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  : پتروف 

.باش نظامی قرار گرفتھ بودند بھ حداکثر خود رسیده بود و نظامیان ھر دو جبھھ در حالت آماده شرق وغرب ھای نش بین ابرقدرتت

، استانیسالو یوگرافوویچ پتروف یک سرھنگ دوم نیروھای موشکی استراتژیک سر کارش ١٩٨٣سپتامبر سال ٢۶در یک شب سرد در 

…کرد داد و آسمان شوروی را پایش می ر شود ، پست میبود او بھ جای ھمکارش کھ بھ علتی نتوانستھ بود در محل کار ظاھ

یک موشک اتمی از سوی آمریکا شلیک شده و مقصدش مسکو : شب گذشتھ بود کھ پتروف ھشداری از یک کامپیوتر گرفت  کمی از نیمھ

!!!است

نجام یک ضد حملھ بھ صورت سریع ھای اتمی برای ا ھا در چنین شرایطی این بود کھ ھمھ سالح شده روس  پروتکل نظامی از پیش تعریف

.و آنی فعال شوند و پس از آن بھ مقامات نظامی و سیاسی اطالع داده شود

ھا بھ وسیلھ  رسید و نورھای قرمز بھ نشانھ شناسایی موشک اتمی آمریکایی ھا در پناھگاھی کھ پتروف در آن بود بھ گوش می صدای آالرم

.ھای روسی ھمھ جا روشن بودند ماھواره

کرد ھشدار کامپیوترھا درست نباشد ، او فکر کرد کھ اگر آمریکا واقعا قصد حملھ بھ شوروی را داشتھ باشد از ھمھ  ی پتروف حس میول

.دھد ھا نمی کند و با پرتاب صرفا یک موشک ، فرصت ضدحملھ را بھ روس ھایش استفاده می موشک

ھای دوم ، سوم ، چھارم و پنجم را  تشویش بودند چرا کھ کامپیوترھا ، موشکلحظاتی بعد استرس در پناھگاه بیشتر شد و ھمھ افسرھا در 

.ھم شناسایی کرده بودند

اش اعتماد کند و ھمھ اخطارھای کامپیوترھا را ناشی از اشتباه آنھا بداند و یا طبق پروتکل نظامی  بھ غریزه: پتروف دو راه پیش رو داشت 

.شود ھا نفر می شک موجب مرگ میلیون زگر جنگی شود کھ بی، سیستم موشکی شوروی را فعال کند و آغا

!!!پتروف کار اول را انجام داد

پتروف حاال .ھمھ اینھا ناشی از خطای کامپوتر و نقص در یک قطعھ چند دالری بود.با گذشت دقایقی معلوم شد کھ حق با پتروف بوده است

 .یک قھرمان بود

آمد ،  کردند ، او بھ ھر حال از پروتکل نظامی تخطی کرده بود ، اگر تصمیم او اشتباه از آب در می نمیولی مقامات کرملین اینگونھ فکر 

بنابراین تصمیم گرفتھ شد کھ پتروف بھ بازنشستگی پیش از موعد برود ، . انداخت ھا نفر از شھروندان شوروی را بھ خطر می جان میلیون

  !دالر در ماه ٢٠٠با حقوقی حدود 

  

  

وکره جنوبی وکره شمالی  ھند وپاکستان ,چین وفرانسھ , داستان پتروف دراینجا تمام نشد چون چنین پتروف ھایی را آمریکا ھم داشت 

  . پتروف دارندھم ... و روسیھ جدید و

  

  ؛ می کنم  انسان کاملروح بیدار  تقدیم بھی خود ابداحترام والتزام کامل را با کوتاه این داستان 

  مجتبی ورشاوی                  
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  : اعزام

  .بوددقیقھ بامداد ٣٠ساعت , بی توقف عبور ثانیھ ھا را بھ تصویر می کشید عقربھ دارساعت 

  . کرج ایستاده بودم و  زیر پاھای نحیفم کھ حاال خیلی کوتاه بھ نظر میرسیدند بھ زمین یخ زده نگاه می کردم  - کنار جاده تھران 

