال حاال ا يكرد كه خوب كه چ يم فكر

محروم كرده بود  وتاياو را از وجود آن تيموقع نياما ا. شده بود  شتريب شييناياحتمال ب يبودن را دارد و حت نجايا ياو آرزو تيدر موقع يمجروح

تا رود مسكو  يدختر كه تمام راه دشوار از رود المان نيابرد كه  يم يحاال كه او دركنارش نبود پ. خاطرش بود  يچشم و ارزو و تسل خترد نيا. 

 .است  اجشيكرده بود چقدر مورد احت يرا با او ط

مثل رفتار با  وتايدرضمن رفتارش نسبت به آن. حس البد ، حس عشق و عالقه نبود  نيعاشقش شده است ؟ نه ، ا ايفكر افتاد كه آ نيبه ا يمچنت

 .كند  ريعملش او را دلگ ايمبادا با حرف و  نكهي، با ترس از ا اطيتوام با احت -زن  كيدختر بچه بود نه نسبت به  كي

خورد ، قلبش  يتصادفا بهم م شانيكه دستها و زانوها يزمان ايگرفت و  ياشتباه م يهمسر مچنت يرا جا وتاي، آن انياز اطراف يكي يوقت نحاليا با

 .شد  يشد و صورتش مثل آتش داغ م يفشرده م

 ميتقد وتاي، تمام قلب و وجودش را به آن ابديخود را باز  يينايكند و ب دايچشمش نجات پ گانهيگرفته بود كه اگر  ميخودش تصم شيپ يمچنت

 ياز رو ايو  يكم تجربگ ياز رو وتايخواست كه آن ياو نم. را دارد ، فقط در آن صورت ، نه زودتر  شينايكه مطمئن شود ب يفقط زمان يول. كند 

 ....بازگردد آن وقت  شييناياگر ب يول. آدم كور توام سازد  كيسرنوشت خود را با سرنوشت  ترحم

و بعد از او . كند  يفرصت نكرده بود با او خداحافظ يحت يمچنت. از هم جدا كرد  يتصادف آنها را به طور ناگهان كي. در كار نبود  يآن وقت يول

 . خال را پر كند  نيوقت قادر نشد ا چيه هكرده بود ك يديدر وجودش اخساس خال شد يمچنت

 10 فصل

 يتازه وارد حرف م يكه به طرق گوناگون راجع به زخم دشيجد يها ياتاق و نه صحبت هم اتاق ينه سرو صدا كهيبود به طور ينيخواب سنگ در

كه اتاق  يگريد يقدمها را از صداها يصدا نيا يگوشش فور. كرد  داريب يآشنا او را فور يآرام قدمها يصدا يول. زدند خواب او را بر هم نزد 

 وتا؟يآن. داد  زيكرده بود تم ررا پ



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  ريس پوله ويبو –آنيوتا                                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٥٣ 

 .خواب بود  شيپ قهيچند دق نيانگار نه انگار كه هم. تختش نشست  يرو يفور يمچنت

كفشش هم موقع  كيداشت و  يراه رفتن لغران وتايهمراه آن. آمد  يبه نزد او م يهمراه كس. آمد  يبود كه به نزدش م وتايآن. داشت  قتيحق بله

 .كرد  يراه رفتن صدا م

 :گفت  وتايان

 ... چيوي ياونوفر ريميوالد -

 :كرد ، حرفش را قطع كرد و گفت  يم ريج ريكه كفشش موقع راه رفتن ج يبم بلند شخص يصدا يول

 پرد ؟ ينم كند ؟ يو ارجمند ، حالتان چطور است ؟ راه چطور بود ؟ چشمتان درد نم زيعز يخوب رومئو  -

 :گفت  وتايآن

 ...ارتش ، پروفسور  يسرهنگ بهدار شاني، ا چيوي ياونوفر ريميوالد -

با هم  دييايخوب ب.  يبه اسم پرئوبراژنسك يروس ريپ بيطب كيساده  يليبطور خ.  دينكن اديدرجه و عنوان ها  نياز ا.  دي، بس كن ديبس كن -

از  يخودش به خوب يهم در نامه  نايشاگردم شچرب. وضعتان وارد كرد  يمرا به تمام يگروهبان سر يبا درجه  حيخانم مل تيژول.  مياشنا شو

 .سخن گفته  تانوضع

 ديكرد و بعد پرس دايرا گرفت و نبضش را پ يدست مچنت يحركت عاد كيكرد با  يبلندش كه انگار از درون خمره صحبت م يبا صدا پروفسور

: 

 خوب ، حالتان چطوره ؟ -

 ! هيعاد -

فشار خونتان را اندازه  دييايخوب ، حاال ب يليخ. قهرمان رود اودر هست  ستهيهمانطور كه شا. زند  ينبضتان هفتاد و دو بار م.  هيعاد قتايحق -

 كيمثل  ستدر ؟ اوهو ، بارك اهللا ، شما.  دييآن بر آ يدست از عهده  كيبا  ديتوان يمگر شما م.  رميگ يخودم م. جان  تينه ، نه ، ژول.  رميبگ

 ... ديتردست هست

 :گفت  يدر گوش مچنت يواشكي وتايآن

 .خودش دستور داد . بمانم  نجايگذاشتند ا -

 :هم پروفسور گفت  انيآن م در

ن م يكنم كه او برا يدرضمن ازتان پنهان نم. كرد  حيمن تشر يتمام وضع را برا نايخوب ، پهلوان ، شاگردم شچرب.  هيفشار خونتان هم عال -

كه بخاطر  ميكن يخودمان را م يما به هر حال سع يول. شد  نطوريبله ، ا... نوشته كه همكار ارجمندم از شهر لووف به اصطالح ردتان كرد 

.  ميكن يآماده تان م يعمل جراح يكنم و بعد برا يتان م نهيمعا! شرط اول تحمل است ، رومئو ، تحمل  يول.  ميوارد مبارزه شو انچشمت

 نجايا يو با پرستارها  دهيد يدوره بهدار. است  يكرده ا لي، دختر تحص ديخودتان هم دلواپس نباش تيژول يو برا ديبشو ي، قو ديت كناستراح

 . "... است  شيفرصت است دوست من ، فرصت ، دل در طلب آسا...  ": و حاال همانطور كه شاعر گفته . شود  يمشغول كار م

 .داد رفت  ياعال م يتوتون و قهوه  يكرد و تنش بو يم ريج ريفشش جك كهيحرف درحال نياز ا بعد
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 هيمرتب تك كهيبا شور و نشاط مشغول حرف زدن شد و درحال گريزده تر از هر زمان د جانيتخت نشست و ه يكنارش رو. با او ماند  وتايآن يول

 : گفت يم. برد  يرا بكار م "مادر جان ، مادر جان  " يعنيكالم محبوب خودش 

درست . و والسالم  ستيگفت در توان ما ن يم. رد كند  نجايبود مرا از ا كيكرد نزد يرا تكرار م " زمي، عز زميعز "آن كهنه كار كه مرتب  -

 يت، حروم  يتا نامه را ندهم نم...  ديكن رونمينامه را به پرفسور بدهم و بعد ب دياول بگذار: من هم سرش داد زدم .  ستيخشك كن ادار كيمثل 

خواستم  يفقط م. تان است  يشهايكردم جواب آزما يفكر م. نوشته شده  يزيدانستم در نامه چه چ يمن كه نم...  دياگه جوخه دژبان را صدا كن

 رهالخبا "كاغذ خشك كن  " نيبه هر حال ا.  اندازديب ابانيهستم در خ يحق ندارد مرا كه زخم يكس ميخودم را به پروفسور برسانم و به او بگو

 :بلندش گفت يخود پروفسور با آن صدا دميموضوع را به پرفسور رساند و ناگهان ، مادر جان ، د

 ؟ نهيخواد مرا بب يم يشورش راه انداخته ؟ ك نجايا هيك -

و گزارش  ستادميا انداختم و خبردار نييمن هم البته دست سالمم را پا.  ستاديخبردار ا "كاغذ خشك كن  "آن  ي، حت دنديخود پر ياز جا همه

 .رساندم  مارستانيرا به ب يمجروح و قهرمان اتحاد شورو يمچنت ريميطبق دستور والد خوبابايسرگروهبان آنا ل: دادم 

 .كردن ذوق زده شده بود  فيموقع تعر وتايآن

سرگروهبان آنا : طبق مقررات گفتم بود ؟ من هم  يچ لتانيفام: مرتبه لبخند زد و گفت  كي،  ديپروفسور هم ، سروان فقط فكرش را بكن -

 ... ديدار يليعجب فام: و گفت  ديدوباره خند. ، سرهنگ  خوبابايل

 :و گفت  ديخند وتايآن

به اتاق كار من و  ميبرو ديياي، ب خوبابايل: خالصه گفت . كمك هم كرد  نكهيمثل ا نجاياما ا.ام  دهياحمقانه زجر كش ليفام نيچقدر از دست ا -

 ...كند ؟  يم استيخودش چطور ر مارستانيخوب ، در ب. راجع به شما با من حرف زد  ياو تلفن. تو نامه نوشته است  يچ نايشچرب نميبب

 ...پوشه ؟  كيسابق ش مثل

 ؟ نه ؟ ديستي، شما خواب ن سروان

 دهيكند ، مجسم سازد دراز كش يم فيتعركرد تمام آنچه را كه دختر  يم يرا بسته بود و سع شيچشمها كهياو درحال. البته خواب نبود  يمچنت

 .بود 

بود و  زيم يرو ياجاق برق كيو  ينظام ريغ ريتحر زيم كي. بود  زانيعكس آو وارهايد يبود ، رو ي، اتاق كار جالب ميوارد اتاق كارش شد -

 .قهوه جوش بود  كيآن هم  يرو

 يها يباش ميحك ديدان يم خوبابايل: دفعه گفت  كيبه من نگاه كرد و . ن شد مبل نشاند ، نامه را باز كرد و لبخند زنان مشغول خواند يرو مرا

 . تيشما ها گذاشته اند ؟ رومئو و ژول يرو يلووف چه اسم

درباره . خوب مواظبش بود  ديبا.  ستيشما از قرار معلوم آدم خطرناك يرومئو: دوباره مشغول خواندن شد و باز هم به من نگاه كرد و گفت  بعد

 نيشما را رد كردند به خود استال يرومئو يعمل جراح يوقت ديگرفته بود ميچون تصم ديهست يشما هم آدم خطرناك ايهم گفته است كه گوشما 

 ... ديكن تيشكا

 .است  دهيداستان خودش را قطع كرد چون متوجه شد كه حرف از دهانش پر وتايموقع آن نيا در
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 :گفت  يمچنت

 ؟ يسينامه بنو نياستال يبرا يته بودگرف ميتصم يراست يتو راست -

 .نداشتم ، اما آنها را ترساندم  مينه ، تصم -

 قرص ها را هم به پروفسور اصالع داده ؟ هياو قض -

 :شد گفت  يم دهيكه به زحمت شن ييبا صدا وتايآن

 .آره  -

 هم از موضوع با خبر بود ؟ نايپس سرهنگ دوم شچرب -

 .لبته كه با خبر بود ا. با خبر نباشد  ديخواست يم -

 بهشان گفت ؟ يك -

تختتان را كنار در گذاشتند ؟ به من هم دستور دادند آن  خوديآن موقع ب ديكن يفكر م... ممكن بود ؟  يجز من ك.  گريمادرجان ، خوب من د -

 .مواظبتان باشم. بخوابم  يتخت سفر يطرف در رو

 ؟ يديخواب يكنار در م دوريكر يو تو تو -

 .ديهستم ، چطور شد از زبانم پر يمادرجان ، عجب خل... علومه خوب م -

 .خودش فشرد  يكرد و آن را به لبها دايدستش را پ يمچنت

 :و گفت  ديدستش را عقب كش دختر

 يعصبان يوقت از كس چيه نديگو يم. ترسد اما همه گوش به فرمانش هستند  يازش نم يكس نجايا.  هيبيعمو پروفسور آدم عج نيا...دينكن -

 .تازه سرهنگ هم هست . شود  ينم

 ؟ رفتندي؟ تو را چطور پذ ي، خودت چ وتايخوب ، آن -

 يكه خانه و كاشانه ندارد زندگ ييپرستار داوطلب از آنها كيآنجا . اتاق پرستارها بمانم  يدستور داد مداركم را بردارند و تو. اجازه داد بمانم  -

از جبهه . كنم  يمن بهت حسادت م: با استهزا گفت  ميتا با هم آشنا شد. سركه ترشه  نيع. دارد  يزياما زبان ت ستيصورتش بدك ن.  كنديم

 !مسكو ، آن هم با فاسقت  يصاف آمد

كرد ،  يجان صدا م تيآن پروفسور هم مرتب مرا ژول. كند  يفراموش نم گريد.  ديمطمئن باش...  دمي، مادرجان ، من البته خدمتش رس خوب

 يزن جوان رمردهيپ.  يبر ينم شياز پ ياما كار...  يختيهم ر يمرده هم رو ريبا پ يهست يدختر زرنگ: هم اون پرستاره با استهزا گفت بار  نيا

 .... اديكه از عهده اش هم بر نم ددار

 . استياسمش كالر. زند  يچه حرفها م. است  يچه اعجوبه ا دينيب يم

 .است  زيهم تند و ت اسمش

  ايكالر

 11 فصل
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 "؟  دندينام يم نطوريچرا ما را در لووف ا... رومئو ...  تيژول "

چه  هيقض يول.  ييقرون وسطا يدرمورد دخترك و پسرك يداستان. داشت  اديرا به  ريشكسپ شنامهينما ياو به طور مبهم. فكر بود  نيبه ا يمچنت

 !سروان عاقل و بالغ ؟ كيبه او داشت ، ذبه  يربط

 .بود  نيوع و دلنشبه هر حال مطب يول

 .دارد  يقشنگ نيطن تيو ژول رومئو

 بيچشم آس ي هياز ناح ياديز يمجروحان عده  نيب. با مجروحان وارد شده بود  ياز جبهه ، از عمق آلمان قطار. داشت  بتيتمام روز غ وتايآن

 .كرد  يكمك م ارهايمدام به پرستارها و به،  كينيكل يكه داشت ، با وارد شدن به زندگ يبا آن اخالق خاص وتايو آن. بودند  دهيد

 .همه شد  اجيمورد احت يهم فور نجايا

 :كردند  ياز همه طرف او را صدا م باز

 ! وتايآن -

 ! وشكايآن -

 زد ؟ بتيكجا غ!  خوبابايسرگروهبان ل -

. شده بود  شيحسود يمچنت. داشت  نيطنز در آست ايحرف خوب  كيهمه  يدختر برا. شد  ياو شامل همه م تيو حسن ن يباز غم خوار و

 .مانده بود فراموش كرده بود  مارستانياو را كه همراهش بود و محض خاطر او در ب يول ديرس يم گرانيد يتمام روز به كارها وتايآن

 كينيكه كل يميپارك قد كيگردش به  يكمك كرد لباسش را بپوشد و او را برا يبه مچنت وتايآن. شد داياو پ يهم برا ياز شام بود كه فرصت بعد

 بادر عوض  نديتوانست رنگها را بب ينم گريبهار د نيالبته در ا. از تمام فصول سال اوائل بهار را دوست داشت  يمچنت. وسط آن قرار داشت برد 

 .كرد  يحس م يگريرا هم در آن سال طور د يبهار حيروا. داد  يگوش م يبه اصوات بهار يشتريحرص و ولع ب

كه پر از مجروحان بود  تويانست يدورهايدانشجو كه دسته دسته از كر يدخترها يزنگ دار و رسا يبرد ، به صدا يبهار لذت م نيز اا يمچنت

 .داد  يتازه استنشاق كنند ، گوش م يتا هوا خنتندير يم رونيب

 .زد  يزد و حرف م يمدام حرف م وتايساكت بود و آن او

 .شود  يم دهياز آنجا د يكه منظره برلن به خوب يان از دل آلمان آمده است ، از نقاطقطار حامل مجروح نيگفت كه آخر يم

تصرف شده  يدر شهرها هايگفت كه آلمان يمدام در حال لرزش است و م مايو آسمان از فرط كثرت توپخانه و هواپ نيكرد كه زم يم فيتعر

 .كنند  يان به طرف غرب حركت مآورگ يكنند و ستون ها يم زانياز پنجره ها آو ديسف يملحفه ها

 .كنند  يشوند و بچه ها را از نقاط جنگ زده دور م يم دهيبچه ها كه پر از لوازم خانه است در جاده ها د يها و كالسكه ها دوچرخه

 :با شور و شوق گفت  وتايآن

فرود  نيرا به فرودگاه خودش برساند و در ح مايموفق شده هواپ يرا در آسمان آتش زده بودند ول شيمايخلبان هم كه هواپ كيخالصه ...  -

 .كنند  يكه دلشان بخواهد م يما حاكم مطلق آسمان هستند و هر كار يماهايكه اكنون هواپ ديگو يصورتش آتش مجروح شده م

و مرتب  ديآ يبر نم از دستش يكار چيهوا كرده باز هم ه يبدون پروانه ناشناس يماهايهواپ نكهيبا ا رياخ يروزها نيدشمن در ا ديگو يم
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 .خورد  يشكست م

 .نازكش مطبوع بود  يصدا دنيفقط شن. داستان نبود  نياز حد در بحر ا ادهيز يمچنت

؟ حال رومئوتان  ديما عادت كرده ا يتويجان حالتان چطوره ؟ به انست تيگفت ژول. كرد  كيو با من سالم و عل ديپروفسور ما هم مرا د... -

 !دارم  يگفت ، من دست سبك! كنم  ريهم چشمش را تعم ديشا.  ميكن يعملش م گريچند روز د چطور است ؟ او گفت كه

 ؟ "كنم  ريگفت تعم "گفت ؟  نطوريهم -

چشمم مرتب كم  ي، سو ديآمده و گفته پروفسور كمكم كن ششيپ يضيگفت كه مر. كرد  فيتعر ميجوك برا كي يحت. گفت  نجوريآره ، هم -

شده ،  فيكث نكتانيع شهيش زميگفتم ، عز. معالجه اش كردم  يمن هم فور.  نميب يه آلود است و روز به روز بدتر مشود ؛ دور و برم م يم

 .خوب شد  يفور شينائيكرد و ب زيها را تم شهيخالصه ش.  ديز كنيها را تم شهيش

 ...ند ك يدرمان م نهيدر زم ييچه معجزه ها ريپ يكه پروئوبراژنسك دينيب يجان ، م تيژول گفت

 زند ؟ يحرف ها م نيبا تو از ا -

او به من . قهوه درست كند  ميبروم تا برا ششيدفعه ازم خواست كه موقع استراحتم پ كي يحت.  ستيچطور مگه ؟ فقط حرف تنها هم ن. آره  -

 .جا وجود ندارد  چيكند ه يكه درست م يگفت كه قهوه ا

 يم دهيجوش يكرده كه قهوه در آن به طور مخصوص هيبه او هد يده بوده است ، ظرف فهوه جوشرا بازگردان شينائيكه او ب يمرد ارمن كي ييگو

 ...شود 

 : ديحسادت پرس ياز رو يمچنت

 ؟ يبرو يخواه يتو هم م -

دانم ،  يمگفتم ن يوقت. دارد  يشما چه رنگ يكه چشمها ديدرضمن از من پرس. كنم  يشما م يبرا يخورم و هم كار يچرا نروم ؟ هم قهوه م -

 ؟ هيشما چه رنگ يچشمها يراست... داشته  يرومئو چه رنگ يدانسته كه چشمها يحتما م تيژول.  زيعز تيژول ستيگفت خوب ن

 :گفت  يبا حالت عصب يمچنت -

 . ستين نيدرب يفعال كه چشم -

 :گفت  يبه آرام ليدل نيدر دستش شل شد ، به هم وتايكرد دست آن احساس

 .بود  يه اقهو...  يقهوه ا -

 .كرد موضوع صحبت را عوض كند  يسع دختر

 ؟ ديدان يبود ، شما م يك تيدانم ژول يمن اصال نم كهيدرصورت. جان  تيجان ، ژول تيژول ديگو يهمش به من م -

 نيبد نبود اگه ا ، وتاي، آن يدان يم. را دوست دارند و بعد با هم مردند  گريكه همد يپسر و دختر كي يدرباره . است  شنامهينما كي -

 . ميخواند يرا م شنامهينما

منتشر  ايكه در دن ييآنجا همه كتابها. زنم  يم نيبه كتابخانه لن ينكردم سر داياگر هم پ. كتابخانه هست  كينيدر كل نجايا.  ميخوان يباشد ، م -

 .شود  يم دايشده پ
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 .شد شروع  رياز همان جلد كوچك شكسپ يبرنامه كتاب خوان بيترت نيا به

 يكه خبرها از آنها پخش م ييكه قادر به حركت بودند تمام روز كنار بلندگوها  يمجروحان. قادر به خواندن كتاب نبودند  كينيكل مارانيب اكثر

 .كردند  يگوش م ويراد قيشد را از طر يمشهور اعالم م يدو بار توسط سخنگو يتازه كه روز يو خبرها. كردند  يشد اجتماع م

كه  يدر دست كسان نويدوم يشد ، مهره ها ي، گفت و گو ها قطع م افتي يم نيشد ، دردها تسك يآرام م زيهمه چ كينيظات در كللح نيا در

 .جرات نداشت آن را نه با حرف و نه با آه برهم زند يشد كه احد يبررقرار م يسكوت. ماند  يم يبودند باق يمشغول باز

 دايپ رياز آثار شكسپ يبا جلد وتايآن يبود ، سر و كله  يبستر يكه مچنت يو حاال كه در اتاق. شد  يگوش كسب م قياز طر يزندگ عيوقا ي همه

 . دياتاق گرد نيا يروزمره  يبلند وارد زندگ يشد خواندن كتاب با صدا

 . دادندينشستند و گوش م يم واريكنار د ايتخت ها  يآمدند و رو يمجاور هم م ياتاق ها يها يزخم

شروع به  مارستانيمعاون ب شنهاديبنا به پ وتاي، آن ريشكسپ يتراژد نيبود و به دنبال ا ياندازه ا يغم و اندوه ب كينيكل يها در اتاق هاآن روز در

 .افزوده شد  شياز ب شيشنوندگان ب يبر عده  بيترت نيو به ا. كرد  يفكاه يخواندن داستان ها

 .شد  هيتوص گريد ينظام يها مارستانيقرار گرفت و به ب دييرزش مورد تاابتكار با ا كيمزبور از باال به عنوان  جلسات

 .و مجددا آنها را بخنداند  دياينشستند تا ب يم وتايعصرانه پزشكان همه به انتظار آمدن آن ياز سركش بعد

 :گفت  مارستانيب سيياو به ر يدرباره  مارستانيمعاون ب يروز

 !پارچه طالست  كي،  ستيدختر ن -

"""""""""""""" 

 12 فصل

 .را عمل خواهد كرد  يسروان مچنت يشد كه خود پرئوبراژنسك عيشا مارستانيدر ب باالخره

 .گفتند كه به اتاق كار پروفسور برود  وتايبه آن شب

 :نشست و گفت  شيمبل نشاند و خودش رو به رو يوارد اتاق شد ، پروفسور او را رو وتايكه آن يوقت

ما  يروزيو شانس پ ادياندازه ز يشانس دشمن ب. شد  يم يسيدونيف رهياوشاكوف هستم كه آماده نبرد در جز اساالريرمن االن درست مثل د -

 .كم  يلياندازه كم ، خ يب

 :گفت  وتايآن

 . ديشو روزيپ ديبا!  ديشو يم روزيحتما پ.  ديشو يم روزيسرهنگ ، شما پ -

 . ستين يمتاسفانه كاف نانيجان ، تنها اطم تيژول -

 . ديهست " يچشم پزشك يخدا "كه  نديگو يراجع به شما م يول -

 .شود  يندارم چه م ياطالع چيدانم ، ه ينم يچيمن االن ه يول. داند  يرا م زيدختر ، خدا از قبل همه چ يا -

 :اضافه كرد  جانيبا ه پروفسور

عمل صرف نظر  نينشده از ا ريكنم تا د يوقتها فكر م يبعض. نجام نداده كس تا حاال ا چيكنم ه ي، نه من ، بلكه فكر م يعمل جراح ليقب نياز ا -
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 يزيزخم من تا قبر خونر يشود ول يخوب م شانيجوانها زخمها.  رديپذ ينم امياست كه هرگز الت يدر سن و سال من زخم تيعدم موفق. كنم 

 كردن دارد ؟ سكيكار ارزش ر نيا ايآ. كرد  اهدخو

 نايمگر سرهنگ دوم شچرب.  اورديبود به سر خودش ب كينزد يي، آنجا ، در لووف چه بال ديدان يكنم ، شما كه م ياس م، التم زميسرهنگ ، عز -

 شما ننوشته بود ؟ يبرا ناليراجع به لوم

عشق  ديدان يممگر خودتان ن يول.  يهنيم ريجنگ كب تيرومئو و ژول.  ديهست يبيشما جفت عج. شما عالقه مند شده ام  يبه هر دو يليمن خ -

 ؟ ديآنها به كجا انجام

 من حاضرم ،... مادر جان ، آخر چطور قانعتان كنم ؟...  ديشما صرف نظر نكن يول. تمام شود  نطوريبگذار هم. دانم ، تازه خواندم  يم -

 ...بكنم  يحاضرم هر كار من

 بايتقر يعمل جراح ديگونه توانست دانشمند معروف را وادار نماگفت و گو چگونه انجام شد و دختر چ نيكرد كه ا دايسالها بعد اطالع پ يمچنت

 .را انجام دهد  دانهينوم

ساعت دو بعد از ظهر شروع خواهد شد و خود پروفسور او را  ياعالم كرد كه او را عمل خواهند كرد و عمل جراح وتايهمان روز آن يفردا صبح

 .خواهد كرد  يجراح

 .كرد  يريرا اندازه گ يها به اتاق آمد ، شخصا نبض و فشار خون مچنت ستانيآس تيساعت مقرر پروفسور در مع سر

 :دستور داد  بعد

 !به اتاق عمل  دشيببر -

شب قبل  وتايكه آن يديشك و ترد.  ديشن يشد م يتمام آن چه را كه انجام م يمچنت. صورت گرفت  يموضع يحس يبه صورت ب يجراح عمل

 يا انهيجنگجو يمطمئن و حت نيبم پروفسور طن يصدا. نگذاشته بود  يباق يبر طرف شده بود و اثر يبه كل بود ظاهرا دهيدر وجود پروفسور د

 .داشت 

 : ديگرد يافكن م نيفرمان سردارها در جبهه جنگ طن نيبرد ع يكه پروفسور بكار م يكوتاه كلمات

 ... ديرا بده يعدس... تر  قيدق...  ديكن ميتنظ قينور را دق...  دياوريرا باالتر ب زيم -

 "خواهد چكار ؟  يرا م يعدس ": فكر كرد  ديشن يرا م زيكه همه چ يمچنت

پنس  "و  "پنس  "و  "پلك باز كن  " يآهار خورده و جرنگ جرنگ ابزار و كلمات نا آشنا يخش خش روپوش ها يجراح و صدا نيسنگ نفس

داشت فكرش را  يو سع ديشن يم يها را به خوب نيا ي، همه  " واكستركتوريكرئ " ي دهيچيپ يليخ يو باالخره كلمه  " هيقرن يچيق "و  " هيقرن

 .گرفت دور كند  ياز آن چه كه صورت م

كرد باعث  يضبط م زشيت ييكه با شنوا ياصوات يول. نبود  اديو ز يكرد نسب يكه احساس م يدرد. نداشت  يلحظه احساس خاص نيدر ا او

 .شد  يترسش م

 يو هر آن با حالت ديرس ياش به گوش م يپا به پا شدن عصب يصدا. بود  ينيانگار در حال حمل بار سنگ. زد  ينفس نفس م يبه سخت پروفسور

 :كفت  يم يعصب
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 . ديپرستار ، عرق صئرتم را پاك كن -

 .و هنوز عمل ادامه داشت  ديساعت هم رس نيسوم

 :پروفسور گفت  باالخره

 ! ديرا بده زهين

 لرزان بود يآمد از فرط خستگ يكه انگار از ته چاه م شيصدا يصادر شد ول ين آمرانه ادستور او با لح نيا

 نه ، دور كند ؛ با خود گفت اي ديخواهد د ايسرنوشتش مشخص شده و آ گريفكر كه د نيداشت ذهن خود را از ا يسع كهيدر حال يمچنت

 "خورد ؟  يم يبه چه درد زهيدر اتاق عمل ن نجاي؟ ا يا زهيچه ن...  زهين "

 ييو چنگال چه معنا كانيو پ ستيچ زهيكه ن يمعن نيكوچك فكر كند بد يزهايكرد به چ يم يسع يعمل جراح جهيبا دور كردن ترس از نت او

 .دارد 

 :كرد  يگاه از او سوال م پروفسور

 حالتان چطوره ؟ -

 . يعاد -

 ؟ ديكش ي؟ درد م ديكن يحس م يزيچ -

 .قابل تحمله  -

 . دييبگو دياشتاگر درد د -

 . ميگو يم -

 .شود  يتمام م يك نهايا يآخر همه .  ديرس يبه گوشش م..... و  "پلك باز كن  ": كلمات نامفهوم  يداريخواب و ب نيب يباز از خالل حالت و

 .تمام شد  يعمل جراح يپس از سه ساعت و خورده ا باالخره

 :كه گفت  ديپروفسور به گوشش رس يصدا

 !كثافت گازدار را ندارم  نيتحمل ا...  ينه ، اب معمول...  ديبدهآب ... اوخ  -

 . ديو آرام به گوش رس نيسنگ يجرعه ها يصدا

 .شده  اهيو س سي، تمام پشتتان خ چيوي يآركاد يتاليو -

 حالتان چطوره ؟! ها  ديدستم داد ي، كار زيخوب ، سروان عز... عرق شدم  سيخ... نباشد  ديخواست يم -

 يعاد -

 .نبود  يعمل ساده ا. خم شوند  ميبلند شوم ، زانوها هيچهارپا يترسم از رو يم.  ستين يمن حالم عاد يول -

 .به نظر آمد  فيپروفسور ضع يبار صدا نيا

 هست ؟ يديپروفسور ، چطور شد ، ام -

 شتريتوانستم كردم ، بگذار ب يمن هر كار:  ميبگو يباستان يتوانم مثل آن روم يفقط م. دارد  يمشخص ريمفهوم غ دي؟ ام يچ يعني دي؟ ام ديام -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  ريس پوله ويبو –آنيوتا                                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦١ 

 يپاره ها هچشم شما كه من آن را از تك يحاال وقت. بهتر داشت  يزندگ ديام ديبا شهي، سروان ، هم ديو اما ام... را مقتدرترها انجام دهند  نياز ا

 .امت اعطا كرد توان مدال شه يم ريپ ي، آن روز به پرئوبراژنسك ديرا د ييبهم دوختم روشنا زير

 :دستور داد  بعد

 . ديرا ببر ماريب -

كف  يگرما يمچنت يول. رفت  يكنارش راه م يبدون حرف وتايآن.  ديبه گوشش رس وتايآهسته آن يقدمها يصدا. بردند  دوريرا به كر برانكارد

 .كرد  يپتو قرار داشت حس م يخودش كه باال يدستها يدستش را رو

 13 فصل

صبح  6از ساعت  يبه خواب داشتند انگار طبق عالمت قبل ياديكه عالقه ز يآنها و افراد نيتر فيضع يخر ، همه مجروحان حتآ يروزها نيا در

 .شدند  يم داريكردند ب يرا پخش م يصبحگاه يكه خبرها

پشت سر  يديجد ي، رودها افتي يطول جبهه گسترش م يدر تمام تيهمه تهاجم ها با موفق. داد  يخوب م يبرنامه اخبار فقط خبرها گهيد حاال

 آمد يبه تصرف در م يديجد يشد و شهرها يگذاشته م

 .مو ثر شده  ياو مبدل به دارو كينيدر كل ويراد يخبر يگفت كه گزارش ها يكرد و م يم يشوخ يپرئوبراژنسك پروفسور

و به حق هر  ستيدانستند جنگ چ يبودند ، م يجربه ابودند سربازان با ت دهيتخت ها دراز كش يكه رو يافتاده و كامال كور ختياز ر اشخاص

دانستد  يخودشان م كيسالم را شل يها كياز شل كيدانستند و هر  يخود م يروزياز جبهه معظم كه باشد پ يها را در هر قسمت يروزياز پ كي

 .امد  يبوجود م كينينشاط بخش در كل جانيه ياخبار صبحگاه ين جهت پس از هر برنامه يو به هم

كه قادر به راه رفتن و  يشد ، و كسان يكه به آن نصب بود جابجا م يكوچك يهر روز صبح پرچمها. بود  زانيراهرو نقشه بزرگ اروپا آو در

خودشان  يدادند و برا يجابجا شدن جبهه ها را مورد بحث قرار م جانيكردند و با شور و ه ينقشه اجتماع م نيبودند تمام روز كنار ا دنيد

و  يروكو سوفسك اياتخاذ خواهد نمود و  يو ژوكوف به كجا خواهد رفت ، كانف چه اقدام افتيكه حمله چگونه ادامه خواهد  زدند يحدس م

 يكرد و شور و شوقش درست مثل شور و شوق كسان يدرضمن هر كدام به نفع سردار خودش اظهار نظر م. سرداران چكار خواهند كرد  گريد

 .فوتبال بوده اند  ادارانوبود كه قبل از جنگ جزو ه

خواهد گذشت تا بتواند آن را باز  ياديبه او گفته بودند وقت ز. بسته شده بود  ميشده اش با باند ضخ يچشم جراح.  ديد ينقشه را نم يمچنت

 .منحصر به فرد مطلع شود  يعمل جراح نيا جهيكند و از نت

كرد و در  يداد سوال م يم ينقشه رو يكه رو يراتييتغ يهمه  يخودش درباره  يانيب گانيبه دقت از همسا يشد ول ينم كيبه نقشه نزد او

 .كرد  يخودش زنده م يجنگ را برا يذهن منظره 

 يرا به اطالع مردم م هايشد و غم ها و شاد يانداز م نيجنگ مانند ناقوس سرنوشت طن يكه در روزها تانيلو يوري ي، صدا يصبح بهار كي در

 :اعالم كرد  يكه همه با آن آشنا بودند ، با شكوه خاص ييصدا نيرساند ، ا

 ! ديفقط فكرش را بكن - برلن  يبه سو يشرويپ جهت

 دنديجنگ يآن روز م دنيبه فرا رس مانيارزو داشتند ، و با ا. شوند  كيبه برلن نزد يشورو يكه لشگرها ننديرا ببب يديارزو داشتند روز بع همه
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 .نسبت به خود  يترحم چيارامش و بدون ه و يكردند بدون خستگ يو كار م

 !برلن  يبه سو شيباالخره پ نكهيتا ا. سال سخت در آرزو بودند  چهار

 .بود و آن را احاطه كرده و محاصره كرده بودند دهيرس يتلريه شيرا تختيبود به خود پا زانيكه در راهرو آو ينقشه ا يكوچك رو يپرچمها

كه پروفسور برقرار  يگرچه مقررات سخت. ودنديبه خم زده  يدم يزدند ، انگار همگ يحرف م جانيلند و با هب يهمه با صدا كينيروز در كل آن

 .كرده بود  يرا منتف يكرده بود هر نوع امكان نفوذ مشروبات الكل

خبر ، معلوم  نينه ، در اسارت ا اي خواهد شد نايبود كه ب نيكه تمام مدت به فكر ا يزد و مچنت يكرد ، غر نم ي، آخ و اوخ نم دينال يكس نم چيه

 .خواهد شد  نايكرده بود كه ب دايپ نانيچرا اطم ستين

خودش  يكند و برا ايرا اح نيكرد نقشه اروپا را مجسم كند و در ذهن خط اول اوكرا يم ينبود بلكه مدام سع شيينايبه فكر ب يآن روز مچنت در

خاموش شد  يسروان مچنت يبرا ييرود اودر كه در نبرد به خاطر آن روشنا يآن سو در گانهيمجسم سازد كه گروهانش از آن وجب خاك ب

 .است  تهچقدر جلو رف

 :و گفت  ستاديا يكنار تخت مچنت مارانيخود به ب يمعمول يشب پروفسور ضمن سركش ان

 خوب ، حال قهرمان اودر چطوره ؟ -

 :گفت  يآرام يدلخور شد و با صدا ديرا شن " هيعاد " يشگيجواب هم يوقت و

عمل  نيا يدرباره . شود  يچشم پزشك خيوارد تار ديكه شا ديقرار گرفته ا يمنحصر به فرد ي؟ شما تحت عمل جراح يچ يعني هيعاد!  هيعاد -

 .شاهكار من شود نيشود ممكن است بهتر نايچشم شما اگر ب!  " هيعاد " دييگو يآن وقت م. توان مقاله نوشت  يم يجراح

 نه ؟ ايشود  يم نايكنم كه ب يم دايخوب ، چه وقت اطالع پ... شود  ناياگر ب -

 قيمردم هم دق. خورد  يكوزما پروتكف معروف گفته عجله فقط به درد گرفتن ساس ها م كهيبه طور! ، دوست من ، صبر  ديصبر داشته باش -

 .است  طانيتر گفته اند كه عجله كار ش

 ؟ ديهست ؟ ام يديخوب الاقل ام -

 نيكه ا ميفكر كن دييايباشد سروان ، ب... باش و انتظار بكش  دواريداشته باش ، ام مانيا. شود  يرمانس غمناك خوانده م كيدر  كهيطوربه  -

 . ميمسئله را تا آخر حل كرده ا

 :تكرار كرد  بعد

 ...باش و انتظار بكش  دواريداشته باش ، ام مانيا -

 .خود را ادامه دهد  يها يپرستارها كار كند و شب ها كتاب خوان يكرد جا ي، دختر فرصت م هنوز پانسمان داشت وتايدست آن نكهيا با

را با پوست صورتشان  ديخورش يزدند و اصطحكاك اشعه  يقدم م مارستانيآنها در پارك ب. گردش كند  يكرد با مچنت يوقت م درضمن

 . ندديشن يسبز و جوان را م يبرگها ميكرد ند و همهمه مال ياحساس م

جفت  نيا افهيشدند به ق ياز ساختمان خارج م زهيصاف و پاك ياستنشاق هوا يكه برا يانيكردند و دانشجو يكه در پارك گردش م يمارانيب

 .عادت كرده بودند  ريناپذ ييجدا
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كه رنگش پوسته پوسته شده بود  يكهنه ا مكتين يآفتاب رو ريز وتايو آن يالمان مورد حمله قرار گرفته ، مچنت تختيكه اعالم كردند پا يروز

 . ديخودش چسباند و او را بوس نهيرا بغل كرد و دختر را به س وتايآن ارياخت يبود ناگهان ب يسروان كه در حالت شور و شوق خاص. نشسته بودند 

 :و گفت  ديخودش را كنار كش يكم. جواب بوسه اش را هم نداد  ينكرد ول يمخالفت وتايآن

 . نديآ يم نجايدارند به طرف ا -

 . ديرا دنبال خودش كش يبرخاست و مچنت بعد

 .دانم چرا سردم شده  يافتاب رفت و من نم.  ميبرو دييايب -

 ايشد  يم كيداشت نزد يواقعا كس ايآ. فكر كرد  " نديآ يطرف م نيدارند به ا "به اتاق خودش برگشت در اطراف گفته دختر  يمچنت يوقت

 يمخالفت وتايشدن نبود آن كيدر حال نزد ياگر واقعا كس. خود بنشاند  ينزاكت زده بود كه مودبانه او را سر جا يحرف را از رو نيا نكهيا

 ؟ يآن وقت چ... ؟  يطور نباشد چ نياگر ا يول. تكرار شود  يمناسب تر طيدر مح زينداشت كه همه چ

دخترك را كه  نيا ينداشت كه دختر را دوست دارد ، به راست ياو شك رگيحاال د. موضوع را روشن كند  نيا ديفكر افتاد كه با نيبه ا يمچنت

او را در رفتار با دختر نا مطمئن ، محجوب و  يعشق و عالقه واقع نيعشق ، هم نيو هم. داشت  يسرنوشت او را سر راهش قرار داد دوست م

 .كرد  يم لبزد يحت

 ياز هم اتاق يكيتخت  يدخترك رو يشد ، وقت يخوش حال م ديشن ياو را م يمهاقد يهر گاه صدا. داشت  نانياحساس خود اطم نيبه ا يمچنت

 يشوخ يپروفسور دوست رايكرد ز يحسادتش در رابطه با پروفسور هم گل م يكرد ، حت يزد حسادت م ينشست و با او حرف م يم شيها

كه انگار از ته خم  ييمرد مسن با صدا نيكرد كه ا يادت محس يمچنت. شد  يم كينيكل يتعجب تمام هيبا دختر برقرار كرده بود كه ما يزيآم

 يم ييرايكرد و از او با قهوه و اب نبات پذ يدعوت م "پناهگاهش  "را به قول خودش به  وتايشد آن يساكت م كينيشب ها كه كل يآمد گاه يم

 .كرد 

دانستند او كه پسر ارشدش دكترا در  يم يهمه به درست. زدند  يگوناگون م يحرفها كينيدر كل يچشم پزشك يخدا يخصوص يزندگ ي درباره

 .سه بار از خودش جوانتر بود  يازدواج كرده بود كه از نظر سن يعلوم داشت ، با زن

 .زد  يدر اتاق كارش بود و به ندرت به منزل سر م شهياو هم ليدل نيمطلق است و به هم يدانستند كه در خانه اش همسرش فرمانروا يم

 "پناهگاهش  "را به  يپرستار خوشگل ديآ ياش بدش نم طهياز دست همسر جوان و سل ييهم بود كه پروفسور ضمن رها ياتعيشا درضمن

 .دعوت كند 

گفت كه دوباره به اتاق پروفسور دعوت شده و  ياو م يبرا يبه سادگ وتايكه آن يزمان ليدل نيو به هم ديرس يهم م يبه گوش مچنت عاتيشا نيا