 رگ ھایمار تبدیل می شد ودر گلوی می شکست ترس را بھ نالھ ھایی منقطع کھ گھ گاه بھ زوزه ھایی کش د,آن سو ترصدای سگ می آمد 
  .می کرد وبند بند تنم را بھ رعشھ می انداخت  تزریق

   . لرزیدنشروع کرد بھ دم یکھ در سرما می لرزمثل من ؛گوشی تلفن ھمراه گریھ ام بگیرد کھ  نزدیک بود از بی نوایی  

  کیوانی  -ابنج ..الو -

  .بلھ خودم ھستم  -

  ؟م آیا شما در محل ھستید یما تا پنج دقیقھ دیگر بھ قرار می رسکیوانی - جناب 

  ..بلھ  بلھ  -

  .بسیار خوب  -

اندکی تا تاریک شدن , کوچکم بالفاصلھ جای خود را در پنجره گوشی پیدا کرد  کصورت دختر بھ گوشی نگاھی کردم صدا کھ محو شد 
  . بھ تماشایش نشستم نمایش صفحھ 

  .بھ چپ وراست حرکت می دھد  روی آب افتاده باشدھمیشھ می خندد وصورت گردش را مانند توپی کھ  سرخبا آن لب ھای 

  .صورت او را تماشا میکردمدر صفحھ ناپیدای ذھنم تصویر خاموش شد اما من ھمچنان 

با ترمزی وآمد  شده نالھ کنانبا شیشھ ھای رنگ  تیره یمینی بوس,باالخره یکی از نورھای دور دست بھ سمت من چرخید ونزدیک شد 
  .ایستادخاکی حاشیھ در دار کش

  :فریاد کشید میان درباز  دھانی ناپیدا

  ؟ ستوان کنترل وفرماندھی کیوانی -

  بلھ جناب  : پاسخ دادم 

مثل نگاه کردم ھمھ  ی مسافران بھ صورت ھای رنگ پریده  ,توقف کرد درنفسم بوی ترشیدگی منزجر کننده ای  باال رفتن ھنگام 
  :راننده را خطاب کردم وگفتم .بودندخواب آلوده وسرما کشیده ,خودم

  . است توی سرما ایستاده ام آقا جان چرا دیر کردید یک ساعت  -

  :گفت  جوانی ریشو وبداخم بودراننده کھ 

  . بشین نیفتی   عزیز -

  . چھ این چھ طرز جواب دادن است  یعنی -

  ...اینقدر سوال جواب نکن رو بشین آقا ب -

  .مسافران مانع ازآن شد کھ بحث را طوالنی تر کنم دست آخر جایی یافتم ونشستم  ضاعترا

چشمانم را برھم گذاشتم تا شاید بتوانم  ناشناختھ وفضای بستھ مینی بوس میھمان بودم بھ ناچار بوی ترشیدگی درمیانتارسیدن بھ مقصد 
  ؛ بخوابم اندکی
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  :سفید ساختمان

از سمت  , ی خود را بدست آورم ھوشیاررویاھای درھم از ذھن سوزانم خارج شود ونی بوس باعث شد تا گردش ھای بھ چپ وراست می
  . کردندشیشھ ھای رنگ شده مانند شھاب عبور می  قفایچراغ برق ھا ازچپم 

چھ تصاویری در حال شکل گرفتن است آیا درمحلی پر رفت وآمد ھستیم ویا آنکھ جاده ای کور را درمیان تپھ  بیرون  آن تجسم می کردم  
  .بھ کدامین نشانھ می توانم چنگ بزنم و راه راچگونھ خواھم یافت, طی می کنیم راھای خارآلوده 

ت صورت ھوای خنک بسرعوباز شد اتاقک درب  توقفپس از چند گردش ومدتی  ,آمد ی سنگیناز شدن دربب ینی بوس ایستاد وصدامی
  . بودنزدیک زمان خروج را نوازش کرد ھای کرخت 

  .پایین جستم وبھ اطراف نگاھی انداختم  

ساختمانی قد برافراشتھ کھ مانند محصور درحصار وی کوتولھ جز یک محوطھ در اندشت ودرختچھ ھاروشنی ھا چیز زیادی  یمیان تاریک
  .وجود نداشتدرخشید  یک تکھ مرمر سفید می

  .  می کردندنور افشانی روشن شدن وبھ ع شروبا تلق تلق  و بھ نوبترادیدم کھ ی ساختمان چراغ ھای ورودی راه روھا

مرد ویک نفر زن  ١١جمع ھمراھان عبارت از   ,پای خواب رفتھ اش را تکان تکان داد ی کھ ھمراه ما بود در رکاب ایستاد مرد مسلح
  . ھمھ خواب آلوده وخستھ  جوان تر بود می شد ھمھ مااز چادری کھ 

خالی از ھر جنبنده گوشھ کنار کثیف ودرب اتاق ھا ھمھ بستھ وراھرو ھا ,جمعیت بھ راه افتاد ومن بھ عادت ھمیشگی نفر آخر وارد شدم 
  .ای بود 

, د تخت خالی وتعدادی لوازم پزشکی کھنھ را ببینم چن ی داشتایاندکی روشن جانکم چراغی ر زیر نوتوانستم از پنجره یکی از اتاق ھا کھ 
   .ھستیم  ھمتوجھ شدم کھ دریک بیمارستان متروک

  

  .صداھا خیلی راحت پژواک پیدا می کرد وخورده شیشھ ھا زیر پاھای سنگین کمر می شکست 

  مرد دیگری باسرتاس وریش کم پشت حاضر شد؛ رفت وبھ جای اومرد مسلح 

  :راصاف کرد صدایش رانھ کرد وبرای سخن رانی جمع را وراندازی خریدا 

  خستھ نباشید  ؛سالم خوش آمدید-

  . من لطفی ھستم... من خوب , سوال میکنید کھ من کھ ھستم شاید 

  .چون خیلی دیروقت است ,  بماند برای بعدچند جملھ سخن خواھم گفت وخواھم رفت  تمام جلسات توجیھی وسخن رانی ھا ھم  

  : ادامھ داد راه افتاد ولطفی در صف بھ 

  !اما امشب -

  خوب گوش دھید 

  . برای رسیدن بھ آن می توانید از آسانسور انتھای کریدور استفاده کنیداگر خستھ نیستید .کھ درزیر زمین واقع است داریم  CP*ینجا یک ما ا

پس احتماال .برای اطمینان شما باید اضافھ کنم کھ ھمھ دستگاه ھا نو وعملیاتی ھستند وھیچ مشکل سخت افزاری ونرم افزاری در بین نیست 
  . شب خیلی سختی نخواھید داشت 

سیلو ھای پرتاب ھستید از  ده  مجموعھ سی تاییتمام تجھیزات بھ مصادر متصل اند وتمامی امکانات واقعی ھستند ازامشب شما اداره کننده 
  .خیلی مراقب باشید وھرچیز حتی خیلی کوچک را تحت کنترل بگیرید
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  :برای آنھا کھ ھنوز خوابند تکرار می کنمدیگر حاال یک بار , آماده بھ کار کنیددایر ورا  CPتا  داریدتاصبح  فرصت  

  .درست ھمان کاری کھ تاحاال انجام می داده اید را ادراه کنید cpچیزی کھ از شما خواستھ می شود آن است کھ 

  :سپس دست را اشاره بھ زن چادری کرد وادامھ داد 

  خداحافظ  وموفق باشید سرکار خانم یوسفی اطالعات بیشتر را دراختیار شما خواھند گذاشت   -

  

  

*CPفرماندھي مقر  
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  :وتلخ شیرین ,ترش 

احساس کردم وبالفاصلھ ذھن پر سوالم مرا با خود بھ دنبال نشانھ ھا برد این CPبوی ترشیدگی شدید اولین بویی بود کھ پس از ورود بھ 
  .بویی بود کھ در مینی بوس ھم شنیده بودم 