 يم شيخروج نداشت مدام افزا يبرا ييحسادت كه جا نيو ا. شد  يسر تا پا منجمد م يموضوعات مختلف حرف زده است مچنت با او راجع به

 . شوديم رازيكرده داره ب يهمه به او خوب نيكه ا يكه از شخص ديرس يبه نظرش م يهگا.  افتي

 .كرد  ياز هر جهت پنهان م وتاياحساس حسادت و عشق خود را نسبت به آن يمچنت

 نيموجود جوان ، ا نيمگر او حق دارد ا ستيموضوع روشن ن نيكه ا يو تا زمان. نه  ايشود  يم نايداشته باشد كه ب نانيتوانست اطم يكاش م يا

. كند ب نايشوهر كور و ناب كي يكند ، محكوم به داشتن نقش پرستار خانگ يهمه به او خدمت م نيرا نجات داده و حاال ا شيدختر را كه زندگ
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 يكه در باغ اتفاق افتاد ، موقع يجهت واقعه كوچك نيبه هم... همسرش فراهم كند ؟  يبرا ينسبتا خوب يقادر نخواهد بود زندگ يكه حت يوهرش

 .همه او را ناراحت و نگران كرد  نيجواب آغوش و بوسه اش را هم نداد ، ا يكه ردش نكرد ول

 شده است نايپانسمانش را باز كردند و معلوم شود كه چشمش ب يوقت! به خودش بدهد  يكار نياجازه چن ني، او حق ندارد بعد از ا نه

 ... خواهد كرد كه همسرش شود  شنهاديپ وتايمحابا به آن يوقت ب آن

 14 فصل

 .هم تصرف شد  نيبرل باالخره

برنامه ها  يهمه  انيكردند و سخنگو يود پخش مزدند و مارش و سر يرا بر هم م مارستانيبلندگوها از صبح سكوت ب. شد  ميتسل يناز شيرا

كردند و داستان نصب پرچم سرخ بر فراز  يكل قوا را تكرار م يو با شهامت فرمانده  يمختلف مدام و مكررا فرمان مردانه  يها يبا صدا

 .كردند  يشتاگ را بازگو ميساختمان را

 .بردند  يم يخبر بزرگ پ نيا تيتر به ارزش و اهم قيدادند بهتر و عم يشد و هر بار كه گوش م يتكرار خسته نم نيا دنيكس از شن چيه

 !جنگ است  انيپا يبه معنا نيا يروزيپ

خوردن وودكا  يبرا. وودكا داده شد  ياديهمه ، بدون استثنا مقدار ز يافتاد ، به دستور شخص پروفسور برا يمترقبه ا ريموقع ناهار ، اتفاق غ در

 يها يانواع و اقسام شوخ جاديموضوع باعث ا نيآوردند و ا يمخصوص كمپوت م يمشروب را با فنجان ها يهمن يبرانشد  دايپ يظروف مناسب

 .شد  يبا نمك م

به حرف  نكهيو بدون ا جانيبلند و با ه يزدند با صدا يهمه حرف م.برقرار بود شكسته بود  كينيدر كل شهيكه هم مارستانيب يجد سكوت

 .داد بزنند گرانيكردند بلندتر از د يم يگوش بدهندسع گرانيد

تختش  ريداشت آن را از ز يمتيآكاردئون غن كيراننده تانك مجروح كه صورتش سوخته بود  كي.  ديرس يم دورهايآواز و ترانه به كر يصدا

 .شدند  يكوبيدر آورده بودند و مشغول رقص و پا

به خم هم زده بود و  يانگار دم. كرد  يخود را نقص م يسه معروف و جهانموس يمقررات و سنت ها نيتر يان روز خود پروفسور هم جد در

 .هم آواز شده بود  مارانشياز ب يكياز اتاق ها با  يكيگفتند در  يم يحت.  ديرس يبم و بلندش از همه اتاق ها به گوش م يصدا

 5ا خواهد آمد و در تاالر بزرگ كه صبحها جلسات ه يروسالنووا به دعوت پروفسور نزد زخم ايديخبر پخش شد كه خواننده ل نيهم ا شب

بردند هنوز مجروحان  يبه تاالر م هيو چهار پا ياز همه جا صندل نكهيبا ا. كند  يم ييمجروحان هنر نما يشود برا يم ليپزشكان تشك يا قهيدق

 .را باور نكرده بودند  عهيشا نيا

 !او آشنا نبود  يااز سربازان جبهه با ترانه ه كيآخر كدام !  روسالنووا

او را  يشدند كه توانستند صفحه ها دايپ ياستادان. دادند  يكامل مورد استفاده قرار م يجبهه تا خرخر و خراب يها نيرزمياو را در ز يها صفحه

شود كه  يم عهيحاال به ناگهان شا. خود ساخته در همه واحدها موجود بود  يسكهايد نيكنند و ا ريتكث يكهنه پرتو نگار يها لميف يرو

 .و بس  ني؛ هم ديا يساده ، م يليخ.  ديا يم نجايبه ا نوواروسال

 داشته باشد ؟ قتيحق يزيچ نيچطور ممكن است چن.  ديشنوند بلكه خود او را هم خواهند د يروسالنووا رو م ينه تنها صدا آنها
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هم مسرت  يليسالم را تماشا كردند ، برنامه اخبار شب را كه خ ريو ت يگذشت ، همه شام خوردند و از پنجره مراسم با عظمت اتش باز يم زمان

 :زد اديفر يكيو  ديبه گوش رس دوريبلند چكمه در كر يمرتبه صدا كيآماده خواب شدند كه  وسانهيبخش بود گوش دادند و ما

 ! ديا يدارد م -

 .كه به اتاق ها برگشته بود شكسته شد  يباز سكوت و

 :شد و بانگ زد  كينزد يت مچنتدوان دوان به تخ وتايآن

 !روسالنووا آمد ! مادرجان ، آمد  -

 :كشاند و گفت  يربدشامبرش را گرفت و او را به طرف در خروج نيآست بعد

 .هال  ي، تو نييپا ميبرو. آواز خواهد خواند. كننده خودش آمد  يبا همراه. آمد  -

كننده  يخودش را به همراه يپالتو يوقت. شد  كينيلباسش را عوض كند وارد كل نكهين اامد و بدو مارستانيبعد از كنسرت به ب مايمستق هنرمند

 .تنه مخمل و سارافون پر زرق و برقش معلوم شد  ميمواج و بور بود داد ، ن يبرازنده با موها ياش كه جوان

 :گفت  يكيكه به  ديا شنروسالنووا ر ينسبتا بم و آشنا يبرد صدا ياو را جلوتر م وتايكه آن يموقع مچنت نيا در

 ليما يليخ. كن  ريازم تقد نيبنابرا. آمدم  تيها يزخم شيبعد از چهار تا كنسرت پ. و آمدم  رفتميكه دعوتت را پذ يديد.  يسالم همشهر -

 را رد كرد ؟ يرف كستوان ح يمگر م يروز نيچن كيتواند حرف تو را رد كند ؟ در  يمگر آدم م يباال بندازم و بخوابم ول يالسيبودم االن گ

 . ديرس يبا نشاط به گوش م يخسته ول قشيعم يصدا

 .مشهور تو را فراموش كرده ام  كينيكل نيا گريمن د. نشان بده كجا بروم .  گريخوب د -

 چطوره ؟ تانيخوب چشمها.  وناي يآندر ايديتاالر ، ل يبه طبقه دوم ، تو.  نجاي، ا نجايا -

 يفراموش م يرا كه مرا از شرش نجات داد يدارم آن بدبخت گريد. دختر جوان  كي ي، مثل چشمها يتالي، ودختر جوان  كي يمثل چشمها -

 ؟ نجايا ديدوست دار يچه بخوانم ؟ چ تيها يزخم يخوب بگو برا... ندارم  نكيهم به ع ياجياحت گريحاال د. را هم گم كرده ام  نكميع. كنم 

 .نياپيشال ودوريخود ف يتواند بخواند ، حت يترانه ها را نم نيكس بهتر از شما ا چي، ه ايدي، ل ديخوانخودمان را ب يمجاور ولگا يترانه ها -

 مييايما اگر جزو تپه و ماهور هم به حساب ب يكوه بود ول نياپيشال!  يگرفت ييعجب دست باال!  نياپيشال...  يتالي، و يهست ييعجب تملق گو -

 ! ميباش از خداوند سپاسگزار ديباز هم با

با هم مالقات  يشناختند بعد از سالها دور يخواننده مشهور كه همه او را م كيپزشك مشهور و  كيداشت ،  رتيداد و ح يگوش م يمچنت

 .زدند  يبا هم حرف م يميكردند و مثل دو دوست قد

 ؟ ميتلف كن هودهيصحنه ؟ چرا وقت را ب يرو ميخوب ، برو يليخ -

 .سن رفتند  يدختر محجوب به خودش چسبانده بود رو كياو كه آكاردئون را مثل  يسرخ گونه  يكننده  يو همراه خواننده

 :به حضار كرد و گفت  يباال بلند ميو تعظ ستاديوسط صحنه ا روسالنووا

 ! شد بمانيپر افتخار نص يروزيپ نيسپاسگزارم كه ا.  ديرا نجات داد هنماني، سپاسگزارم كه م ريدل انيمتشكرم ، سپاه -

 يباد حوال يياز هم دور شدند و تو گو يميقد مارستانيقطور ب يوارهاينام ترانه را اعالم كند شروع به خواندن كرد و بالفاصله د نكهيبدون ا بعد
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 .شد  نيسنگ يبا آن هوا مارستانيب يولگا موج موج وارد فضا

كنسرت او  نيپنجم نيا نكهيو با ا. صامت نشسته بودند اجرا كرد  كه ساكت و يشنوندگان يرا برا شيشب روسالنووا محبوب تربن ترانه ها آن

را  گريترانه ، ترانه د كي ييشد تو گو يترانه ها پشت سر هم اجرا م. اندازه سخاوت به خرج داد  يبود ، خواننده ب يروزيبه مناسبت جشن پ

 .كرد  يل ميتكم

 :گفت  يدر گوش مچنت يآرام يبا صدا وتايان

 .كند  يم هيرهنگ ما دارد گرمادر جان ، س -

 .زد  يكس كف نم چيه ليدل نيبا وجنات متاثر نشسته بودند و البد به هم يهمگ شنوندگان

ضرب  يصدا يبه خرج داد كه مچنت جانيشور و ه يكرد ، به قدر زيطنز آم يها يتيشروع به خواندن چهار ب يكه خواننده بدون اعالم قبل يموقع

 . ديف سن شنك يكفشش را رو يپاشنه ها

خوشحال است و احساس مسرت  شيقرار گرفته است و از صدا و آهنگ صدا ريشد كه نه تنها شنوندگان بلكه خود او هم تحت تاث يم احساس

 .شود  يترانه باز م نيا يبر رو لي، قلوب اشخاص مجروح و عل يكه قلوب كرخت سرباز دينما يم

 يمشخص م دهيسرمه كش يسرخش را چشمها و ابروها يو گونه ها ياق را كه صورت گرد روسزن نه چندان جوان و چ نيبا ولع حركات ا همه

 .كردند  يفرق به دو طرف شانه شده بود نظاره م كيشده بود به طور ساده با  ديسف يكه كم شيكردند و موها

 يعاقل و مسن ييزن روستا كياو را  يگاه يو مچنت ديرس يخواند به او م يكه م يترانه ا قياز طر يو يمايس.  ديد يرا نم شهيخود هنرپ يمچنت

ساحل تند  يكه از رو ديد يولگا م ياز اهال ياو را به شكل دختر يكرده ، نشسته است و گاه خي يكه در غم و اندوه سرنوشت درشكه چ ديد يم

 چيكه هرگز در ه ديد يم يشاد و خرم ييوستادختر ر ايجوان  وهيبه صورت زن ب زين يكرد و گاه ينگاه م زشيمواج رودخانه عز يبه پهنه ها

 .داد  يغم و اندوه به دل راه نم يطيشرا

 يمردم يزن روس و به قدر كي ياز تمثالها به قدر كيروسالنووا در هر  يكرد ، ول يزنده م يدر برابر مچنت يمختلف زنانه ا يماهايها س ترانه

 .مجروح خود آمده بود  انيپاهخود مام روس نزد س يعاد ريروز غ نيدر ا ييبود كه گو

 .مترقبه بود  ريآن هم مانند شروعش غ انيپا يول ديچقدر طول كش يعاد ريكنسرت غ نيدانست كه ا ينم يمچنت

 :و گفت  ديكش يخواننده آه بلند باالخره

 .نوبت تو است . جان ، آكاردئونت را محكم تر بزن  ايفد. اوه ، خسته شدم  -

 يصدا نيو در ا ديدرنگ محو گرد يآكاردئون ب يكف زدنها منفجر شد كه صدا انيتاالر چنان در م ياختن كرد ولشروع به نو ستيآكاردئون

دور  يخبر كه در نقطه ا نيمردم از ا يو زخم دهيقلوب رنج كش يبوجود آمد انگار كه تمام شاد يكه ناگهان در اثر تماس با هنر واقع ييرعد آسا

بودند پرچم سرخ  دهياز حضار آن را به چشم ند كي چيكه ه شتاگيبرفراز گنبد ساختمان موسوم به را تلريه يناشناخته  تختيپا ردست د

 . ختير رونيكشورمان باز شده و به اهتزاز در آمده است ، ب زيعز

مورد عالقه جبهه  يه هااز تران ياو مشغول نواختن قطعات متصل. خودش را شروع كند  يتوانست برنامه  ستيگدشت تا آكاردئون يمدت باالخره

 .تمام عمر به خاطر سپرد  يآن را برا يرخ داد كه مچنت يموقع حادثه ا نيدر هم. كرده بود  مينمود كه خودش آنها را تنظ
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كرد  يجاز اجرا م زيكرد قطعات مزبور را با رنگ نشاط انگ يخود ، كار م يصدا نيبا ساز چند يجوان زبر و زرنگ و با استعداد كه به راحت نيا

 يو نشاط آور زيآم يشوخ نيطن پريترانه رود دن يو حت فيلط "رنگ  يدستمال آب "ترانه  يكرد و حت يكه اجرا م ييتمام آهنگ ها كهيبه طور

آن كه چند لحظه قبل آكنده از شور و شوق بود پر از حالت استفهام و بعد از  يتاالر افتي يآهنگ گسترش م نكهيو به نسبت ا. دا كرده بود يپ

 .سكوت شوم شد  يپر از تعجب و باالخره مملو از نوع

 :سكوت را بر هم زد  نيا ياديناگهان فر و

 !نزن ! بس كن  -

متوجه موضوع شود به تاالر  نكهيكرد بدون ا يخودش اجرا م ي وهيرا به ش " نيزم ريز "لحظه داشت ترانه معروف  نيكه در ا ستياكاردئنون

 .شد  رهيخ

 ! بس كن ، قطش كن -

به  تيجمع يكرد از البال يم يداد سع يخودش را هول م انياطراف كهيشده بود در حال يچيكه سرش باندپ يبعد سرباز كوچولو و الغر يا لحظه

 :زد  اديسرباز فر. زده بود  رونيباندها ب ياز ال ييخرما يدسته مو كيفقط . نبود  دايصورت او پ. صحنه برسد 

 !ما را خراب نكن  يا، ترانه ه يبد ذات ، لعنت -

روپوش از تنش درآمده بود با  كهياو خودش را خالص كرد و در حال يبودند ول دهيكردند او را آرام كنند ، روپوشش را چسب يم يسع انياطراف

 .به طرف صحنه حملهور شد  ريلباس ز

 :گفتند  يم همه

 ...؟  يرآو يدر م يچرا خلباز... مگر چطور شده ؟ ... آرام شو ، ساكت شو  -

چكارش  نيا ديني، حاال بب ميبرد يترانه را با خودمان به نبرد م نيما ا... چكارش كرده  نيا دينيبب.  ميخواند يدعا م كيترانه را مثل  نيما ا -

 ! ...شده  ميتمام مدت جنگ پشت آكاردئونش قا. ؟ موش پشت جبهه  دهيبا چشمش د يجان نبرد واقع ايفد نيمگر ا... كرده 

مادر ، سرباز كوچولو را كه از  كيو سد راه سرباز شد و مانند  ستاديآنها ا نيموقع خواننده ب نيدر ا يبود ول دهيبه سن رس گريكوچولو د ازسرب

 .بغل كرد و به خودش چسباند  ديلرز يم جانيفرط ه

، او با من به تمام  يموش پشت جبهه خواند خوديب مرا هم يايفد.  يبه پا كرد يچه معركه ا نيبب... آرام باش . خوب بس كن ، پسرم  يليخ -

آتش توپخانه هنر  ري؟ چند بار ز يديفهم.  ميكرد يو سرمان را در مقابل گلوله ها خم نم ميكرد يم ييخط اول جبهه هنرنما يتو. جبهه ها رفته 

 يباشه هر كثافت يترانه واقع كيبد خرابش كنند ، اگر  يبا اجرااگر هم ... توان خراب كرد  ي، نم زميترانه را ، عز... و اما ترانه ...  ميكرد يينما

من ساخته نشده  يصدا ي، برا ستيبرنامه ن يالبته تو. شما بخوانم  يتان را برا " نيزم ريز "ترانه  يآخر نيا ايب... كند  يرا از خودش دور م

 .، شروع كن  ايكنم ، فد يخودم را م يسع يروز نيهمچ كيدر  يول

 نيآخر كهيو فكور در حال نيغمگ يخود را خاموش كرده باشد با حالت يگرم و رسا يآرام ، انگار صدا يبا صدا يعنينووا به سبك خود روسال و

دوباره با سكوت  زيشور انگ يكف زدنها يو آن وقت به جا. آورد شروع به خواندن كرد  يآرام بر زبان م يلياز مصرع ها را خ كيكلمات هر 

 .كرد  يرا پاك م شيآمد اشك چشمها يم نيياز پلكان سن پا كهيروبرو شد و در حال ديتمجمطلق و پر از 
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 :گفت  يآرام يفشرد فشار داد با صدا يدستش را م جانيدست پروفسور را كه با ه كهيدرحال بعد

 .دارد  يمردم روس چه ارزش يترانه برا ينيب ي، م يتاليو -

 :گفت  پروفسور

 . دي، امروز معركه كرد وناي يآندر ايديشما ل -

 .، من و تو به همراه تمام مردم  ميبود يروز نيچن كي يجان ، چهار سال تمام به آرزو يمن و تو ، همشهر...  يروز نيآخر در چن -

 ؟ دي، خسته شد ايديل -

 .تمام وجودش را وقف كند  ديدم باآ...  ستين فيح. خسته شد  دينبا يروز نيدر همچ يول. اسكله بار نمك حمل كردم  ي، انگار تو يليخ -

 :فكر كرد او را مورد خطاب قرار داده است گفت  يكه مچنت يخطاب به كس بعد

و من  ديكن ي؟ شما او را با عنوان و درجه صدا م ديكن يالبد تعجب م. كنم  يصدا م " يهمشهر "و  " يهمشهر "مثال من مدام فرمانده كلتان را  -

 -  شمانيپروفسور پسر كش. كنار رود ولگا .  ميده بود كيما اهل .  ميهست يميكه من و او دوستان قد ديبدان دياما با.  " يهمشهر "گم  يبهش م

، پدر پروفسورتان  يپدر مقدس آركاد. خواندم  يآواز م سايدسته كر كل يبودم كه تو ييروستا ميتيبچه  كيمن هم . بود  يپدر مقدس آركاد

 .گروه شدم  ستيبود و من سول يپرورشگاه دسته كر خوب يتو. رستاد مرا به پرورشگاه شهرستان ف

 .خدا رحمتش كند آدم شدم  -خالصه از بركت همان پدر مقدس . مرا بشنوند  يآمدند كه صدا يم سايبا تمام اهل خانه به كل تجار

 ؟ ميهست يخوب يميچه دوستان قد دينيب يم

 :گفت  پروفسور

 .دانم چگونه ازت تشكر كنم  يمن نم ياجرا كرد مانيكه امروز برا ي؟ شما با كنسرت يا افتادگذشته ه ادي، چرا به  ايديل -

ازم  نكهيتو عوض ا. را بازگرداند  ميينايمرا كشف كرد و فرزندش ب يپدرت صدا. خانواده تو هستم  يابد ونيمن مد. ، تو تشكر نكن  يتاليو -

 . ميعادت كرد ينجوريارتش ا يواحدها يآخه ما تو.  يداد يا مبه م يخساب يعذا كي،  ي، همشهر يكن يسپاسگزار

 .به پناهگاه من  ميبرو ايب.  ميده ي، م ايدي، ل ميده يم -

 . ستيدر كار ن يبمباران گري؟ حاال كه د هيچ گهيپناهگاه د -

 .شوم  يروزمره آنجا پنهان م يزندگ يمن از بمباران ها. روزمره  يزندگ.  ايدي، ل يپناهگاه زندگ -

 . ميتكه نان هم نخورده ا كياز صبح  ايمن و فد. خورده زودتر  كيفقط . به همانجا  ميپناهگاه برو ييگو يحاال كه م. خوب  يليخ -

 :غرانش گفت  يرا با دست گرفت و با صدا يكمر مچنت پروفسور

 ميما اسمش را گذاشته ا. كرد  ادهيخاك دشمن پ يروهانش را توكه گ يكس نيقهرمان اودر ، اول: كنم  يم ي، معرف ايديل.  دييايشما هم با ما ب -

 ... ديندازيدعوا راه ن گري، فقط د دييايشما هم ، مدافع ترانه ها با ما ب. جان  تيژول ميبرو.  يبا درجه گروهبان تشيهم ژول نيا. رومئو 

مرغوب  گاريشد كه در آن عطر قهوه و س يوارد اتاق يو مچنت ددنياز مجروحان به اتاق كار پروفسور رس ياديعده ز تيآنها در مع بيترت نيبد

 .شده بود  روزيپ مارستانيثابت ب يبر بو

 :كرد گفت  يشده اش خش و خش م يو نقش دوز ميسارافان ضخ كهيدر حال خواننده
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 ؟ يعالقمند ي، تو هنوز هم به نقاش يتاليو -

 نيروز خواستم ا كي. نداشت  ميوقت آزاد برا قهيدق كيچهار سال تمام جنگ . م ا دهيكش مياست قد واريد ي، هر چه كه رو يكدام نقاش -

 . دينيبنش ديخواه يهر جا م ديي، بفرما دييشما بفرما. اما نشد كه نشد . كنم  يجان را نقاش تيژول

 : ديناگهان پرس خواننده

 .كشد تحمل ندارم  يم ريت مي؟ پاها ارميتونم كفشم رو درب يم -

لباس  نيا.  ميرفت يدهمان كه هر دو پا برهنه راه م يتو.  ديخانه خودتان احساس كن يخودتان را درست مثل تو.  ايديل دياوري، درب دياوريدرب -

 .فرستاده  انهيم ياياز همكارانم از آس يكياست ،  زانيرب دشامبر قشنگ آو كيآنجا پشت پاراوان .  ياريدرب يتوان يتاترال خودت رو هم م

كه سرباز كوچولو  يزن و آشوب نيا يبايو ز ظيبم و غل يو قدرت صدا رمنتظرهيكنسرت غ نيهم ا. را متعجب ساخت  يمچنت زيمه چروز ه آن

 رهيرا بكشد و غ وتايآن ريخواسته تصو يخبر تازه كه پروفسور م نيخواننده و پروفسور و باالخره ا نيكنسرت برپا كرد و مكالمه ب انيقبل از پا

 ...منتظره بود  ريغ قتايحق نهايا ي همه... 

 .اودر ساكت و محتاط نشسته بود  قهرمان

ولگا شده بود  ياز اهال يبه تازه عروس لياش را در كرده و تبد يمعطر ، خواننده كه انگار خستگ اكيمرغوب با كن يشام و صرف قهوه  درخاتمه

 .اه مردم حوضه ولگا شد كوت يازش بخواهد ناگهان شروع به خواندن ترانه ها يكس نكهيبدون ا

 :بم گفت  ييبا صدا پروفسور

نوشته  يهست تولستو ادتاني. را از كتاب جنگ و صلح  وناي يتريدم اي؟ شاهزاده خانم مار ديمن انداخت اديرا به  ياالن چه كس ديداني، م ايديل -

 شد ؟ يكوبيدر بحبوحه جشن مشغول رقص و پا ايكه چگونه مار

 ...توانم ؟  يهنوز م... ؟  ستين نطوري، ها ؟ ا ستميازم گذشته هنوز بدك ن يسن نكهيمن با ا يول. بود  رزنيپ اوني يتريدم يآن مار -

 :خواند و گفت  زيآم يترانه كوتاه شوخ كي او

 ؟ يخودمان را فراموش نكرده ا ييولگا يهنور ترانه ها. كن  يتو هم با من همراه يتاليو -

 .بم گرفته ترانه را اجرا كردند  يصدا يكيو  قيعم يوپرانوس يكيآن به بعد دو صدا ،  از

 :بعد خواننده ناگهان گفت  و

!  يامروز ، چه روز ميداشت يندارد چه روز يبياما ع.  ميتان را بهم زد يمارستانيمقررات ب يهمه ! جان  ي، همشهر نجايكردم ا فيعجب ك -

 زيچ چيكنم ، از ه يمقررات را فراموش م نيا يخورد ، همه  يتكان م شتاگيرا يباال افتم كه جنگ تمام شده و پرچم ما يآن م اديبه  يوقت

 ...ها ؟ چطوره ؟... بخوانم  يروس يترانه ها شتاگيهمان را يندارم ، فقط آرزو دارم در همان برلن و جلو يميترس و ب

آمد  يم ياطراف به نظرش خوب و عال زيود و همه چگرم شده ب يسرش از فرط خوش يخورد ول اكيكوچك كن السيگ كيفقط  زيسر م يمچنت

خواهد  نايرسد و چشمش ب يم انيهمه وقت ادامه داشته به پا نيدور و بر او كه ا يكيآورد كه تار مانيخودش متوجه شود ا نكهيآن روز بدون ا. 

 .خواهد كرد كه همسرش شود  شنهاديپ وتايآنخواهد شد و در همان روز به  اريانسان تمام ع كيگردد و  يبر م يمردم عاد صفشد و او به 

 15 فصل
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 .داد  يرو ياديز زيخوب و غم انگ يمدت اتفاق ها نياو در ا يرا بردارند برا شيروكش قطور چشمها نكهيهم گذشت و قبل از ا گريروز د چند

كه خال حاصله از عمل  يچشم گرانيته د، و به گف يعال يليچشم خ كي. كار گذاشتند  يچشم مصنوع كيكه در آورده بودند  يچشم يجا به

 يكه در آن كار گذاشته بودند مقاومت كرد و عاقبت وقت يسخت و مرده ا يجسم خارج نينسبت به ا يبدنش چند روز. برد  نيرا از ب يجراح

 جهينت نيبه ا يمچنت ينايب يها يرفت ، تمام هم اتاق نيدور آن از ب ييچشمش جور شد و التهاب ابتدا زيبا ارگان صطالحبه ا يچشم مصنوع

داشته باشد با  اديسالم او را به  يتوانست چشمها يبود كه م يهم كه تنها كس وتايآن. ندارد  يعيبا چشم طب يتفاوت چيكه چشمش ه دنديرس

 .چشم زنده است  كيكرد او را قانع كند كه چشمش درست مثل  يم يعرساتر و كوشا تر س يصدا

 .بود اتاق را ترك كرد و رفت  دهيصدمه د يدرست مثل مچنت نيارتش بود و موقع انفجار م يكه از رسته مهندس يمچنت يها ياز هم اتاق يكي

او هم با صبر و حوصله . برنگشت  شيينايقرار گرفته بود ب يدوبار تحت عمل جراح نكهينداشت چون با ا يو اندوه او موقع رفتن جد و حصر غم

و دورو برش  ديند يزيپانسمان را باز كردند ، او چ يباندها  يوقت. كه صادر شد به نفعش نبود  يحكم يول ديكش يخودش را م تيانتظار محكوم

 .كس تا شب سكوت را بر هم نزد  چياو را به اتاق برگرداندند ، همه ساكت بودند و ه كهيوقت. و ظلمت بود  يكيتار نانهمچ

 . ديمرد را شن نيا ي هيگر يصدا يشب هنگام بود كه مچنت ، ساكت بود و فقط ديكش يكرد ، آه نم يگله نم مهندس

 :گفت  يتصنع يزن دست شوهرش را گرفت و با خوشحال. زن مسن  كي. روز بعد همسرش به دنبالش آمد . اهل مسكو بود  او

 .آنها را به داخل را ندادند . تند هس اطيح يآنجا تو... بچه ها چه جور منتظرت هستن ...  يزنده برگشت نكهيمهم ا. جان  ايندارد كول يبيع -

 .كه بدون تو چقدر بزرگ شدند  ينيب ي، م ينيب يم حاال

 :زد  اديشوهرش فر اما

 ! نميب ينم يزيوقت چ چيه گهيمن د -

 .فرو رفت  يمثل كارد در بدن مچنت اديفر يصدا نيا و

 :گفت  يآرام يآمد و با صدا قيشوهر زن بر احساسات خود فا يول

 ...ن ، منو ببخش ماشا جا -

 :خطاب به همه گفت ديبه در رس يوقت و

 !بچه ها  داريد ديبه ام -

 :گفت  يقيبا آه عم يكيبعد  قهيفقط چند دق. اتاق را پر كرد  يفضا يخاموش شد سكوت ناراحت كننده ا دوريآنها در كر يپا يصدا يوقت

 ... ! گريبله د -

دست او را گرفت و به اتاق  ريخودش ز. پروفسور شخصا به اتاقشان آمد . ازو قرار گرفت تر يرو يكه سرنوشت مچنت ديرس يانجام روز سر

را هم  وتايآن يآرام پا يصدا يشد و مچنت يم دهيپرسنل همراه شن ياز پشت صدا. قرار داشت  يدست مچنت يدستش رو. كرد  ييعمل راهنما

 .بسته شد  يتاق ها پشت سر مچنتاز ا يكيمحو شد و در  وتايآن يقدمها يصدا دبع. داد  صيتشخ

شد كه بر  يبيدست زبر و محتاط مشغول كندن روكش تنز كي. قرار دادند  يتشكچه سفت ينشاندند و سرش را رو يراحت يصندل يرا رو او

 .چشمش قرار داشت  يرو
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 .شود  يروشن م زيچ حاال همه... حاال  نيهم... حاال . تمام بدنش را جمع كرده بود  يكرد ول ياحساس درد نم يمچنت

 .لرزش تنش را متوقف سازد  نيتوانست ا يوجه نم چيو او به ه ديلرز يم جانيبدنش از فرط ه تمام

 يكيو ناگهان در تار. بله ، چراغ . البد چراغ بود . كردند  كيداشت به صورتش نزد يميمال يرا كه گرما يزيچ.  ديبرق به گوش رس ديكل يصدا

 .به چشم خورد  يفيصع ييرا در خود فرو برده بود روشنا يچنتهمه وقت م نيمطلق كه ا

 :زد  اديخودش نبود فر يصدا هيشب چيكه ه ييبا صدا يمچنت و

 ! نميب يدارم م -

 : ديپروفسور دم گوشش غر يشده  جييته يصدا

 !ارام . آرام سروان  -

.  ديد يپروفسور را م يكوتاه بز شيو ر ليبود و سب ختهير رونيب يكاله پزشك ريرا كه از ز يديسپ يسر درشت و موها كي يمچنت گريد حاال

 ييو جالب را جا ديسف شير نيپهن و ا ينيسر و ب نيفكر كرد كه ا يليو معلوم نبود به چه دل! طور است  نيا يچشم پزشك يخدا افهيپس ق

 .است  دهيد

 . ميخودمان بكش يورا بر ر بيكه با هم عالمت صل دهيخوب قهرمان اودر ، االن وقت آن رس -

 .داد  صيتشخ يكيرا در تار ينا شناس يبرق الت پزشك قيبه طور دق بايتقر يمچنت. شد  ديمو ناپد ديسپ سر

 ؟ ينيب يخوب ، م -

 .ساكت بود  يمچنت

 :گفت  يمردانه ا يصدا

 .كردند  كياو نزد ينيكه پر از نشادر بود را به ب يكوچك شهيو بالفاصله ش -شده  هوشيب -

 :گفت  يبچگانه ا بايتقر ينشده  يبا غرور پرده پوش فسورپرو

به شما  ريپروفسور پ نيا!  دهيته نكش ريپ يپرئو براژنسك يقزاق يباروتخانه هست ؟ هنوز زور بازو يخوب ، بچه ها ، پس هنوز باروت تو -

 ؟ يكن ي؟ چرا روترش م ي، به هوش آمد يوب سپاهخ! ...  نديب يآخر قهرمان اودر دارد م! جوانها نشان خواهد داد كه چند مرده حالجه 

 .كند  يچشمم درد م -

 ! ستيكاف يبار كه نگاه كرد كي نيهم. شود  يندارد بر طرف م يبيع -

 . نداشت  يترس گرياو د يول. بسته شد و دوباره ظلمت مطلق اطرافش را فرا گرفت  بيدوباره با روكش تنز يصورت مچنت يرو و

با  يگاه يداد و حت يرا كه در اتاق بودند مخاطب قرار م ييها ستانيو اس ارانيهم دست يو گاه يمچنت يزد و گاه يف مهم چنان ال پروفسور

 :گفت  يخودش م

 يشيكج اند!  دينيب ي، دارد م دينيب يو حاال دارد م. از تكه پاره ها . جمع كردم  چيتوان گفت از ه يچشمش را م! ، واقعه را  ديواقعه را نگاه كن -

 كيكه آلمان كارش زار است ،  ييگم كه آنجا يو بهش م. تلگراف خواهم زد  كيپروفسور اهل لووف  نياست و من حتما به ا يبد يليضعف خ

 ...ماند  يروس حتما زنده و سالمت م
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 .دستش را گرفتند ريتند ، زاو را نگهداش. كه اعتماد به نفسش را به دست آورده بود ، خواست خودش برود اما به در خورد  ياما مچنت و

 :شد كه گفت دهيگوشش شن ريپروفسور ز يصدا دوباره

نه ، دوستان من ، فكرش را ... شود  يتمام كارم باطل م مياورياگر زودتر درب. دو هفته با باند راه برو  يكي. است  طانيعجله كار ش. عجله نكن  -

 .داد  زهيبهش جا ديبا يعمل نيهمچ يبرا! از خودش جلو افتاد  ريپ يپرئوبراژنسك! انجام شد  يبزرگ يچه عمل جراح ديبكن

 :شد  دهيشن وتايآن يزده  جانيه يدر باز شد صدا نكهيبه محض ا بعد

 شد ؟ يخوب ، چطور شد ، چ -

 :خودش گفت  يكالم مورد عالقه  هيبا همان تك يمچنت

 .بود  يعاد -

رفت و خودش  يم جيپر از شور و نشاط بود كه سرش گ يبه قدر يمچنت يموقع بود ول يو ب جا يب يبه كل تيموقع نيكالم در ا هيتك نيا البته

 .آورد را بسنجد  يكه به زبان م يتوانست كلمات ينم

 ؟ دينيب يم -

 ... دميد يكم -

 ! يچه عال يوا -

 . ديرا بغل كرد و گونه اش را محكم بوس يمچنت وتايآن

 وتايبودند همراه او و آن شيينايچند نفر دكتر ناشناس كه ظاهرا ناظران بازگشت ب. وارد آسانسور شد  يداريخواب و ب نيبا همان حالت ب يمچنت

 .سوار آسانسور شدند 

 .كند  يشروع و تمام م "من  "را با كلمه  يهر جمله ا!  رديم ينم ايمرد ما از فرط حجب و ح ريپ نياما ا -

داند و  يخودش را داماد م يهر عروس ياست كه تو يياز آن آدمها. زند  يبه لووف م يگرافتل طنتيش يدرضمن حتما از رو! زد  يعجب الف -

 ... تيجسد م ينيهر مراسم تدف يتو

 :آورد  رونيب ريرا از حالت تخد يمچنت وتايآن يموقع صدا نيا در

 .است  يچه آدم ديدان يخودتان نم.  ديكش يشما ها خجالت نم -

 .زدند ساكت شدند  يف مكه درمورد پروفسور حر يكسان

 :از آنها گفت  يكي انيآن م در

 . ديافسرها دخالت كن يگفت و گو يندارد تو يسرگروهبان ، لزوم -

 :گفت  وتايآن يول

 !كنند  بتيكه افسرها مثل خاله زنك ها غ ستيدرضمن خوب ن.  ستين دايپ مانيها يو سردوش ميبه تن دار ديما روپوش سف -

 :جچمله را هم بشنود  نيفرصت كرد ا يو در آن صدا كرد مچنت ستادياكه آسانسور  يموقع و

 !دختره پاك پر رو شده  نيا -
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 .كند  ينيممكن است خبرچ ديسر به سرش نذار -

 .كرد  ييرا محكم گرفت و او را تا تختش راهنما شيبازو وتايدر آسانسور صدا كرد و آن يخواست به طرف آنها برود ول يمچنت

شد احساس كرد كه  داريوقت بود كه از خواب ب ريد. كند  فييتعر شيها يهم اتاق يبرا يزيفرصت نكرد چ يله خوابش برد و حتبالفاص يمچنت

آمد كه  ادشيبه ... بعد ناگهان . نشد  شيهمه شاد نيمتوجه علت ا يحال فور نيبا ا. تمام وجودش را فراگرفته است  يزائد الوصف يشاد

 يديسف يچراغ و مرد مسن با موها يي، روشنا كيآمد كه چگونه در اتاق تار ادشي! لعنت  طاني، بر ش نديب يشمش مچ. است  گشتهباز شيينايب

 !گونه است  نيا يچشم پزشك يخدا نيا افهيپس ق. است  دهيدرآمده بود را د يكاله پزشك ريكه از ز

 باشد ؟ دهياو را كجا ممكن است د قبال

 ؟ يطي؟ در چه شرا ي؟ ك كجا

 16 فصل

 .به گردش رفت  وتايكرد به اتفاق آن يكه از صبح احساس م يبا حال خوش يمچنت

را از دست داده بودند و  يبهار فيلط يها زرد زفونيز يبرگ ها.  ديبخش يگرما م يدرست و حساب ديروز هوا از صبح گرم بود و خورش آن

 .كردند  يوزش باد گرم همهمه م انيدرم

 .خارج شوند و قدم زنان به رود مسكو بروند  مارستانيبار از پارك ب نيگرفتند كه ا ميدو تصم هر

 .را پاك عوض كرده بود  يمچنت ديبه بعد همه جا را خواهد د نياز ا نكهيبه ا نانياطم

 نيبود ، با ا كيو تار رهيت زياو همه چ يگرچه هنوز برا. كند  ييملزم نبود او را راهنما وتايآن گريحاال د. محكم و استوار شده بود  شيها قدم

 .كرد  يم يريپا جهت گ يرفت و در جهت صدا يراه م نانيبا اطم يحال مچنت

 ديد يزد و هر چه را كه م يكرد پشت سر هم حرف م يم يو باد گرم احساس شاد ديو از خورش يتابستان بايروز گرم و تقر نيهم كه از ا دختر

 :گفت  يبا تعجب م

!  نياست ، ماش اديهم چقدر ز نيماش... گردش نكرده ام  ييابانهايخ نيهمچ يمن هرگز تو!  يضيعر يها بانايچه خ!  يقشنگ يسايچه كل -

 ...برود  لياتومب يچرخ ها ريراه برود ، چون ممكن است ز اطيبا احت ديهم با نايآدم ب نجايا...  چيوي ياونوفر ريميوالد

 يو باند را از رو گردديباز م شيينايامروز فردا ب نيهم. انتظار بكشد  اديز ديتمام شد و نبا گريكرد كه د يفكر م نيساكت بود و به ا ياما مچنت و

 .خواهد با او ازدواج كند  يخواهد گفت كه دوستش دارد و م وتايبه آن حايدارند و او همان روز صر يچشمش برم

با هم  يچه زندگ!  ستميآنقدر ها بدك ن يحاال من ، سروان مچنت. رسد كه رد كند  يبه نظر م دياو را رد خواهد كرد ؟ چرا ؟ بع شنهاديپ ايآ

 .با هم جور است  مانيو اخالقها ميرا شناخت گريخوب همد ميكه با هم بود يمدت نيآخه ظرف ا! داشت  ميخواه

 !كاش زمان زودتر بگذرد  يا! اوه . شد  ميحتما بچه دار هم خواه. خواهد بود  يهمسر و مادر خوب وتايآن

. شد  انينما وتايآن يبرا دينور خورش ريمهار شده بود و در ز ييكه در سواحل خارا يساحل بلند سطح آب ياز باال يمسكو انگار به طور ناگهان درو

 .را كه از رودخانه به صورتش خورد را احساس كرد  يمرطوب مينس زين يمچنت

 اديزد فر يكرد لبخند م يرود حركت م يايه بدون شتاب و عجله به طرف علك يبزرگ يزليد يها و كشت قيرودخانه و قا يبرا كهيدرحال دختر
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 :زد 

 !خوبه  نجايكه چقدر ا يوا -

 :گفت  يبا نگران وتايبودند كه ناگهان آن ستادهينسپرد كه چقدر كنار ساحل ا اديبه  يمچنت

 ... ميبرو ديزود باش. خواهد رگبار ببارد  يم نكهي، مثل ا چيوي ياونوفر ريميوالد -

 .درآمده است  ينيسنگ يساختمان ها ابر سرب ميعظ يبه او گفت كه از پشت مكعب ها تايآنو و

توپخانه در لحظات قبل از  يها كيشل اديدوردست غرش رعد را كه او را به  يصدا يول ديد يآمد نم يابر را كه به طرف مسكو م نيا يمچنت