  . زدزنی کھ با جمع ھمراه بود بالفاصلھ شروع بھ جست وجو کرد وکلید تھویھ را 

مردان بالفاصلھ شروع بھ صحبت کردند .رضایت بخش کرد ابدی را مثل بھشت  CPفضایی صاف وخنک ھم زدنی ھوا در چشم بر
  .وھمھمھ  گوش آزاری حاکم شد 

شبیھ بود پسر ھا را ساکت وبا یک فریاد کھ بیشتر بھ جیغ بروی صندلی ھمجوار  دیواره سیمانی ایستاد زن چادری زود دست بھ کار شد 
  :کرد 

  

  .د دھیمان بدھم لطفًا بھ حرف ھایم گوش من اینجا ھستم تا بھ اوضاع سر وسا یانخیلی خوب آقا -

  . خود را برروی این فرم یادداشت کنید وسریعا بھ من بدھید تخصص لطفًا اسامی و

.  ودست راستش را با یک تکھ کاغذ لغزان باال گرفت

کرد تقسیم دودستھ بھ خانم یوسفی خیلی زود ما را  ,نفر حضور دارند  ٢م کھ تقریبًا برای ھر وظیفھ ای یفرم کامل شد متوجھ شد وقتی
  .این قسمت قضیھ خیلی شیرین بود؛یعنی  من وسروان جاللی   ,نمودانتخاب ومانند یک تیمسار باتجربھ برای ھر گروه یک سرگروه 

لیکن اکنون چاق تر وآرام تر بھ نظر می  دآن زمان جوانی الغر اندام وجسور بوسروان جاللی رااز زمان دانشکده افسری می شناختم 
  .رسید

وآماده بھ کار  ند تا سیستم ھا را راه اندازیبماوجاللی  مینرا ترک ک CPم یمجبور شدم بھ اتفاق گروھبھ ناچار  اما قسمت تلخ آن بود کھ من
  .کنند 
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  :واقعیت عریان 

جنبھ ھا را بسنجم ودستگاه ھا سعی کردم تمامی , وبرای گشت زنی بھ اطراف ساختمان بروم  دهگروه جدا شکنجکاوی باعث شد تا از 
  . نمجعبھ ھای برق وفیوز ھا را پیدا کنم وسیم کشی ھا را کنترل کو

ودر آخر بھ دنبال  بودند بھ ترتیب خطوط ھات الین واتصاالت فیبر نوری را یافتم وکنترل کردمونوھمھ جدید  CPسیم کشی ھای قسمت 

   .راھی پشت بام شدم  F -Rو H-Fگیرنده ھای 

  .چیزی کھ برایم نو بود گیرنده ھای طول موج کوتاه بود کھ بھ خوبی استتار شده وتقریبا نا مرئی بھ نظر می رسید

این سروان جاللی رساندم تا در  ندیده بودم برای ھمین خودم را بھماھواره ای ھای قبلی  گیرنده طول موج کوتاه  CPمن درھیچ یک  از 
  .با او صحبت کنم  مورد

  

  :قبل از آنکھ سروان جاللی را از وجود گیرنده ھا آگاه کنم متوجھ ترسی مرموز در چھره اش شدم 

  .جناب سروان مشکلی پیش آمده  -

  !چطور  -

  .خیلی آشفتھ بھ نظر می رسید  -

  !ھای دیگر متفاوت است باید بیایی وخودت ببینی   CPستش را بخواھی کیوانی جان اینجا خیلی با را-

کھ میدیدم برایم باور نکردنی بود جاللی ابتدا فرم ھای گردش کار را بھ من نشان داد کھ کامال متفاوت بود بعد شرح وظایف را از  ی چیز
  :اشاره کرد -ھای الیت شده - ھای کارتکسش بیرون کشید وبھ یکی از پاراگراف 

  .تا بھ اختیار موشک ھا را شلیک کنیم وسپس با مرکز تماس بگیریم  مجازیمما ی  می بینی کیوان-

  !این گیج کننده است چون من فکر می کردم برای پرتاب باید منتظر دستور از باال باشیم حاال بیا واین را ببین 