 .شد  يتر م كيو نزد كينزدها هر آن  كيغرش شل.  ديشن يشروع حمله انداخت م

 . ديكش يرا م يدست مچنت وتايان. كرده بودند  دنيآنها شروع به دو گريد حاال

 :زد  يم ادي، دختر فر دنديدو يم كهيدرحال

 !كنند  يهستند ، انگار ابرها را شخم م " وشايكات " يدرست مثل گلوله ها!  يچه رعد!  يچه رعد -

 .افتاد  ياسفالت م يرو ينيسنگ يقطره ها. باد شروع شد  ديبعد وزش شد. شد  يافكن م نيطنسرشان  يآتشبار انگار باال غرش

 .كرد  يخانه ا يرا وارد دروازه گنبد يمچنت دختر

 :انداخت گفت  يدختر م يآورد و آن را رو ياش را درم يباران كهيدرحال يمچنت

 !تر كن خودت را مست ايشود در رفت ، ب ينم يبمباران نياز دست همچ -

كرد و هوا مرطوب و سرد و  ياب را وارد راهرو م يوزش باد قطره ها. كرد ناگهان هوا سرد شد  دنيكه باران شروع به بار يوقت قتيحق در

 .ناراحت كننده شده بود 

 . ديا يروها م ادهيدر امتداد پ لياب دارد مثل س! باران  نديگو يم نيمادر جان ، به ا -

 :دختر در مقام اعتراض گفت  يول چديبپ وتايرا دور تن آن يكرد باران يسع يمچنت

 !شود  ينم نطورينه ، ا...  ديبه تن دار ينظام راهنيپ كي؟ شما  يخودتان چ -

 .انداخت  يخودش و مچنت يرا باز كرد و آن را رو يباران وتايان

 .بودند  ستادهيبودند در كنار هم ا دهيبهم چسب كهيآنها درحال حاال

را از دست بدهد و  يكياحساس نزد نيا ديترس يبود و م ستادهيبدون حركت ا. كرد  ياش را حس م نهينرم س يتن و گرد يرماگ يمچنت

 .كرد  يحركت نم

 . ديرس يموضوع به نظرش م نيا...  ديشا يچسباند ، ول يخودش را محكمتر به او م نكهيو مثل ا ديكش يهم خودش را عقب نم دختر

 :گفت  يگرفته ا يشده بود بشكند با صدا نيپر معنا و سنگ گريرا كه د يسكوت نكهيا يبرا فقط يمچنت باالخره

 .خورد  يبه چادر به درد م ليقابل تبد يباران كيحاالست كه  -

 ... ديآ يم ليباران را ، باران را كه مثل س -

 يبود م يروها جار ادهيرا كه در امتداد پ يآب انيجر يكه صداباران بل زشينه تنها زنگ ر يمچنت زيو گوش ت ديبار يآسا م ليواقع باران س در
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مانند انفجار  نايدور دست آتشبارها نبود بلكه ع كيشل هيشب گريو د ديلرز يم نيزم كهيسرشان بود به طور يباال گريغرش رعد حاال د.  ديشن

 .بزرگ بود  بريكال يتوپها يها گلوله

 يباران صدا ياو از خالل صدا. كرد  يارامش م يسرشان بود ، احساس نوع يپوشاند و فقط رو يرا نم نشايهر دو نكهيبا ا يباران ريدر ز يمچنت

 نيخواست او را به خودش بچسباند و صورت مرطوبش را كه ا يدلش م. كرد  يرا استشمام م سشيخ سوانيگ حهيو را ديشن ينفس دختر را م

 گرفت در خودش يرا كه مدام در وجودش باال م ليم نياده اار يرويبه ن يول. بود ببوسد  كينزد رتشهمه به صو

 .كه باندها را درآوردند ، آن وقت  يوقت. خواهد بود  بانهيرنجيغ يباز كي نينه ، نه ، ا: گفت  يكشت و با خود م يم

 .داد  رييرعد انگار آهنگ خود را تغ غرش

 : ديپرس يمچنت

 ؟ ستيشود ، ن يباران دارد قطع م -

 :ب داد جوا وتايآن

 .شود  يدارد قطع م -

 يباران ريو از ز ديخودش را عقب كش عيحركت سر كيبعد دختر با . احساس نمود  يتينارضا اي ياوقات تلخ يپاسخ او نوع نيدر لحن ا يمچنت و

 :درآمد و گفت 

 . مي؟ برو ميستيچرا با. باران قطع شد  -

 .زنند  يكرد انگار ناودان ها را با چوب م يدر ناودان ها صدا م يو طور ختير يم نييها پا يروانيش يآسا از رو ليهنوز به طور س آب

 .تر نفس بكشد  قيتر و عم قيخواست عم يبود كه آدم دلش م زيصاف و تم يكرد و هوا به قدر يروها شرشر م ادهياب در امتداد پ انيجر

 نه ، يول... ؟  ديكشد ؟ شا يرود و دستم را انقدر سخت م يمحرف راه  يچرا ب. شده  يچرا بهو سرد شد ؟ انگار از دست من عصبان "

ام  دهيرا د يچشم پزشك يخدا نيو سر ا ييروشنا كدفعهيحاال كه . شوم  يم نايكنند ، ب يگذرد ، باندها را باز م يدو روز م يكيخوب  يليخ...نه

 . ديهد رسفرا خوا يبه زود ريو خ يكيخوب خواهد شد و ن زيشده ام ، پس همه چ نايپس ب

جا در مسكو ازدواج خواهند كرد و بعد  نيكرد كه هم يبا خود تصور م. كرده بود  دايپ يتر قيدق ريتصو وتايمربوط به آن يآرزوها يمچنت يبرا

آخر  يره باشد به دو يسرباز از جنگ برگشته م نكهيحتما او را به عنوان ا.  گردديخودش برم يتوياو به انست. روند  يهم با هم به اورال م

نبود حتما خودش را  نيدرب يترس. نداشت  يتياهم نكهيرا فراموش كرده بود اما ا زيچهار سال همه چ نيالبته ظرف مدت ا.  رنديپذ يم توينستا

 .جلو خواهد انداخت 

 كيدر شهرشان . ندارد  يتيهم اهم نيخوب ، ا. دارد  يپزشك پلميگرفتن د يحتما آرزو. است  يحاال پرسنل پزشك وتاي؟ آن يچ وتايان پس

خودش را در  يو جا ستيريگ ياست ، دختر پ يدختر عاقل وتايآن. شود  ياستخدام م مارستانياول در ب نكهيا اي... وجود دارد  يپزشك ي تويانست

 .خواهد كرد  دايپ يزندگ

 .كرد  يلبش زمزمه م ريز يترانه ا يزد و حت يقدم م دوريافكار در كر نيبا ا يمچنت

 : ديبه گوشش رس وتايآن يموقع صدا نيا در
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 .من  ي هيهم هد نيا.  ديخودتان گفته بود. ؟ امروز روز تولد شماست  دي، مگر فراموش كرده ا چيوي ياونوفر ريميوالد -

 .است  يبا لمس كردن آن متوجه شد كه جعبه چهار گوش يبه دست او داد كه مچنت يزيدختر چ و

ها  يقوط نيا يروزيامروز به مناسبت پ. است  يخوب يليخ زيچ. خورد  يخانه به دردتان م ديكه رفت يوقت. ت اس يتراش شير ليوسا يقوط نيا -

 يچ يدانم برا ينم گريو د غيفرچه و ت يمسواك ، هم برا يهم برا. شش قسمت دارد .  دميرا خر شانيكيمن هم . فروختند  يرا در فروشگاه م

 . ديد ديقشنگه خودتان خواه يليخ. 

 . ديقرار گرفته بود دختر را بغل كرد و چند بار صورتش را بوس ريكه تحت تاث يمچنت

 :گفت  بعد

 . ميخودمان اثاث بخر يبرا ديبا گريحاال د. جنگ هم تمام شد  -

 . رديتوانست سعادت را در دستانش بگ يكرد ، م ياگر دست دراز م يحت. بود  شيسعادت در دو قدم گريد

 17 فصل

 تازد يبود كه چهار نعل م يمثل سوار نظام گريرفت ، حاال د يم شيپ يخسته ارتش انيماد كي، مثل  مارستانيوقت ب نيا سابق بر اگر

 .گذشت  يم

جا افتاده بود و به قول پروفسور جفت  ياز خوش شانس ايو  يبه طور تصادف اي يچشم مصنوع. شروع شده بود  يمچنت يخوش شانس ي دوره

 .خود شده بود  يحال شفابرادر در  يبرا يخوب

 .بكند  يگذاشتند به اطراف نگاه يكردند و م يم ازيباندش را ب قهيچند دق يبردند و برا يم يكيتار مهيرا هر بار به اتاق ن يمچنت

 يداشت را تماشا م مختلف يبه اندازه ها يبود و حروف زانيآو واريرا كه به د ييشد و تابلو يم دهيد يكيرا كه در تار يليبا حرص و ولع وسا او

 .داد  يم صيكرد و همه حروف را تا خط پنجم تشخ ينگاه م يبا خوشحال. كرد 

كه در ذهن  يريكه پروفسور با تصو ديد يبا تعجب م يمچنت. بود  يدانست شخصا سرگرم مچنت يشاهكارخود م نيكه چشم او را بهتر پروفسور

اورال  يميقد ياست كه در شهرها يكليه يو قو رومندين رمرديكرد او پ يفكر م يود كه مچنتب ياو طور يصدا. از او ساخته بود كامال فرق دارد 

 ريكه از ز يياست و دسته مو يكيبار يشانه ها يمتوجه شد كه شخص متوسط القامت و دارا دياو را د يوقت يهستند ول اديز رمردهاين پياز ا

 .بود  دياش سف يبز شيبود و رپهنش در آمده  ينيب ريكه ز يليآمد و سب يكالهش در م

 .بچه ها زنده و پرتحرك  يبود و مثل چشمها يصاف و آب شيچشمها اما

چشم  يخدا.  ديآ يبرد كه چرا صورت او به نظرش آشنا م يپ يكرد و روز يخودش نگاه م يكردند به ناج يكه باند را باز م يدر لحظات يمچنت

 .اورال بود  ييروستا يخانه ها يهمه  ژهياو از مختصات و يد كه پرتره بو*  نينيكال چي وانويا ليخائيم هيشب يپزشك

 .ساده بود  يليو طرز رفتارش با آنها خ دينام يم زيجان عز تيژول يجان و حت تي، ژول تيرا ژول وتايكماكان سروان را رومئو و آن پروفسور

 .كرد  يم يامورشان سواالت يدوستانه درباره  يحت

 : ديپرس ياز مچنت يروز

 دارد ؟ ندهيا يبرا ييكرد ؟ قهرمان اودر چه برنامه ها ديبه بعد چه خواه نيخوب ، سروان ، از ا -
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 .كنم  يرا تمام م التميگردم خانه و تحص يبر م -

 البد دشوار خواهد بود ؟.  اوردهيرا از سرتان درن زيپس جنگ همه چ.  كنبديم يكار درست -

 .رسانم  يخودم را م -

 جان قصد دارد گه كار كند ؟ تيلخوب ، ژو -

 :كرد و گفت  ينگاه يبا استفهام به مچنت وتايآن

 .دانم  ينم -

 .انداخت  نييرا پا شيگرفت كه دختر چشمها دنيدرخش يمكارانه ا يپروفسور چنان شعله  يآب يچشمها در

 . ختيآم يتازه درهم م يتوتون مرغوب و قهوه  يبا بو ستانماريب يبو نجايا. گرفت  يهمان پناهگاه پروفسور انجام م ايو گو در اتاق كار  گفت

قهوه آماده شد آنها را در سه فنجان كوچك كه  يوقت. بود  يكوچك ياجاق برق يلحظه پروفسور مضغول آماده كردن قهوه بر رو نيدر هم اتفاقا

 . ختيبودند ر يمثل گوش ماه

كنم ، به  ياستراحت م نميب يشما ها را م يجوانها من وقت ديدان يم. هوه درست كند شود كه مثل من ق ينم دايپ يمسكو كس يتو.  ديكن ليم -

 !خدا قسم 

 :داد و گفت  يرا تكان تيكبر يو قوط درآورديگاريس پروفسور

 . ديكردم ، با يكار را م نيا ديبا كهيدرحال. توانم تركش كنم  ياصال نم... دهند ؟  يبكشم ؟ خانم اجازه م گاريندارد س يبيع -

 بدون هم ؟ ايكند ، با هم  يم دايچگونه ادامه پ تانيزندگ.  دي؟ شما به سوال من جواب نداد ديچكار كن ديخواه يجوانها م خوب

و دستپاچه  ديدو ياس ها م. اس  يدست يكه به طرف مسلسل ها يشخص. عرق كرد  جانياز فرط ه شيكف دستها ياحساس كرد كه حت يمچنت

 :بود  دهيترس يسوال ناگهان نينبود ، حاال از ا

 ... يبه طور كل يعني... ما  يعني... من  -

 :گفت  پروفسور

 . دي، وقت نكرد ديبا هم حرف نزد يبه طور كل يعني -

 . ديخند يپروفسور آشكارا م يآب يچشمها

هم  يهم خواستگار يمردم شما را برامن نوشته بود كه در لووف  يبرا ناي، دوستان من ؟ شاگرد مت شچرب ديطور رفتار كرد نيپس چرا ا -

 .كرده اند 

 .اون رومئو شجاع تر و با ابتكار تر از قهرمان اودر ما بوده است  ريشكسپ اميليبر اساس شهادت و يول

 .بوده  يدارم دختر خانم مصمم اديهم تا آنجا كه به  تيژول تازه

 :ناگهان صحبت را عوض كرد و گفت  و

رسانم  ي، من كه دكتر هستم به عرضتان م دي؟ پس گوش كن ديدان يبا هم دارند ؟ نم يچه فرق كيستريو افراد ه كيزوفرنيافراد ش ديدان يم -

دانند كه دو دو تا  يم كيستريافراد ه كهيهستند درحال يبابت راض نيهم از ا يليشود پنج تا و خ يمعتقدند كه دو دو تا م كيزوفرنيكه افراد ش
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 .كند  يع سخت ناراحتشان مموضو نيشود چهار تا و ا يم

 :گفت  بعد

 .از رومئو زرنگ تر بود  ريتواند جواب دهد ؟ هم اسمش در كتاب شكسپ يجان م تيژول ديشد ؟ شا يپس جواب سوال من چ -

 ...خواهد  يسروان نم ديسرهنگ ، آخر شا قيرف -

 ... نيمن انقدر راجع به ا... ؟ تو ، تو  يزن يم هيچه حرف ني، ا وتايآن -

 نكهيا يار رو يول.  نديرا بب شيتوانست چشمها يو نم ديد ياو هنوز هم صورت دختر را نم. دختر را گرفت و او را به خودش فشرد  يمچنت

 .شده است  رفتهياظهار نشده پذ شنهاديپ نيكه ا ديدختر چگونه خودش را جلو آورد و چگونه خودش را به او چسباند فهم

 .قهوه شده بود  حهيانگار سر تا پا غرق در را. اش گرفته بود  ينيب يرا جلو قهوه يفنجان كوچولو پروفسور

 .خورد  يخواستگار جام اول و چوب اول را م نديگو يمردم م كهيبه طور. است  يكار خطرناك يخواستگار.  گريخوب ، تمام شده د -

 ... تانيعروس هيهم هد نيا...  گريكردم د سكي، ر خوب

 :درآورد و گفت  زشيقطور گالسه از كشو م ييوت مقوادو كارت دع پروفسور

. اختصاص داده اند  يمجروح فسمت مخصوص انينظام يآنجا برا. سرخ است  دانيرفتن به م يكارت دعوت برا نهايا.  ستيروزيفردا رژه پ -

 طيبل. دارم  ستهيشا يمن دو تا زخم يول. كنم  ميتسل يزخم نيتر ستهيفرستاده اند و تقاضا كرده اند كه آن را به شا طيبل كيمن  كينيكل يبرا

 .بوده  يمن بستر كينياو هم در كل. شهر گرفتم  ينظام سريبا هزار خواهش و تمنا از كم ادوم ر

 .شما خواهد بود  يجان چشمها تيباندش را باز كند ، ژول ديباشد كه قهرمان نبا نيقرارمان ا فقط

 :برخاست و گفت  پروفسور

 .برق بزند و به درخشد  زيفردا باشد كه همه چ زاتيسرگروهبان به فكر تجه. تمام شد  يموسوم به خواستگار اتيمل، ع گريخوب د -

 . ديزيرا نر يمعروف پروئوبرازنسك كينيكل يآبرو

 .  ياتحاد شورو يعال يشورا سهيرئ ئتيو صدر ه يگذاران دولت شورو انياز بن يكي* 

 18 فصل

 .سرخ داشت انها را به مركز شهر رساند  بيت صلكه عالم مارستانيب لياتومب

با هم جور بود و محكم به  شانيقدم ها. رفتند  يداد بلكه دست در دست هم راه م ينشان نم يراه را به مچنت وتايآن. به راه افتادند  ادهيپ بعد

 . بود يعال وتايبود اما هوا به نظر آن يمسكو ابر يهوا نكهيبا ا. بودند  دهيچسب گريهمد

 يكه هنوز هم رو وتايو دست آن يسر مچنت يرو يباندها. داد  يسرخ دختر با افتخار كارت ها را نشان م دانيراه م يمعابر مسدود كننده  در

 .دادند  يم يكنترل با احترام و دوستانه به آنها سالم نظام نيمامور. گذاشت  يبود اثر خود را بجا م زانيباند دور گردنش آو

آشنا در مقابلشان گشوده  دانيم خيموزه تار يآجر ميعظ ياز پشت بنا نكهيتا ا. از چند نقطه كنترل گذشتند  نيكرمل واريراه تا د يطپس از  آنها

 .شناختند  يم يبه خوب يهرگز در آن نبودند ول وتايو نه آن يكه نه مچنت يدانيشد ، م

 :گفت  يارام يبا صدا وتايآن
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 . ستاديجان و ا مادر

 : ديپرس يمچنت

 ؟ ميآمد يشد ، راه را عوض يچ -

 .هم درست  يلي، خ مينه ، درست آمد -

 شده ؟ يپس چ -

 .شود  يپخش م ويزنگش از راد يكه صدا يآرامگاه ، و برج و آن ساعت ، همان ساعت!... چقدر بزرگه  -

 ريآن را جال داده و ز ياديز ينسلها يفش هاسرخ و سنگ فرش آن را كه تخت ك دانيانگار با چشم خودش پهنه م يزد و مچنت يحرف م دختر

 . ديد يشده بود م تيپر از جمع نيرا كه در دو طرف آرامگاه لن ييها گاهيداشت و جا يآسمان عبوس برق خاص

ه كارت كه دوبار يافسر شهربان كي يول. خواهند كرد  دايخودشان را پ يكرده اند چطور جاها ريگفت كه حاال كه د يبا ترس به مچنت وتايآن

 :بود به مامور انتظامات گفت يسر مچنت يكه رو يباند دنيآنها را كنترل كرد با د يها

 . دياست ببر ينيهيجنگ م نيمعلول گاهيخودشان كه مربوط به جا يآنها را سر جا.  نديب ينم قيرف نيا -

 يانها را نم يمچنت. از آرامگاه نشسته بودند  يفاصله كم در بونيآورده بودند در جناح چپ تر ينظام يها مارستانيكه آنها را از ب ييها يزخم

قرار گرفت ،  شيبود زنده در مقابل چشمها كهيهمان طور زيكرد كه همه چ فياو توص يبرا ياو بود منظره را طور يكه چشمها وتايآن يول ديد

دور گردن  ينوارها يست داشتند ، دستشان روبغل به د ريشده بود ، چوب ز يچيرا كه سرشان باندپ يخودش با چشم خودش اشخاص نگارا

 . ديد يبود م زانيآو

آن  يچرخدار قرار داشت كه رو يصندل كياول  فيدر رد.  دنديدرخش يبرق انداخته م يتازه و نشان ها و مدالها و دگمه ها يها يسردوش

 .زدند  يق ماش سه نشان افتخار كنار هم بر نهيس يرو. نشسته بود  ياستوار يها يبا سردوش يمرد

 :مهربان گفت  زبانيم كيكرد با لحن  يتعارف م همانانيبه م ينيريكه انگار ش يجوان پاسبان

 . ستيافتخار يجاها.  ديهست كيپلماتيشما درست پشت سر د.  ديد ديرا خواه زيهمه چ نجاياز ا -

 :و گفت  ديرا بهم كوب شيگاه پاشنه ها آن

 ... ديسالمت باش -

كه به نقش  وتايآن. كردند  يخودشان را اشغال م يشدند و جاها يم كيبا عجله نزد يرزه نظام يو لباس ها ليويس ياس هاها با لب پلماتيد

 .كرد  يم فيتعر يمچنت يشد و بالفاصله برا يم زيمفسر عادت كرده بود متوجه همه چ كيخودش به عنوان 

... لخته  شيو زانوها دهيبخدا دامن كوتاه چهارخانه پوش شانيكي...  شانيها ليسها و واك راقينشان ها و . ها مثل خروس هستند  ينظام نيا -

 ...شده اند  نييدرخت كاج سال نو تز نيخورم ع يقسم م

 :بود گفت  ستادهيداشت و در سمت چپشان ا يو خشك يكه صورت عصب يالغر افسر

 .است  شتريصدا دار ب يبنجل ها نيشان از ا نهيس يدارند و رو يترپهن  يكه هر چه ارتش بدتر جنگ كند افرادش كاله ها نديگو يراست م -

با  يگريشده بود و د چيكه پ يميقد يكي. آن دو نشان پرچم سرخ نصب شده بود  نهيس يبه تن داشت كه رو يافسر ، فرنچ رنگ و رورفته ا نيا
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 .نوار 

 :مزبور آن گاه گفت  افسر

 .كردند  يآردن از دست آلمان ها فرار م يو فراموش كرده اند چگونه در كوه ها اند ستادهيا يدر محل افتخار نجايحاال ا -

 دهيدندان د ريفرنچش آثار خم يزد و رو يبرق م يكننده ا رهيبطور خ شيرا كوتاه كرده و مدال ها و دكمه ها شيكه موها يچهار شانه ا استوار

 :شد با افسر الغر هم صدا شد و گفت  يم

 .كنه  يهفت نفر كار م يجا يكي. جوره  نيهم شهيهم -

 ...شنود  يرا م تانياز آنها صدا يكيحتما ...  ستيحرف ها خوب ن نيا!  ديحساب كن هيتسو ديكرده ا دايبابا ، شما هم وقت پ يا -

 .رساندند  خودشان را ي، اما آنها آخر سر ميدوش خودمان تحمل كرد ي؟ ما تمام جنگ را رو مييگو يمگر دروغ م. بگذار بشنوند  -

 .ها را فرا گرفت  بونيتر يموقع همهه ا نيدر ا يگرم شده بود ول بحث

 :زد  اديبلند فر يبا صدا وتايآن

 . شيبا عصا نينيو كال...  لوفيمولوتف ، وروش...  كهيهم نزد يلي، خ ريميوالد!  نيمادر جان ، استال يآ -

 .گرفت  يم جانيدختر از فرط ه يصدا

زد به  يبا تمام شدت كف م كهيهم درحال يو مچنت ديرس يبود به گوش م تيكه پر از جمع ييبونهايف زدنها از تمام ترك يموقع صدا نيا در

 .داد  يگوش م وتايمسلسل وار آن يرهايتفس

. هم دارد  يچاق ليسب. و كاله كاسكت  ينظام يباران كي،  دهيهم پوش يلباس ساده ا. كوتاه تره  هياز بق يكم.  ستياصال قد بلند ن نياستال -

 .زند  يم ييبلكه به خرما ستين اهيعنوان س چيبه ه لشيدرضمن سب

ساعت در سكوت مطلق زنگ .  ديبه گوش رس يشناسند با تان يكه آن را در تمام جهان م نيبم ساعت برج كرمل ياز پشت سر صدا انيآن م در

 . ديگرد يپخش شده و منعكس م داني، در تمام پهنه مشد  يها رد م بونيتر يزنگ آن مانند امواج از رو يزد ، صدا يم

 :خودش ادامه داد و گفت ريبه تفس وتايآن

 .درآمد  ديبا اسب سف يكي... سم اسب هاست  ياها ، صدا. برج باز شد  ريز يدروازه  -

 :كرد و گفت  حشيتصح يزد با لحن جد يبرق م شيكه مدالها ياستوار

 .سرگروهبان  ديبدان ديبا.  ستيل اتحاد شوروژوكوف مارشا نيا... ؟  هيچ يكي -

 ! دي، بحث نكن گريد ديول كن -

كند ، همه  يدهد در وجود خودش جمع م يچگونه تمام آن چه را كه رخ م وتايكرد كه آن يحس م يمچنت. كرد  تيسرا يبه مچنت وتايآن جانيه

چه  نكهيا ياسب ژوكوف چگونه است و هم درباره  نكهيا يهم درباره  كند ، فيرا تعر زيخواست همه چ يآمد و دلش م يبه نظر او مهم م زيچ

چگونه فرماندهان جبهه  نكهيا ي، و هم درباره  ديلرز يآن م ياز صدا ييخارا يها گاهيجا كهينوازد به طور يمارش م دانيدر م يرگاركستر بز

شدند و بعد از دادن سالم با  يم كيشدند و به آرامگاه نزد يگرفتند خارج م يرا م گريكدي يسرخ جا دانيكه در م ييستون ها انيها از م

 .رفتند  يها ، از جناح راست آرامگاه باال م گاهيبه جا ريشمش
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به  نيلحظات چن نيدر ا ديشا.  اندازديرا از نظر ب يزيچ ديترس يكرد و م يم فيرا با سرعت مسلسل تعر عيوقا انيپشت سر هم جر وتايآن

ها را  نيا يتوانست همه  يرا كه نم يو مچنت ديرا از نظر دور نگهداشت و ند يزيشد چ يدر كنار اوست و مگر م خيتاركه خود  ديرس ينظرش م

 !اطالع گذاشت  يب نديبب

 :زد گفت  يبرق م شيكه مدالها ياستوار

 . يكن يطرز حرف زدن دق كشش م نيبا ا. سوزد  يشوهرت م يدلم برا.  يزن يسرگروهبان عجب تند حرف م -

 .بعد به رپرتاژ خود ادامه داد .خواست با خنده استوار را از سر خود باز كند  يكه انگار م ديدختر را شن يخنده  يصدا يمچنت

 يابر به كل. گفت  يموضوع را هم به مچنت نيا وتايآن. را پوشاند  دانيدرآمد و آسمان م خيتار ياز پشت ساختمان موزه  يموقع ابر گنده ا نيا در

. رژه ادامه داشت .  ديچك يلبه كاله كاسكت نو مچنت يباران رو يقطره ها. گرفت و نم نم باران شروع شد  دنيباد وز. را پوشاند  ديخورش

ستون . كس متوجه نم نم باران نبود  چيه.  ديرس يبه گوش م ينظام يستون ها يقدم ها يداد و صدا يبلند به نواختن ادامه م ياركستر با صدا

به طرف رود مسكو  بينظم و ترت دياك تي، با رعا يبالژن يليواس ي سايكل يبه آن سو دنيگذشتند و پس از رس يم دانيها از مجبهه  يها

جبهه ها را  ضيتعو. كه از شمال تا جنوب امتداد داشت  يميجبهه عظ يواحدها. كردند  يعبور م يگريپس از د يكيجبهه ها . شدند  يم ريسراز

با  يوارد بود گفته بود كه هر جبهه ا زياستوار مدال دار كه به همه چ رايداد ز يم صيشد تشخ يكه نواخته م ييآهنگ ها رييتغ ياز رو يمچنت

 .كند  يخودش عبور م شسرود مار

 :زد  اديفر يبلند يبا صدا وتايآن ناگهان

 رشياز همه بهتر شم. زند ، مادر جان  يعجب قدم م .ستون است  يكانف خودمان جلو.  نياوكرا كيجبهه شماره ! خودمان  ي، قوا ريميوالد -

 ؟ ديشناس يشما كه او را م ريميوالد... زند  يبرق م شيچكمه ها! را بلند كرد 

اتفاقا . كرد  يبود و تماشا م ستادهيا. آمده بود به هنگ ما  ميكرد يم ميرا تنظ يرسكيجنگ ساندوم دانيكه هجوم به م يموقع. بودمش  دهيد -

و  ديخواب نيزم يخالصه ، خودش رو. بود  يسرباز جوان چاق و پخمه ا. شد  كياز سربازها نزد يكيبه . كرد  يم يشرويپ زيخ نهيما سگروهان 

 ...حاال كجا رفته ؟ ... داد چطور بخزد  شانشن

 .كنند  يهمه باهاش سالم م. گذارند  يمعلومه كه بهش احترام م... ندارد  يبا ما فاصله ا.  گاهيجا يرفت رو -

صدا  يكرد از رو يم يسع وتايان يبا گوش دادن به حرف ها يمچنت. افكن بود  نيطن دانينواخت در تمام م يم كيموز ميكه دسته عظ ياهنگ

 تيكفا يتصور ذهن. بود  يعاد رياندازه غ يب زيهمه چ. شد  يكرد اما موفق نم يم يسع. را مجسم كند  ابدي يوقوع م دانيآنچه را كه در م

متحمل گردد و چه  ييكند ، چه نبردها يمجبور شده بود ط يكه چه راه نيكرد ، با ا يبه خودش هم فكر م يحال مچنت نيو در ع. نداشت 

در نبرد  قهيچند دق يخودش بود كه برا ياسيبه فكر معاون س. كرد  ياو به گروهان خودش فكر م.  ديايرژه ب نياز دست بدهد تا به ا ييرفقا

. نجاتش داد  يچشم پزشك يكه خدا يبه فكر چشم. به فكر جراحت خودش افتاد . شد  لينشان نا افتياز شهادت به در دگرفت و بعاو را  يجا

.  دييگرا ينبرد به خاموش دانيابد در م يآنها نور جهان برا ينخواهد كرد و برا ايرا اح شانيينايب ينوع مهارت پزشك چيكه ه يكسان يو درباره 

 .كرد  يم يو فوق العاده دشوار خارج از توان انسان را جمع بند ميعظ نگژه تمام جر نيانگار ا

بود و هر  ينگذرانده ، سرباز خوب هودهيخود را ب يكرد كه زندگ يلحشات احساس م نيآورد و در ا يم ادي، دوستان زنده و مرده را به  يمچنت
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 .انجام داده بود  يروزيبه ثمر رساندن پ يقدرتش بود برا ي طهيكه در ح يكار

 : ديشن ديرس يرا كه از پشت سر به گوش م يگرفته ا يافكار ، صدا نيدر پاسخ ا ييگو

در مقابل جنگ ما  ديخدمت ناپلئون رس هيكه روس يهنيجنگ اول م.  ميرا شكست داد يو چه دشمن ميرا برد يكه چه جنگ ديبچه ها ، تصور كن -

 ... ميوارد جنگ شد ستيبا تمام فاش. بود ما به مراتب بزرگ تر  يهني؟ جنگ م هيچ

 .موج كف زدنها بلند شد  گاهيزد نتوانست تا آخر ادامه دهد چون از سمت راست جا يكه حرف م يكس

 :گفت  وتايان

برنامه  يباران توكه  يمعن نيآسمان را نشان داد و سرش را تكان داد به ا. زند  ياست و لبخند م ستادهيا. شد  كيبه لبه آرامگاه نزد نياستال -

 ... ستين يزيچ كهما  يباران برا نكهيا يعنيزد  يكند ، پوزخند يحاال دارد به ما ، به ما نگاه م. اش را باال زد  يباران قهي... نشده بود  ينيب شيپ

 .گرفت  يها را فرا م گاهيو موج موج جا افتي يكف زدنها همچنان گسترش م يصدا

 .زند  ياو هم دارد كف م...  -

 .چشمش بردارد  ينكند و باند را از رو تيرا رعا تيتواند ممنوع ياوقاتش فوق العاده تلخ شد كه نم يبود كه مچنت نجايا

 ...خندند  يو هر دو م ديگو يم لوفيبه وروش يزيچ.  ستاديا هيكنار بق... رفت ...  -

 قيغرش اركستر و قدم دق ياو به صدا. كرد  ينم ليادار به تعجاو را و يمچنت. كه سرتاپا غرق مشهودات خودش شده بود ساكت شد  وتايآن

توپ ها و  يها كيخش و خش الست يبعد از آن هم صدا.  ديبعد غرش تانك ها به گوشش رس. داد  يكه در حال عبور بودند گوش م ييواحدها

 .شد  دهيكردند شن يعبور م ليكه با اتومب يموتور يواحدها يصدا يعبور كامال ب

بورش مثل  يدارد و موها گريعصا به دست د كيبغل و  ريچوب ز كيسرگرد ناشناس كه  كيعلت ساكت شد چون متوجه شد كه  نيبه ا وتايان

 يخارج يها  پلماتيد گاهيها ازجا يزخم بونيجدا كننده تر سمانير كينزد بايبود و تقر ختهير رونيكاله كاسكتش ب ريپسر بچه ها از ز

 .كرد  ينگاه م يگرداند و به مچنت يبرمسر  امبود ، مد ستادهيا

 شيپ يچند وتايكه آن يا شهيژاروف بود ، همان هنرپ ليخائيمعروف م شهيهنرپ هياز لحاظ صورت ظاهر شب. بود  يدار و شاد كليمرد ه سرگرد

 .بود  دهيد " ييباربر هوا " لميدر ف

 كند ؟ يو او نگاه م يطور به مچنت نير دارد ؟ چرا اسرگرد پسر بچه مانند با آنها چكا نيفكر افتاد كه ا نيبه ا دختر

 .مرتبه ساكت شد  كي وتايو ممكن نبود حدس بزند كه چرا آن ديد ينم يزيچ يمچنت البته

به  لياو تبد يباره نگران كيبه . بود  دهيكه د يلميچشمك زد درست مثل ژاروف در ف وتايبه آن يشاد افهيدوباره سربرگرداند و با ق سرگرد

 .سرگرد مخصوصا به خود او چشمك زد  كهيبود درحال دهيسرگرد را ند نيخودش هرگز ا رايز. اظطراب شد  يعنو

آن بود به دست  يقسمت باال يرو يكه عالمت نامفهوم يچوبه ا ايشد كه هر كدام پرچم  دانياز سربازان وارد م يموقع ستون نيدر هم درست

و ستون  ديبه گوش رس يفرمان يشد صدا كيستون به آرامگاه نز د نيكه ا يموقع. خم كرده بودند  نيآن ها پرچم ها را به طرف زم. داشتند 

ها متوجه شدند كه  گاهيجا بود كه جا نيدر هم. شد  ياركستر مشغول نواختن طبل دلهره آور كيموز.  ديآرامگاه صف كش ريز ومتوقف شد 

 .كردند  يحمل م ييزهايسربازان چه چ
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 :زد  اديفر دختر

 . نديا يبه صف به طرف آرامگاه م. مادر جان ، صدها پرچم  يآ! آورند  يرا م يتلريه يپرچمها -

 يسرش را به طرف جلو خم كرد انگار م يمچنت. را تا لبه پر كرد  دانيم ميبلند تمام محوطه عظ يصدا نيحاال ا. خود افزودند  يها بر صدا طبل

 .برخورد چوب و فلز با سنگ به گوش خورد  يد صدابع.  نديرا از خالل باند بب يزيتوانست چ

 .مادر جان . كنند  يآرامگاه پرت م ريز... اندازند  يدارند م -

بوجود آورده  نيآرامگاه لن يدر پا يشكست خورده ، تپه بلند يلشگرها و سپاه ها يها رقي، ب سميمظاهر فاش يدارا يها و اشتاندارت ها پرچم

كردند و بعد از انداختن آنها انگار از شر بار ناراحت  يشدند و مدام پرچم ها را پرت م يم كيصف به صف نزد سربازان همچنان يبودند ول

 .رفتند  يخالص شده باشند قدم رو به طرف معبد روشن م يكننده ا

 .انبوه بگذرد  تيجمع ياز البالبه ژاروف در صدد برآمد كه خودش را به آنها برساند و  هيمتوجه شد كه همان سرگرد شب وتايموقع آن نيا در

 .وجود داشت  نينوار رنگ فياش چند رد نهيس يشد كه رو يم دهيد يبه خوب گريد حاال

 :گفت  يكرد و مدام چپ و راست م يراست به طرف آنها راه باز م كي سرگرد

 .رد شوم  دياجازه بده... خوام  يعذر م...  ديببخش... خوام  يمعذرت م -

احساس خطر مجهول  يمعلوم نبود به چه علت وتايكرد ، آن ينسبتا گستاخانه اش شاد و خندان بود و تبسم صورتش را ترك نم صورت نكهيبا ا و

 .كرد  ياحساس ترس م يو حت

 . كرد  ياحساس نگران يعلت چيدستش را در دست خود گرفته بود و او هم بدون ه يمچنت

 19 فصل

 .بزرگ شده بود  ياركستر جمع يقيغرق در آالت موس دانيم

 : ديپرس يمچنت

 شده ؟ چه خبره ؟ ي، چ وتايآن -

 ....خواهند به كجا بروند  يدانم م يو نم نديآ يم نييپا گاهيدارند از جا گريو رهبران د نياستال -

 :زد  اديكه فر ديشن ييآشنا يليشاد و خ يصدا يموقع مچنت نيدر هم و

 ! ايوالود*  -

 .خورد  كهي يمچنت

 ؟ چيوي ياونوفر ريمي؟ والد يمچنت ريميوالد -

 :زد  اديفر يمچنت

 ؟ يخط خط طانيشد ، ش داي؟ سر و كله ات از كجا پ ي؟ اسالوا ورونف خودت هست يياسالوا تو*  -

 تو چته ؟ چرا كله ات را بسته اند ؟. شده بودم  يزخم...  مارستاني، از ب يكه خودت آمد يياز همانجا -

 ؟ يتو چ. سالم مانده باشد  ديداند ، شا يم يهم ك يكيآن . ن كردند چشم را داغا كي. چشمم  -
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شده  يچيسرت باندپ نكهيمن تو را با ا... كنند  يم رشيقول داده اند درستش كنند و سه ماهست كه دارند تعم. كاسه زانوم .  ميبرادر ، پا ميپا -

 ؟ يديتو مرا ند...  ستادهيجذاب ا ارين بسسرگروهبا كيبا  يوالودكا مچنت دمينگاه كردم و د. شناختم  يفور

 .ندارم كه باهاش نگاه كنم  يزيمن فعال اسالوا جان ، چ -

 ؟ يمان كن يمعرف يخواه ينم.  يانتخاب كرده ا يتو برادر ، بدون چشم هم دختر همراه خوشگل يول. فهمم ي، م ييگو يآره ، راست م -

 :گفت  يبا خوشحال يمچنت

 . تويمن در انست يهم دوره ورونف  سالوياستان -

خودش را  يو نظام يرسم يليبطور خ ينداد بلكه با لحن سرد يجواب او را با وشحال وتاياول تعجب كرد كه آن ياز همان لحظه  يمچنت نحاليا با

 :كرد  يبه سرگرد معرف

 . خوبابايآنا ل كمي انيگروه -

 :زد  اديفر ورونف

 چطور ؟ چطور ؟ -

 .سرگرد ،  ديديهمان كه شن -

 ؟ يدارد راه برو يليفام نيكه همچ يبا خانم همراه يترس يتو نم ايوالود نيبب!  يليفام عجب

 يراه م شيبغل و عصا ريكرد كه سرگرد چگونه با چوب ز يخودش مجسم م يو برا ديشن يبغل ورونف را م ريچوب ز فيخف يصدا يمچنت

 .رفت 

 :داشت  انيجر بيترت نيها بد يصحبت طبق رسم هم دوره اباشند  دهيبهم رس يميكه دو دوست قد شهيهم مثل

 . "ازدواج كرده  يحاال آن جاست و فالن يكيچه شده ؟ آن  يدان يهست ؟ م ادتي "

آمدند  يصحنه م يبر رو يگريپس از د يكي عيو وقا قيو حقا يخانوادگ يدادند ، نام ها ينم يگريكدام فرصت جواب دادن را به د چيه درضمن

. 

 : ديسرگرد پرس نناگها

 يبزرگ شده و واسه خودش مرد يشود ؟ حتما حساب يم شيحاال چند سال دارد ؟ پنج سال... والودكا ، حال و احوال ناتاشا و ووكا چطوره ؟  -

 شده ؟

 .نداد  يتياهم يسر تا پا گوش شد ول وتاياحساس كرد كه آن يمچنت

 :سوال پاسخ دهد با عجله گفت  نيبه ا نكهيبدون ا او

.  نيشكيدر لشگر آلكساندر پاكر. شده  يفرمانده گردان خدمات فرودگاه.  دمشيد ساليهست ؟ كنار رود و ادتي نيكاپوست وشكايل...  -

 .زند كه با وقارتر جلوه كند  يحرف م يتك زبان يچاق شده ، حت. خودش بهم زده  يبرا يكليه. است  يفن سيسرگرد سرو

 .كشاند  يم گريد يجابود كه دارد صحبت را به  معلوم

 :نشده بود گفت يكه متوجه مانور مچنت سرگرد
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 ؟ ديديرا ند گريتمام جنگ همد يشما ط... اش بودم  وانهي، من هم تا سال چهارم پاك د يدان يم.  ينزد يخوب ، از ناتاشا ، از ناتاشا حرف -

 .بار  كي...  ميديد -

 .موضوع توجه نكرد  نيبه ا ياما مچنت.  امدياز آب درن زيتم كارش يبا سرگرد زد ول يسقلمه ا اطيبا احت يمچنت

 :با عجله گفت  سرگرد

 .به بعد حواسم هست  نياز ا دميمنظورتان را فهم -

 مارستانيشده و در كدام ب يزخم يجنگ كرده ، چند بار و در چه نقاط يكردن آن كرد كه در چه نقاط فيبالفاصله و با شتاب شروع به تعر و

 ...لعنت  طاني، بر ش ستيچرند زيزانو چه چ يكاسه  نكهيكنند و ا يخدمت م يمامان ياز آنها پرستارها كيبوده و در كدام يبستر ينظام يها

بلكه او را مثل سابق كه  رديدستش را بگ رياجازه نداد كه ز يفقط به مچنت. رفت  يهماهنگ و موزون راه م يآرام و با قدم ها شهيمثل هم وتايآن

 .كرد  يم يكرد همراه يم ييها راهنما در گردش

البته . توجه نكرد  زين شيبه سكوت و كم حرف يحت. موضوع نشد  نيخود بود متوجه ا يخاطرات و تبادل افكار با همدوره ا ريكه كامال اس سروان

 .كرد هيساده توج يليشد خ يرا م زهايچ نيهمه ا

 "... همه حرف بزند  نيور بوده اهم مجب وتايهمه مشاهدات و آن نيو ا يروز نيچن كي"

 : ديپرس سرگرد

 ؟ يكن يزندگ يخواه يچطور م نيخوب ، بعد ا -

 ؟ يچكار كن يخواه يتو م.  ميآخر من و تو از سال آخر به جبهه رفت. كنم قبولم كنند  يفكر م.  تويگردم انست ياز ارتش كه مرخص شدم برم -

 يفكر م. هستم  يشكار كي يخلبان درجه . آخر من االن صاحب تخصص شده ام .  ييمايهواپ يتويبروم به انست ديشا. دانم  يخودم هم نم -

جنگ دوم  يخلبان ماهر شكار. هم راحت است  يلينه؟ خ يكن يفكر م. بشوم  يخودم آدم يبرا ديرا تمام كنم و شا ييمايهواپ ي تويكنم انست

 ...نه ؟ ايشود  يدانم خوب م ينم. د كاسه زانوم ، خدا لعنتش كن نيپام ، ا نيا طفق.  يجهان

 ليكه اتومب نيرا به طرف كتابخانه لن يمچنت وتايو آن ديخوش به طرف مترو لنگ يسرگرد با حال. كردند  يبا هم خداحافظ يگورك ابانيدر خ آنها

 .ماند برد  يدر آنجا منتظرشان م ديبا مارستانيب

 :گفت  يمچنت

 ؟ امدياز اسالوا خوشت ن... ؟ دلت تنگ شد ؟  ميخسته ات كرد ماني؟ با وراج يتو چرا مدام ساكت -

 . هينه ، چرا ، آدم جذاب و شاد -

 ؟ يباران سرما خورده ا ريز دي؟ شا يخسته شده ا -

 ... دييبگو ديكه شما دوست دار يهمانطور.  ستيعاد زينه همه چ -

قدم  ياركستر ها و صدا يرژه بود ، صدا رياو هنوز هم تحت تاث. نشد  شما هم ريضم نيروز قرار داشت متوجه ا عيوقا ريكه تحت تاث يمچنت

خواست و با آن از رهبران حزب و  يبر م يها گاهيكه از جا ييتانكها و كف زدنها يرهايبلند زنج يكه در حال عبور بودند ، صدا ييواحدها يها

 . ديچيپ يسنگ در گوشش م يدشمن رو يو اشتاندارت ها پرچم ها يخاص افتادن چوبه ها يكردند و صدا ياستقبال م ينام رانسردا
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 .پرداخت  يم فيخسته شود به تعر نكهيصحبت كرد و مدام بدون ا شيها ياتفاقات با هم اتاق نيبرگشتند ، راجع به همه ا مارستانيكه به ب يوقت

 .شد  يكردن م فيدوباره مشغول تعر آمدند و او يم يدتريو جد ديدادند و شنوندگان جد يم گريخود را به همد يجا شنوندگان

را  زيرا مجبور كرد كه همه چ ياو هم مچنت. از قرار معلوم پروفسور به اتاق او آمده .  ديچيدر فصا پ "كنتس فلور  " گاريقهوه و س يبو ناگهان

 :كند و بعد گفت  فيتعر

از فردا اگر . كنم  يفردا باندتان را باز م.  ديتان را در كن يخستگ و ديخوب بخواب.  ديخواب آور بخور يدارو ديبخواب ديخواست يقهرمان ، وقت -

 . ديد ديشود همه جا را خواه يسرش م يزيچ ريپ يپرئوبراژنسك

 فردا ، جدا فردا ؟ -

فردا ، من از رود . م بشو جييته ديمن با...  دينشو جييته...  قهي، سر ساعت چهار و صفر دق دييبگو ديدوست دار كهيو همانطور. فردا  نيبله ، هم -

 ...كه سرحال و خوشحالم  دينيب يم نحاليبا ا. شوم  ياودر خودم رد م

 .خوابش برد  يخواب آور را خورد و در حالت انتظار مسرت بخش يدارو يمچنت

 . بود  وتايآنها آن يهمه  يكه قهرمان اصل ديد يخوب نيرنگ يشب خوابها آن

 20 فصل

پروفسور قول داده . اوه بله ... ؟ يچه اتفاق. خوب در انتظارش بود  يلياتفاق خ هيوش شب قبل را داشت ، انگار شد همان حال خ داريكه ب يوقت

 يوزهار نيتر كيدر نزد ايفردا  ايامروز ... و بعد !  ديرا خواهد د وتايصورت آن! شود  يم ناياو ب... چشمش بردارد يبود امروز باند را از رو

 .و شوهر خواهند شد زن  وتاياو و آن ندهيآ

 ييزده ؟ چرا امروز جا بشيپس چرا غ. زد  يبه او م يپزشكان سر يصبح گاه يقبل از سركش شهيكجاست ؟ دختر هم وتايآن نيامروز ا يول

حرف  نشست و يتختش م يزد و رو يكرد به او سر م يرا تمام م يپرستار يعاد يكارها يهم كه معموال وقت ازدهيساعت  وتايكرده ؟ آن ريگ

 . امديزد هم ن يم

بعد از ظهر هم به اتاقش  وتايآن يوقت يول. نكرد  يموضوع توجه نيبه ا اديزد ز ياش دور م يينايبازگشت ب رامونيكه تمام افكارش پ يمچنت

بودند  ستادهياران اب ريز روزيد نكهيبه خاطر ا ايرخ داده ؟ آ شيبرا يفكر كرد ، پس كو ؟ چه اتفاق. موضوع سخت نگرانش كرد  ني، ا امدين

راه افتاد ،  دهياطو كش ينظام راهنيپ كيتنه اش را بپوشد قبول نكرد و با  ميهر چقدر بهش گفتم ن!  ستيعجب دختر لجباز... خورده ؟  اسرم

 . هوا هم نسبتا سرد بود يوانگه. اما به هر حال باران بود .  دينبار ياديالبته باران مدت ز. بود  يهوا باران كهيدرحال

 .دانست  يرا از حفظ م ستگاهياو راه ا. پرستارها رفت  ستگاهيكه سخت ناراحت شده بود به ا يمچنت

 : ديپرس ديبه مركز پرستارها رس يوقت

 كجا رفته ؟ وتايآن ديدان ينم -

 :جواب داد  يدار شيبا لحن ن يكي

 .كجا هستند  خوبابايكه سرگروهبان ل ديبهتر بدان ديسروان ، خود شما با -

 مارستانيصندوخانه در ب كيباشد كه به علت نداشتن آپارتمان در  ايهمان پرستار كالر ديبا نيداد كه ا صيپرستار تشخ يصدا ياز رو يمچنت
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 .كرد  يم يزندگ

 شده ؟ ضيمر -

 .و سالمه  حينه ، صح -

 پس حاال كجاست ؟ -

 . نيرفت ، هم. ديبهتر بدان ديمگر نگفتم كه شما خودتان با -

 چطور رفت ؟ ينعي -

 يهم به من نزد ، بند و بساطش را جمع كرد ، كوله پشت يحرف. از مراسم رژه برگشت انگار ناراحت بود  يوقت. خودش  يبا پاها. ساده  يليخ -

 . ستيهم ن الميخ نيهم با من نكرد كه البته من ع يخداحافظ يحت. دوشش انداخت و رفت  يرا رو

 كجا رفت ، كجا ؟ يول -

 .بود  يشما اصوال آدم خل ي وتايآن نياصال ا. به من نزد  يدانم ؟ مگه نگفتم كه حرف يه ممن چ -

آن دشوار  يمنتظره بود كه باور كردن فور ريغ يخبر به قدر. به سرش وارد آوردند  يانگار ضربه ا ديچسب زيبا هر دو دست به م يطور يمچنت

 وتاياش با آن انهيوقت م چيگذارد ؟ او ه يدارد فقط و فقط سر به سرش م زن نامهربان نيا ديرفت ؟ شا يچ يعنيرفت ؟ . بود 

 .كرد  ينم يخوددار شداريكرد و از گفتن كلمات ن يبه دختر حسادت م ايكالر. نبود  خوب

 ...هم نكرد  يخداحافظ يحت -

 :بزند گفت  هيكنا يزيخواست به چ يكه آشكارا م ايكالر

 .كرده  يبا او خداحافظ ديشا.  دياز پروفسور بپرس. باشد كرده  يخداحافظ يهم با كس ديشا -

 :شد و گفت  كينزد يبرخاست و به مچنت زياز پشت م ايكالر بعد

او نه تنها خودش را با .  ستين ديكن يوجه آن طور كه درموردش فكر م چياو به ه. را ، سروان  وتايآن نيا ديولش كن.  ديشما غم به دل راه نده -

دا  نم ي، ول دينيبب ديتوان يشما نم. داشت  يچشم ازش برنم رمرديكرد ، آن هم چه جور ، پ دايپ يبلكه با پروفسور هم سر و سرشما جور كرد 

 ...و دو تا چشم سالم دارم  نميب يرا شكر م

 .حرف مفته  -

از . اطالع دارد  كينيپروفسور تمام كل درباره موضوع. دهم  يو من هم جواب م ديكن ي؟ شما سوال م ديزن يبا من حرف م ديپس چرا دار -

 .بپرس  يواست يهركس

 :افزود  يبعد با لحن شاد و

 ...فزون ز غم نخواهد بود  ينبود ، دور نيآفر يترانه گفته شده ، عشق گر شاد كيهست در  ادتانيسروان ، سروان ،  يآ -

 دينيب يشما مرا نم. مثال خود من . انتخاب كن  يهركدام را خواست. ند شو يجمع م ي، فور ديسوت بزن كي. شده  اديز يليما زنها خ يعده  حاال

 ...نگاهش كند  ديآ يدلش نم يآدم حت...  چهيدر مقابل من ه وشكاين. هستم  يمن زن قشنگ كهيدرحال

 نياو هنوز هم ا. رفت خورد و به شدت دردش گ واريمحكم به د جانيبدهد به طرف اتاقش راه افتاد و از فرط ه يجواب نكهيبدون ا يمچنت
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همه وقت صرفش  ني، ا ديكش رونشيجنگ ب دانيچه ؟ جانش را به خطر انداخت و از م يآخر چرا ؟ برا... رفت  وتايآن. را باور نداشت  انيجر

شود تركش كرد  نايب ستيبا يكه او م يدرست همان روز. مبارزه كرد و حاال رفت  يمچنت يزندگ يمانع از سر راه برداشت و برا همه نيكرد ، ا

. 

زن حسود و  نيا. سو تفاهم است  كي نينه ، نه ا. هم نكرد  يخداحافظ. مشورت هم نكرد  يحت. ساده بند و بساطش را جمع كرد و رفت  چقدر

 وتايآن. اردموضوع امكان ند نيآخر ا... كرد  مياش را جمع كرد و مدارك خروجش را تنظ يكوله پشت...  ديگو يبداخالق به طور حتم دروغ م

دختر . در پناهگاه پروفسور روابط آنها روشن شد  بيعج يآر بعد از آن گفت و گو.  ستيدر مرامش ن نيا. رحم باشد  يهمه ب نيا ودممكن نب

ست د ريسرخ شدند ز دانيشركت در مراسم رژه عازم م يهم كه برا يوقت. آن روز جواب نه نداد ، خوشحال بود ، آشكارا شاد و خرسند بود 

نه ، . را عوض كرده  يزيچ ايبطور حتم دروغ سرهم كرده  ايكالر نيا. بودند  دهيو مثل زن و شوهر جوان محكم بهم چسب دهم را گرفته بودن

 .... ستيها ن يسادگ نيموضوع به ا

 يپتو يبدون حركت رو يد مچنتدارن يصورتش برم يباند را از رو گريساعت د كيكه  ديبگو ياز دكترها وارد اتاق شد تا به مچنت يكي يوقت

 .را درآورده باشد  شييدم پا نكهيبود بدون ا دهيتخت خواب

 : ديجابجا هم نشد ، فقط پرس ينگفت و حت يچيپاسخ حرف دكتر ه در

 چطور شده ؟ وتايپرستار آن -

 :درمورد خبر برداشتن باندها ناراحت شده بود گفت  ماريب فيكه از عكس العمل ضع دكتر

 .را ترك كرد  مارستانيب شبي؟ د ديدان يمگر نم -

 آخر كجا رفت ، كجا ؟-

 .هم با آنها مرخص شد  وتايآن.  ميرا مرخص كرد ياديز يعده  روزيما د. مرخص شد و رفت  كينياز كل. رفت اداره كارها  ديشا -

 آخر چرا ؟ -

مدارك را بهش داد ؟ چرا گزارش  يك: شد و گفت  وانهيد ديشن يقتفرمانده كل ما و. موضوع را از شما بپرسم  نيخواستم ا ياتفاقا من خودم م -

 ... دنديپر رونيچند نفر مثل چوب پنبه از داخل پناهگاهش ب. كند  يداد م يحاال هم هنوز دارد داد و ب... ؟  دينداد

 . نديآ يدنبالتان م گريساعت د كي، تا  ديبه هر حال آماده باش. است  بيعج.  ديدان يشما هم نم پس

چقدر انتظار لحظه .  نديرا بب يقيچراغ برق نور حق ييروشنا يبرد كه به جا يبه سر م يروز يچقدر در آرزو! لحظه بود  نيمنتظر ا يمچنت چقدر

 .شده است  گريمردم د انيآدم فعال درم كيجانكاه برطرف شده و او دوباره  يرا داشت كه بطور قطع معتقد شود كه بال يا

 .زد ، بخار شد ، رفت  بشيغ.  ستين ياثر وتاياز آن يول ديو حاال لحظه موعود فرا رس! حرف زده بودند  وتايروز با آن نيا يبار درباره  چند

 يول. خودش درست كند  يبرا يهمه گرفتار نيكه فقط به خاطر سفارش گروهان ا ستيشد ؟ آخر ممكن ن ديچه ؟ چرا ناپد يعني نيا آخر

 ...خبرم  يرا انجام دهد كه من از آن ب يحتما رفته كار. نه ، نه ... رفت ؟  شهيهم يجدا برا. طور بوده  نيهم هم ديشا

آرامگاه  يپا ريپرچمها كه ز يبرخورد چوبه ها يفاتحان ، صدا يرعدآسا ي، قدمها كيبلند موز ي، صدا يروزيپ يرژه ! بود  يچقدر خو روزيد

 نياو از ا ياو بود و آن رژه برا يچشمها وتايآن. كرد  يم فيرا تعر زيه با شور و شوق همه چنازك و بچگانه ك يصدا نيو ا. شد ند  يافكنده م
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 !لعنت  طانيپس چه شده بود ؟ بر ش. بود  ريناپذ يياو جدا يو صدا خترد

علت رفتار دختر  ديتا شا كرد يو رو م ريرا در ذهنش ز روزيدر انتظار اوست خاطرات د يفراموش كرده بود امروز چه حادثه ا بايكه تقر يمچنت

 .و ناگهان متوجه موضوع شد . را بفهمد 

 . نهيآها ، موضوع هم... افكن شد كه حال ناتاشا و ووكا چطوره ؟  نيدوستش در ذهنش طن سوال

 .ه است گرفت دهيسوال را ناد نيا وتايآمد كه آن يم نيبه سروان داده و به نظرش چن يكه چه جواب اورديتوانست به خاطر ب ينم او

به  يول ديد يرا نم وتايدر آن لحظات صورت آن يالبته مچنت... كرد  يدو دوست دخالت نم يرفت و در گفت و گو يبدون حرف زدن راه م دختر

 دميمنظورتان را فهم "گرفت كه گفته بود  دهيپاسخ پخمه وار سرگرد را ناد يموضوع نكرد و حت نيبه ا يتوجه نيآمد كه دختر كمتر ينظرش م

 . "ن به بعد به گوشم ي، از ا

 را ه را دست به دست هم هيمترو از سرگرد جدا شدند بق يكنار در ورود يآورد كه وقت اديبا زنده كرده خاطرات آن روز ، به  يمچنت

 .برد دستش را گرفته بود  يمثل آن وقتها كه به عنوان پرستارش او را به گردش م وتايان.  مودنديپ ينم

 يسرخ را برا دانيرژه م عينكرده بود و بعد كه مرتب وقا يموضوع توجه نيرژه بوده به ا جانيسر تا پا غرق در ه روزياو كه د. له ، بله ، ب بله

 !قرار است  نيپس موضوع از ا. كنارش نبود  وتايمتوجه نشد كه آن يكرد حت يبازگو م ديو جد ديشنوندگان جد

 جهينت نيسوال مربوط به ناتاشا و ووكا به ا دنيداده و دختر با شن يسرگرد رو يبه علت وراج يتبدبخ نياعتقاد داشت كه ا يمجنت گريد حاال

 ميهم تصم دي؟ شا ديناراحت شد ؟ ترس. كردن آن را دارد  يدر مخف يكه از هر جهت سع يدارد ، خانواده ا يخانواده ا ييكه او جا دهيرس

او . ساخته بود  وتايآن يكار از عهده  نيبله ، ا. پدر نكند  يشناخت ب يرا كه نم ييكند و ووكان يرا كه وجود نداشت متالش يخانواده ا نيگرفت ا

 ميمختلف تصم حاتيدشوار و احتراز از توض ياز گفت و گو يريجلوگ يخود را گرفته و برا ميتصم يخاص خودش فور يبا شهامت و درست

 نيعالوه بر ا... ندارد  يو نگهدار تيبه حما ياجيو احت ستياو كور ن گريهم داشته كه درا  نانياطم نيآخر ا. برود  شياز زندگ بهمرت كيگرفته 

 .اشخاص نكرده است  نيا تيموجود اياسم ها و  نيبه ا يكالمش اشاره ا انيبه طور حتم ناراحت هم بوده كه هرگز م

 .بوده  نيهم وتايآن رفتن ليكه دل ديرس جهينت نيروز گذشته با خود به ا يبا زنده كردن منطق يمچنت

 21 فصل

حال ساده كه متاسفانه اغلب در زمان جنگ رخ  نيو در ع زيواقعه غم انگ نيا حيآخر توض. احساس آرامش كرد  يحت ديرس جهينت نيبه ا يوقت

 يقبل يصحنه زندگ نياو فقط و فقط دوست نداشت ا. كرد  ينم يواقعه را پرده پوش نيهرگز ا يدرضمن خود مچنت. نداشت  يكار چيداد ه يم

 .درصدد فراموش كردن آن بود باز كند  شهيهم زيخودش را كه خود ن

 نيبود و درع يبا استعداد يناتاشا دانشجو. با او هم دوره بود  زين ياو دانشجو بود و مجنت. به اسم ناتاشا وجود داشت  يدختر نيچن كي،  بله

 . بايحال فوق العاده ز

عاشق او بودند  تيآنها بدون موفق يدوره  انياز دانشجو يمين بايتقر.  شيباي، و خطوط چهره اش و ز شي، صداخوب بود ، اندامش  زشيچ همه

. 

خواند و در انواع و اقسام مسابقات شهر و استان  يبور بود و خوب درس م يو موها يبا چشمان قهوه ا ييبايكه جوان چهارشانه و ز ياما مجنت و
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 .فراوان او را انتخاب نمود  يو سنجش ها سهيكرد ، شانس آورد و باالخره ناتاشا بعد از مقا يدفاع م توشياز عنوان انست

بودند صاحب  تويكه سال سوم انست يموقع. بهم زدند  ينسبتا خوب يزندگ ييدانشجو ياز زوج ها يليبر خالف خ يو به راحت. ازدواح كردند  آنها

ناتاشا عمه خودش را كه زن غرغرو و . اتاق داشتند  كيآنها . كه مخفف آن ووكاست  دندينام ريمياو را به افتخار پدرش والد. پسر شدند  كي

خانه خانواده  يو نگهدار يمواظبت از نوه خواهر رزنيپ. كند  يشهر كوچك اورال به شهر خودشان آورد تا از ووكا نگهدار كيبود از  يدل ادهس

 .جوان را به عهده گرفت  ي

 يمحل ياز كارخانه ها يكي يكرد و برا يم يكرده بود شب ها اضافه كار يورزش چشم پوش يخود و حت حاتيتمام تفر بزرگ كه از ريميوالد

كرد تا  ينم قهيمضا رويخودش را دوست داشت و از صرف ن يباياو از ته قلب زن ز يول. آسان نبود  نهايا يالبته همه .  ديكش يم يفن ينقشه ها

 .نداشته باشد  يزيبه چ ياجياحت نيكمتركند و  ليتحص بتواندهمسرش 

 يبه ناتاشا كمك م لياو در تحص. در روابطشان وجود نداشت  يخاص ينداشتند گرچه گرما يكردند و دعوا و مرافعه ا يم يبا هم زندگ خالصه

 .شدند  رفتهيبه سال آخر پذ يآنها به طور نسبتا خوب يكرد و هر دو

 ينصب م انيدانشجو نيبهتر انيتابلو افتخار م يآنها هم بارها رو يعكس ها. دادند  يقرار م گرانيونه دسرمشق و نم تويدر انست يزوج حت نيا

 ...شد 

 .رخ داد كه جنگ شروع شد  يموقع يخانوادگ ياختالف جد نياول

حق استفاده نكند و به اهل  نياز ا گرفت ميتصم يول.  اندازديب ريسال آخر حق داشت رفتن به جبهه را به تاخ يبه عنوان دانشجو يمچنت ريميوالد

 .كند  ميرفتن به جبهه را تسل يرود تقاضا يخانه اعالم كرد كه م

 .موضوع را درك نكرد  نيا ناتاشا

و  ديكند ، خانواده اش را رها نما ليحق ندارد ترك تحص رديبگ يمهندس پلميد بيعنقر ديمرد متاهل ، با زن و بچه كه با كيبود كه  نياو ا نظر

 .شده است  ياحمق نيكه زن چن نيخورد از ا يداغ ، ناتاشا گفت كه افسوس م يشب بگو مگو كيبعد از .  اندازديمشتركشان را به خطر ب ندهيآ

 

 . امور جنگ رفت  يايساريهمان روز به كم يفردا ريميوالد

 .كردند  يبا هم خداحافظ مانهيوجود آنها صم نيا با

نو پدرش  يپوست يتنه  ميكرد و به ن يم هيشد گر يسرش نم يزيهنوز چ نكهيكوچولو با ا يافتاد و ووكا هيه گرراه آهن به ب ستگاهيدر ا ناتاشا

 . ديچسب يم

سه گوش  يرا در پاكت ها شينامه ها قيمنظم و دق يليبه طور خ يو در واقع مچنت.  سنديهم نامه بنو يبه هم قول دادند كه مرتب برا آنها

آلمان ها را شكست  ينوشت كه وقت يداد كه دوستش دارد و آرزو دارد زودتر برگردد ، م يم نانياد و به ناتاشا اظمفرست يبه خانه م يسرباز

 .خواهند داشت  يخوب يزندگ چهدادند 

كه  يموقعكرد و  يم يخودش را شماره گذار يكه داشت نامه ها يا ژهيناتاشا با خصلت و. داد  يرا م شيهم به طور منظم جواب نامه ها ناتاشا

بود  ينامه نبود ، كارت پستال كوچك كي نيالبته ا. كرد  افتينامه را در نيو هشتم ستيشد ، ب يرژف زخم يكيدر نزد يبا درجه ستوان يمچنت
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و شود  يدرخانه مرتب است ، ووكا دارد بزرگ م زيچند سطر به اطالعش رسانده بود كه همه چ نيا يط. آن چند سطر نوشته شده بود  يروكه 

است نوشته شده  زيو عز يهمه گرام نيسرباز ا كي يخانه كه دانستنش برا اتييجز يچند كلمه هم درباره  نيعالوه بر ا. و سالم است  يقو

 .بود 

 دهيد ياديز بياشغال آس يشهر كه در روزها نيا. بود  نينيپشت جبهه فرستادند كه در شهر كال مارستانيب كيشده بود به  يرا كه زخم يمچنت

شهر از لحاظ  نيا ينظام يها مارستانيب. كرد  يم ييرايها پذ ياز زخم ينواز همانيو م ليشد و با كمال م يمحسوب م يبود ، عقبگاه دوردست

 .معروف بودند  يدر سطح عال يو نگهدار بتمواظ

 ينتوانستند او را فور يماموران بهدار يشرويكرده بود كه در جهت پ دايجهت وخامت پ نيجراحت او از ا. از آب درآمد  يجد يمچنت جراحت

 يحت.زخمش ملتهب شد  جهيدر نت. بود  امدهيكردن كامل زخم بع عمل ن يجهت ضد عفون ياقدامات كاف ييصحرا يكنند و در موقع زخم بند دايپ

 .را شكست داد  يماريب يمچنت يقو زميمراقبت در سطح باال و ارگان كنيل. خطر عفونت خون بوجود آمد 

تحت فرمانش نبود و او هنوز  يبود به خوب دهيد بيكه آس يدست مچنت. رفت  يهم نامه ها همچنان به شهر واقع در اورال م مارستانيب نيا از

نوشت كه به خاطر حمله به رژف  يم شيگفت و هم اتاق ياو م. كرد  يم كتهيد شيشكل خود را به هم اتاق يمثلث يقادر به نوشتن نبود و نامه ها

در جنگ به برلن برسد و پس از آن به خانه باز  يروزيكند و با پ دايو آرزو دارد هر چه زودتر بهبود پ ديگرد لينشان پرچم سرخ نا افتيبه در

 .گردد 

،  يياتاق كوچك دانشجو ينشان پرچم سرخ موفق شد به جا يدارنده  كيهم جواب او را داد و در نامه نوشته بود كه به عنوان همسر  ناتاشا

 .تواند در آن استراحت كند  يم يو راحت يبعد از مراجعت به خوب يو بطور حتم مچنت دينما افتيخانه نو ساز در كيدر  يپارتمان مناسبآ

. برگردد  زشينقاهت به اورال عز يدوره  يط يبار با دست خودش نوشت كه احتماال به او اجازه خواهند داد كه برا نيخوشحال شد و ا يمچنت

 .برد  يها را به پشت جبهه م يكردند كه زخم ياو را سوار قطار. كند  افتينامه را در نينكرد كه جواب ااما فرصت 

دادند و  يم يبهتر يدر قطار غذا نكهيبرخوردار خواهد بود و عالوه بر آن ا يشتريب يدر خانه از مراقبت پزشك نكهيخوشحال بود از ا يمچنت

 .تفاده كند خودش اس يجنگ ي رهينداشت از ج يلزوم

 .نزد همسر و پسرش بازگردد  يخواست دست خال يبود چون دلش نم تيموفق كي نيا

اش را پر از انواع و افسام  يكرد و كوله پشت افتينگرفته بود در يرا كه چند روز متوال يا رهيدر درجه اول ج ديبه شهر زادگاهش رس يوقت

 .خانواده اش پرداخت ديآدرس جد يبه جستجو دارياز د يناش يادش ينيب شيزده و با پ جانيه يغذاها نمود و با حالت

 .كرد  يم يها زندگ ينظام ينوساز ، در كو هيدر ناح گريحاال د همسرش

 . ديكرد با عجله به طبقه سوم رس يم يجهش ط كيدو تا پله را با  كهيدرحال يمچنت

 .صبرانه در زد  يتازه كند ب ينفس نكهيبدون ا بعد

 .بازكرد  شيداشت به رو يكه سر گرد و نسبتا طاس يكليه يسط القامت و قورا مرد متو در

 .بود  ييو كفش و دم پا ژامهيبا پ مرد

 : دياش صاف كرد و پرس ينيب يرا رو نكشيع او
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 ؟ ديكار دار ي، شما با ك كميستوان  -

 ؟ ستين نجايمگر خانه اش ا. ناتاشا  -

 .دهد  يرا غذا م دارد پسرش...  نجاستيهم. چرا كه نباشد  -

 :بلند گفت  يبا صدا بعد

 .ناتاشا ، با تو كار داردند  -

بفهمد در  يزيچ نكهيبدون ا. قرار داشت  يبرق افتاده ا يآن هم چكمه افسر ريز.  نديرخت كن بب يرو يشنل نظام كيفرصت كرد  يمچنت

 .بود  يقاشق آغشته به فرن. اشق به دست ظاهر شد ناتاشا با رب دوشامبر و ق نكهيكرد تا ا يپا و آن پا م نيدر ا يآستانه 

 :خودش خشك شد و گفت  يافتاد سر جا يچشمش به مچنت يوقت

 ؟ ييتو -

 .اثر ترس نقش بسته بود  ديرس يبه نظر مچنت كهيآثار تعجب و به طور شيبايصورت كم تحرك و ز يرو

 . بودند ستادهيهم ا يحرف بزنند روبه رو نكهيطور بدون ا نيهم آنها

 .شد  ينم رشيدستگ يزيكرد چ يم يكه هر كار ي، زن وحشت كرده و مچنت ييپوش با كفش دم پا زامهيپ مرد

 :زن من و من كنان گفت  بعد

 . ي؟ نامه شماره س ينامه من را نخواند نيمگر آخر...  يخبرم هم نكرد...  يجور آمد نيهم -

او . شد  انيداشت نما يكه صورت گرد و آغشته به فرن يديو سرخ و سف يقو يچهارساله  يبودند ، پسر بچه  ستادهيطور كه آنها دم در ا نيهم

مادرش  يطور به صورت وحشت زده  نيرو دوشش انداخته بود و هم يا سهيكه شنل كهنه به تن داشت و ك يناشناس يبا تعجب به مرد نظام

 .كرد  ينگاه م

 .كرد  ياو مخف يپاها نيورتش را بو ص ديپوش دو ژامهيبا احساس خطر به طرف مرد پ بچه

 :و بانگ زد  ديبه طرف او پر يمچنت

 .؟ من پدرت هستم  يشناس ينم! ووكا ، پسرم ! ووكا  -

 :افتاد و داد زد  هيچسباند ناگهان به گر يپوش م ژامهيكه خودش را به مرد پ بچه

 !بد  يبرو ، برو ، عمو -

 :پوش گفت  زامهيخطاب به مرد پ و

 .بذار بره . كن  رونشي، بپاپا جون  -

 :گفت  يبا دستپاچگ ناتاشا

 ...ووكا جان ، ووكا جان -

 :بچه گفت  اما

 !عموئه بره  نيخوام ا يم. برو  -
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 .شد  يكرد و پا به پا م يبور بچه را نوازش م يموها يپوش با دست پاچگ ژامهيپ مرد

 . اوردنديكلمه هم بر زبان ن كي يحت يول. كردند  يو وحشت م ينيهر دو احساس سنگ. نگاه كردند  گريكدي يدو مرد به چشم ها بعد

 :من و من كنان كنان گفت  ديسف يزن با لب ها انيآن م در

 .دهم  يم حيرا توض زيزنم ، همه چ يبهت م يمن سر.  ميتلفن دار يمن و آناتول. تلفن كن .  يبگو كجا هست -

 .از دست داد  يمچنت يسابقش را برا تيود ، تمام جذابافتاده ب ختيكه از ترس و وحشت از ر شيبايز صورت

پشت سر خودش  يموقع رفتن در را با چنان قدرت يول.  اورديكلمه هم بر زبان ن كيرفت و . بدهد برگشت و رفت  يجواب نكهيبدون ا يمچنت

 .افتاد  نييپاداد كنده شد و  ينم م يخانه نوساز كه هنوز بو نيكه چند قطعه درشت از گچ سقف ا ديبهم كوب

داشت  يچه لزوم. به ناتاشا تلفن نكرد  يمچنت. به استراحتگاه مسافران شده بود رفت  ليگذراندن شب به باشگاه بزرگ كارگران كه تبد يبرا او

 .روشن بود  زيكار را بكند ؟ همه چ نيا

 ورشيكردند  يتشك خروپف م يآن حدود ده نفر رو يجا كه در همه يبه داخل اتاق. كرده و به سراغش آمد  دايناتاشا شب هنگام او را پ اما

 هيبه گر يها يبلند ، ها يبالش ها بلند كرده بو دند ، با صدا يكرده و سرشان را از رو داريكه آنها را از خواب ب يبرد و بدون توجه به اشخاص

 . افتاد

او  يمرتبه برا كيشناخت و  يرا م شيتمام گوشه و كنارها ينتكه مچ يشهر يها ابانيآنها در خ. رفت  رونيو ب ديبا سرعت لباس پوش يمچنت

 .و نا آشنا شده بود براه افتادند  گانهيب

به سنگ شده  ليانگار تبد. زد و حالت صورتش هم آرام و خونسرد بود  يآرامش خود را موقع قدم زدن حفظ كرده بود و شمرده قدم م ظاهرا

 .بود 

 ريرا كه از ز شيكرد و موها يپالتو پاك م نيرا با آست شيزد و اشكها يزد و حرف م يد ، مدام حرف ماما ناتاشا كه معموال كم حرف بو و

 .كرد  يدرست م ختير يم رونيب يروسر

 :كرد  يچرا مدام تكرار م وديصحبت معلوم ن درضمن

 .را  زيچداده بودم ، همه  حيرا در آن توض زي؟ من همه چ ينكرد افتيمرا در يمگر تو نامه شماره س -

تازه . است  ريو شكمتان س دي، لباس دار ديدار ييغذا رهيج ديشما ها كه در جبهه هست. در پشت جبهه چگونه است  نجايدر ا يزندگ يدان ينم تو

د يد گرم باچن نيگرفتن ا يتازه برا... دهند  ياست و گرم گرم غذا م جيكارت را ينوع نجايا يول.  يهم دار ياضاف رهيافسر ج كيتو به عنوان 

 يليهم خ يآناتول... چگونه است  ريدانست رنگ ش يووكا ، ووكا نم يناهار بخورم ول تويتوانستم در انست يخودم مهم نبودم ، م.  ستاديدر نوبت ا

 ينظام ندهينما .است  يسرگرد مهندس يآناتول.آپارتمان خوب و گرم  كي.  مياو نقل مكان كرد يما به خانه . غمخوار است  يليمهربان است ، خ

 .دارد  زيو ووكا همه چ ميكش ينفس راحت م كيحداقل . كارخانه است 

 شده ؟ يچقدر قو يديخودت ند مگر

و خوب  ميو سالم ميكه زنده ا ميسينو يشما م يما مدام برا.  ميكن يم يما چه جور زندگ ديدانست يم ديكه در جبهه هست ييكاش شماها يا

 نيب يرابطه .  ستميبا مردها در رابطه ن يجور نياز دخترها هم يمن مثل بعض... عمال  يول ميسينو يم نطوريا مانينامه ها يتو.  ميكنيم يزندگ
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و ووكا را  ستياو مرد مهربان. كند  يقبول م يووكا را به فرزند يو آناتول ميكن يازدواج م يطالقم بده نكهيبه محض ا. است  يجد يمن و آناتول

خوب ... او را داشته باشد  يخواهد كه ووكا نام خانوادگ ياو م... رفتن  نياز ب نگرادياو در لن يخانواده ...  يديخودت ندمگر . جدا دوست دارد 

 گم ؟ يم يچ يد ي؟ اصال گوش م ستي، ن يشد زاري، آره ؟ ب ي؟ ازم متنفر يپس چرا ساكت

دوستش نداشت بلكه طردش كرده  گريد نكهينه ، نه ا. طرد كرده بود  خود يزن را از زندگ نياو ذهنا ا.  ديشن يو هم نم ديشن يهم م يمچنت

 .شده بود  گانهياو ب يبرا گريزن د نيا. بود 

توانست  ينم نيو هم چن... وجود نداشته  يآغشته به فرن يبور و لببها يبا سر گرد و موها يآن تپل قو ايدن نيشد تصور كند در ا يم مگر

 .او بود  تيو در طلب حما دينام يرا پدر م يگريكرد و مرد د يبه پدرش نگاه م يترس تپل با چه نيفراموش كند كه ا

 . ديرس يگرفته بود به گوش م مارستانيكه بعد از مرخص شدن از ب يينو يچكمه ها يخلوت صدا ابانيداشت و در خ يآسفالت قدم بر م يرو

 .؟ د بگو  يكن يم يفكر چه زهايچ ني؟ الاقل بگو راجع به همه ا يزن يپس چرا حرف نم -

 . "كوبد  يشكند ، پوالد سخت را م يها را م شهيكه ش رومنديبسان پتك ن...  ": كدام شاعر گفته  ستين ادتيناتاشا ،  -

 ؟ يده يمرا طالق م... شاعر دارد ؟  كيبه  يچه ارتباط نهايا -

 .... گريد يعضيشود ، و  يان محكم مش هيو روح نديآ يها از عهده اش بر م يبعض. است  يبزرگ شيجنگ آزما -

 ؟ ييگو يراجع به طالق چه م -

 .... مياز هم جدا شده ا گريطالق ؟ ما د -

مست بود كه در راه برگشت به قرارگاه فقط  يافسر به قدر نيا. كرد  دايرا پ يشهر افسر از جبهه برگشته ا يدر انتها يشب گروه دژبان آن

 .زد  يم ينا مفهوم يورد و حرفهاآ يمبهم از خودش در م يها يصدا

 .نقاهت به شهر اعزام شده بوده است  يگذراندن دوره  ياست كه برا يمچنت ريميوالد كميافسر ، ستوان  نيمدارك معلوم شد كه ا يرو از

كرد و تمام روابطش را  ميتنظاسم ناتاشا به اسم پسرش  يپول را به جا افتيدر ي نامهيگواه. از جبهه فرستاد  يطالق را مچنت يالزم برا مدارك

 يم داركرد و خود را وا يبدون باز كردن پاره م ديرس يرا كه م يينامه ها. اش حذف كرد  يزن را از زندگ نيا قتايحق يمچنت. با ناتاشا قطع كرد 

آن سرگرد را  يپسرش نام خانوادگ بود كه دهيشن انشياز همشهر يكياز  يبه طور اتفاق.  اردين ادياو را به  يكرد به فرزندش فكر نكند و حت

 ...دارد 

او را بر  ي افتهيسامان  يناتاشا دوباره از گذشته دور ظاهر شده و دوباره زندگ. زنگ زده منفجر شده بود  يساعت نيهمه سال م نيحاال بعد ا و

 . هم زده بود 

 22 فصل

 يتمام رنگ ها.هم بد نبود  شييناي، ب ديد يچشمش م. را برداشتند  يچنتچشم م يكردند باند رو داياطالع پ وتايشدن آن ديكه همه از ناپد يروز

 انآسم يبه نظرش سبز آمد و رنگ آب يدرخت ها به قدر ياو را به پارك برد ، سبز ايكه پرستار كالر يباره به سراغ او آمد و موقع كيبه  ايدن

 ياش جلو يتعادلش را از دست داد و اگر پرستار همراه او با دست قو تكان خورد و رتيبا ح يجلوه گر شد كه مچنت بايپر رنگ و ز يبه قدر

 .خورد  يم نيگرفت به طور حتم زم يافتادن او را نم
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پنداشت  يم ختير يالغر و ب وتاياو را از زبان آن يكه مچنت ايكالر. نمود  يم زيانگ رتيو ح بيباز شد عج شيآن چه كه در آن روز به رو تمام

پف كرده  يجذاب و لب ها يهم صورتش زمخت ول يوكم يقهوه ا يبود با موها يزن درشت ايكالر. كرد نبود  ير كه تصور موجه آن طو چيبه ه

 .كردند ينگاه م زيهم غم انگ يبا جسارت و استهزا و كم شيابروان گندم رياو از ز يآب يچشم ها. داشت 

 .خودش كرده بود  يمدل داده و چسب اندام قو رييرا تغاش را ظاه يمارستانيب يروپوش كهنه و هزار بار شسته شده  او

 :زد و گفت  يحالت او پوزخند نيا دنيبا د ايكرد و كالر يبا تعجب به او نگاه م يكم يمچنت

روغ وقت د چيمن ه كهيدرحال. شما وصف كرده بود ؟ من كه به شما گفته بودم ، سروان ، كه قشنگ هستم  يبرا گريد يمرا طور وتايخوب ، ان -

 . ميگو ينم

 اينسبت به كالر يليگونه دل چيبدون ه يبود ، مچنت ادياندازه ز يب ديد يآنچه كه انتظار داشت و آنچه كه م نياختالف ب نكهيبه علت ا ديشا يول

 . ديكنار كش ينشست خودش را كم مكتين ياو رو كياز اندازه نزد شيب ايكه كالر يموقع يكرد و حت ليحساس عدم تما

 .پرم  ينم تانيزانوها يمن بدون دعوت به رو. ، سروان  دينترس -

 يكاش به جا يكه ا ديشياند يخودش م يو برا. كرد  يفكر م يگرينشسته بود و به زن د مكتين يرو يبه اتفاق زن جذاب يمچنت بيترت نيا به

 . نديتوانست صورتش را بب يكنارش نشسته بود و او م وتاي، آن ايكالر نيا

كرده ؟ حاال  ميخودش را كجا قا. كجا ممكن است رفته باشد ... وتايآن... شدند  يم كيروزها آن ها به هم نزد نيبود چقدر ا ير مطو نيا اگر

زخمها  يدايكم پ يكه در راهرو بود انداخت ، جا يا نهيآ يبه خودش تو يدر راه پارك نگاه. است  اريانسان تمام ع كيو  ستياو كور ن گريد

زخم  نياثر ا يول.  ديرس يپاره به نظر م هيبود قرن يقيكه حق يدر آن چشم يهم بد نبود ول شيچشمها ينما. نكرده بود  را عوض رتشصو