  :از کامپیوتر ھا اشاره کرد  ییکدستم را گرفت وبھ سمت 

  .موشک ھا را داریم مسیر ھا بھ ھیچ وجھ بصورت پیش فرض نیستند  کیوانی ما اجازه تغییر مسیر-

  .ناکی کھ می دیدم باور نکردنی بود م پایین بدھم منظره وحشتآب دھانم را نمی توانست

  

تا برد دار ھای ارتفاع بلند نشان می داد کھ ما بھ را شواھدپس از آنکھ امکانات ماھواره ای را کنترل کردم ترسم چند برابر شد زیرا 
  .مزوسفر وترموسفر دسترسی مستقیم داریم 

دیگری مستقیما برروی مراکز موشکی اسرائیل نشانھ گیری شده بود ومی توانستیم کوچکترین تحولی را لحظھ ھای ماھواره تلسکوپ ھای 
  .بھ لحظھ تحت نظر بگیریم 

بر اساس  ن جاللی شروع بھ کنترل وتصحیح مسیر ھای پرتابسرم بشدت درد گرفتھ بود اما چاره ای جز ادامھ کار نداشتم بھ ھمراه سروا
  .نمودیم  جداول موصوب
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  :تھران کثیف

  .صبح باالخره  بچھ ھا توانستند بر اوضاع مسلط شوند ومن برای ھواخوری راھی محوطھ شدم  ۶ساعت 

  .د ننارنجی نگاه می ک نشستھ وبھ آسمان بی حرکت تلفن دردست روی راه پلھ ھا خانم یوسفی را دیدم کھ  بیرون و

  . بی اعتنا از کنارش گذشتم وبھ طرف درب اصلی محوطھ بھ راه افتادم

مھ دودی کھ زاییده شھر تھران بود وداشت جسد متعفنش را سینھ دشت ھای لخت , کار می کرد مھ دود بود چشم سمت افق تا آنجا کھ ھ ب
  .بی اختیار بھ یاد شھر خودم اصفھان افتادم آنجا ھم این روز ھا کم از تھران ندارد .تا شاید التیام یابد  کشیدمی 

  

  .سعی کردم کمی تیز بینانھ تر بھ اطراف نگاه کنم با خودم فکر می کردم کھ احتماال اطراف ما چند موضع پدافند ھوایی  کاشتھ شده باشد 

  .دفاعی مستحکم را می دھد  حلقھبا استتار فراوان وشانھ بھ شانھ موضع ھای نا پیدای دیگری کھ ھمھ باھم تشکیل یک 

  !اما ھرچھ چشم چرخاندم خبری از توپ وموشک پدافندی نبود 

  :بر خالف صدایی کھ دیشب شنیده بودم خالی از خشونت ومالطفت آمیز بود  ,صدایی زنانھ من را بھ خود آور 

  .ببخشید جناب سروان کیوانی شما تلفن ھمراه دارید -

  .بلھ خانم  -

  میخواستم ببینم گوشی شما آنتن دارد ؟ -

  .یرون آوردم وبھ نمودار آنتن نگاه کردم کامًال خالی بود بگوشی تلفن را  از جیبم 

  نھ خانم یوسفی گوشی من ھم آنتن ندارد  -

  .ان ندیدم چقدر بد چون من تلفن ثابت ھم در ساختم -

  درست است خانم  -

  .برگردم   CPببخشید جناب خوب مثل اینکھ چاره ای نیست بھتر است بھ   -

  با خودم گفتم این موقع صبح این زن بھ چھ کسی می خواھد زنگ بزند ؟

   ؛خدا میداند 

نگ را بیرون کشید تا نگاھی بھ آن بیندازد آھستھ ونامیدانھ قدم برمی داشت وھنگامی کھ بھ راه پلھ ھا رسید از زیر چادر کاغذی سپید ر
  .کاغد دردستانش نیمھ مچالھ بود ومی لرزید.