 ؟ كجا دنبالت بگردم ؟ وتايآن ييپس تو كجا. بود  دايپ يكرد ينگاه م كياز نزد كهيدرصورت

 .كاست  يم اريسالم و تمام ع ياو را از برگشتن به صف آدم ها يفكرها شاد نيا

 :گفت  ايكالر

با هم به  دييايب. ندارم  كيمن امروز كش.  ديكن يپرواز م ديهر كجا خواست.  ديآزاد هست يپرنده  كي،  چيوي ياونوفر ريميشما حاال ، والد -

از  يكيبه  يسر ميتوان يهم م بعد. خنده دار است  نديگو يم. دهند  ينشان م "جاز  ينكيجان از د "به نام  يسيانگل لميف كي، ها ؟  ميبرو نمايس

 .شناخت  ديآن وقت شما مرا بهتر خواه.  ميتر كن يشدن چشمتان لب نايو به افتخار ب ميرستوران ها بزن

 . ديرس يم يبه نظر تصنع شيمعلوم نبود چراشاد يكرد ول يادا م يجمالت را با لحن شاد نيا ايكالر

 :فت و گ ديكش يدهد آه يجواب نم يمچنت ديد يوقت بعد

 ؟ ديده يمن گوش نم ي، شما به حرف ها چيوي ياونوفر ريميوالد -

توانست هر كجا كه دلش  يگفت ، حاال او م يراست م ايدر واقع كالر. خودش بود  بتيداد و به فكر مص يگوش نم شيبه حرف ها قتايحق يمچنت

 يبخش و حت يايساريكرد ؟ به كم دايرا پ وتايتوان آن يچطور م يول. است  ينظام ريشخص غ كيصلح است و او  يدوره ، دوره . بخواهد برود 

گرفت  ميتصم يو مچنت. به كجا رفته است  ايكجاست  خوبابايدانند كه گروهبان ل يالبد آنجا م. هاست  يهنوز جزو نظام وتاي؟ آخر آن دشهر برو

 .آنها داشته  در سرنوشت يآخر پروفسور نقش برجسته ا. باره با پروفسور مشورت كند  نيدر ا
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 :گفت  ايكالر

 ... ميديرقص ي، م ميداد يگوش م كيموز ميرفت ي؟ م ميخوب ، راجع به رستوران چكار كن -

 :كرد قطع كرد و گفت  يرا مطرح م شيينايحرف زدن همراهش را كه هنوز داشت موضوع سور ب يخشن بايبا لحن تقر يمچنت يول

 . مارستانيب ميبر -

 .شما درست شده  ي، انگار برا هيچه روز قشنگ دينيبب.  ديدار ياچه عجله .  دينيبنش -

 .تنها رها كرد  مكتين يرا بر رو ايبرخاست و رفت و كالر يمچنت

وقت بود كه در اتاق  ريد. رفته است  هيآرخانگلسكو وميمشورت به ساناتور يگفتند كه پروفسور برا يبه مچنت. در اتاق كارش نبود  پروفسور

قهوه مرغوب و توتون اعال را  يبو شهيتنش مثل هم. شد  كيشد پروفسور به تخت نزد دهيكفش پروفسور شن يآشنا ريو ج ريج يصدا يمچنت

رفت  يآن راه م يرو يبود و به سقف اتاق كه مگس دهيلحاف دراز كش يسرش گذاشته بود رو ريهر دو دستش را ز كهيدرحال ينتمچ. داد  يم

شده  ريكرد انگار داشت چشم تعم يبا دقت به مگس نگاه م يمچنت. و هم چشم زنده اش  يود ، هم چشم مصنوعباز ب شيچشمها. كرد  ينگاه م

 .كرد  ياش را امتحان م

 :زد و گفت  يلبخند پروفسور

 ؟ دينيب يمگس را م -

 . نميب يم -

 ؟ نديب يچشمتان م -

 .نديب يم -

 ما چطوره ، خوبه ؟ يايدن ني، ا خوب

 .خوبه  -

 ريشده ؟ خالصه درست مثل كتاب شكسپ ديناپد... خوبه  يليخ ميمن وضع اطالعات.  ديجواب نده ديتوان ي؟ باشد ، م ديستيخوشحال ن پس چرا -

 ديياي، قهرمان اودر ، ب ديگوش كن... طوره ؟  ني، ا " ستين تيتر از رومئو و ژول زيغم انگ ايدن نيدر ا يداستان چيه "شده كه در كتابش نوشته 

فقط  ديكنم كه شا يدرست م تانيبرا يبرم و چنان قهوه ا يكنم و لذت م يچشمتان نگاه م يعنيبه پناهگاه من ، من به شاهكار خودم  ميبرو

 .كردند  يدرست م يسلطان عثمان يبرا

 .فوق العاده سرحال بود  پروفسور

حاال . من بود  تيمثل شما ، موفق يزيچ كي. سابق من بود  ماريم ، بقبال بهتان گفته بود. كند  يم نياز لحاظ قهوه مرا تام يمرد ارمن كي نجايا -

 ؟ دييا يخوب ، م يليخ... كند يفراموشم نم. فرستاده  يياعال يليبز يمن از آنجا قهوه  يكند ، در مغولستان ، خالصه برا يدر مشرق كار م ييجا

 . ميآ يم -

معروف را با  يچشم پزشك كينيكل. كرده فرق دارد  يبا انچه قبال مجسم م زيمه چكرد كه دور و بر ه يرفت و تعجب م يپشت سر او م يمچنت

قطور و  يوارهايبا د يكيبزرگ و نسبتا تار مارستانيب كيمعلوم شد  كهيكرد درحال يروشن با اشكال مدرن مجسم م يبنا كي لشيتخ يقوه 
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كم  يراهروها كه چراغها كيتار مهيدر ن. شد يم دهيروز د ييروشنا شيداخل تونل در انتها نيآن ، ع يدر راهروها. است  زدرا يراهروها

شدن او  كيموقع نزد يكردند و و برخ يانها با احترام به پروفسور سالم م. شدند  يروبرو م نيو آنجا با مجروح نجايكرد ، ا يروشنشان م ينور

درود ،  ": گفت  يراست م. شاد و خرم چپ  يخندان با حال يآب يهاو پروفسور با همان حالت پسرانه و چشم ستادنديا يم ارشدند و خبرد يپا م

به  هيشب شتريدانشمند نداشت بلكه ب كيبه اتاق كار  يشباهت چياتاق ه نيا. را مات و مبهوت كرد  يو اما اتاق كار پروفسور مچنت.  "درود 

 شهيپشت ش. دار  شهيآن بود و بوفه ش يپتو و بالش رو كيكه  يه اكتاب ، كاناپ يپنجره ها ، قفسه ها يگل رو. بود  ريروشنفكر پ كيآپارتمان 

شده باشد نه ابزار و لوازم  دهيچ ينيچ يعروسك ها و مجسمه ها اي يليفام يغذاخور سيسرو ديشده با يچوب سرخ منبت كار يبوفه  نيا يها

اتاق كه  نيو در ا. الصاق شده بود  وارهايت كه با پونز به دوجود داش يمداد ريآبرنگ و تصاو يكرد نقاش ها يدور و بر تا چشم كار م.  يپزشك

فرنچ صاف و اتو  كي يچوب رخت يو رو يكاله پاپاخ كيسرهنگ و  يها يشنل با سردوش كي يداشت ، كنار در ورود يزنده ا ينما نيچن

 .شد  يم دهيد نياستال زهيجا ييشده با چند نشان و مدال و عالمت طال

تند و درخت  بيبا ش يرودخانه ا. از آنها متمركز شد  يكي ينگاهش رو ارياخت يكرد ب يرا نگاه م ريتصاو ختهيه و گركه به طور جست يمچنت

 يساخته بودند و مچنت ياز شهر رژف انداخت كه در دامنه تند رودخانه ، دژ خاك يگوشه ا اديمنظره او را به  نيا.  ييطال يكاج با تنه ها يها

 .شد يار زخمب نياول يآن برا نارك

 :گفت  بيو غر بياتاق كار عج نيبم صاحب ا يصدا

 . هيو سرگرم حيتفر ميياما اگر مثل روشنفكرها بگو هيخل باز دياگر راستش را بخواه. منه  يسرگرم ني؟ ا ديآ يجالبه ؟ خوشتان م -

 .راه انداخت مشغول سحر و جادو بود  تند فهوه يدرون آن كف كرد و بو يرنگ يقهوه ا يكه توده  يبيعج يكنار ظرف فلز پروفسور

در .  يميقد يليهمش كهنه است ، خ نهايا يول. كردم  يرفتم و اتود م يم كشنبهيوقت هر  كيمزخرف من خوشتان آمده ؟  يها ينقاش نياز ا -

 .دفعه هم نتوانستم برم  كيتمام مدت جنگ 

نرود دو  نيكف قهوه ترك از ب كهيبه طور اطيبرداشت و با احت يجاق برقا يبه دستش كرد و ظرف را از رو يجراح يكيدستكش الست پروفسور

 :سر داد و گفت  يرا به طرف مچنت يكيبعد . را پر كرد  يفنجان كوچك قهوه خور

م ، قهوه كن يساختم ، دارم قهوه تعارفتان م تانيچشم برا كي چيكردم ، از ه يمن در حق شما قهرمان د؟يسروان چرا مثل بوف نشسته ا نميبب -

 . ديستيآن وقت شما شاد ن. گوشش نزد نخورده بود  يكه كمال تو يهم تا موقع يكه سلطان عثمان يا

از پشت كتاب ها درآورد  السيتنگ كوچك و دو تا گ كيقفسه قرار داشتند جابجا كرد ،  يرا كه رو يمبل برخاست ، چند كتاب ياز رو پروفسور

 :و گفت

 يخشكه مقدس و بداخالقه ، از بو ريپ يكه پرئوبراژنسك ديكن يالبد فكر م مارستانيب ياتاق ها يشما تو. كرد  شروع نيبا ا ديصحبت را با -

 اما هم با شم. شه  يواجب م شيبرا قتايحق زيچ نيكه ا ديآ يبه وجود م يطيادم شرا يسروان ، در زندگ يول.  حهيبله ، صح. شه  يم وانهيالكل د

 .خودم  يكار عال يشما و برا يينايب يبه سالمت.  ميكن يم استفاده زيچ نيامروز از ا

از  فيحرفش را قطع كنند شروع به تعر ديترس يو او با عجله انگار كه م. سرش داغ و زبانش باز شد  يكه عادت به مشروب نداشت فور يمچنت

دم در آپارتمان ناشناس به وجود آمده بود و از كه  يكه اسمش اسالوكاست و از ناتاشا و صحنه ا ياز سرگرد وراج. خودش كرد  يگرفتار
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 .شد داريتشك زندان دزبان ب يباره ور كيچگونه  نكهيو از ا ستيفرزند او ن گريپسرش كه د

 :هم گفت  بعد

ه من فرصت ب نكهيزد بدون ا بشيو غ دينپرس يزياز من هم چ. شده  يزيوانمود هم نكرد كه متوجه چ يول ديرا شن زهايچ نيهمه ا وتايآخر آن -

 .دادن بدهد  حيتوض

كه  يفقط زمان. كرد  يكرد و قهوه را مزه مزه م يم كيداد و فنجان را به لبش نزد يگوش م همانيبزند به سخنان م يحرف نكهيبدون ا زبانيم

 .كرد ، پروفسور فنجان قهوه را كنار گذاشت  يدلش را خال يرا گفت و عقده  زيهمه چ يمچنت

جواب  ديتوان ي؟ م ديدوست دار يليرا خ وتاي، آن يخوب ، خود شما چ.  هيدشوار تيموقع.  نهيمن ا صيتشخ. روان روشن شد س زيهمه چ -

 .دانم  يموضوع را م نيوقته كه ا يليخ.  دينده

حالت  نيچرا در ا صدا معلوم نبود نيكرد و ا يصدا م ريو ج ريمثل سابق ج شياز كفشها يكي. برخاست و در اتاق كارش به راه افتاد  پروفسور

 .آمد  يم زيغم انگ يبه نظر مچنت

 :پروفسور گفت  باالخره

نه ، ... بزرگه  ايكفش من تنگه به من چه كه دن يوقت نديگو يكه م ديستين يدهنند سروان ، شما از آن كسان ينم يمثل شما را دلدار ييادمها -

در كتاب مقدس گفته شده .  ديدنبالش بگرد. شود  ي، گم و مفقود نم ستيسوزن نادم كه . به گشتن  ديپس شروع كن... ديستيشما از آن آدمها ن

 . ديو خودتان را گم نكن ديبزن.  "شود  يو باز م ديبزن "

 . دي، بچه دار دي، آخر شما خانواده دار چيوي يآركاد يتاليگفتنش آسانه ، و -

من فقط . و اما خانواده .  ميا دهيرا ند گريجنگ همد ياز ابتدا نيسينيكل نين و ام.  هيمعروف نيسينيحاال در كازان كل. فرزند ، پسرم  كيفقط  -

 ؟ ديمتوجه هست. و لباس عوض كنم  رميروم كه دوش بگ يآن به خانه م يبرا

 .خوام ، نه چندان  يمعذزت م -

 .شده ام  ميخودم قاپناهگاه  يتو دييو حاال بفرما.  رميبگ يدختربچه به زن كيداد كه  بميفر طانيسروان ، ش يا

 :، سرش را تكان داد و گفت  ديكش يرا پر كرد ، آه يقهوه خور يدوباره فنجان ها او

به اسم  ريپ يباش ميحك تيموفق نياست كه شما ، سروان ، بهتر نيهمه اش به علت ا ديشا. شدم  يدانم چرا امروز با شما وارد وراج ياصال نم -

 . ديهست يپرئوبراژنسك

 :و گفت  ديبلند خند يزد و پروفسور با صدا ياش برق يآب يچشمها بعد

موضوع را به آن  نيا ديتوان يشده و م نايپالتن به لووف مخابره كردم و گزارش دادم كه سروان رومئو ب يبرا يتلگرام يمن امروز حت -

 ...طوره  نيبله ، ا.  ديپروفسور اطالع ده

 :ار كرد فنجان را كنار گذاشت ، پا شد و تكر پروفسور

نشده  متشيهنوز غن نكهيا اي... چه شده  متشيكه غن افتديفكر ب نيبه ا ايممكنست پرستار كالر.  ديخوب ، برو يليخ... طوره  نيبله ، سروان ، ا -

 ؟ ديكن يدفاع م دي؟ جدا دار ديا
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 :گذشت بانگ زد  ياز در م يكه مچنت يموقع و

 .شود  يو باز م ديبزن -

 .ق برگشت كه همه خواب بودند به اتا يموقع يمچنت

لوازم  ي، قوط ديكرده بود را د هيدر روز تولدش به او هد وتايرا كه آن يا هيهمان هد يعني يتراش شيلوازم ر ياش كرد و قوط يبه پاتخت ينگاه

 .شدند  يجنگ درست م كه در زمان يياياش ياستاندارد كه با عجله دوخته شده بود مثل همه  يقوط كي. ارتش بود  يمربوط به مغازه 

اند ، لحاف  دهيحاصل كرد كه در اتاق همه خواب نانياطم نكهيپس از ا يمانده بود و مچنت يباق شيبرا وتايبود كه از آن يزيچ گانهي يقوط نيا يول

 . افتاد  هيآرام به گر يلوازم را به صورتش چسباند و با صدا ي، قوط ديسرش كش يرا رو

 23 فصل

 

ها بود  يبه امور نظام يدگيكه كارشان رس ياو مدام به نقاط انتقال افراد و ادارات. يريگ يبا سماجت و پ. زد  يهم م يمچنت. شود  يمو باز  ديبزن...

همه با تعجب به او نگاه . مسكو هم مالقات كرد  ينظام سريكه با كم ديكش ييكار به جا. مراجعه كرد  يبه شهربان يكرد و حت يرفت ، تلفن م يم

 . ستيساخته ن يكه از ما كار يمعن نيكردند به ا يبا تمسخر دستها را از هم باز م يكردند و برخ يم يها ابراز هم درد يبعض. كردند  يم

اش  نامهيگواه يموضوع با خبر شد كه دختز از ارتش مرخص شده و در ازا نيفقط از ا يمچنت. نشد  دايپ خوبابايآنا ل كميهم گروهبان  سرانجام

كه بعد از  يمردم ليس انيزد ، انگار م بشيغ. اما كجا ، معلوم نشد . خودش دست و پا كرده و رفته  يبرا يفته است و حق مسافرت مجانپول گر

 .رفت  نيكردند حل شد و از ب يقطارها را پر م هيكردند و كل يجنگ در جهات مختلف حركت م انيپا

او با  يهمه از گرفتار. گشت  يشد برم يآن محسوب م مارانيكه هنوز جزو ب يكينيه به كلخسته و كوفت جهينت يب يجستجوها نيبعد از ا يمچنت

،  ديرس يكه به نظر م اياز همه پرستار كالر شيداد درشگفت بودند و ب يكه به خرج م يكردند و از سماجت يم يهمه با او همدرد. خبر بودند 

 .به او عالقه مند شده است  يجد يليخ

 :گفتند  يم يخ و شنگ درمقام مالمت به مچنتشو يبچه ها برو

 . يزن حساب كي نديگو يم نيبه ا.  هي؟ هدف درست يده ياز دستش م يسروان ، چرا دار -

 يگرامافون و صفحه هم داشت ، مچنت كياتاق جدا و  كيكرد كه شب نزد دوستش بروند كه به قول او  شنهاديبه او پ ايكه كالر يزمان سرانجام

 .داد ايبه كالر يخوردن ديخر يهم پول برا يو مقدار موافقت كرد

 .از آب درآمد  نيآتش يبا صورت گرد و پف كرده و موها ييزن چاق كوچولو ايكالر دوست

خانه اش بر اثر اصابت بمب اتش زا طعمه  نكهياو را بعد از ا.كرد  يم يزندگ يآپارتمان عموم كيدر  يشكل كوچك ليزن در اتاق مستط نيا

نتوانسته بود  ياتاق ، آن را درحد توان خودش مبله كرده ول نيگرفتن ا لياو بعد از تحو. اتاق منتقل كرده بودند  نيو سوخت به ا آتش شد

تخت كه از  كيها به او داده بودند ،  هيهمسا يجور واجور بود كه زمان هيو چارپا يتمام اثاث منزل شامل چند صندل. جور كند  يسابلوازم ح

 داد يكه در گوشه قرار داشت و نقش بوفه را انجام م ييجعبه دراز تخته سه ال كيدرست شده بود و  يتشك فنر

خانه  يوقت. كردن حفظ كرده بود  يخودش را به رفاه و خوب زندگ ليكرد تما ياز كارخانه ها كار م يكيزن چاق و شاداب كه در دفتر  نيا يول



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  ريس پوله ويبو –آنيوتا                                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٠٠ 

را  يروپنجره ا يدستمال سفره و روانداز و پرده ها يعنيشده  يگلدوز يآن و انواع پارچه ها ياش آتش گرفت ، او فقط گرامافون و صفحه ها

تخت را پرده . پنجره پهن شده بود  يرف جلو يرو يتخت و حت يها و رو يصندل يها يپشت ياالن رو زهايچ نيا يهمه . خارج كرد  نزلاز م

پرندگان مغرور  نيكه به ا سيبا كاله گ يونيشناور و خانمها و آقا يبا قوها يا اچهيرآن نقش د يكرد كه رو ياز اتاق جدا م يبيو غر بيعج ي

 .شده بود  يبا مهارت گلدوز ندداد يغذا م

از داخل  ستاديبه چنگك و وان بچه ها رد كرد و كنار در سوم ا ختهيآو يپر از صندوق و كمد و دوچرخه ها دوريرا از كر يمچنت ايكه كالر يموقع

 يليتخت مرد خ يقوها كنار زده شده بود و رو يپرده .  ديرس يكرد به گوش م يرا پخش م يمعروف فيبلند گرامافون كه تصن ياتاق صدا

 يها يسردوش ياز رو يبود و مچنت زانيآو يصندل يرو شيفرنچ نظام. بود نشسته بود  دهيتراش خيسرش را از ب يكه موها يا گندهدرشت و 

 .كهنه كار خطوط مقدم جبهه بوده  يمرد ار آن افسرها  نيداد كه ا صيتشخ يو رو رفته و چرب نشان ها فور رنگ يچروك خورده و نوارها

 :خودش گفت  يدرشتش متناسب نبود در مقام معرف كليبا ه چيكه ه ينازك يبا صدا او

 .سرگرد درازدوف  -

 :گفت  بعد

 مانده؟ مانيبرا يزي، آنجا چ نايولتيكاپ نيبب.  دهيمهمات ته كش كهيدر حال ديرس رهيذخ يروين -

 :گفت  ايكالر

 . مي، ما سهم خودمان را آورده ا دينترس -

و بعد .گذاشت  زيم يدرآورد و رو فشياز ك يكنسرو و ماه يقوط كيو  ريكوچك كالباس و پن يو بسته ها نيحرف ودكا و پورت و نيبا ا و

 :گفت 

 . ميدينخر يچيو ه ميروبل پول داد ستيدو -

 :گفت  ديرس يكه فوق العاده سرحال به نظر م دسرگر

 يما م يبرا.  كننديم يدر پشت جبهه چطور زندگ نهايسروان ، ا ينيب يم...  ميپنجم را تمام كرد يشبانه روز صد كيظرف  نايتوليمن و كاپ -

 . زيدوست عز نيبنش.  ديشود خر يهم نم مشت غذا كي يگذرد اما در واقع با نصف هزار يو اموراتمان خوب م مي، سالم مي، زنده ا سندينو

ضربه چوب پنبه اش را خارج  كيبرداشت ، با  زيم يرا از رو شهيپوشانده بود ش يسرخ فنر يكه سطح آن را موها رومندشيبا دست ن سرگرد

 . ختيچهار تا استكان ر يكرد و ودكا را تو

 .بجنگند ديهنوز باكه  ييآنها يبه سالمت. زودباش سروان ، فرصت را از دست نده  -

. پهنش را از فرط نفرت تكان داد  يشانه ها يبا انزجار استكان را از خودش دور كرد و حت.  ديصورتش را درهم كش. كرد  يرا خال السيگ بعد

 .تخت نشسته بود همچنان استكان را در دست داشت  يگوشه  يكه رو يمچنت. زنها هم خوردند 

 ؟ يخور يسروان ، پس چرا نم -

 . ستمياهلش ن -

 ؟ ستمياهلش ن يچ يعني -
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 . ني، هم گريد ستمين -

 .شدند  رهيخ يهر سه با تعجب به مچنت -

 :گفت  ديبار يم يتعجب ساده لوحانه ا شيكه از صدا سرگرد

 ؟ يآمده ا نجايبه ا يچ يپس برا -

 :بود بشكند با عجله گفت را كه به وجود آمده  يشده سكوت ناراحت كننده ا يهر طور نكهيا يصاحبخانه برا زن

 . ميرقص ي، م ميرقص يحاال با هم م -

گرامافون  يرو " ايكنار در " يميقد يتانگو كيدرآورد و  گريصفحات د انياز م يدرنگ به سراغ صفحات گرامافون رفت و صفحه ا يب و

 .گذاشت 

داشت  يكه معبر تنگ يتخت و كمد قالب نيكردند ب يسعرا گرفت و آنها  ايرا بلند كرد و دوست چاق كالر نشيسنگ كليبه زحمت ه سرگرد

 .شوند  دنيمشغول رقص

 .خورد  ينشسته بود و تكان نم يهمچنان با حالت قبل يمچنت يول. كرد  ينگاه م يبه مچنت يبا حالت نسبتا دستپاچه ا ايكالر

 : ديباالخره پرس ايكالر

 ؟ يخوب شما چ -

داشت  ياديز يهماهنگ يميقد يتانگو نيبا كلمات خنده آور ا يپف كرده و فرفر ي، با آن موها نيوشبا لباس كهنه اش از پارچه نازك كرپد او

. 

 .اندازه تنگ و مثل دستكش ، چسب اندام پرش بود  يب لباسش

 : ديكرد پرس يتالق ينگاهش با نگاه مچنت يوقت

... پوشمش  يقبل از جنگ م ياز دوره .  يهمانياس روز و هم لباس مهم لباس شبه و هم لب. لباس را دارم  نيلباسم مضحكه ، اره ؟ من فقط هم -

 .من هم كه دارم . باشد كه آدم تنش كنه  ديبا يزيچ هي،  ستيمهم ن

نخ  كهيدرصدد پاره كردن پارچه نازك بود به طور ياش درست و حساب نهيبود و س دايدامن كوتاه لباسش پ رياز ز شيقو يگرد ، پاها زانوان

 .بود  دايپ شيدرزها

 :گفت  يتر يو با حالت عصب دياز ته دل خند ايكالر

 ، سروان ؟ نديگو يراست م. دارند  يبهتر يلباس نما يجذاب ب يكه زنها نديگو يبه هر حال م -

 :قدم به طرف سروان برداشت و هر دو دستش را به طرف او دراز كرد و گفت  كيبرخاست ،  ايكالر

 ؟ ميبرقص ميخوب ، برو يليخ -

 :تخت نشسته بود جواب داد  يگوشه  يكه همچنان رو يمچنت اما

 . ستميبلد ن -

 .افتاد  نييزن پا يدستها
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 ؟ ها ؟ آن هم نه ؟ ديدوست داشته باش دي، بلد يدوست داشتن چ.  ديرقص ي، نه م ديخور ينه م -

پر از اشك شد  شيبعد ناگهان چشمها. بود  دايپ ياثر دستپاچگ شيدر چشمها. كرد  يبود و زل زل به او نگاه م ستادهيا يمچنت يور هيرو  ايكالر

 :رفت گفت  يمصمم به طرف در م كهيو درحال

 .من رفتم  -

 !نشده  يها هم هنوز خال يبطر... چقدر غذا مانده  ني؟ بب ي؟ كجا رفت يرفت يچ يعني -

 .رده اش اثر استفهام و تعجب نقش بسته بود صورت پف ك يكرد و رو يبه دوستش نگاه م مهيسراس يچاق با حالت ينايتوليكاپ

 .خداحافظ شما  -

كمد ها و تخته ها و دوچرخه ها رد كرد و  انيدرشتش را از م كليو هولش داد و با چند حركت فرز ه دياو را بوس يضمن حركت گونه  ايكالر

آنها كنار هم راه .  ديبه او رس ابانيدر خ يمچنت.  ديدو نيياشود خودش را به راه پله ها رساند و از پله ها به طرف پ يمنتظر مچنت نكهيبدون ا

 .افتادند 

اندازم  يدارم خودم را به گردنتان م... ؟  دياحساس تنفر كرد... شده اند  فيها مشفول ك يآبج ديفكر كرد.  نميب يبدتان آمد ، بله ؟ من كه م -

 ؟ بله ؟

 :آمد با عجله گفت  ينم شييبايسازگار نبود و به ز كه به اندام درشت و مورونش يكيستريبعد با لحن ه و

كشد ، شهر ها را خراب  يكه جنگ تنها نم ديفكر كرده ا نيدر آنجا ، در جبهه تان به ا چيشما ه... اندازم  يبله ، دارم خودم را به گردنتان م -

ب ينص يزن را جنگ ب ونيليچند م. كند  يردم را تباه مم ي، در پشت چبهه هم زندگ نجايجنگ ، ا... سوزاند ؟  يكند و دهكده ها را نم ينم

 ! ديكرد يبه من نگاه م ي، چه جور دمي، د دميد... ، هان ؟  ديفكر كرده ا چيه... گذاشته ، سرنوشتشان را خراب كرده 

 .داد  يحركت م نانيدرشت خودش را آسان و با اطم كليمحكم بود و او ه ايكالر يها قدم

تمام عمر تكه ها را . اش را سرو سامان دهد  يزندگ نكهيبه ا ديمثل من تك و تنها بماند ، بدون ام يكه زن ديتصور كن ديتوان يمگر شما مردها م -

، نه  ينبود كرهاف نيبه ا! ... ، ادم مغرور  زيآدم به اصطالح تم.... تازه آن تكه ها را هم بهش ندهند و رو ترش كنند . بردارد  گرانيد زيم ياز رو

 ... مينفر ونهايليبلكه م ميستيزنها هزار نفر ن نجوريما ، ا... قهرمان اودر ؟ ، 

افتادند و در  يگفت نم يم ايجبهه بودند به فكر آن چه االن كالر يها يهم ، آنها كه در فكر گرفتار قتيدر حق.  ديرس يبه زور به او م يمچنت

 .كردند  يآماده كرده بود تعمق نم از زنها يريكث يعده  يكه جنگ برا يقيعم ياطراف فاجعه 

فقط و فقط او را مورد اهانت  يكه با همدرد ديفهم يم رايدهد ، ز شيدلدار ايكند  يجرات نكرد با او همدرد يسوخت ول ايبه حال كالر دلش

 .ندارد  يبه دلدار اجيوجه احت چيبه ه ايدهد و كالر يقرار م

، زن با قدرت  رديرا بگ ايخواست دست كالر يكه مچنت يرد و بدل شود براه ادامه دادند و موقع نشانيب يحرف نكهيساكت شد و آنها بدون ا زن

 :تمام هولش داد و گفت 

 !كند  يم ريآدم گ يگلو يتو. ، نه  زهايچ ليقب نيترحم و ا ياز رو يول. دارم  ياگر تكه را از ته قلب بدهند برش م! ... به من دست نزن  -

 :گفت  مارستانيب يودناگهان كنار در ور و
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گرفت ، انگار از دماغ  ياتوبوس ده هزار روبل برنده شده بود و تازه ژست هم م طيبا بل! كنم  يم يشما حسود ي وتايآن نيكه چقدر به ا يوا -

 ! خل احمق ... خل  يدختره ... كن  شيدايحاال برو دنبالش ، بگرد و پ. افتاده بود  ليف

 24 فصل

كرد و بعد از  هيرفتن به همان شهر اورال كه از آنجا به جبهه اعزام شده بود ته يبرا يطيشد بل دينا ام وتايكردن آن داياز پ نكهيبعد از ا يمچنت

و  نشان، قهرمان اورال را كه با چند  ادداشتياو را به  ياستادان كمتر كس انيدرم نكهيو با ا. خود رفت  يتويبه انست كراستيآمدن به شهر 

از معلومات  ياريبس ياست كه مچنت يهيبد.  رفتنديبرگشته بود بالفاصله به سال آخر كه بدون تمام كردن آن به جنگ رفته بود پذ طال يستاره 

پشت كتاب ها نشست و با در  تويدر كتابخانه انست يمچنت. مانده بود  يتابستان تمام باق كي يليتا شروع سال تحص يخود را از دست داده بود ول

 .تمام كرد  يرا به طور عاد تويانست يخود را جبران كرد و در فصل بهار دوره  يبود عقب ماندگ يو با استعداد ريگ يشخص پ نكهيا نظر گرفتن

 يقهرمان اتحاد شورو كيخودش  يكادرها انيافتخار بود كه درم هيما تويانست يبرا. بماند  يباق يرانتوريآسپ يكردند در دوره  شنهادياو پ به

 يرا درك كرد و تقاضا نمود كه او را به ساختمان كارخانه مجتمع ذوب آهن كه ساختمان آن به تازگ شنهاديپ نيعلت ا يمچنت يول. شدداشته با

 . نديشده بود اعزام نما شروع

كارگاه  نياز اول يكي نيا. شد  يشد ساخته م يم دهينام " ستگاهيا "كه فقط  يبدون اسم ستگاهيانبوه ، درجوار ا يجنگل ها انيكارخانه درم نيا

 .دولت بود  تيعلت از هر جهت مورد حما نيبزرگ بعد از جنگ بود و به هم يساختمان يها

 فيكه ضع يكنند اما اشخاص يمانند و رشد م يها را دارند م يها و سخت يكه تحمل دشوار ي، كسان يساختمان يدانند كه در كارگاه ها يم همه

درست مثل . شوند  يم يكنند و متوار ينوع ساختمان ها را ترك م نيا يپس از مدت نديآ يبرنم يزندگ دشوار طيشرا يهستند و از عهده 

 .ماند  يم يبرد و ذرات طال باق يها را م زهي، آب شن ها و سنگ ر استخراج طال

 .امتحان برآمده باشد ارزش ده تازه وارد را دارد  يكه از عهده  يشخص درعوض

كه  يهمزمان با ساختمان كارخانه ا نيبنابر ا. نداشت  ييو از كار و زحمت ابا دهيبود فهم يكرده بود ، شخص يط يتمكتب جنگ درازمد يمچنت

 .شد با سرعت شروع به رشد كرد  يدرجنگل ساخته م

در رشته خودش به  تويدانست كه پس از تمام كردن انست يم يول. بكبار هم با ناتاشا روبرو نشد  يدر شهر زادگاه خود حت ليتحص يروزها در

داشت سالم است و شروع به  يگريد يدانست پسرش كه حاال نام خانوادگ يدرضمن م. داشت  يراحت يكار ادامه نداد ، ازدواج كرده بود و زندگ

 . دبستان كرده است  در ليتحص

 .كرد به گذشته فكر نكند  يم ينبود و سعوجه درصدد مالقات با آنها  چيبه ه. خودش طرد نمود  ياز خاطره  شهيهم يآنها را برا يمچنت

 يمايشد گرچه س يهم در ذهنش محو م وتايآن اديجهان شده بود  يجا نيزترياو عز يكار و كوشش در كارخانه نوساز كه برا طيدر مح جايتدر

 .آمد  يخطوط صورتش را فراموش كرده بود اغلب در خواب به سراغش م يدختر كه مچنت نيا

از وضع  يليكدام نشده بود و خ چيجلبش نكردند ، عاشق ه ياز آنها به طور واقع كي چيه يگرفتند ول يم سر راهش قرار مه يزنان يزندگ در

 .داشت  تيبود رضا يديآدم مجرد و تنها و دانشمند موفق و با استعداد كه غرق در كار و افكار تول كيخودش به عنوان 

 يهم در زندگ گريبار د كيو باز دوباره همان طور كه .  خوبابايل وناي يشناس آنا آلكس نيان به زمنش يفرمان مربوط به اعطا نيحاال ناگهان ا و
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 .بله ، منفجر شد و نكانش داد . خاك مانده بود منفجر شد  ريهمه سال ز نيكه ا يكهنه و زنگ زده ا نياش تكرار شده بود ، دوباره م

 .شد و خاطراتش را زنده كرد  منفجر

شوند كه هم  دايرسد كه دو نفر پ يبه نظر م ديبع نهايا يو با همه ... قبال آرزو داشت پزشك شود  وتايآن كهيدرحال. شناس  نيزم!  اخوبابيل آنا

 ...نادرشان با هم مطابق باشد  ياسم كوچك و هم اسم دوم و هم نام خانوادگ

به  ياو حت. كرد  يرا نگاه نم رونيب يمچنت يول. برد  يم شيبودند پآشنا  يمچنت يبرا گريكه د يساز يميقد يها ابانيرا از خ يمچنت اتوبوس

كه آرزو داشت در ساحل آن استراحت  يگرم يايو در يبه فكر گاگر يشد نبود ، حت يم انينما شهيمناظر آن از پشت ش نكيكه ا تختيفكر پا

خواهد كرد و به  شيكه موقع استراحت تكمل ديام نيبود به اخودش را كه در چمدان گذاشته  يآماده  بايدكترا تقر يرساله  يحت.  ودكند نب

كه اسم  يشناس نيزم يفداكار يرا با متن فرمان دولت درباره  " ايزوستيا "در عوض مدام روزنامه . خواهد رساند فراموش كرده بود  انيپا

 .رفت  يم خواند و به فكر فرو يآورد ، متن آن را دوباره م يدر م بشيداشت از ج يبيو غر بيعج

 "! ... خودش باشد  ديبا ": گفت  يخود م با

اش را در مدت  يزد و با پشتكار تمام زندگ يگذشته خودش را ورق م يكرد ، انگار صفحات زرد زندگ يآورد و فكر م يم اديرا به  خاطراتش

 .آورد  اديرد و به رساند ، دوره ك يكه اتوبوس او را از فرودگاه ونوكوو به ساختمان فرودگاه مسكو م يكوتاه

بعد فكر كرد به .  ستاديشد و ا ادهيپ. شد  ادهيخودش متوجه شود از اتوبوس پ نكهيخاطرات و افكار بود بدون ا نيغرق در ا كهيدرحال يمچنت

 كندرا در مسكو تماشا  ييزهايفكر كرد چگونه آن را پر كند ؟ چه چ. روز كامل و بلند  كي. بود  يده ساعت وقت باق مايكجا برود ؟ تا پرواز هواپ

 ؟

سال  نيهشتاد و پنجم شيپ يچند نيهم. پروفسور زنده است . برود  يوبراژنسكيپروفسور پر يتويفكر به سرش زد كه به انست نيناگهان ا و

شخصا  يبود و مچنت اعطا عنوان قهرمان كار به پروفسور صادر شده يدرباره  يدرضمن فرمان. در روزنامه ها منعكس شد  يعيتولد او به طور وس

وقت  كي نكهيمگر نه ا. حتما او را به خاطر خواهد آورد  رمرديپ! او  شيرفت پ ديبله ، بله ، البته كه با. فرستاده بود  زيآم كياو نامه تبر يبرا

 ! افتديها ب گذشته اديو به  نديبنش "پناهگاهش  "چقدر خوب است كه آدم در . دانست  يشاهكار خودش م نينجات چشم او را بهتر

 : ديبعد پرس. را گفت  تويصدا كرد و اسم انست يبا عجله تاكس يمچنت

 كجاست ؟ ديدان ي، م ديشناس يم -

 زد كه چطور ممكن است نداند ؟ يمعن نيبه ا يپوزخند يتاكس راننده

گلها قرار گرفت  داريپا حهيالشعاع را كهنه تحت ياتاقك تاكس كنواتي يبو.  ديدسته گل سرخ خر كي يزدند و مچنت يهم به بازار مركز يسر

. 

رود  نهيو موقر س ديسف يها يزبر و زرنگ و كشت يناوچه ها. زد رد كرد  يبرق م دينور خورش ريپل رود مسكو كه ز يرا از رو يمچنت يتاكس

 .بودند  دهيمال اهيس اريعرشه خاو يآنها پر از مسافر بود ، انگار رو يعرشه ها. شكافتند  يمسكو را م

را كه در راهرو آن  يجانيو دوباره ه.  ميرفت يراه م ابانيخ نيبودم و بعد هم در هم ستادهيا وتاينقطه با آن نيبا خودش گفت ، درهم يمچنت

 .منتظر تمام شدن باران بودند احساس كرد  يباران ريبود و در ز ستادهيدختر ا كينزد يساختمان وقت
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نامه فرستاده است ؟  شيبرا ايبه او زده  يدختر بعدا سر ديشا ايداشته باشد ،  يخبر وتايپروفسور از آن ديفكر افتاد كه شا نيناچهان به ا يمچنت

 ! ...راند  يآهسته م نهمهيا يراننده تاكس نياوه ، چرا ا. ممكن است  زهايچ يلي؟ خ ستيمگر ممكن ن

را فرا  كينيساختمان بزرگ كل يميقد يدارهايهمان سپ. آشناست حال نا  نيهم آشناست و هم درع نهمهيكه ا دنديرس يسرانجام به نقطه ا و

خود از خالل شاخ و  يو كهنه  رهيت يسابقا ساختمان با آجرها. شد شناخت  يكرده بود كه آن را نم رييتغ يطور كينيخود كل يول. گرفته بودند 

نما و  يها ي، فقط آن را رنگ كرده بودند و پنجره ها و برجستگمانده بود  يالبته خود ساختمان دست نخورده باق. شد  يم انينما درختهابرگ 

 .بود  دهيپوش را به ساختمان بخش كيش رزنيپ كي ينما نهايا يهمه . كرده بودند  ينقاش ديرا با رنگ سف زهايقرن

كه رنگش پوسته پوسته شده بود و  يا كهنه يچوب مكتين يجا. در زده بودند  يباال يحاال سر در مدرن. آشنا متوقف شد  يكنار در ورود لياتومب

 يتياهم نيكمتر يمچنت يگذاشته بودند كه برا يراحت و قشنگ مكتيرا بغل كند ، ن وتايكرده بود آن يآن نشسته بود و سع يبر رو يمچنت يزمان

 . نداشت

 .اخت وجه نشن چيشد ، داخل آن را به ه زشيتوان گفت عز يم يساختمان آشنا و حت نيوارد ا يمچنت يوقت

نشسته بود و كاله  يفلز ريتحر زيآهارزده پشت م ديبا روپوش سف يشد دختر خانم يم دهيكه در سمت راست د يا شهيدر كامال ش پشت

آمد  ينيماش يكه به نظر مچنت ييبا صدا يدختر خانم با نزاكت ول.بود  ستادهيا خيسرش س يآهارزده اش مثل لوله و دودكش رو يپرستار

 : ديپرس

 ؟ ديكار دار يخوام ، شما با ك يت ممعذر -

 هستند ؟ نجايا شانيا.  يوبراژنسكيپروفسور پر با

 ؟ هيشما چ ينام خانوادگ. هستند  نجايبله ا -

 . يمچنت ريمي، والد يمچنت -

 :كرد گفت  يقرار داشت برانداز م زشيم يرا كه رو يبلند ستيل كهيخانم آهارزده درحال دختر

 ؟ ديشما قبال وقت گرفته ا.  ستين ستيل ياسم تو نيا.  ي، مچنت يمچنت -

 .بروم  ديلطفا اجازه بده. از فرودگاه آمده ام . من تازه آمدهام ... نه ، نگرفته ام  -

 :گفت  يدختر با لحن قاطع يول

 . هينوبت نجايا.  ديرياز مدت ها قبل وقت بگ ديبا نجايكه ا ديدان يمگر شما نم. تونم  يمتاسفانه نم -

 .از اورال . من از راه دور آمده ام  يول -

را با  نكاريهم ديشما هم با. فدرال آلمان ، از انگلستان  ي، از فرانسه ، از جمهور رنديگ ياز خارج هم وقت م نجايا.  ستين يزياورال كه چ -

 . نهيمقررات ما ا. كنند  يكار را م نيهمه ا.  ديكرد يتلگراف م

 .عروسك آهار زده آمد  كي يعلت به نظر مچنت نيبه هم دينمود و شا يقانع كننده م شي، آرام بود و حرفهازد  يعاقالنه حرف م يليخ دختر

 :شد و گفت  زاريدختر ب نياز ا يفور يمچنت

 . ديارتباط ده يپس مرا با پروفسور تلفن -
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 .توانند استفاده كنند  يتلفن فقط كارمندها م نياز ا.  هيتلفن داخل نيا. توانم  ينم -

 .بودم او پزشك معالجم بود  يبستر نجايمن ا يوقت.  يفهرمان اتحاد شورو. آمده  ششانيپ يمچنت ريميوالد دييبگو.  ديپس خودتان تلفن كن -

 .كنند  تيمقررات را رعا ديهمه با. ، مقررات مقرراته  ديقهرمان هست نكهيبا ا -

دختر آهارزده را كنار زد و  يبود ، با كاله و باران كهيبپوشد ، همان طور ديو روپوش سف داورياش را در ب يباران نكهيو بدون ا اورديطاقت ن يمچنت

 :زد  يكرد بانگ م يروپوش آهارزده اش خش و خش صدا م كهيو درحال ديدو يدختر دنبالش م. شد  كينيوارد كل

 ! ...كنم  يتلفن م يبه كالنتر... كنم  ينگهبان را صدا ممن حاال ...  ديكن يمقررات ما را نقض م ديشما دار... ندارد  يشما معن نكاريا -

روز برق  ينور چراغها ريز زيهمه چ. كرده بود  رييتغ ياز داخل به كل كينياو راه را نشناخت چون كل. كرد  يرا ط دوريكر يبا سرسخت يمچنت

قرار  يديجد وهينقشه داده بود و اتاق ها به ش رييغت زيهمه چ. كرد  يقدمها را محو م يصدا يكيپالست يو كف پوشها ديدرخش يزد و م يم

هوش و حواس او را  ياش به جا زهيتوان گفت غر يشناخت و م يرا نم زيچ چيه يشده و آهارزده مچنت ينوساز كينيكل نيدر ا.  بودندگرفته 

 . " ي، سرپرست علم يكپرئوبراژنس. آ . و  نيسيآكادم ": رنگ نوشته شده بود  يآن با پالك آب يرساند كه رو يبه در

 كيانگار به عنوان  افتهيشكل  رييتغ كينيكل نيپناهگاه در ا.  ستاديآن را باز كرد و با تعجب ا يمچنت يول. كرده بود و ناشناس بود  رييهم تغ در

 يكه رو ييبود و گلها ريش يها به پنجه هيآن شب يها هيكه پا يريتحر زيم. عوض نشده بود  زيچ چيه نجايا. مانده بود  يحفاظت شده باق هيناح

بو هم همان بو بود ؛ . زدند همچنان حفظ شده بود  يبرق م يآن لوازم و ابزار فلز يها شهيكه از پشت ش يا شهيرف پنجره قرار داشت و بوفه ش

 .ه بودند اما رنگشان برگشته بود ، زرد شد. شد  يم دهيد وارهايد يآبرنگ هم رو يها ينقاش. قهوه و توتون مرغوب  يبو

 .آن انداخته بودند نشسته بود و ظاهرا مشغول صرف صبحانه بود  يرو يكوچك يزيكه روم يكوچك زياتاق سر م صاحب

 :و گفت  ديآهارزده خودش را جلو انداخت ، به طرف او دو دختر

 ...او خودش . من بهش راجع به مقرراتمان گفته بودم ... ندارم  يري، من تقص چيوي يآركاد يتاليو -

درچهره اش حالت . افتاد  زيم يتمام در آن قرار داشت از دست پروفسور رو مهيكه تخم مرغ ن يالسيگ يمترقبه ، حت ريهجوم غ نيا ضمن

 .و مسرت داد  يخود را به تعجب و سرانجام به شاد يخشمش بالفاصله جا يانزجار بوجود آمد ول

 :دكتر گفت  و ديبم صاحب اتاق كار به گوش رس يبعد صدا يا لحظه

 بود ؟  يچ لتاني، فام دي، صبر كن ديصبر كن... قهرمان اودر ... آمد ؟  يبه ، به ، به ، ك -

 . يمچنت -

 ؟ تيژول يب يرومئو... ؟  ستيطور ن نيا. رومئو .  يهمان مچنت. بله ، بله  -

از خودش دور كرد و خطاب به پرستار  زيم يقاب را رواش درآورد و بش قهي ريبرخاست ، دستمال سفره را از ز زيبا شتاب از پشت م رمرديپ

 :گفت

 يكس نياول. ستياز آن آدمها ن. ما نخواهد داد يبه هر حال گوش به حرفها يسروان مچنت. است  يا دهيفا يكار ب. ، سرو صدا راه ننداز  ايگال -

 ...ر پستتان س دييبفرما...  دييشما هم بفرما...  ديخاك آلمان پر ياودر رو يبود كه از رو

 ...، آخر مقررات ما  چيوي يآركاد يتاليو يول -
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 نيمگر ا.  مينكرده ا يمن و سروان هرگز طبق مقررات زندگ. مقررات  يشود نه انسان برا يآدم وضع م ي، مقررات برا دياز من داشته باش -

 ؟ ستيطور ن

 :به دختر گفت  يبعد به طور جد و

 . ديبرو -

 . ديرا در آغوش كش يمچنت رمرديشد ، پ ديانداخت و پشت در ناپد نييرا باال و پا شيده با استفهام شانه هاكه دختر آهارز يموقع و

 . دينيخوب ، بنش يليخ -

بعد . آن قرار داشت نشست  يكه روبرو يمبل مشابه يقرار داشتند اشاره كرد و خودش رو ريتحر زيم يكه جلو يكهنه ا ياز مبل ها يكيبه  او

 :گفت 

 من آورد ؟ شيشما را پ يخوب ، چه ناراحت. خوبه  يلياوه وضعش خ... وب ، چشمتان چطوره ؟خ -

 . چيوي يآركاد يتاليندارم ، و يناراحت چيه -

 .گذاشت  زيم يرا رو نيدسته گل سنگ يمچنت

،  دي، چكاره شد ديهست يك ديكن فيتعرخوب ،  يليخ.  ستين يكار ساده ا نجايبه ا دنيشما را به پناهگاه من آورد ؟ اكنون رس يزيپس چه چ -

 ...؟  دييكجا

همان . نكرده بود  يرييتازه صاحب اتاق كار هم در نظر اول تغ. نكرده بود  رييتغ زيچ چيه ديرس يبه نظر م كهيبه طور بياتاق كار عج نيا در

. است  يداد كه پروفسور عضو آكادم يو نشان مبود  يكالهش مشك گريحاال د يول. بود  ختهير شيشانيپ يكاله رو رياز ز ديسف يدسته مو

انگار آب  رمرديبه صورتش نگاه كرد متوجه شد كه پ كيشد و از نزد كيبه او نزد يمچنت يوقت. شده بود  ديسف يبه كل بايتقر لشيسبو  شير

. شد شده بود  ينم دهيكه از دور د زير يها نياز چ ياز شبكه ا دهيباال زده بود و صورتش پوش شيرنگ دستها يآب يرگها. بدنش رفته بود 

 .كه الك پشت دارد پوشانده بود  ييها نيچ رينظ يقيعم يها نيش را چيگردن و پلك ها

 .خود را از دست نداده بود  يبرق زنده و رنگ آب ديابروان سف نيا ريدر ز شيفقط چشمها. شخص رد شده بود  نيزمانه هم از بغل ا بله

 :گفت  پروفسور

 نيتوانم به شما بكنم ؟ متاسفانه ا يم يمن آورد ؟ به اصطالح چه خدمت شيشما را پ يزيباالخره چه چ ديكن في، تعر ي، مچنت خوب يليخ -

 .رود  ينم يكس بدون كار واجب نزد كس چيروزها ه

هم صحبتش دراز كرده مقاله را درآورد و آن را به طرف  بشيشده بود از ج دهيسائ يرا كه درست و حساب " ايزوستيا "شماره روزنامه  يمچنت

 .نشانش داد 

 .شد  يصاف تر م جاياش انگار تدر دهيصورت رنگ پر يها نيشروع به خواندن كرد و به نسبت خواندن چ رمرديپ

 " امدياز فورم خودش در ن ":  نديگو يها م شهيهنرپ كهيبه طور! دختر  نيآفر... طور  نيطور ، پس ا نيپس ا -

 باشد ؟ خودش ديكن يفكر م -

 .من آورد  شينبود كه شما را پ يفهمم كه خاطرات و سپاسگزار يحاال م... ؟  دينكرد شيدايپس شما آن وقت ها پ... ؟  ديدان يمگر شما نم -
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 .طوره  نيراستش هم -

 :متن فرمان و مقاله را خواند و گفت  گريبار د كي رمرديپ

 .كنم خودش باشد  يمن فكر م -

 .كنم  يم فكر نطوريمن هم هم -

 كند ؟ دايخودش را پ تيرود تا ژول يپس رومئو م -

 .استراحت  ي، برا يروم به گاگر ينه ، دارم م -

 :گفت  اسيمرتبه سرد شده بود با  كيكه انگار  رمرديپ

 . ديو خوب استراحت كن ديپس خوش باش... طور  نيپس ا -

 : ديپرس بعد

 ؟ ديپرسم ، شما متاهل هستدرضمن خواستم ب... ؟  ديمن آمد شيپس چرا پ -

 .نه  بايتقر يعني. بله  يعني... نه  -

 ؟ ديچكار كن ديقصد دار نيپس حاال بعد از ا. نه  بايپس تقر -

 :روزنامه لوله شده را چند بار به كف دستش زد و افزود  رمرديپ

 ؟ ديبگرد وناي يآنا آلكس نيدنبال هم ديقصد دار -

 :گفت  نانيبا اطم يول. مسئله فكر نكرده بود  نيبه حال به ااو تا . نكرد  دايپ يجواب يمچنت

 .گردم  يدنبالش م -

 .زد  يرا گرفته بود حرف م مشيكه قبال تصم يدرخصوص موضوع انگار

كه  يشما را با سه خط گروهبان تيژول نيا يول. و فراموش كردم  دميد!  دميد ياديز يخودم آدمها يمن در زندگ. بود  يجالب يليدختر خ -

بار اول چشمتان را از هر لحاظ  يوقت ميراستش را بگو! ... كرد  يچشمتان م نيا يبرا يچه مبارزه ا. دارم  اديبود خوب به  شيها يسردوش يرو

 يعمل كردن شما به معن... نظرم درست مثل آن همكارم در شهر لووف بود . خورد  يكه چشمتان اصال به درد نم ديبه نظرم رس ميكرد نهيمعا

با  يتوان عرض اندام كرد ؟ وانگه يم يروزيبه پ مانيبدون ا ايآ. كوكب قدر اول بود  كياو در خانه خودش  كهيدرحال. با او بود  يمبارزه طلب

 ي، آخر عمل ها دي، صرف نظر كن دينكن: گفتند  يدور و برم م يدهايروپوش سف يهمه . است  دهيفا يب بايتقر يعمل جراح نكهيبه ا نانياطم

 .خورد  يشما لطمه م تيثيكنند كه به ح يرا آن قدر بزرگ م تتانيعدم موفق كهينخواهد شمرد درحال يموفق شما را كس

حق . توانم  يخالصه گفتم كه نم. دوستانه . او شرح دادم  يطور برا نيموضوع را هم نيبه زور وارد پناهگاهم شد ا وتايروز كه آن كي خالصه

 .داد  يمن گوش نم ليدختر گوشش بدهكار نبود و به دال يول.  زمير مقابل لووف برمسكو را د يندارم كه آبرو

نشسته بود  "!نكند يآدم فداكار ستين فياو ح ي، برا ستيچه جور مرد ديدان ي، شما نم دي، امتحان كن ديكن يخوب ، سع يليخ ": گفت  يم يه

 ديترسو هست ديهست يكه نكند شما كه شخص معروف يمعن نيبه ا. كرد  ينگاه مبه من  تيو عصبان يو از خالل اشك با ناراحت ختير ي، اشك م

 به من بزند ؟ ييحرفها نيكرد همچ يجرات م يمگر كس...  ديترس ي؟ بله ؟ م ديترس ي؟ پس م
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خود را در جوار او  يگار زندگگشت و ان يفراموشش كرده بود ، از گذشته نزد او برم بايكه او تقر ييوتاي، آن وتايآن. داد  يبا دفت گوش م يمچنت

 . اش و اخالقش فوق العاده مسرت بخش بود  يزندگ اتياز جزئ يبه خاطر آوردن او ، شناختن پاره ا. داد  يادامه م

 .را به در جعبه زد  گاريآورد و چند بار س رونياز جعبه ب يگاريس رمرديپ انيآن م در

كرد  كينزد گاريحك شده بود به س يادگاري يآن نوشته ا يرا كه رو ييفندك طال يند و وقتانگشتانش غلتا يرا كه پر ار توتون بود ال يقسمت

 . ديلرز يدستش م

 ميخالصه تصم. شم  يافتم شرمنده م يموضوع م نيا اديبه  يحاال وقت. بود كه پاك ناراحت شدم  نجايا.  "! ترسو  ": طور به من گفت  نيهم -

 . ستين فيبله ، ح: جواب داد . كرد  يفداكار شيبرا ستين فيكه ح يحاال گفت نيو همت: گفتم. گرفتم حمله متقابل كنم 

 .اوست  يصحبت بر سر زندگ. وجه  چيبه ه: بعد تكرار كرد . به من دوخته شده بود  كراستيسبزش هم  يچشمها

فكر كند  نكهي؟ و او بدون ا يده ي، چشمت را م ميبده ونديتو را به او پ يكار الزم شد چشم زنده  نيا ياگر برا:  دميجا بود كه ازش پرس نيهم

 .زودتر .  ديحاال بردار نيهم.  ديبردار: گفت 

 ينم. طور شد  نيبله ، آن روز ا!... كنم  يعملش م: و من هم گفتم .  دميخجالت كش دميجواب را شن نيا يكنم ، سروان ، كه وقت يم اعتراف

 ... دي؟ پس بدان ديدانست

 .در بزند وارد اتاق كار پروفسور شد  نكهيبدون ا ديبا روپوش سف يمرد موقر. داشت  يتلفن را بر نم رمرديپ يد ولز يزنگ م تلفن

 كه مشغول هستم ؟ دينيب ينم: با شدت گفت  پروفسور

 .آشنا بود تكرار كرد  يمچنت يتمام مراسم درست كردن قهوه را كه برا بعد

شده مشغول سحر و جادو شد و بعد دو فنجان كوچك قهوه  يسر قهوه جوش حكاك يو باال ختيرا جوشاند و درون قهوه جوش قهوه ر آب

 .را پر كرد  يخور

 :گفت  بعد

 !حاال  نيهم.  ديگفت ، چشم مرا بردار.  ادمهيحاال  نيمثل هم -

و تقاضا و  دياثر ام شيشمهادر چ.  يپر از اشك بود و نگاهش عصبان شيچشمها. داشت  يهست كه صورتش هم در آن لحظه چه حالت ادمي

 !وصف كرده  ريكه شكسپ ياحساسات نيع. لعنت  طانيبر ش... شد  يم دهيد يناراحت

 ؟ مييگو يرا م وتايآن... بود  يصورتش چه شكل -

 ؟ ديبود ؟ مگر فراموش كرده ا يچه ، چه شكل يعني -

 .بودم  دهيمن او را ند -

 .فهمم  ينم... ؟  ديبود دهيند -

 .كردم  يبهش نم ياما توجه. البته آنجا ، در جبهه . بودم  دهيد يعني -

 ! ديشد نايشد ب ديناپد نكهيشما بعد از ا. اوه بله  -

 بود ؟ يخوب ، چه شكل -
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. بود  ادياش ز ينيب يكك و مك ها مخصوصا باال. ، گرد و پر از كك و مك  يروس يليداشت ، خ يصورت ساده ا. نداشت  يخاص زيچ چيه -

شباهت داشت با  نيمارك توا ريبه تام سا شتريب. نبود  تيژول هيوجه شب چيبه ه. مثل پسر بچه ها . و كوتاه بود  ييخرما يكم نكهيمثل ا شيموها

 . ينظاملباس 

 ؟ ستين ادتانيموضوع به چشمتان نخورده بود ؟  نيا ديوقت ها كه در جبهه بود آن

 .ندارم  اديصورتش را به .  ستين ادمي -

 يول. مانده باشد  يباق ميها يهم نقاش ديشا. كنم  يام نقاش يتصورات ذهن يكردم او را از رو يزد من سع بشيكه غ يوقت.  يمچنت ديكن صبر -

 .كشم  يآخر من دور نما م.  امدهيخوب درن

جستجو چند  يدرآورد و بعد از مدت يپوشه ا. زانو زد  رشيتحر زيم ياز كشوها يكيكرد كنار  يآخ و اوخ م رمردهايمثل پ كهيدرحال پروفسور

 .گذاشت  يمچنت يجلو ريتصو

 :داد زد  يبيمه افهيدر زد و پروفسور با ق يكي

 .گرفتارم  -

 :مرد موقر و مسن ، در را باز كرد و گفت  كي نحاليا با

 ... نجاي، من ا چيوي يآركاد يتاليو -

 :زد  بينه يگرفته ا يبا صدا رمرديپ

هست و همه شان با هم تفاوت  ريچند تا تصو.  امدهيخوب در ن دينيب يم كهي، همانطور يمچنت... گذارند  يراحتم نم قهيقد كي... بعدا ، بعدا  -

 .دارند 

درآمده بود در  يكه از پشت كاله پزشك ييدسته مو كيفقط . كردند  ينگاه م يبه مچنت يگوناگون يدخترانه  يكاغذ چهره ها يواقع از رو در

 .شباهت داشت  ها ريتصو يهمه 

بكشم  يادگاري يخواست عكسش را برا يدلم م يلي، خ يليخ كهيدرحال. كنم  شيداينتوانستم پ... از ذهنم رفت . كدامش شباهت ندارد  چيه -

 نيبه ا چيشما ه.  ستيوقت ساده ن چي، ه زميساده ، سروان عز زيچ كي.  ديشود كش يهست كه آنها را نم ييصورتها... نشد  يول. و نگهدارم 

 ؟ ديكرده ا فكر زهايچ

آمد،  يكرد دختر به نظرش قشنگ م يخودش مجسم م يرا برا وتايسابقا كه صورت آن. با تعجب . طرحها را تماشا كرد  گريد كباري يمچنت

 كيبه  هيشب يزيقع چكاغذ آمده بود در وا يكه رو يجداگانه ا ياز قسمت ها يول. باشد  ستيبا يم تيژول كهي، همانطور فياندام و ظر كيبار

 .شد  يم ميطان مجيپسر بچه ش

انگشتانه مانند از  السيتنگ بلور نقش دار كوچك و دو تا گ كيقطور را كنار زد ،  يمرد دوباره به طرف قفسه كتاب رفت و مثل سابق جلدها ريپ

 :پشت كتاب ها درآورد و گفت 

 . ميآرزو كن شيو سعادتش را هر جا كه باشد برا يسالمت.  ميخودمان بخور يوتايآن ي، به سالمت ي، برادر مچنت دييايب -

فشرد تعجب كرد كه دستش  يرا م رمرديدست سرد و الغر پ اطيبا احت كهياش را برداشت و در حال يباران يمچنت. دو مشروب را خوردند  هر
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 .بود  يچقدر قو

 ؟ ي، مچنت ديگرد يپس دنبالش م -

 .كنم  يوع به جستجو مو شر القييروم به  يم. گردم  يم -

 . ديكه كجاست و آدرسش را حتما به من اطالع بده ديو حتما به من اطالع بده ديسالم مرا بهش برسان ديكرد شيداياگر پ. خوب  يليخ -

 : ديرا شن رمرديجمله پ نيبه طرف در راه افتاد ا يكه مچنت يموقع و

 ... دي، برو ديخوب ، برو يليخ...شد  نطوريا يول. شما را دوست داشتم  ي وتايآن نيمن هم ا -

بعد به ساعت نگاه كرد و از فرط تعجب كه پروفسور . را بدرقه كرد  يمچنت ينشسته بود با نگاه كنجكاوانه ا يآهارزده كه كنار در ورود پرستار

 .را باال انداخت  شيمرد خشن و پررو كرد شانه ها نيچقدر وقت صرف ا

 !پس دوستش داشت . كرد  يآرام گفته بود در گوشش صدا م يبا صدا رمرديكه پ يجمله ا نيآخر. د نش هيقض نيمتوجه ا يمچنت يول

گفت  يبود راست م ايپس آن زن كه اسمش كالر نحاليبا ا. داشت  يآن نبود كه دختر هم او را دوست م يوجه به معنا چيموضوع به ه نيا البته

 لعم نيمنطقش دانشمند را وادار به ا يرويتنها با ن وتايهم آن ديشا. بله . كرد  يم ييرايپذ تاويشب ها در پناهگاهش با قهوه از آن رمرديكه پ

 ! ...ممكن است  رينه ، نه ، غ. فكر را از سرش دور كرد  نيا يبا ناراحت يمچنت ينكرد ؟ ول يجراح

كه درباره  يتازه ا يزهايفكر كردن در اطراف چ يبرا يتو مچن. مانده بود  ياديتا شروع پرواز هنوز وقت ز. انداخت  يبه ساعتش نگاه يمچنت

 .برود  ادهيگرفت تا فرودگاه را پ ميبود تصم دهيشن وتايآن ي

كه در ده  ينوساز يخانه ها يبتون يها و مكعب ها ابانيعرض خ. شد  يگشوده م شيحال نا آشنا در مقابل چشمها ني، نو و آشنا و در ع مسكو

جوانتر شده بودند  ييشده بودند و گو ريكه تعم يميكهنه و قد يتازه ، خانه ها. كرد  يرا شگفت زده م يودند مچنتساخته شده ب رياخ يساله 

 .كردند  يم يمكعب ها مانند بازنشستگان با نشاط و سرحال جلوه گر نيكنار ا

و  لهاياتومب بيبا نظم و ترت يسر هم ول فنر دار بزرگ و حركت پشت يبا كاله كاسكت ها يپوش انتظام كيش نيو مامور ينيرزميز معابر

 .شد  يم يمچنت رتيسوخته باعث ح نيتند بنز يمتاسفانه بو

رفت و وارد باغ  نييپل گذشت و از پله ها پا ياز رو يمچنت.كرده و جوان تر شده بود  دايپ يانگار طراوت تازه ا يباستان نيكرمل يحت

و دسته گل را  ديخر يرزنيدسته گل از پ كيبعد . بود راه افتاد  دهيد نمايام كه آن را در سشده و به طرف آرامگاه سرباز گمن يآلكساندرفسك

از  ياريو بس چيتريمعاونش ، سرگروهبان م اديو به زبانه لرزان آن نگاه كرد و به  ستاديكنار مشعل ا ياديجاودان گذاشت و مدت ز شعلكنار م

 ...نگشتند سربازان و افسران گروهانش افتاد كه از جنگ بر

به  نكاريا! بله ، خواهد گشت . خواهد گشت  وتايفكر كند گفت كه دنبال آن نكهيدر گفتگو با پروفسور بدون ا. هم رفته خوب بود  يرو حالش

شان داده از خود ن يرينظ يب يقهرمان نيرا كه چن يشخص ينام و نشان ديبا يبخش شهر آنور مدار قطب تهيدر واقع كم.  ديآ يمشكل نم ادينظر ز

 سدينو ينامه م وتايآن يو برا رديگ يبعد جواب م.  سدينو يبخش آنجا م تهيكم يبرا يرود و نامه ا يم يكه به گاگر ديشيپس اند. ، بداند  تاس

 .كرد  يآخر پروفسور كدر م يجمله  يفقط حال شاد او را كم. 

 ...نكند ؟: كرد  يم فكر
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كرد  ينم يكرد و سع ينم ادياز او  نجوريا رمرديبود پ نيدر ب يزيچ نيچن كيآخر اگر . كرد  يدور مفكر را از خودش  نيا يمچنت. نه، نه  يول

 يهمان روز فراموش م يروزه فردا كي يآخر عشق ها. كرد  يو طرحها را حفظ نم ريتصاو نيشدن او ، طرح صورتش را بكشد و ا بيبعد از غ

 ...شوند 

با پروفسور  شيگفتگو اتييبه همه جز كهيرساندند درحال يخور را به مشامش م ي حهيبنفش آن را ياه اسيكه  يدر باغ يمچنت بيترت نيا به

و  اهيو س نيكه ابر سنگ ينشد و فقط هنگام ديافكن گرد نيكه در آسمان طن ياو آنقدر متفكر بود كه متوجه غرش. رفت  يكرد راه م يفكر م

بعد برق . متوجه آن شد  ختير نيزم يرا رو يولرم نيدرشت و سنگ يفت و قطره هارا فرا گر نيرود مسكو آسمان كرمل سمتاز  يعبوس

 .بغل او انداختند  ماياژدر از هواپ كيانگار  ديبه گوش رس يو چنان رعد ديدرخش

ال درآمده بودند و ها به رنگ ط هيحاش. آن را روشن كرده بود  يها هيحاش ديخورش. سرش بود  يباال بايابر تقر. به آسمان كرد  ينگاه يمچنت

 .كردند  يبوجود آورده بود پرواز م اهيكه ابر س يا نهيزد در زم يبرق م شانيبالها كهيدسته كبوتر درحال كي

را در آسمان  ميآب پاش عظ كيشروع شد انگار  يبعد چنان باران. به صورتش زد  يشن را بطور دردآور يگرفت و دانه ها دنيوز يديشد باد

. داد به چشمش خورد  يرا نشان م ينيرزميكه راهرو ز يشده بود به دور وبر نگاه كرد و از دور عالمت فلش ريكه غافلگ يمچنت. وارونه كرده اند 

 يو به تماشا ستاديكنار مدخل تونل ا. شده بود  سيخ يشود درست و حساب ينيرزميوارد تونل راهرو ز نكهيقبل از ا يول.  ديآن طرف دو بهپس 

 .شد  يهم بارش آن كندتر م يزد و كاه يشالق م ي، گاه ديبار يباران م. شد باران  ليس نيا

كرده بود و آنها را مجبور ساخته بود كه به  ريغافلگ بيترت نيرا به هم وتايكه او و آن يمشابه يپر سر وصدا يرگبار بهار يمنظره  ناگهان

 .شد  ايدر خاطره اش اح يزنده ا يليطور خاز ساختمان ها نمود ، به  يمي يدر راه پله ها يپناهگاه يجستجو

 حهيچسبانده بودند و او تنفس دختر و را گريكديبودند و خودشان را به  ستادهيا. بود  ستادهيا يباران ريز وتايآمد كه چگونه با آن ادشي

 ...كرد  يرا احساس م سوانشيگ

 .توانست بكند  ينم ينامه كه كار.  نديرا بب وتايآن يفور كرد يديهوس شد يفراموش نشده بود و مچنت يزيچ چي، ه يزيچ چي، ه بله

. دور دست برسد  يكشد تا به آن نواح يبفرستد ، پنچ تا هشت روز طول م يياگر نامه ها را با پست هوا يحت. ندارد  ي، شتاب و عجله ا پست

كردن  دايپ يفقط برا يدو هفته و خورده ا ديايود نبوج يبه هر حال اگر مانع. برسد  نجايهشت روز تا آنجا و هشت روز هم بالعكس تا ا

خواهد  شيمهم پ يليخ يشود ، كارها يتمام م يمرخص يگذرد ، دوره  يهفته ها م. نامه نوشت  ديو بعد دوباره با.  ديخواهد كش لآدرسش طو

 ...آمد و آن وقت فرصت جستجو نخواهد بود 

پرواز كند؟ پس  يقطب ي رهيدا ي، به آن سو ياش كم كند و به طرف شمال اقص يه از مرخصهفت كيشود اگر  يفكر افتاد كه چطور م نيبه ا بعد

ك يداد و بالفاصله  ليتحو ديرا هم با ططيبل. كرد  ديتوان تمد يپروانه را حتما م.  ستين يزيپروانه كه چ... ؟  يچ شگاهيپروانه مسافرت به آسا

 . ديرخ يماورا قطب يمايسفر با هواپ يبرا گريمرتبه د

گرفته بود كه بالفاصله به  يجد ميتصم ينمودار شد ، مچنت زيتم يو هوا ختير نيزم يدرشت را رو يقطره ها نيرگبار تمام شد و آخر يوقت

 .كند پرواز كند  يو كار م يدر آنجا زندگ وتايكه آن ينقطه ا

فكر  نيكرد به ا يبه اطراف نگاه م يبا دستپاچگ كهيو درحال آمد رشيگ يتاكس كي خيتار يموزه  كينزد. داد  ياو عجله به خرج م گريد حاال
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موفق  ايفروشند ؟ و آ يخط ها م نيا يبرا طيبل ايپرواز هست ؟ آ ييدر چه روزها. نه  اياست  اديز يبه مناطق شمال ييمايخطوط هواپ ايبود كه آ

توانست تصور كند آن  يم ياو حت. با نقشه شمال آشنا بود  يو ، مچنتنسل ا يبرو بچه ها يكند ؟ مانند همه  دايها پ طيبل ليقب نيخواهد شد از ا

 نيابله ، . مصب رودخانه بزرگ واقع است  يدانش آموزان را نجات داده بود در كجا خوبابايشناس آنا ل نيآن زم يكيكه در نزد يشهرك ايشهر 

مسكو  يآن دو ساعت زودتر از اهال يساعت از اورال خودش كه اهال ظرف چند زيآخر خود او ن يول! دور  يليدور بود ، خ يليخ نجايشهرك از ا

 . ديشوند به مسكو رس يم دارياز خواب ب

 .وجود ندارد  مودنيقابل پ ريدر كشور پهناور ما مسافت ها و فواصل غ ي، حت ييماي، در عصر هواپ نه

 يبرنامه ها يشد و به تابلو كيواقع است نزد ينگرادسكيلن ابانيدر جوار خ يا شهيآجر ش كيبه ساختمان فرودگاه كه مانند  يكه مچنت يزمان

 .كرد  يبه مراتب ساده تر از آن چه بود كه خودش فكر م زيپرواز نگاه كرد همه چ

ض چنوب را از او پس گرفتند و فقط مابه التفاوت آن و عوار طيبل. كرد  يپرواز م يمدار قطب يواقع در آن سو يفردا صبح به نواح مايهواپ

 .مربوطه را كسر كردند 

 كي هيهتل خوب كه آن هم شب كيدر  ياتاق يو قهرمان اتحاد شورو تيبه عنوان مسافر ترانز يشمال صادر كردند و حت يبرا طيبل كي بعد

 . بود به او دادند  يا شهيآجر ش

 26 فصل

 .رساند  في يشرمت 2را به فرودگاه شماره  يمچنت ريالس عيسر اتوبوس

آئروفلوت به تن داشت او و چند نفر از همراهانش را به طرف  فورميكه اون يبعد دختر. را ثبت كرد  طشيو بل ديقع به فرودگاه رسبه مو يمچنت

 .كرد  ييكه عازم قطب شمال بود راهنما ييمايهواپ

منطقه دالوران  يقطب شمال به معنا.  گفت يبود نم يس يبه او كه پسر بچه سالها زهايدو كلمه چه چ نيتنها ا! ، او عازم قطب شمال بود  يآر

 ندشد ادهيقطب شمال پ يخهاي يرفتند كه رو يبه شمار م يافراد نياز اول شيمعروف بود كه با رفقا نيشجاع مانند پاپان ييو قهرمانها يافسانه ا

 يو پهنه ها ديسپ يآن زمان منطقه خاموش ياكه به قول روزنامه ه يناشناس يبه آن نواح رمترقبهيپرواز غ نيقهرمان اودر قبل از ا گريحاال د. 

 .كرد  يم جانيبكر و مطالعه نشده بود احساس ه

قهرمانانه  ريو غ يعاد يليخ نيمسافر يچهره ها رايشد ز يمچنت ينسب اسيشده بودند باعث  كينزد مايكه به پلكان هواپ ياديز نيمسافر يول

 .كنند  يو جنوب پرواز م كيبالت يايمجاور در يواحو ن يبريكه به س يمسافران يبود ، درست مثل چهره ها

كه  يو برنزه ا كليه يقو يبر و بچه ها يمانند گرئه. شدند  يم دهيهم د يعاد ري، مسافران غ يانبوه مسافران عاد نيدر ا شتريبا دقت ب يول

 .خواندند يم يع شده بودند و ترانه اخودشان جم ستيتاريدور گ مياز پارچه ضخ ييو با كت ها يپوست يبا چكمه ها يبدون كاله ول

 .داشتند  يخاص يبودند نما دهيپوش يبيو غر بيعج يكه مثل جوانها لباس ها يديمو سف رمرديگروه ، دو پ نيا در

درشت  ياو به قدر. زد  يقدم م مايداشت كنار هواپ يپهن و پوست فوق العاده برونزه ا يكه شانه ها يبا همان كت و چكمه پوست گريمرد د كي

 .بچه خرس ها بود  انيدرم يبه خرس هيكردند شب يبه او نگاه م يبود كه وقت كليه يو قو

غان در دست  يجارو كيسرخ و  يدسته گل الله ها كيبچه و  كيزن  نيا. بود  ستادهيگلدار نازك ا راهنيبا پ يزن جوان مايپلكان هواپ كنار
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ها قرار داشتند  يهم كه كوله پشت ييآنجا.  ديدقت كرد در دست چند نفر از مسافران جارو د يمچنت يالبته وقت.  يعاد يليخ يجارو كي. داشت 

 ....زد  يم رونيدسته جارو ب كيها  يكوله پشت انيماز 

 برند ؟ يجارو با خودشان م نهمهيفكر افتاد كه چرا ا نيبه ا يمچنت

كاله  كيخودش فقط  كهيدرحال.همه لباس گرم تنشان كرده بودند نيماه مه ا مرطوب يفكر هم افتاد كه مردم با وجود گرما نيبه ا نيبر ا عالوه

ناتمام قرار  يرساله  يمحتو يچمدان كوچك همراه داشت كه در آن چند دست شورت و شلوار شنا و پوشه ها كيناقابل و  يباران كيبره و 

 لهيپ كيبچه درست مثل  يول. او هم مسافر شمال بود  كهينش نبود ؛ درحالت يرا بغل كرده بود اصال پالتو و باران يكه بچه ا يآن زن البته. داشت 

 .داشتند  يبيلحاظ تضاد عج نيزن و بچه از ا. نازك به تن داشت  راهنيمادرش پ كهيبود ، درحال يپرزدار پشم

 ستادهيا ديرس يم يبه گوشه باند بتون آن يدرختها  يدرختان غان كه شاخه ها يخوش نما شهيب يكي، در نزد ميفرودگاه عظ هيدر حاش مايهواپ

كرده بودند  ينقاش يپالكارد آگه يداشت انگار آن را رو يبارز و برجسته ا يآن را شسته بود نما يدرختها يكه باران روز قبل برگها شهيب. بود 

كه هنوز جوان و با  يسبز ياز برگها يانبوهاز باال  يزد ول يم يديسف يپارچه درختها كي يتنه ها ديكرد يآن نگاه م نييكه به طرف پا يوقت. 

، از آنجا ،  ديرس يكه باد به نوك درختها م يكرد و وقت يم ييجنگل ، بهار فرمانروا نيآنجا ، در ا. پوشاندند  يرا م ديسف يطراوت بودند تنه ها

فرودگاه را  يو روغن خاص فضا نيبنز يبو يحت حهيرا نيو ا ديرس يمرطوب به مشام م يو علفها يبهار يبرگها ي حهيجوان را ي شهيب نياز ا

 .داد  يتحت الشعاع قرار م

ها و سرما  خيبرفها و  نيبه سرزم يبهار نيسرزم نيپس از برخاستن ظرف چند ساعت ناقابل مسافران را از ا مايشد باور كرد كه هواپ ينم اصال

 .انتقال خواهد داد  يو انجماد ابد

 نيفكرافتاد كه آنجا با ا نيبه ا يمچنت. شد  يمجسم م ييايپوست فك در يدر نظرش به صورت انبوه چادرها عازم آن بود يهم كه مچنت يشهر

 چكار خواهد كرد ؟  شيو كفش نازك چرم ييگولويژ يباران

و معطر را به  گرم و مطبوع يبوجود آمده بود ، گاگر يغرش رگبار بهار جهيخودش كه در نت ياحساسات آن رياو متاسف بود كه تحت تاث ايآ

 داده ؟ حيشمال منجمد ترج

رساله فصل  نيو دشوارتر نيبه دور باشد و آخر يشغل يها يماه از گرفتار كيخواست كه  يم يليبود و خ يمرخص نيا ياندازه در آرزو يب او

 ...كرد  ينم دايآن را پ يكه هرگز وقت كار كردن رو يخودش را مورد تعمق قرار دهد ، فصل يرساله 

 !آنچه كه انجام شده ، انجام شده . متاسف نبود  ميتصم رييتغ نياز ا نهايا يبا همه  ، نه

كند و حتما  دايحتما پ ديزن را با نيو او ا وتاستيدر واقع همان آن خوبابايشناس آنا ل نيداشت كه زم نانياطم ياز گفتگو با پروفسور ، مچنت پس

 ...خواهد كرد  دايپ

ناتاشا را  يخود مچنت كهياو را همانطور دياو را هنوز به خاطر دارد ؟ شا وتايآن ايا! همه سال گذشته است  نيدارد ؟ آخر ا يا افهياو حاال چه ق يول

 ديشا. استاو را فراموش كرده  شهيهم يافتاد و برا ياو نم اديبه  دياز خاطرات گذشته اش پاك كرده بود از قلب خودش دور كرده باشد ؟ و شا

 ....؟ از كجا ؟ ها ، همان ، بله  يكدام مچنت:  ديسد و بگواو را نشنا يحت

او را ناراحت  شهيهم ينام خانوادگ نيا رايكرد ز يخودش را عوض م يكرد حتما نام خانوادگ ياگر شوهر م. نه ، نه . هم شوهر كرده باشد  ديشا
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 .شناس مكتشف بشود  نيزم يزن شوهر دار و اهل خانه و خانه دار كي، ممكن نبود كه  يوانگه. كرد  يم

كه در مقابل  ياو را به شهر جوان خودش و به كارخانه ا ديشا. آنها با هم از قطب شمال برگردند  ديبود كه شا دواريدر عمق افكارش ام يمچنت

... نست ، خواهد برد دا يكه خودش را از آن مجزا نم زيعز ينقطه جهان شده بود ، به قدر نيزتريبه عز لياو تبد يچشمانش ساخته شده و برا

 ...كند  ياالن به دنبال سرنوشت خودش به قطب شمال پرواز م ديشا. كجا معلوم است  زا

و . بشوند  نيو كاستراما ، خاباروفسك و و وي، توك في يعازم لندن و ك يماهايخواست كه سوار هواپ يم نيمدام از مسافر ندهيگو ينيماش يصدا

 يها يكوله پشت يخودشان را خوانده بودند رو يترانه ها يكه همه  يشمال يبرو بچه ها. كردند  ياعالم نمرا  ياما هنوز شروع پرواز مچنت

پلكان  يپله ها يدرآورد و رو يخرس گنده بود ، دست از قدم زدن برداشت و كتاب هيكه شب يمرد. زدند  ينشسته بودند و چرت م شانخود

آوردند نشست ،  شيكه برا يا يصندل يكه لباس گلدار نازك به تن دشات رو يزن. شد  مطالب ريز دنينشست و مشغول خواندن و خط كش

 .دادن به او شد  ريدرآورد و مشغول ش يپشم ي لهياز درون پ اخودش ر ينوزاد عرق كرده 

 :گفت  يناراحت شده بود و با اعتراض م يكي

 ...خوره  يبهم م بيتشه ، نظم و تر يهر جا كه آئرو فلوت شروع م.  گهيخوب معلومه د -

به شمال  ياز سفر ناگهان نكهيوسوسه ا! كاش پرواز زودتر شروع شود  يكرد ا يفكر م. كرد  يپا و اون پا م نيا يخوصلگ ياز فرط ب يمچنت

 يرد به كجا سفر مالزم دا ليكرد آخر بدون وسا يفكر م.  افتي يم شيشد افزا يم يانتظار كه سپر قهيبود و با هر دق اديز اريكند بس يخوددار

داد نگاه  يم ريكه داشت به فرزندش ش ياو به مادر. اند  دهيلباس پوش يچه جور نيمردان قطب نگاه كن ، بب نيا يكند ؟ به كجا ؟ به لباس ها

 .كرد و شرمنده شد  يم

با استهزا  وتايوفسور افتاد كه گفته بود آنپر يگفته ها ادي؟ آنگاه به  يتا عقب گرد كن ي؟ دنبال بهانه هست يترس يم يپس دار: خودش گفت  با

 ...؟  ديترس يم... ، بله ؟  ديترس يم ديپس دار: و گفته بود  دياو را ترسو نام

 .شد  انينما مايدر آستانه در هواپ يخانم مهماندار موقر باالخره

 .افتاده بود  شيشانه ها يرو يكاله مهماندار ريبور انبوهش از ز يموها

 :گفت  انهيعام يليبه سبك خ ينيبلند و پرطن يدابا ص مهمتندار

 .وزد  يباد از پشت سرمان م.  ميرس يسر وقت م.  ميكن يراه جبران م نيب. ندارد  يبيع.  دياز حد منتظر شد ادهيز -

 .به تكاپو در آمدند  يبه تن داشتند فور اهيس يتنه ها ميبرنزه كه ن يو بچه ها بر

 .سالم تامارا جون  -

 .حوصله مان سر رفت  ديبودشما ن -

 . ميدار يحاال كه تامارا با ماست سفر خوش -

 .شد  يم انيو بدون نقصش را نما ديسف يدندان ها فيزد و دو رد يلبخند م ييمهماندار با خوش رو خانم

 .او را از پلكان باال برد  يادينوزاد را از مادر جوان گرفت و با مهارت ز يپشم لهيپ اطيبا احت او

 ! ...خورم  يقسم م. ماره بزرگ شده  كيچه تان ظرف ب -
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 . شناخت  يها را م يليشناختند و او هم خ يهمه او را م. شه  يخساب م يتامارا خانم در قطب شمال آدم خود نيشد كه ا معلوم

 27 فصل

 .را در آن جا داد  يپشم لهيآورد و پ نييپا مايهواپ يداخل ي وارهيد ياز رو يتور مانند يتامارا گهواره . بود  اديز يخال يجا مايهواپ در

 .انداخت و مادر بچه فورا خوابش برد  شيرو يياو آورد ، پتو يبرا يتامارا بالش. كامل را اشغال كرد  يبچه هم سه صندل مادر

 .را درآوردند  مشانيضخ يدور هم نشستند و كت ها مايبرنزه همه با هم در قسمت دم هواپ يو بچه ها بر

 .نشست  يبود كنار مچنت ريخرس پ هيكه شب يرشانه و مسنچا مرد

 .شد  انينما ياش ستاره قهرمان شورو نهيس ياش را درآورد رو يتنه و كاله پوست ميكه كت ن يزمان

 :كرد  يخودش را معرف مرد

 . موفيتروف چيودورويالكساندر ف -

 .را تكان داد  يبا دست درشت خودش محكم دست مچنت و

 .كرد  يش را معرفهم خود يمچنت

 : ديبه ستاره اش كرد و پرس ياشاره ا موفيتروف

 ؟ يچ يبرا -

 ؟ يشما چ. اودر  يبرا -

 .قطب شمال  يبرا -

 ؟ ستيشما شغلتان چ -

 ؟ يشما چ.  ايدكتر در علوم جغراف. هستم  تويانست سيير -

 . يكينامزد دكترا در علوم تكن. مهندسم  -

 : ديپرس يمچنت

 .برند  يجارو م نهمهيچرا مردم ا دييشما را به خدا ، بگو.  ديآشنا هست يحوال ني، شما ظاهرا به ا چيودورويآلكساندرا ف -

 . نطوريهم هم گرانيد. آن خانم مو بور هم گل الله به دست دارد و هم جارو  مثال

شود  ياست كه به آنجا برده م يسوغات نيجارو بهتر. ديباال نرفته ا يمشخص است كه تا به حال به عرض ها.  زيعز چيوياونوفر ريميها ااا والد -

 يقطب يساكن نواح كي يممكن است برا يزيچه چ.  ديد ديخودتان خواه. آنجا نه جنگل و نه درخت و نه بوته هست . و جارو  ديكتاب جد. 

 .بلوط باشد  ايغان  يبهتر از حمام بخار و استفاده از جارو

 . ستين يو گاگر ي؟ قطب سوچ ديشده ا يشمال يناقص عازم نواح زاتيتجه نياچرا با  دييشما بگو زميعز حاال

 .را عوض كنم  رميسرنوشت حكم كرد كه خط س يول. بروم  ياتفاقا من قصد داشتم به گاگر -

 افتاد ؟ يمگر چه اتفاق -

وجود  يزيناشناس چ نيدر وجود ا يداشت ؛ ول ينيرطنباال و پ يرا اشغال كرده بود و صدا يدو تا صندل بايدرشتش تقر كليمرد با ه نيا نكهيا با
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كه بالفاصله بعد از  يبود و از اشخاص يو تودار يجد يليكه شخص خ يو مچنت. كرد  ينسبت به او احساس اعتماد م ارياخت يداشت كه آدم ب

و موضوع عشق  وتاين خودش داستان انزار بود ، ناگها يشدند ب يم شانيشخص يزندگ قيكردن دق فيمشغول تعر "حالتان چطوره ؟  " لسوا

 .هم صحبتش بازگو كرد  يمسافرت خود را برا ريخط س يناگهان رييناموفق خود و علت تف

 يحرف طرف نم يكرد ، تو يداد ، سوال نم يگوش م. هم بود  يخوب يداشت و شنونده  يبا ارزش و نادر يصفات انسان يمچنت ديجد ياشنا

فقط سر گرد و درشتش را . ساخت  يهمراه نم زيآم دييتا يهم صحبت خودش را با نداها يكرد و گفته ها ينم ليتعجرا وادار به  ندهي، گو ديدو

 . ددا يتكان م

 :گفت  يگوشنواز يداستان مفصل خودش را تمام كرد و ساكت شد با صدا يكه مچنت يزمان

 .دهد  يان مكه هواسنجتان طوفان را نش نميب ي، م چيوي ياونوفر ريميبله ، والد -

 :فكر كرد و گفت  يكم بعد

 . ديدار يوضع دشوار -

 .ها سر كنم  خيآن  انيم يلباس چه جور نيدانم با ا يداغ پرواز كردم و حاال نم يبله ، با كله  -

، اشكال به  ستين نجاياشكال در ا. ذاردند  يسرما لخت نم يهستند و آدم را تو يفطب مردم خوب ينواح ياهال.  ديفكر نباش نيشما اصال به ا -

.  ديريمثال ما را در نظر بگ. نسل تمام رشد كرده  كي! آخر چقدر وقت گذشته . موضوعست  يدر چارچوب معنو. است  يگريد زينظر من چ

خودش هم  به او عادت ندارد ؛ گريهمسرش د گردديهم كه برم يرود ؛ وقت يقطب م يزمستان به نواح يافتد كه آدم برا ياتفاق م قاتاو يگاه

 ديرفت يوقت.  ستيمهم ن يول!... ديهمه سال از هم دور بوده ا نيآن وقت شما ا. افتد  يسال اتفاق م كيهمه ظرف  نايبه زنش عادت ندارد ؛ ا

 . ديد ديخودتان خواه

 كند ؟ ي؟ كمكم م ستييشهرستان شما چه جور آدم تهيكم ريدب -

 .است  يو جالب دهيمرد فهم. شناسم  يآنجا را م تهيكم ريدب يول. روم  يبه قطب م يمدت يهستم و برا نگراديمن اهل لن -

است ، درست مثل ماه  يفصل داغ.  كننديآخه در ماه مه گوزن داران گله ها را جابجا م. حتمارفته به توندرا .  دياو نشو دنيهم موفق به د ديشا

 ينواح.  ستيمهم ن يول... روند  يگوزن م يهمه به محل كوچ گله ها شهرستان ممكن است بسته باشد چون تهيكم.  هياوت خودمان در روس

 . كنند  يكمكتان م. دارد  ياديخوب ز يمجاور قطب آدمها

پشتش درآورد و در دندانه  بياز ج يقمقمه ا يمرغ شد ، هم صحبت مچنت يعني ييخطوط هوا يشگيبعد كه تامارا مشغول آوردن ناهار هم و

 :كرده و گفت  اكيو آنها را پر از كن ختير رونيرا از استكان ها ب يعدندارش را باز كرد و آب م

 شما ، باشد ؟ تي، به خاطر موفق چيوي ياونوفر ريميوالد ا،يب!  ديدار كرد حهيدوست من ، شما با آن داستانتان قلبم را جر-

 ينشان داد كه درباره  ياديز ليم يالح شكافته شده بود مچنتحاال كه سد به اصط. كردند  ياستكان ها را خال گريبار د كيخوردند و  اكيكن آنها

 .بود  يكارمند سازمان قطب شنونده خوب نيالخصوص كه ا يحرف بزند عل وتايآن

 : ديپرس يمچنت باالخره

 آزاد است ؟.... ، او  ديكن يچه فكر م -
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 ؟ ديشكا ، خودتان متاهل هست...  ميچطور بگو -

 .هم نه و هم بله  -

 د؟ينواده ندارپس خا -

موضوع مربوط به زمان جنگ .  ستيگريموضوع د نيا يداشتم ول يزمان كي. دانم چرا نشد كه صاحب خانواده شوم  ينم. ندارم  نكهيمثل ا -

 ...ود اخالق من خراب شده ب ديكردم اما نتونستم ، شا يسع يليدانم ، خ يبعد هم كه ، نم. نكرد  ياريو اما بعد از جنگ بخت با من . است 

. شوند  يبار عاشق م كيهستند كه  ييآدمها.  ديكرد وتايتمام عشقتان را صرف آن.  نيهم يبرا.  ديكن يرا حساس نم يعشق واقع نكهيا يبرا -

 ....شناختم يرا م يكيمن 

 .كردند  يخارج م يميسوت آهسته و مال يصدا مايهواپ يموتورها

را در دست گرفتند و مشغول خواندن شدند و  تارشانيرفتند مجددا گ يم يقطب يزمستان به نواح گذراندن فصل يكه برا يبرنزه ا يو بچه ها بر

در فرودگاه به آنها توجه كرده  يهم كه مچنت ديمرد مو سف ريدو پ. كردند  يرا شروع م يگريترانه را تمام كردند ترانه د كي نكهيبه محض ا

 .خواندند  يبود به اتفاق جوانها آواز م

با آنها رفتار  زبانيآشنا بود و مثل م رمرديدو پ نيو ا يمچنت يخواننده ها و كنار نيبا ا - مايكه اسمش تامارا بود با همه مسافران هواپ يارمهماند

 .كرد  يم

 ين ها موارد اتاقك خلبا يزدند و حت يآنها با مسافران حرف م. كردند  يچون خانه خودشان احساس م مايهم خودشان را در هواپ رمردهايپ

 .شدند 

 : ديپرس يمچنت

 هستند ؟ يك نهايا -

 . هيآن كه چاق تره خلبان قطب! شمال هستند  يو معروف نواح يمياز ساكنان قد نهاياوه ، ا -

 .شد بر زبان آورد  يقبل از جنگ تكرار م يرا كه در روزنامه ها ياسم مشهور و

 .گذراند  يقطب يكه زمستان را در نواح يكسان نياز اول يكي.  ، از افراد سرشناس ماست شوستيهم كه دراز و ر يكيآن  -

 .كه هر دو مدتهاست بازنشسته شده اند  ديآ يروند ؟ آخه به نظر م يكجا دارند م -

طب ق ضيمر. خانه شان بند شوند  يتوانند تو ياما نم.  رنديگ يم يژنرال يهر دو مستمر.  يا يآنهم چه بازنشستگ. بله بازنشسته هستند  -

 !تا دم مرگ  ستيهم قابل عالج ن يماريب نيا. شمال هستند 

و تمام آنچه كه ظرف شبانه روز . برد  ياو ناشناس است م يكه برا يگريخاص د يايلحظه سرنوشت او را به دن نيمتوجه بود كه در ا يمچنت

 يلك زده بود و م يمرخص يكه دلش برا ي، مرد خسته ا يمچنت ريميوالد يعنياو  نكهيروزنامه با متن فرمانش و هم ا نياتفاق افتاد ، هم ا رياخ

خواب  كيمثل  نهايرود ، همه ا يها م خيناشناس  نيشود به سرزم اهيس يايعازم سواحل گرم در نكهيا يرساله اش را تمام كند ، به جا ستخوا

 . نديخواب را نب نيشود و ا داريخواست ب يبود كه آدم داش نم يو اظطراب آور بيعج

 .شوم  يتان م يباعث ناراحت يكم ديببخش. خوام  يمعذرت م -
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 .استقبال كردند  يزينشاط انگ ياز او با همهمه . خواندند رفت  يكه آواز م يراهرو به طرف جوانان قيبرخاست و از طر موفيتروف

 .افكن شد و غرش موتورها را تحت الشعاع قرار داد  نيطن يبلندتر يبا صدا تاريگ

 .  ختيدرهم آم يآواز جمع يبا صدا يگوشنواز مرد قطب يصدا آنگاه

 28 فصل

چند جوان درشت و پر . مدار قطب كرد  يشهر بزرگ واقع در آن سو كيكوتاه در  يو توقف ديرس يريسردس يبه نواح مايساعت بعد هواپ چند

 . ديچيلباس نشسته در سالن پ تند عرق بدن مرد و يبو. تنگ شد  مايجا در سالن هواپ. شدند  مايسر و صدا وارد هواپ

و چكمه  اهيدار و شلوار مخمل س يپوست گوش يو كاله ها يپوست يبودند ؛ كت ها دهيپوش يهمگون بايو تقر بيعج يلباس ها ديجد نيمسافر

 .كرد  يرا بخش م ياش كنسرت يبغلش گرفته بود ككه با تمام قدرت الكترون ريز يستوريترانز يويراد يكي. دالبردار  يها

 .را پر از همهمه مستانه نمودند  بايز يمايزدند سالن با انضباط هواپ يبلند بلند حرف م كهيهم تنگ هم جا گرفتند و درحال نيوارد تازه

 : دياش كه تازه برگشته بود پرس ياز بغل دست يمچنت

 هستند ؟ يك گريپرنده ها د نيا -

 :پوزخند گفت  با

 .كنند  يها دنبال روبل دراز پرواز م چيب... ؟  ديا دهيلغت را نشن نيا. ها هستند  چيب -

 ؟ هيچ گهيد نيها ؟ ا چيب -

 .پالژ  يعني چيب.  ديآ يم ايساحل در يعني " چيب " يسياز لغت انگل نكهيمثل ا.  هيلغت بندر كي. كنند  يصدا م ينجوريا نجايها را ا نيا -

روند  يبهار به قطب شمال م كيدهند ، بعد نزد يرا به باد م شانيها هيكنند و سرما يدغدغه و مرفه زمستان را سر م يشهر راحت و ب يتو آنها

 يبچه ها همه شان اهل كار هستند و پول خوب. دست كارگرها از طال گرانتره  يرانيآخه آنجا با شروع فصل كشت. شكند  يها م خيكه  يزمان

 .ند به جنوب و بهار به شمال رو يم زييپا. درست مثل پرنده ها هستند ...  ديآ يم رشانيگ

 ؟ ارنديدر م يپول وب يجد -

،  يخال بشانيهم تمام شد و ج نيكه ا يكنند و وقت يرا تمام م يالكل يخورند ؛ بعد ادكلن و داروها يرا كه دارند م يالبته ، اول تمام ودكائ-

 .شوند  يمشغول كار م

بود كه دست  هايرنگ آئروفلوت را باز كردند و بطر يسرمه ا يكرد ساك ها يصدا م ها چيآنها را ب موفيكه تروف ييهمان وقت برو بچه ها در

 .سوت موتورها را تحت الشعاع قرار داده بود  يصدا يبه كل ديچيپ مايهواپ يكه در فضا يهمهمه ا. شد  يدست م هي

نوزاد كه در گهواره . پرداخت  يكوبيها به رقص و پا يندلص نيجوانها در راهرو ب نياز ا يكيو ناگهان  ديچيپ مايدر داخل هواپ يآواز بلند يصدا

 .شد  رهيخ ختهيلجام گس يدارو دسته  نيچسباند و با ترس به ا نهيمادر جوان نوراد را به س. شد و به نق نق افتاد  داريبود ب دهيخواب يتور ي

 :انع شد و گفت با تجربه اش م يبغل دست يخاتمه دهد ول يمست باز نيتا به ا دياز جا پر يمچنت

 .كند  يو همه شان را ساكت م ادياالن تامارا م.  ادياز آب در نم يخوب زيچ.  ديدخالت كن ستيالزم ن -

 يشاد كه از او چون آشنا يمحكم و مصمم به طرف جوانها يو خوش اندام از اتاقك خلبان درآمد و با قدمها بايمهمان دار مو بور ز درواقع
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 .ه افتاد استقبال كردند را يميقد

 : ديرس يجمله به گوش م نيهر طرف ا از

 ؟ يكن يجمع م زيو جه يپر يم يهمش دار... تامارا  -

 :نرم و بم و خود دستور داد  يبا صدا تامارا

 . ديبس كن -

مرتبه ساكت  كيو دسته دار .  وستيبه وقوع پ يقابل باور ريو در همان لحظه واقعه غ. بود  ستادهيها ا يصندل نيمجسمه در معبر ب كيمثل  او

 .شدند 

 :گفت  ينازك يها مشغول رقص شده بود با صدا يصندل نيكه در ب يجوانك

 . ديو دست به سرمان بكش ديدوست داشته باش ديما را با.  ميخوب آئروفلوت هست ي؟ ما كه مسافرها ي، چرا انقدر جد زميتامارا جان ، عز -

 ! نيبش -

 .انداخت  يصندل يخود ، جوانك را رو يدستهاحركت نا محسوس  كيبا  مهماندار

 .كنم  يم ادهيپ يوگر نه همه را در فرودگاه بعد دينيهم ساكت بنش هيبق... ؟  يشنو يو تكان نخور ، م نيبش -

 .كردند كه با مهماندار وارد صحبت شوند  يسع يساكت شدند و حت ديداشت چون مسافران جد تيرنگ واقع ديتهد نيا ظاهرا

 ؟ كار هست ؟ ميا افتادهيزود راه ن... نه چطوره ؟ رودخا -

 .وارد صحبت شد  ميآرام و مال ينشست و با صدا يدسته صندل يرو مهماندار

 :گفت  يبا غرور و افتخار به مچنت موفيتروف

كه  نهيكه داره ا يمهم يول بيجع يليخ زيدرضمن ، چ. ركورد داره  كي. ورزشكاره . شناسد  يكند ؟ او را تمام شمال م يتامارا چكار م يديد -

 .سامبو وارده  يبه فنون كشت

نازكش  يكوچولو با صدا يوتايآن آن ينخواهند داشت ول يسخت يمثل تامارا زندگ يسخت و دشوار زنان هيناح نيفكر افتاد كه در ا نيبه ا يمچنت

 انيتواند درم يروز است كشانده ؟ چگونه م گرشينصف د كه نصف سال آن شب و هيناح نياو را به ا يزيكند ؟ چه چ يم يزندگ نجايچگونه ا

 و كار كند ؟ يزندگ "ها  چيب " ليقب نيا

با  يبطور نامحسوس يبرف يكه صحراها يي، تا خود افق تا آنجا يليو ن يليو ن يليكرد رنگ ن يپشت پنجره تا چشم كار م. پنجره نگاه كرد  به

 .شد  يم دهيد ختيآم يرنگ درهم م نيبه هم يآسمان

 ؟ ديايب ديرس يكه از باال مرده به نظر م يمنطقه سرد ني، به ا نجايبه ا وتايباعث شد آن يچه عامل...  ي، نه درخت ي، نه خانه ا يجاده ا نه

 نياكرد ،به  ينگاه م ديكش يم يفيكلفتش را جمع كرده و خرناس خف يفرو رفته و لبها ياش كه در خواب راحت يبه بغل دست كهيدرحال يمچنت

 ييبه تنها يزندگ يتحمل غم و شاد ييكرد ، چطور شد كه با آنهمه غرور و توانا يخال يگريكس د يدلش را برا يفكر افتاد كه چطور شد عقده 

ند او افتاده است ؟ نك يبرا يخودش كرد ؟ آخر چه اتفاق يو خصوص يزبان باز كرد و او را وارد امور قلب يمرد شمال نيدر مقابل ا رتبهم كي، 

 بد ؟ اياست  ينشانه خوب نيشود ؟ چرا ؟ ا ياخالقش دارد عوض م
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آپارتمان  كيقائل است و  تيخودش اهم يمردانه  يآزاد يبرا نهمهيچرا ا. كند  يم يافتاد كه چرا تنها و مجرد زندگ يفكر نم نيهرگز به ا او

خانواده بزرگ هم  كياز  ينگهدار ياش برا يرد ، گرچه حقوق فعلچرا ازدواج نك. خودش نساخته است  يبرا يا انهيدارد اما آش يمرفه و خوب

سر راهش  ياديزنان ز كهيدرحال. برقرار نكرد  يداد روابط جد يكه سرنوشت آنها را سر راهش قرار م ياز زنان يكيبا  يچرا حت. است  يكاف

 شياز زندگ يبه همان راحت يشدند ول ياش م يكوتاه وارد زندگ يمدت يآنها برا. گوناگون  يمختلف و اخالقها يبا چهره ها. قرار گرفته بودند 

 چرا ؟. گذاشتند  ينم يباق يشدند و اثر يمخارج 

 يم يجدا زندگ يدر آپارتمان ها يول...  ستيبدك هم ن... خارج از انداره  يحت. است  يزن غم خوار.  ستيزن عاقل مايسراف ني، ا مايحاال سراف و

آدم  يطور نيا. خوب است  يطرز زندگ نيكرد كه ا يفكر م روزيد ني، هم شيپ يچند نيآخه تا هم. هم جداست  از شانيكنند و حساب زندگ

 .است  يخودش كس ياو برا شگاهيدر مورد علوم دارد و در آزما ياستعداد خاص مايسراف... شود  يخسته نم. كند  يعادت نم

. توافق كامل  كيدشوار را انجام دهد  يكند حساب ها يكمك م يكند و او هم به مچنت يعلوم به او كمك م يرساله نامزد ميدر كار تنظ يمچنت

كردن آنها را به  يدانند و علت زندگ يمدتهاست كه آنها را زن وشوهر م شگاهي؟ كارمندان آزما ستندين يدارد ؟ مگر زوج خوب ييچه آرزو گهيد

 .دانند  ياز آپارتمان ها م يكياز دست ندادن  ليجداگانه تما رطو

 :خواهد  يتلفن م يشكل پا نياوقات او را به ا يهم گاه شگاهيآزما كيكش

 ...، همسرتان كارتان دارد  چيوي ياونوفر ريميوالد -

 !كار مشترك  يراحت يكنند ال اقل برا يكه وقت آن است كه با هم زندگ دهيكش شيموضوع را پ نيهم ، چند بار ا مايخود سراف تازه

 .كرد  يرا به شدت رد م يمساع نيا يمچنت يول

به نكاح و  ليكرد ، تبد يم يابيارز " دياتحاد متقابل موجودات مف "خودش به عنوان  يكه آن را برا بشانيكه روابط سرد و عج ديترس يم يحت او

 .همسرش شود  مايازدواج شود و سراف

 بخش بودند  تيضاكامال ر يبه برهم زدن تعادل روابطشان بود كه به نظر مچنت ياجياحت چه

 به آن نداده است ؟ يمردم سر و سامان يكرده است ، مثل همه  يخودش را ط ياز زندگ يميچرا حاال كه ن پس

 " نيفكر افتاد كه ا نيبه ا يبه طور جد يبار موقع نياول يكند ؟ آه ، برا يموضوع فكر م نيچرا حاال به ا يول. نبوده  نيبابت غمگ نيهرگز از ا او

 ". عاشق شود  قتايتواند حق يبار م كيانسان فقط  ": موضوع داد  نيبه ا يحيپاسخ صح گانهيظاهرا  " يخرس قطب

 .طور است  نيحتما هم. ، بله ،  بله

 !خالصه شده بود  وتاياو در آن زيبرد درك كرد كه همه چ يم شيشمال پ يكه او را در آسمان نواح يئ مايهواپ ني، در ا نجايا يمچنت

 يمحك م وتايزنها را با محك آن يظاهرا به طور ناخودآگاه همه  يول. بود  افتادهياو ن اديبه  يو كار حت ياو در گرماگرم زندگ رياخ يسالها در

 .مردم شود  ريمثل سا شيآن وقت زندگ ديشا!... ببرد  يمنطقه سرد و خال نيكند و از ا دايتوانست او را پ يكاش م يا... زده 

را دراز كرده  شيدستها وتايآن.  ديبرفها د انيدر م يدست و چكمه پوست كي يرا با لباس پوست وتايوابش برد و در خواب آنفكر خ نيبا ا يمچنت

 يديكاپشن لكه سف انيصورت در م يبه جا.  ديد يصورتش را نم يست ول وتايآن نيدانست كه ا ياو م. آمد  يبرفها به طرف او م يبود و از رو

 .آمد  يبه استقبال او م وتايدانست كه خودش است و آن ياو م. بود  وتايخود آن نيهمه ا نيا با يول. شد  يم دهيد
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خورد در باند فرود نه چندان  يتكان م يكم شيبالها كهيمنجمد شمال خورد ، درحال نيبه زم شيسرعتش را كم كرد و چرخها مايكه هواپ يزمان

 .شد  داريفراوان ب يدبا احساس شا يصاف و هموار به حركت درآمد ، مچنت

 ! ديخواهد د يداريرا در ب وتايپس فردا آن نكهيا ايفردا ،  ايامروز  نيهم ديشا. نمانده بود  ياديزمان ز گريد

 ماياز پلكان هواپ يعاد ريغ يزهايچ. بود  يعاد ريغ زيآورده بود ، ظاهرا همه چ مياو را ظرف پنج ساعت و ن يمسافر يمايمنطقه كه هواپ نيا در

كرد  يدور و بر تا چشم كار م. كوب كرده بودند قرار داشت  خيكه انگار آن را به آسمان م يكم رنگ دي، خورش ديدر آسمان سف. شروع شد 

 يچرخها يها كيكه بولدوزرها هموارش كرده بودند و الست مايزد مگر باند فرود هواپ يبكر را برهم نم يديسف نيا زيچ چيه. بود  ديسف

 .داده بود  شيبودند جال يكه در حالت رفت و آمد م يماهائيهواپ

رنگ كه چسب اندامش بود ، با آن  يخوش دوخت سرمه ا يمهماندار با آن لباس رسم. بود  ستادهيا مايبا آن قد بلند خودش در وسط هواپ تامارا

طبق مقررات آئروفلوت با لبخند مسافران را بود و  ستادهيا ديسف يشد ، با آن دستكش ها يپر پشتش بند م يموها يكه به زحمت رو يكاله

 .كرد  يم عتيمشا

 ستوريكه ترانز يلبخند بدرقه كرد و جوانك نيگذشتند تامارا آنها را هم با هم يسرحال آمدند و ساكت از كنارش م يها " چيب "كه  يموقع يحت

 :داد زد  نيياز پا ديرس نيكه به زم يفقط موقع نشانده بود ، با ترس از كنارش گذشت و يصندل يبه دست داشت و تامارا او را رو

 !، مرفه ، راحت  عيسر!  ديآئروفلوت پرواز كن يمايبا هواپ -

 :زد و از دور افزود  يچشمك بعد

 .از توجهتان متشكرم  -

 . دنديرس يبه نظر م يعاد ريشده بودند غ كينزد مايبه هواپ يكنندگان هم كه به طور دسته جمع استقبال

 .افسر استقبال كرد  كيبود را  يپشم لهيتنش بود و نوزادش درون پ ينازك راهنيجوان كه پمادر  آن

بعد با گرفتن . كاله پوست بر سرش گذاشت  كيزن انداخت و  يشانه ها يرا رو يپالتو پوست پر پشت كيدر همان جا در كنار پلكان  او

 . ديصورت زن را بوس يآمد و با خوشحال جانيرا حفظ كرده بودند ، به ه كه شامل جارو و چند شاخه گل الله كه هنوز طراوتشان شيكادو

مهارت  رينظ يو بدون استفاده از پلكان با مهارت ختندير رونيب ماياز هواپ يبه تن داشتند درست و حساب اهيتنه س مين يكه كت ها ييو بچه ها بر

 . دنديپر نيزم يها رو مونيم

كردند و سه بار  ياستقبال كنندگان او را بفل م. بود مورد استقبال چند نفر قرار گرفت  يشخص معروف ينواح نيكه ظاهرا در ا يمچنت يدست بفل

 !دادند كه انگار قصدشان كندن دست اوست  يتكان م يكردند و دستش را طور يم يبا او روبوس

 هياش درآورد ه بود و حاال درست شب ياز ساك سفردار  يكاله پوست گوش كيو  يجفت چكمه پوست كيبود  مايكه در هواپ يموقع موفيتروف

از استقبال كنندگان جارو را به قلبش فشرد و  يكيجارو به آنها داد و  كي ياو همان جا نفر. شده بود كه به استقبالش آمده بودند  ييآنها

 :قرار گرفته بود گفت  ريتاث تحت كهيدرحال

درست  يفنالند يحمام سونا كي نجايمن هم اتفاقا ا.  ينبرد ادياز  ميرا كه دار ييو سنت ها ، رسم ي، فراموشمان نكرد چيودورويآلكساندر ف -

 . ميزير يبا هم عرق م يحساب.  يالغر شو لويدو ك يدهم كه فور يگرما بهت م يبه قدر.  ستين ييحمام ها نيهم چن نگراديدر لن. كردم 
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 :گفت  يفته اگر يداشت با صدا يو الغر يكه صورت استخوان يمسن مرد

 .كشد  يآدم را به طرف خودش م شهيبله ، شمال هم -

 .به سر داشت  ييبا عالمت درشت ناخدا يكهنه ا ييايمرد كاله در نيا

 ....كردند  ياو را ناخدا صدا م همه

 .ادر جوان و نوزادش را با خود برد م يخودرو نظام كي. بود  ستادهيكنار پلكان تنها ا يخودش با دستپاچگ ينازك و كاله بره  يبا آن باران يچنت

 .از آنجا رفتند  يوانت بار كيهم با  يقطب يو بچه ها بر

 .كه به گوزن بسته شده بود از آنجا برد  يرا سورتمه ا يكي

شود  گرم نكهيا يبود و با آن كفش نازكش برا ستادهيكه در دست داشت ا يهم كه همه او را فراموش كرده بودند با چمدان كوچك يمچنت

و كار و سرنوشت آنها را به هم  دنديفهم يكلمه منظور هم را م كيهمه اشخاص برنزه كه با گفتن  نيا اني، و در م ديكوب يم نيرا به زم شيپاها

 .دانست چكار كند  يبود و نم ستادهيدستپاچه و كالفه ا يا افهيبود ، تنها و با ق ادهد ونديپ

 :كرد  يمعرف نياو را به گروه مستقبل موفيتروف ديرس انيها به پا يخوش آمدها تمام شد و روبوس يوقت يول

 يليسفر خ كي ليبه دل. كامال تازه وارده  دينيب يم كهيشمال به طور يتو. قهرمان اودر .  يمچنت چيوي يانوفر ريميوالد. هستند  يمچنت شانيا -

 .ن شامل حالش بشود كنم لطفتا يخواهش م نيبنابر ا. است  يخوب اريآدم بس. واجب آمده 

 ييو كاله ناخدا يبود كه صورت استخوان يشد همان مرد كينزد يكه به مچنت يكس نيآخر. فشردند يمحكم م يليمردان قطب دست را خ نيا

 :گفت  يگرفته ا يمرد با صدا. داشت 

 .رسانمتان  يم.  دييايبا من ب -

 .مهمانسرا بروم  ايهتل  كيخواهم به  يم -

 :گفت  يخفه ا يبا صدا ناخدا

 .رسانمتان  يهر جا الزم شد م -

 به او داد يكاله پوست كي و

 .شود  يهم سرش نم ي، شوخ هيو خطرناك يجد زيشمال و قطب چ.  ديرا بپوش نهايا -

 ؟ يپس خود شما چ -

 .ام  يبه اصطالح بوم. ها خوب واردم  نجايو به ا ستميمن تازه وارد ن -

 :كرد با خنده گفت  يدرون خودرو جا م كه به زحمت خودش را موفيتروف

 .دارد كه جك لندن هم وصف نكرده  يسرنوشت يمرد بوم نيا. ام  يام ، بوم يبوم -

 : ديبود پرس دهيكش يبا صورت پهن و چشمها يچرده ا هيكه جوان س راننده

 ؟ ميكجا برو -

 . يشفسك يتس شي، پ اي، وان يشفسك يتس شيپ -
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 :كت گفت ادب و نزا تيبا رعا يمچنت

 . ديرساند يم يي، جا يسر راه به هتل... شد اگه مرا  يخوب م -

 :به او بكند دستورش را تكرار كرد  ينگاه نكهيبدون ا يناخدا حت يول

 ! يشفسك يتسك شيپ -

كه هر آن ممكن است  اخهيو شكستن  خهايوضع  يزدند ، درباره  يبا هم حرف م يراجع به موضوع نامفهوم اقيبا شور و اشت موفيو تروف ناخدا

او از . آنها شركت نداشت  يدر گفت و گو يمچنت.  ديوضع هوا در فصل بهار رس ينيب شيبعد صحبتشان به پ.رودخانه شروع شود  يدر مصب ها

 هيزحمت از بقرا كه به  يشده ا دهيكوب يراه برف ياديخودرو با سرعت ز. كرد  ينگاه م رونيب بيو غر بيو داغون به مناظر عج درب يپنجره 

 .كرد  يم يشد را ط يداده م زيتم ديسف يجاها

بود  صيكه به زحمت قابل تشخ يدر كوره راه ريجوانها به صورت زنج. سبقت گرفتند  دينام يها م چيآنها را ب موفيكه تروف يياز جوانها آنها

كرد و  يبرنامه پخش م يسرسام آور يبا صدا ويراد. د بغلش بود جلوتر از همه بو ريز يستوريترانز يي ويكه راد يجوان. كردند  يحركت م

 .زد  يرا بر هم م يقطب هيناح نيرفسكوت ب

 :گرفته اش گفت  يبا صدا ناخدا

 !دارند  يكيالكترون ليحاال وسا يرفتند ول يسابقا با گارمون راه م -

 :بعد به راننده گفت  بعد

 .، نگهدار  ايوان -

 :زد  اديربرد و ف رونيسرش را از پنجره ب و

 . ديشچرباكف برو شيبندر صاف پ يبچه ها ، تو -

 : دنديپرس آنها

 ؟ يده يم يچ ي، پول چ سيرئ -

 . يروبل شورو -

 ؟ ديكن يها را مغبون نم ميتيما  -

 ؟ ديشناس يمگر شماها مرا نم -

 ؟ ديدار يغذا چ...  ميشناسي، م ميشناسيم -

 . ديريم ينم ياز گرسنگ -

 ؟ يمشروب چ -

 ! اي، وان افتيراه ب...  هيكاف يرانيقبل از شروع كشت تا -

 :زد و گفت  يپوزخند ناخدا

سر تا پا تفاله گذشته . درست كنم  يحساب يتوانم ازشان پرولترها يكنم نم يم يكار بلدند ، اما هركار... شوند  يغازها و ادرك ها جمع م -
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 .هستند 

 .مخصوص به خود از آب درآمد  يول يشهر واقع كيكرد  يتصور م يپوست يآن را تجمع چادر ها يكه مچنت يا منطقه

 .فاصله داشتند نيساخته شده بودند با سطح زم يچوب يرهايكه از ت يدو طبقه ا يها خانه

 .است  ياز انجماد ابد يموضوع ناش نيمتوجه شد كه ا يمچنت

شده بود و  دهيگرم كن پوش يرو كنانيو شلوار باز راهنيردند اما پك يم نيتمر يعاد يليخ. كرد  يم نيتمر يدشت برف يفوتبال بر رو ميت كي

 . ديپر يخودش م يدروازه بان هم با چكمه پوست سگ سر جا

 .كودك خارج شدند  ياديز يقرار داشت ، عده  يفوالد يرهايت يباالتر بنا شده بود و رو نيبزرگ كه آن هم از سطح زم يخانه  كي از

زنگ آخر خورده است خوشحال  نكهيدادند و از ا يرا هول م گريكردند و همد يسر و صدا م نيزم يرو يبچه هاپسر يبچه ها مثل همه  پسر

 .به تن داشتند  يپوست يتنه ها مين شترشانيب. بودند 

 ستادهيتظامات امامور ان كيسر چهارراه . خوردند  يبه چشم م يپرزدار پوست يكاپشن ها يسرد سرخ شده بود از ال يبچه ها كه در هوا صورت

 .انداخته بود  نيپوست فورمشياون يبود كه رو

 :فصل بهار قطع كرد و گفت نيها را در ا خيبحث مربوط به وضع  ناخدا

 . يشفسك يتس شيپ مير يم مي؟ دار يفراموش نكرد ا،يوان -

 :حزب شروع كند گفت يمحل تهيگرفته بود جست و جو ها را از كم ميكه از مسكو تصم يمچنت

 .ميرفت يبخش م تهيبه كم ماي، بد نبود مستق چيودورويلكساندر فآ -

 شياول سه روز پ ريدب.كنند  يدارند گوزن ها را جابجا م. بهار آمده.همه رفته اند به توندرا .ديكن ينم دايرا بجز نگهبان پ يحاال آنجا كس -

 ....محل گله ها رفته  به

 .مكن دايگذراندن شب پ يبرا ييجا ديمن با يول -

از  يبنيتا ر. دهم  يهم فردا بهتان م نيماش. خود مسكوست  يتوان گفت انگار تو يم.  هيخوب يليخ يجا. برم همانجا  يمن هم دارم شما را م-

 .آدم را تنها بگذارند ستيباال رسم ن يدر عرض ها! ميكن ي، تركتان نم ميكن يتركتان نم. برد  يشما را م ايوان.  ستين ياديراه ز نجايا

داشت آشكارا  يگرفته ا يبرونزه كه صدا انورديدر نيبه هر حال ا. كند  فياو تعر يرا برا يفرصت كرده بود داستان مچنت موفيتروف ظاهرا

 .نسبت به او عالقمند و كنجكاو شده بود 

 يزادگاهش ساخته م ياز نواح ياريدر بس رياخ يانداخت كه در سال ها يجوان يشهرك ها اديرا به  يمچنت يمدار قطب يواقع در آن سو شهرك

 .شد 

و انواع سازمان ها و موسسات  يبلند و خط اتوبوس ها و مركز تجار يكرد با آن خانه ها يم يدر حال حاضر در آن زندگ يكه مچنت ي، شهر تازه

 دانيم كيكرده بودند و البته  كه خانه ها مشخص ييها ابانيو خ ياستاندارد چوب يشهرك بود ، با خانه ها نيهم هيدرست شب شيپنج سال پ

 .بزركتر دور آن ساخته شده بودند  يمشابه ول يكه خانه ها يالبزرگ خ

 .باشند  يم ريو باشگاه مدرسه دا يبخش و فروشگاه بزرگ و مغازه كتاب فروش يياجرا تهيبخش و كم تهيدفاتر كم نجايا
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لوله  هيكل. قرار داشت  يو بتون يفلز يها ركيد يآن رو يه تمام خانه هاداشت ك گريد يفرق را با شهرك ها نيفقط ا يشهرك شمال نيا يول

 .شده بودند  دهيكش ينمد ياز روكش ها دهيپوش يچوب يها هيپا ي، رو نياز زم يآب و فاضالب و گاز در ارتفاع كم يها

 .استاندارد توقف كرد  يخانه ها نياز هم يكيكنار  لياتومب

 : ديكرد پرس يشد و خودش را گرم م يم ادهيپ لياز اتومب كهيدر حال موفيتروف

 رفته ؟ يك يشفسك يتس -

 :گرفته اش گفت  يكرد با صدا يسرش درست م يخودش را رو ييكاله ناخدا كهيدر حال ناخدا

 . شيحدود دو هفه پ -

 با خانواده اش ؟ -

 .دو ماهه دارد  يمرخص... خوب البته با زن و بچه ها  -

 كجا رفته ؟ -

 .، رفته برنه به آب گرم  يگاگر اي يلومه به جنوب ، به قفقاز ، سوچخوب مع -

 ؟ ميرو ياجازه به منزلش م يندارد كه ما ب يبيع -

 . ميكن يم يرويپ ي، از همان مقررات قبل چيودورويما ، آلكساندر ف-

 .وارد راهرو شدند و از پله ها باال رفتند  آنها

 :بعد گفت . درآورد و در را باز كرد  يديبود كل رهايت نيكه ب يدرز يو از ال ستادينوك پنجه ا ناخدا

 .تو  دييبفرما يشفسك ياز طرف تس نديگو يم كهيخوب ، همانطور-

 .داشت  يشدند كه مبلمان تازه ا يوارد آپارتمان مدرن و بزرگ آنها

از حد به گرام دست  شيكنم ب يفقط خواهش م . ديهست ، خجالت نكش ييزهايچ خچاليدر  "شد  يم دهيشرح د نيبه ا يادداشتي يزيم يرو

 ".  دينزن

 :را در راهرو درآورد و گفت  شيقطب يلباس ها موفيتروف

 .ميشو يحاال گرم م. ندارد  يبي؟ ع ديكرد خي يليخ. به خانه  ميخوب ، آمد -

 .روشن كرد بود قرار داشت  ييرايكه ظاهرا پذ يكه در اتاق ياز اتاق خارج شد و بالفاصله شوفاژ برق او

 .در اتاق پخش شد  يمطبوع يگرما

 :گفت  يمچنت

 . ستيخوب ن... شود  يآخه بدون صاحب خانه كه نم -

 .بود  ستادهيدر راهرو ا يهنوز هم با دودل او

ال چگونه در كلبه ط ندگانيكه جو ديجك لندن خوانده ا يدر كتاب ها. وجود دارد  يخاص نيقوان نجايا.  يقطب ي؟ در نواح ديشما االن كجا هست -

 .شده بود  رهيذخ زميآنها ه يكلبه ها برا نيا يكردند و تو يسر راه اطراق م يها
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 .نكرده  رهيذخ زميه يشفسك يتس البته

 . ميكن يكار را هم م نيهم.  مياوريب زميه ميبرو ديبا يخود دارد ول يجا برق

 .به تن داشت برخورد كرد  يمبر فالنل رنگارنگكه ربدشا يكنار در با زن كوچك اندام يراه افتاد ول موقيتروف

 :زد  اديفر يبا خوشحال زن

ممكن است  يفكر كردم كه ك. روند  يها دارند راه م يشفسك يخانه تس يكه تو دمي؟ من گوش دادم و د دي، شما هست چيودورويآلكساندر ف -

 ...باشد ؟ آنها رفته اند مسافرت 

هم  شانيا... بودم به من زنگ زدند و گفتند سالمشان را به شما برسانم  نگراديكه در لن يوقت... دانم  يمجان ،  ايدانم ، زو يدانم ، م يم -

 ...دنبال سرنوشتشان بگردند  نجايآمده اند ا. هستند  يمچنت چيوياونوفر ريميوالد

 ؟ ديندار اجياحت يزيبه چ نجايشما ا -

 . ميرا كه الزمه با خودمان دار يي زهايچ گريبازكن و د شهيغذا هست و ش. رو به راهه  زيچ همه نجايا.  ديمتشكرم ، ناراحت نباش. نه ، نه  -

 . ديباز هم بشكن ميكن يخواهش م ديها را سوزاند زمياما اگر ه -

 قطب ؟ ني، ما و فراموش كردن فوان ديدار ارياخت. حتما  -

 .شد  ديكوچولو پشت در ناپد زن

 . انداخت  وتايآن يصدا اديش او را به بچگانه ا نيزن با طن نيا يصدا

 : ديپرس يمچنت

 است ؟ يزن ك نيا -

 .خودش هم معلمه . كارخانه برق  نيسي، همسر مكان هيزن همسا -

 .روشن كرد و از مغازه هم غذا آورد  تيكرده را با كبر خي يآورد و با مهارت بخار زميچند بغل ه موفيتروف

 .آن قرار دادند  يرا رو شانيو غذا دنديروزنامه چ زيم يرو

او را  نهايا يدرآمد ه بود ، همه  موفيتروف فيكه از ك يتريل مين يبطر كيآن روزنامه پهن شده بود ،  يكه رو يزيبدون صاحبخانه ، م ي خانه

 .كردند  يمتروك اتراق م يانداخت كه در خط جبهه در خانه ها يدوران جنگ م اديبه 

 .كرد  يفقط چند ساعت راه آنها را از هم جدا م.  كيكامال نرد.او بود  كيجا ها ، نزد نيهم وتايآن. شد  وتايآن ي او دوباره متوجه خاطره افكار

 .بدست آورد  شياز زندگ يصحبت كند ، اطالعات وتايخواست درمورد آن يدلش م يليخ

 موفيرا با تروف شيبود ، گفتگو يقطب يبندر بزرگ ماورا كي سيبلكه رئ ستيشد ، ناخدا كه معلوم شد اصال ناخدا ن يخال يبطر نكهياز ا بعد

 :قطع كرد و گفت 

دانش آموزان را .  هيجدا زن زرنگ و دست و پا دار. در روزنامه راجع به آن نوشته بودند .  ميديما راجع به آن خانم كه مورد عالقه شماست شن -

 .آب درآورده  يها از تو خي انياز شكاف م

 : ديپرس جانيبه او انداخت و با ه يز سپاسگزارمملو ا ينگاه يمچنت
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 ؟ دشيشناس يشما م -

 يليخ يبرند ول يكه اسمش را نم يزيكنند و چ يكند و كاو م نجايشناسان فصل دومه كه ا نيزم نيا... ام  دهيشن يول. شناسم  يشناختن كه نم -

 .كرده اند  دايپ دهيمف

 نوشته بودند ؟ يروزنامه چ يتو -

ها  خياتفاق افتاده كه  يموقع. اسكله بودم  يآن روزها گرم كار تو . خواندم حواسم پرت بود  يم يوقت. را به خاطر ندارم  اتشيزئراستش ، ج -

 .شكست  يداشت م

 .شد  ديمطلع خواه زياز همه چ. برد  يم يباچيشما را به ر اي، فردا صبح وان ديصبر كن ديهر حال با به

به اتاق  يبهم زد و لوله را بست و پس از عذرخواه يبخار يبعد زغالها را تو. صدا كرد  شيكه تمام استخوانها يربه طو ديكش ازهيخم موفيتروف

 :رفت و گفت  گريد

 .از شب گذشته  يپاس. وقت خوابه  -

 .كرد  يم چيرا سوال پ يناخدا همچنان مچنت انيآن م در

 : ديپرس يمچنت

 ؟ ديخسته نشده ا - -

 ...؟  هيچه شكل وتايآن نيكه ا ديدان ينم يپس شما حت! ...  ديدار ارينه ، نه ، اخت -

 .نماند  ادميهم  نيهم يبرا. كردم  يبهش نم يراستش توجه يبودم ول دهيمن او را فقط در جبهه د -

 . دشيهم نشناس ديشا شيديكه د يوقت -

 ! زيممكنه ، همه چ زيهمه چ -

 يرنگ آب گريد خهاي. كنم  بتيتوانم غ ياما نم.  نميخواهد او را بب يدلم م يليخ. آمدم  يشما م خواست خودم با يدلم م...  هيبله عجب وضع -

 . ادهيز يليكارم خ.  افتهيكرده هر آن ممكنه راه ب دايپ

 ؟ ديهست نجايوقته كه ا يليشما خ -

 .منه  يخانه  نجايا گريحاال د. آمدم  انجياز جبهه به ا. بودم  ييايدر يرويجبهه شمال در ن يمن تو. از بعد از جنگ .  يليخ -

 ؟ ديرو ينم "بزرگ  نيزم "به  نديگو يها م يينجايا كهيهمانطور -

 .را ندارم كه بروم  يآنجا كس -

 ؟ ديشما متاهل هست -

 ... ميچه بگو -

 .كرد  فياو تعر يرا برا شي، داستان زندگ يداشت در پاسخ صداقت مچنت يگرفته ا يمرد كه صدا نيا و

 دنيو خر هيجمع كردن پول اثاث يبعد برا. گردد  يكه در شهر مورمانسك داشته اند بر م يشود او نزد همسرش به اتاق يكه جنگ تمام م يقتو

 يجور م زيبعد كه همه چ. خرد  ياش م هياثاث ايآپارتمان  كيكند و  يپول را جمع م. شود  ياستخدام م يقطب يكار در نواح يآپارتمان ، برا كي
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 يپرت و پال م يو جوابها دنديكش يدكترها فقط آه م. دهد  يرا از دست م شيصدا بايتقر.  رديگ ينا عالج م يضيمر كيناگهان او انگار به  دوش

را كه  ييشده و قطب آنها يهم شروع م يقطب يرانيبوده و كشت كياتفاقا بهار نزد. و استراحت كند  رديبگ ميكردند فقط رژ يم هيگفتند و توص

شهر  نيو به هم رهيگ يم دهيرا ناد يپزشك يها هيو توص زيخالصه تخمل نكرد و تجو. كرده  يشمال بودند به طرف خودش حلب م فتهيش قتايقح

 . رديگ يرا م يماريب شرفتيپ يشمال جلو يدشوار در نواح تيموجود ايو  نجايسرد و سوزان ا يهوا اي نكهيا بيعج.  ديآ يم

را اداره  يبزرگ يكارها. . كند  يكار م نجايو حاال سالهاست كه ا. برنگشت  شياما صدا. شود  يالعاده پزشكان م موضوع باعث تعجب فوق نيا

 به يگرفته مانع يمراوده با كاركنان بندر هم صدا يآخه او كه قصد نداره آواز بخونه ، برا يمثل بوق كهنه گرفته است ول شيالبته صدا. كند  يم

 . ديآ يحساب نم

 :گفت  ناخدا

 .كند  يمثل همسفران امروز شما كمك هم م ييدر مراوده با جوانها يحت -

 هستند ؟ با شما هستند ؟ نجايا تاني؟ خانمتان ، بچه ها يپس خانوادتان چ -

 .ندارم  ينه ، خانواده ا -

 .زد  يضرب م زيم يانگشتانش رو يكرد ، نشسته بود و با ناخنها يفكر م كهيدرحال ناخدا

 ....آورم  يتحملش را نم. باشم  نطوريخواهم ا يدر زمان صلح نم يهمسر وفادار بودم ول كيتمام جنگ : ه من گفت زنم ب -

 . اورديهست كه تحمل ب يكمتر زن. فهممش  يم.  ستمين ريازش دلگ من

 :اش را به تن كرد و گفت  رهيبرخاست ، كاله خودش را بر سر گذاشت و شنل ت ناخدا

مجرد را بهش  ريپ نيسالم ا ديديخود را د يوتايآن يوقت. شده ساعت سه صبحه  ريد. كردم  فيتعر تانيرا برا ميتان زندگحاال من هم داس -

 .كشم  يم تانيپنجره ها را برا يمن پرده ها.  ديبخواب ديريحاال هم بگ.  ديبرسان

 .  يقطب يو چهار ساعته  ستيوز بر كي. پشت پنجره ، روز بود . هوا همچنان روشن بود  كهيدرحال! سه صبح  ساعت

 29 فصل

 يرو يلباس پوست ايدن كيشد  داريب يمچنت نكهيكرد و بعد از ا داريرا سر ساعت نه صبح ب يقرار بود ، مچنت كهيناخدا ، همانطور ي، راننده  ايوان

 .كاناپه انداخت 

 .شما فرستاده  يبرا سيرا رئ نهايا -

 .گشاد غرق شد  يپوست يچكمه ها يتو يو درست و حساب ديدار را پوش يگوش شق و رق و كاله اهيتنه س مين يمچنت

 .كه داده بود شگفت زده شد  يشكل رييرد شد از تغ نهيلز كنار آ يوقت

ارد ، را كجا بگذ ديكند كه چگونه در را قفل كند و كل يياو را راهنما نكهيا يبرا يادداشتي زيم يرو. خودش رفته بود  يدنبال كارها موفيتروف

 .كرده بود  تيموفق ياو آرزو يبرا زيو در خاتمه ن. شد  يم دهيد

 .كه شب را در آن گذرانده بود نگاه كرد  يشد و به خانه ا نيرفت ، سوار ماش نيياز پله ها پا موفيپس از انجام دستورات تروف يمچنت

طبقه  ياز پنجره . بنا شده بود  يخاك منجمد ابد يبود كه بر رو نابايخ نيواقع در ا يخانه ها يهمه  رينظ يمعمول يدو طبقه  يخانه  كي نيا
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 .متوجه او بود  يشفسك يتس هي، همسا ايزو اهيس يانداخته بود ، چشمها يفيظر يآن نقش ها يها شهيش يكه سرما رو نييپا ي

 .رد ك ياو آرزو م يرا برا يالبد سفر خوش.  گفتيم ييزهايداد و چ يدست تكان م يمچنت يبرا ايزو

 .و آرام بود  ساكتيعاد ريروشن و بطور غ هوا

كه  يو هموار ديرا در امتداد دشت سف نيبسته منحرف شد و ماش خيخانه ها گذشت ، راننده از راه  نيآخر فياز رد لياتومب نكهيمحض ا به

 .به آن داده بود به حركت درآورد  يخاص يكوالك برف جال

شده بود كه برق آن چشمها را كور  قليدر اثر بوران و كوالك ص يرف گسترده شده بود و سطح آن طورب يكرد صحرا يو بر تا چشم كار م دور

 نيدر آسمان كوچكتر نكهيبا ا. بود  ريس يانداخت سرمه ا يبرفها م يرو نيكه ماش يا هيو سا ديرس يزردرنگ به نظر م يبرف كم. كرد  يم

 . ختندير يفرو م لياتومب يرو يزد به آرام يكه برق م يو سوزان زيشد ، از باال ذرات ر ينم دهيد يابر

كرد  يو با سرعت حركت م نانيبا اطم لياتومب يول. كند  يچگونه راه را گم نم ايبود كه وان رتيتمام مدت در ح يمچنت. جا برف بود و برف  همه

و .  دناشناس بود ش يمچنت يكه برا يبه زبان يكنواختيترانه  فرمان گذاشته بود مشغول ترنم يرو يياعتنا يرا با ب شيدستها كهيو راننده در حال

 يچون تفاوت پنج ساعته زمان اثر خودش را م -تا صبح موفق نشده بود بخوابد  يداشت و مچنت ييخواند آهنگ الال يكه م يترانه ا نكهيبا ا

 . ديد يرا م وتايآن گريدو ساعت د يكيبود و او  كينداشت چون هدف نزد دنيوجه حوصله خواب چيبه ه زياكنون ن _گذارد 

 يدست نخورده  يصحرا ، صحرا.  ختيآم يدرهم م ديبا آسمان سف يتا خود افق كه در آنجا بطور نا محسوس. جا برف است و برف و برف  همه

 . يو زندگ اتياز ح ياثر چيبدون ه يبرف

 نديرو يجنوب كه در انجا نخل و مركبات م يناطق خوش آب و هواباال تا م يعرض ها نيدر خاك كشور از ا يشماريب يشناس نيزم يگروهها

درآورد ؟ كدام چرخ  ينواح نيبچگانه سر از ا يزن كوچولو با صدا ني؟ چه شد كه ا ديايب نجايبه ا وتايباعث شده كه آن يزيچه چ. در حركتند 

 باعث آمدنش شد ؟ طيسرنوشت و كدام شرا

شانه . او تعجب خواهد كرد  دني؟ حتما با د شهيهم يشود اگر فراموشش كرده باشد ؟ برا يطور مفكر به ذهنش خطور كرد كه چ نيباز ا و

تا  ستيارزش دارد برود ؟ بهتر ن اي؟ و راستش ، آ يچه آمده ا يو برا يو از كجا آمده ا يهست يكه ك يمعن نيرا باال خواهد انداخت به ا شيها

 .در انتظار او  يعلم ياست و رساله  بشيهنوز در ج شگاهيگردد و پروانه مسافرت به آسا يوز برماتفاقا عصر امر مايبرگردد ؟ هواپ شدهن ريد

 چطور ؟ يول.خواهد آورد ، حتما  اديحتما او را به . كنند  يزنها فراموش نم ليقب نيا! او را فراموش كرده باشد  ستيممكن ن وتاي، نه ، آن نه

 ...خط قرمز قطور او را از خاطره اش محو كرده باشد  كيبا  را ترك كرد مارستانيكه ب يآن روز ديشا

دست از  يدست انداز ها افتاد مچنت يدر جاده پر رفت و آمد تو ليكه اتومب يو تنها هنگام. تمام راه ساكت بودند  بيترت نيدو به هم هر

دار  قيعا يچهارگوش قابل نصب از تخته ها يخانه ها. شد  يم يكو كيداشت وارد  لياتومب. نگاه كرد  رونيو از پنجره به ب ديافكارش كش

 يدر دو انتها . وجود داشت كه در آن خانه ها نسبتا از هم دور شده بودند  دانيم رينظ يزيچ يحت ابانيخ نيدر ا. داده بودند  ليتشك ار يابانيخ

ساختمان ها بدون شك مدرسه بود چون در  نياز ا يكي. خورد  يقطور ساخته شده بود به چشم م يرهايكه با ت يدو ساختمان چوب ابانيخ نيا

بود به كارخانه  دايآن پ ياز تابلوها كهيبطور گريساختمان د. بودند  دنيو دو زيپوش در حال جست و خ نيپوست يآن بر و بچه ها يمحوطه جلو

شده بود  دهياز خانه ها كش كيبرق به طرف هر  يمهايس رهاينصب شده بود و از سمت ت ييرهايت ابانيدر امتداد خ. تعلق داشت  يدود يماه ي
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مثل دم  يمخروطها دود بلند نيا يقرار داشت و از باال يپوست ياز خانه ها چادرها كيپشت هر . داشت  زين يا ژهيو تيخاص ابانيخ نيا يول

 .زد  يموتور برق سكوت اطراف را برهم م كيداد و  يم يو ماه ريق يو هوا بو Ĥمديروباه در م

 : ديكه تمام راه ساكت بود ناگهان پرس ايانو

 ؟ ديشما از روزنامه آمده ا -

 چرا از روزنامه ؟ -

 .نشان گرفته .  نديآ يشناس م نيخانم زم نيا شيآخه از روزنامه ها پ -

 :بانگ زد  يمچنت

 ؟ نجاستيپس او ا -

حمام كردن  يفقط برا. دارد  ياديز يفاصله  نجايآنها از ا يچادرها. كنند  يتوندرا رفت و آمد م يشناسان تو نيزم. هم نه  ديباشد ، شا ديشا -

 .را بگذراند  شيماريب يتا دوره  نجايآمده بود ا. آنها بود  سيشناس رئ نيخانم زم نيا. دارد  يحمام خوب نجايا.  نديآ يم نجايبه ا

 : ديپرس يبا نگران يمچنت

 ؟ يضي؟ چه مر يماريب يدوره  -

 .داغ  يليخ. بود داغ . دانم ينم -

 كنند ؟ يكجا كار م ييگو يكه م يشناسان نيزم -

 .خوانند  يآواز م شهيهستند و هم يشاد يآدمها. كنند  يم نيزم.  يگريد يجا گريد يكنند و روز يكار م نجايامروز ا -

گروه  تيريمد نجاينوشته شده بود كه ا يا شهيشتابلو  يرو. بود توقف كرد  ستادهيكه دو سورتمه گوزن كنار آن ا يپهن يكنار خانه چوب لياتومب

 .باشد  يم "اول ماه مه  "به نام  ادانيص

 :گفت  ايوان

 . رهيمد ئتيبه ه.  اورميب نجايناخدا دستور داد شما را صاف به ا.  ميديرس. تمام شد  -

 يها ئتيمحل ه. خانه باال رفت  وانيداشت از پلكان ا يبرم ينرم يقدمها يپوست يبا چكمه ها كهيو درحال ديپر نييپا نيبا عجله از ماش يمچنت

تابلو عكس چند نفر نصب  يرو. شد  يم دهيشده بود د ينقاش ييتابلو كه با رنگ طال كيو  دهيرنگ پر يها پالكاردها واريد يرو. بود  رهيمد

كه ماهوت سرخ و  يبلند زيصحنه و م يرو يبونيسالن كوچك هم با تر كي يحت. محل بودند  نيا يبود كه از قرار معلوم افراد برجسته  دهش

 .وجود داشت  " ريمد "آن نوشته شده بود  يكه رو يو اتاقك وارهايد يپرتره رو يسر كيآن انداخته بودند و  يرو يرنگ و رو رفته ا

 .برخاست و به استقبال تازه واردان شتافت  زياز پشت م يمسن مرد

 يداشت ول يا دهيو كش زير يچشمها. پر كرده است  يينصف اتاقك را به تنها ديرس يود كه به نظر مچاق ب يبه قدر يداشت ول يقد متوسط او

 . ننديتوانند بب ينه تنها ظاهر انسان بلكه باطن را هم م ديرس يبه نظر م كهيداد بطور يو عقل صاحبشان را م تيچشمها خبر از درا نيهم

 :كرد گفت  ياق كار جا مات نيخودش را در ا يكه به اتفاق مچنت راننده



 

 

 كتابخانه نودهشتيا  ريس پوله ويبو –آنيوتا                                              

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣٢ 

 .شناس كه اسمش آناست كار دارند  نيبا همان خانم زم. من آوردمشان ... از مسكو آمده اند  شانيا -

 :كرد گفت  يتكلم م يبه زبان روس يكه به خوب ريمد

 ؟ ديبخور يزي، چ ييغذا ديدار ليم.  ديخودتان را گرم كن.  ديكتتان را درآور -

 :و گفت  ديحرف او دو يلحظه سرنوشتش حل خواهد شد با شتاب و عجله تو نيدر هم دياكرد ش يكه حس م يمچنت

 كند ؟ يم يزندگ نجايا خوبابايل وناي يآنا آلكس -

 : ديپرس ريمد

 ؟ ديشما هم از روزنامه آمده ا -

 جانيو ه يقهرمان ي، متوجه ستاره  كردند يم يچشمانش او را بر رس يكرد ول ينم انيرا ب ياحساس چيحركت بود و ه يپهنش كامال ب صورت

 .نسبت به او كنجكاو  نيشد و همچن يمچنت ياندازه  يب

 . ستيما ن شيپ. كند  ينم يزندگ نجايحاال ا خوبابايل وناي يآنا آلكس -

 :زد  اديفر بايتقر يمچنت

 افتاده است ؟ شيبرا ي؟ پس كجاست ؟ چه اتفاق ستيشما ن شيچطور پ -

 .رفت  كوپتريهلبا  وناي يآنا آلكس -

 چطور رفت ؟ به كجا ؟ -

 . اوريتازه وارد آب ب يوائانگه برا.  دينيبنش. دانم به كجا رفت  ينم -

 .نشست و با حرص و ولع آب را خورد  يصندل يرو ياستكان آب آورد و مچنت كياسمش وائانگه بود  نجايراننده كه ا يايوان

 .رفت  يم جيش گعرق شده بود و سر سيسراپا خ جانياز فرط ه او

 به كجا رفت ؟ ديباالخره نگفت -

؟ شوهرش ؟ برادرش  ديهست شانيا يشما ك.  اوريوائانگه باز هم برو آب ب. آمد و بردش  كوپتريهل كي.  نيرفت و هم. دانم به كجا رفت  ينم -

 ؟ سشي؟ رئ

 . نجاستيا يشناس نيكه گروه زم ديگو يم ايرفت ؟ وان نجايافتاد ؟ چرا از ا يآخر چه اتفاق...  سشينه شوهرش هستم ، نه برادرش و نه رئ -

بود  ضيمر. بود  يجا بستر نيهم. آوردند  نجاياو را با گوزن از توندرا به ا. بچه ها را كه نجات داد سرما خورد . شد  ضيمر وناي يآنا آلكس -

 نافرستادند و آ كوپتريهل. نتوانستند معالجه اش كنند  يول.  نطوريهم هم ريپ يايكرد ، اوم يما معالجه اش م اريپزشك. كرد  يخون سرفه م

 .را بردند  وناي يآلكس

 به كجا ؟ -

 .هم به مورمانسك  دي، شا نگراديبه لن ديبه مسكو ، شا ديشا -

آورده  ياديافتاده صدور  يكو نيبه ا يچه كس ي لهيبود و معلوم نبود چگونه و به وس يبه گوش ماه هيكه شب يكيمبل ش يرو يبا ناتوان يمچنت

 .شده بود نشست 
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 .زد  يبود كه به او ضربه م نيگرفته و مثل ا دنيبار يگريپس از د يكيتازه  يخبرها

 .ماند  جهينت يآرزو و فكر كرده بود ب يقطب يدر ساعات راه دراز به نواح يآنچه كه مچنت تمام

 ...دندش بر... معالجه اش نكردند .... كرد  يخون سرفه م.... شد  ماريب

 :تكرار كرد  گريسوالش را بار د يمچنت

 آخر به كجا بردند ؟ كجا ؟ يول -

 .مادر وائانگه آدرسش را داشته باشد  گرفيت ديشا. ما نگذاشت  يبرا يآدرس. دانم كجا  ينم -

 :كرد نشان داد و گفت  يم ياش باز يبود و با دستكش پوست ستادهيرا كه وسط در ا ايوان سيرئ

 .داده باشد  گرفيآدرسش را به ت ديشا. بود  يبستر گرفيمنزل ت وناي يسآنا آلك -

 .كمك كند  يبگو كه به قهرمان اتحاد شورو. مادرت ببر  شيتازه وارد را پ وائانگه

 :گفت  ايوان

 . مادر من  شيپ ميبرو.  ميبرو -

را به  يمچنت ايرا دور زدند و وان ياستاندارد چوب ياز خانه ها يكيآنها . برد  رونيرا ب ي، مچنت دندينام ياو را در ده وائانگه م كهيبه طور اي ايوان

در چادر را كنار  نيروكش سنگ ايوان. شد  يم دهيبه طرف آن كش يبرفها كوره راه نيب. كرد  ييكه پشت خانه قرار داشت راهنما يطرف چادر

وسط . كرد  يبه زحمت آن را روشن م يكوچك شناور در چرب ي لهيتف كيشدن كه  يو گرم و خفه ا كيتار يمرتبه وارد فضا كيزد و هر دو 

با صورت  يرزنيكنار اجاق پ.  ديجوش يم يعيبود ما زانيآو ميكه به س يكوچك گيسوخت و درون د ياحاق م يذغال رو يچادر گرد مقدار

 .زد  يرا برهم م گيداخل د عينشسته بود و ما نيزم يرو نيپرچ

 :نشان بدهد گفت  يپسرش با شخص ناشناس ياز حضور ناگهان يتعجب نيكمتر نكهيون اسرش را بلند كرد و بد زن

 ؟ ييوائانگه تو -

 .با شما كار دارند  شانيا. فرستاده  سيمرا رئ. منم ، مادر ، سالم  -

 باشند ؟ يك شانيوائانگه ، ا -

 :نمود گفت  يم يرسم يكه كم يچگونه رفتار كند با لحن يعاد ريغ طيشرا نيدانست در ا يكه نم يمچنت

 . يمچنت ريميوالد -

 .هستند  يقهرمان اتحاد شورو. با شما كار دارند مادر  شانيا -

 :دراز كرد و گفت  يبرخاست و دست زبرش را به طرف مچنت زن

 . ديگو يخوش آمد م يبه قهرمان اتحاد شورو گرفيت -

 .به پسرش داد  ينا آشنا بود ، ظاهرا دستورات يمچنت يخودش كه برا يدربعد به زبان ما. ادا كرد  يجمله را به زبان روس نيا رزنيپ

 :گفت  يخطاب به مچنت ايوان

 . ميبرو -
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 يكه جلو يكوچك ياز خانه ها يكيبرد و به طرف  رونيب يروغن ماه يو خفه و پر از بو كيتار مهين يدستش را گرفت و او را از فضا بعد

كنار  يزينوك ت ينرفته بوده چون كوالك تل برف وانيا يرو يوقت بود كه كس يليالبد خ.  ستادنديا وانير اآنها كنا. كرد  تيچادرها بودند هدا

 .خانه بوجود آورده بود  يوددر ور

ند ، داخل آن فوق العاده سرد بود شد يكه آنها وارد خانه كه فضا يدر بسته نبود و موقع. با حركت پا برفها را كنار زد و در را باز كرد  جوان

با  كوچكآپارتمان  كي يبود ، مبلها خياز قشر  دهيآن پوش يخانه كه پنجره ها نياتاق ا گانهي كيتار مهين يدر هوا رايبه تعجب افتاد ، ز يمچنت

 .خورد  يآن به چشم م ليوسا هيكل

 .ظر گذراند مبل نشست و دو رو بر را از ن يرو يبود ، مچنت يهلند يمشغول روشن كردن بخار ايكه وان يوقت تا

كنار . را حفظ كرده بود  يسر كس يكه همانجا بود هنوز اثر تو رفتگ يقرار داشت ملحفه و پتو انداخته بودند و بالش واريكه كنار د يكاناپه ا يرو

 .و ترمومتر قرار داشت  شهيدارو و ش يآن مقدار يكوچك مخصوص مجالت و رو زيم كيكاناپه 

 ي، بخار يبخار ايرا خوب روشن كند ،  يبلد بود بخار ايوان اي. بخش شد  اتيح يپر از گرما يد اتاق فورسر يهوا ينشد به چه سرعت معلوم

. مجالت رفت  زيتنه اش را درآورد و به طرف م مين يمچنت. داخل اتاق روشن تر شد  يپنجره ها آب شد و هوا خيپوشش . بود  يخوب اريبس

كف دستش  يمچنت. بوده  دهيكاناپه خواب نيا يبوده و رو نجايا شيپ يچند نيهم وتايمعلومه كه آن.  باخوبايآنا ل: نوشته شده بود  هانسخه  يرو

بله ، . و گوشه كاناپه نشست  ديدستش را كنار كش يمچنت. كرد  ياحساس رطوبت م يبالش سرد بود و كف دست مچنت. بالش گذاشت  يرا رو

از  نكهيبا ا. انگار بخار شد و به هوا رفت . شد  ديرفت ، ناپد وتايآن! هم موفق نشد مالقاتش كند  رنبايو او ا! بود  نجايا شيپ يدچن نيهم وتايآن

باران  فيجنگل لط دنياز د روزيد نيهم نكهيشبانه روز نگذشته بود ، با ا كيبود كمتر از  دهيشن ويرا از راد وتايكه خبر مربوط به آن يلحظه ا

فوق العاده  جهينت يب بيتعق نيبرسد و خودش از ا نجايتا به ا دهيآمد كه روزها طول كش ي به نظرش ممسكو لذت برده بود ، حاال ي ردهخو

 .خسته شده بود 

ستاره كوچك و كم نور در  كي. سوزن در خرمن كاه  كيشده است ؟  ديبزرگ و رنگارنگ كشور پهناور ناپد يايدن نيدوباره در ا وتايآن ايآ

 بدشانس است ؟ نقدريخه چرا اچرا ؟ آ يول. كهكشان  انيم

 .او محض خاطر آمدن مهمان فرصت كرده بود لباسش را هم عوض كند . وارد منزل شد  گرفيت

 :گفت  زن

 . ديگو يخوش آمد م يبه قهرمان اتحاد شورو گرفيت -

 .برد  يسوم شخص مفرد بكار م ريدرمورد خودش ضم رزنينبود چرا پ معلوم

 ؟ هيپرسد اسمت چ يازت م گرفيت -

 :گفت  يمچنت -

 . ريميوالد -

 ؟ يخواه يچه م رزنيپ ني، تو از ا ريميوالد...  هياسم خوب ريميوالد -

 .شما بوده است  يخانه  يتو يشناس نيگروه زم سيرئ خوبابايگفت كه آنا ل سيرئ -
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 .بود  دهيخواب نجايبود و هم ضيمر. خانه  نيهم يتو. بود  گرفيت شيپ خوبابايبله ، آنا ل -

 پس حاال كجاست ؟ -

 ؟ ي، تو از روزنامه آمده ا ريميوالد. برد  كوپترياو را هل. داند آنا حاال كجاست  ينم گرفيت -

 چرا از روزنامه ؟ -

 ؟ يدان يموضوع را م نيا. ما را نجات داد  يآنا بچه ها. كردند و عكسش را بردند  ادداشتي ييزهايچ. از روزنامه آمده بودند  نجايآخه ا -

 .دانم  يم -

 ؟ ي؟ تو شوهر آنا هست ياز مسكو آمده ا يچ يپرسد تو برا يم گرفيت -

 . ميديجنگ يمن و او با هم م. دوست زمان جنگ . نه من دوستشم  -

 .دارد  ياديدوستان ز شهيآدم خوب هم. دارد  ياديآنا دوستان ز.  هيخوب زيدوست ، دوست چ -

 نگذاشته ؟شما  يخوب حاال كجاست ؟ آدرسش را برا -

آنا  يتو از مسكو برا. ازش نگرفته  ينامه ا گرفيت يول. فرستد  يآنا گفت كه آدرسش را م. دانست  يآنا آدرس را نم. آنا آدرسش را نداد  -

 ؟ يآمده ا

 .از مسكو آمده ام . بله  -

 .اند  ديآدرسش را نم گرفيت.  ستيآدرسش هم ن.  ستيو آنا ن يپرواز كرد نهمهيا. بد شد  -

. شد  يشد و كف اتاق پخش م يم ريها اب سراز شهيش ياز رو. كرد  يو كف اتاق صدا م وارهايد. شد  يداخل منزل با سرعت گرم م يهوا

مجسمه سر  كينشست و مثل  يصندل يرو يمچنت يبعد برگشت ، روبرو. آورد و مشغول خشك كردن كف اتاق شد  زياز دهل ي، كهنه ا رزنيپ

 .خودش خشك شد  يجا

 : ديپرس يمچنت

 آنها رفت ؟ شيشود پ يچطور م... كردند كجا هستند ؟  يكه با او كار م يشناسان نيزم -

 ينم گرفيت. نه ، نه . دوستان او . بودند  يشاد يبودند ، آدمها يخوب يآدمها. آنا آمده بودند  شيآنها پ. آنها هم رفته اند . داند  ينم گرفيت -

 .هستند شناسان حاال كجا  نيداند زم

بزرگ  نيزم يتو دييگو يآنطور كه شما م يعني. كند  يم ينگفته بود كه كجا زندگ... نكرده بود ؟  فيشما تعر يراجع به خودش برا يزيچ -

 كند ؟ يم يكجا زندگ

 .نگفته بود  يزيموضوع چ نينه آنا راجع به ا -

 نه ؟ ايحاال شوهر دارد  ديدان يخوب ، نم -

از  يزن اثر نيبا ا شانيبار در طول گفتگو نياول يكه برا ديبه نظرش رس يبرگرداند و مچنت يود را به طرف مچنتحركت خ يصورت ب رزنيپ

 .شد  انيتعجب در چهره اش نما

 كيموقع  نيدر هم. جهت صورتش را به طرف پنجره برگرداند  نيشود و به هم يسرخ م زينگاه استفهام آم نيا رياحساس كرد كه ز يمچنت
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 .پنجره رد شد  يگوزن از جلوسورتمه 

بار  نياول يبرده باشد برا يانگار به كنه مطلب پ رزنيپ. دراز نشسته بودند  يسورتمه ها يرو يور كي يپوست يآدم كوچولو با لباس ها چهار

 .شد  انينما اهشيس ي دهيكش يانعكاس لبخند در چشمها

 .گفته بود  گرفيخودش به ت. بچه هم ندارد . اما شوهر نه . ستان دارد دو... آنا شوهر نكرده ... ، آنا شوهر ندارد  ريميوالد -

 :بودن سوالش آگاه بود ، گفت  يمعن يبودن و ب بيكه از عج يمچنت

 دارد ؟ ياو چه شكل -

 .نگاه كردند  گريزدند ، با تعجب به همد يكوچك را بهم م يبخار ينشسته بودند و ذغال ها يو پسرش كه كنار بخار رزنيپ

 نمود رزنيپ يبرا زشيداستان غم انگ فيبار شروع به تعر نيچندم يباز هم برا. جواب ماند  يب يمچنت والس

صورت هر دو نه . دادند  يبزنند به داستان او گوش م يحرف نكهيآنها بدون ا. خودش  يهر كدام سر جا. حركت نشسته بودند  يو پسر ب مادر

 ياصال سخنانش را م ايدهند  ياو گوش م يبه حرف ها ايداد كه آ صيشد تشخ ينم يحت.  يهم درد يه كنند انيعالقه بود و نه ب يكننده  انيب

 ؟فهمند 

دانم  ينم نيهم يبرا "جمله تمام كرد  نيداستان خودش را با ا يكه مچنت يو زمان.  دنديفهم يدادند و هم م يمعلوم شد كه هم گوش م يول

 :گفت  رزنيپ " هيصورتش چه شكل

.  نجايا اورشيب. هست  يبزرگ عكس يويراد يزنه ، رو يآنكه حرف نم يزنه ، نه رو يكه حرف م ويآن راد يچادر ، رو ينگه ، برو تووائا -

 درضمن نگاه كن گوشت حاضر شده ؟ 

 :گفت  رزنيكه پسرش رفت پ يوقت

 .خوبه  يليآنا قشنگه ، آنا خ -

 :فزود ا رزنيكه چند لحظه بعد پسرش عكس را آورد پ يموقع و

 . نجاستي، ا خوبابايآنا ل -

و  شيبا ر يبا آن آشنا بود اشخاص يكه مچنت يكو نهيعكس در زم يرو.شده بود قرار داشت  نييتز يكه با فلس ماه يعكس در قاب پوست نيا

 .د نشسته بو يو لباس نقش دار شمال يجوان نبود با چكمه پوست گريكه د يدر مركز گروه هم زن. نشسته بودند  ليسب

 ينشسته بود با محبت لبخد م كهيزن درحال. كاله را از سرش برداشته بود  يول. فرو كرده بود  شينهايآست يرا تو شياز فرط سرما دستها زن

 .آمد  زيلبخند تمسخر آم كي نيا يبه نظر مچنت يزد ول

روبرو شود به  ابانيدر خ يصورت نياگر آدم با چن. نبود  بايصورت زن ز يول. زن را قشنگ خوانده بود  نيا گرفيت. شد  رهيزن خ نيصورت ا به

 ينيب يبود كه باال ييكرد ، كك مك ها يكه جلب توجه م يزيچ گانهي. تازه در عكس صورت زن خسته و الغر بود . چشمش نخواهد آمد 

 .شد پوشانده بود  يم دهيمجعد و كوتاهش د يموها ريبلندش را كه ز يشانيكوچك و پ

 .ساخت  يم رايو گ حيآن را مل يول ستين ليو تحل هيداشت كه قابل تجز ييرايگ زيحال چ نيدر ع يرت قشنگ و بارز نبود ، ولصو ني، ا بله

آن  يرا كه گوشه ها يبزرگ يزيروم گرفيت. شدند  يمزاحمش نم زيآن دو ن.  رديتوانست چشم از آن برگ يكرد و نم يبه عكس نگاه م يمچنت
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 گريبعد چند تا بشقاب و ظرف د. انداخت و صافش كرد  زيم يبود را باز كرد و آن را رو دهيب مغازه هنوز به آن چسببود و برچس ستادهيا خيس

 .گذاشت  زيم يرو

 .تو ، وائانگه  ي، و برا ريميتو والد يناهار برا -

خواست تنها بماند و راجع به  يدلش م. داشت به غذا ن ليكرده بود كوتاه نبود م يهم كه ط ينخورده بود و راه يزياز صبح چ يمچنت نكهيا با

 .كه من بعد چكار كند  رديخودش را بگ ميشده بود فكر كند و تصم رشيكه دستگ ييزهايتمام چ

 يصدا قدم برم يب ينرم پوست يبا چكمه ها كهيسرش گذاشت و درحال ي، كالهش را رو ديتنه اش را پوش ميمعذرت خواست ، ن ليدل نيهم به

 .با دقت به عكس نگاه كرد  گريبار د كيقبل از رفتن  يول. در راه افتاد  داشت به طرف

 .گردم يبر م گريد يچند لحظه . خواهم  يمن معذرت م -

 ابانيانبوه بخار از خانه خارج شد ، خ انيدرم يمچنت. رود  ياز سر ناهار م بيترت نينكردند كه مهمانشان به ا يتعجب چيمادر و نه پسر ه نه

 يبعد رو. در حال خشك شدن بودن رفت  يچوب يرهايت يدر ساحل آن رو يبلند يريگيكه تور ماه ايكرد و به طرف ساحل در يطخلوت را 

 .افكار خود پرداخت  ميكرد به تنظ ينگاه م ايدر يپهنه  يبرآمده  يخهايبه  كهيساحل وارونه افتاده بود نشست و درحال ركه د يقيقا

فرض كند ،  يگوناگون ريكرد در ذهن تصاو يم ينقاط سع نياو ضمن پرواز به ا. دارد  يليچه شكل و شما وتايآن داند كه يم گري، حاال د خوب

خاطرات محو و مبهم  ياز رو نكهيو با وجود ا. كنند  يم يرا بازساز تكارانيجنا يپرتره  گرانيد يگفته ها يكه از رو يدرست مثل جرم شناسان

 كيو جوان نبود ، صورت  بايو حاال صورت او را كه چندان ز. كرد  يمجسم م باي، معهذا او را ز ستيقشنگ ن وتايدانست كه آن يجنگ م انزم

 رزنيپ نيا كهيدرحال. بود  دهينام بايشناخت او را ز يرا خوب م وتايكه آن گرفيمعلوم نبود كه چرا ت.  ديزن عاقل و اهل كار را با چشم خودش د

. شد ؟ البته كه نه  يدچار دودل وتايصورت آن دنيبا د يمچنت ايآ. بود  دهيد ياديز يزهايطول عمر خودش چ اش در يمشك زيت يآن چشمها اب

تمام شود ،  ياديكار و كوشش ز متياگر به ق يحت. كند  دايسال و خسته را پ انيزن م نيكرد كه حتما ا دايپ تيحس تقو نيدر او ا. برعكس 

او  ديحتما با يول.  ستيمهم ن چيه.  افتديعقب ب يمدت نامعلوم يرساله دوباره برا انيكه پا ستيمهم ن چيه. كار شود  نيصرف ا شيخصتمام مر

 .كند  دايرا پ

و  دنديدرخش يبرفها م. زد  يگرفت در آسمان دور م ياوج نم اديكه چندان ز ديخورش. را فرا گرفته بود  يشمال يو چهار ساعته نواح ستيب روز

 ياثر اشعه  يصورت آدم بطور مبهم نكهيو با ا ديبار يو براق برف از آسمان م زيذرات ت. شد  يم دهيد يو سرمه ا يآب به رنگ يبهار يها خي

 .كرد هوا سرد و خاموش بود  يرا حس م ديورشخ

به گنجشك بود  هيشب كه يپرنده كوچك نهايا يو با همه . زنند  يم خيتمام صداها در حال حركت  ديرس يساكت و خاموش كه به نظر م يقدر به

 .شد  خهاي نيب ارينشست و مشغول خوردن آب از ش خي يآمده بود كنار ساحل رو نجايبه ا ينامعلوم يكه از جا د،يسف ي نهيبا س

رد در اورال ب ياو را به فرودگاه م يكه تاكس يموقع يبهار اول را مچنت. بود  دهيد يبود كه مچنت زيو خاطره انگ زيبهار غم انگ نيسوم نيا.  بهار

رگبار  ادرختان غان كه ب شهيب يو بعد بهار دوم ، نما.  گايتا يكاج ها ياز پوسته و سوزنبرگ ها دهيو پوش رهيآب شده و ت يخودش ، با برفها

كه  يناهموار يخهايبرفها و  اني، در م نجايو باالخره بهار سوم ، بهار ا. مقدم گفته بود  ريشسته شده و به او در فرودگاه مسكو خ يبهار ديشد

گنجشك . كرده بود  يمعرف يقطب يكوچولو ديسف نهيبهار سوم فعال خودش را با آمدن گنجشك س نيا. داده بود  قلشانيبوران برف و كوالك ص
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 .برد  يخودش را باال م يكوچولو كنار آب نشسته بود و با هر جرعه سر كوچولو

انبوه مردمان ، قرار بود زن دلخواه و مورد  نيكشور ، در ا نيو در ا.  ارديليربع م كي يمساو يتيبا جمع. پهناور  يدر كشور... بهار مختلف  سه

 .كند  دايعالقه اش را پ

 !خواهد كرد  دايحتما پ! خواهد كرد  دايدنبالش خواهد گشت و حتما او را پ. خواهد كرد  داياو را پ يمچنت و

گرفت  يقطع ميكرد ، تصم يرا استنشاق م ريبرف و آب و ق حهيبرگشته نشسته بود و را يقيقا يعبوس ، رو انوسيدر ساحل اق كهياو در حال و

 .كند  دايرا پ وتايكه آن

 ؟ ي، كجا هست وتايآن
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