  .بر بیابان می تابید  بیتاب تررویم رابرگرداندم ودوباره بھ طلوع خورشید نگاه کردم خورشید حاال یک سر وگردن باالتر آمده بود و

  

  م کھ فرصت فکر کردن بھ اطرافیانم را از دست داده امه اسرگرم کار بودخدای من این زن واقعا کیست؟آنقدر :یک آن با خودم گفتم 

  .ھمچنان روی پلھ ھا ایستاده بود وبھ کاغذ نگاه می کرد حس کردم در حال افتادن است  چرخاندم دوباره سرم را بطرف خانم یوسفی 

ر صورت رنگ پریده دستانش را سپ, من دیر شده بود مک اول بھ حدسم اعتنایی نکردم اما وقتی پاھایش لرزیدند وسرخورد دیگر برای ک
  .روی پلھ ھا  شکستھ شداش کرد و
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  : ترسبوی 

 تمام آن شبح می گردیدبا باال آمدن آفتاب کمی از گزندگی سرما کاستھ شد ونوری کھ از سقف شیشھ ای کریدور بھ درون اتاق ھا منعکس 
  .ھای سیاھی ونا بینایی را از دیده ھامان شست 

درظاھر دلواپسی ھا بھ پایان می رسید لیکن اکنون سوال جدیدی بھ دور ادراکم چنبره زده بود ورھایم نمی کرد اینکھ خانم یوسفی واقعا 
  کیست ؟

  .بعداز حادثھ  اورا بھ نماز خانھ بردیم واز ضعف بھ خواب رفت 

نبود کھ بصورت خالصھ فقط اشاره بھ استفاده از    CPجز یک پرینت از آخرین پیغام دریافتی  یکاغذی کھ دردست داشت نیز چیز 
چیست ولی گویا این زن بھتر از ھر کسی در مورد آن آگاه  ١٣ستیم دستور العمل ننھ من ونھ جاللی نمی دا, داشت  ١٣دستور العمل شماره

  ! بود

  :با صدایی خستھ گفت ود سانسور خارج شجاللی از آ

  ؟ شدنبیدارخانم یوسفی  چی شد جناب کیوانی-

  .چاره ای جز صبر نداشتیم صبری کھ ھرلحظھ تحملش برای ما سخت تر می شد , با حرکت سر جوابی مختصر ومفید دادم 

  . رفتیموبا پیشنھاد من برای قدم زدن بھ محوطھ  منتظرشدیم اندکی درپشت درب نمازخانھ 

  :گفتم نگاھی بھ صورت درھم جاللی و چین وچروک ھای روی صورتش انداختم و 

  .از مرکز پرس وجویی بکنید  ١٣شما توانستید درمورد دستور العمل  -

من سعی کردم از مسیر ھای گوناگون پیغام خود را , پاسخ گفتن ندارد  میلی بھست کھ مرکز پیغام ما را دریافت می کند اما ا نھ مثل آن -
  .بست خوردم  مخابره کنم ولی ھر بار بھ بن

  .رھا کرده اند یعنی ما را بھ حال خود  -

  .پاسخ دھند١٣درمورد دستورالعمل حاضر نیستند بھ سواالت ما   نھ ولی

نوپا کنار سنگچین ھا داشت سایھ اش را کوتاه وکوتاه تر می  یدرختچھ سرو,درختچھ ھا را ورانداز کردم نگاھم را از نگاھش برداشتم و
  .بر می گشتم  CPباید دوباره بھ  پایانی نداشتغیر معقول وقایع بھ نظر  وکرد فرصت درحال از دست رفتن بود 

  بھ زیر زمین رفتم 

را بھ مسئول  خود,را با آستین از پیشانیم پاک کردم وعرق سردک ودلسرد کننده بود ینیمھ تارضعیف  ی نور مھتابی ھا زیر  CPاتاق  ,
  .ارتباط رساندم

  .مثل آن بود کھ نیاز ما بھ پرسش را بھ کلی فراموش کرده اند وفقط بھ ارسال اطالعات خام اکتفا میکنند ,جاللی راست می گفت 

  . سعی کردم از خط اضطراری استفاده کنم ولی تالشم بھ نتیجھ نرسید را کنترل کردم  مسیر مختلفدوباره چند  

متوجھ استرس شدیدی در چھره مسئول  مضاعف قرارگرفتھ بودند ومن تحت فشار روحی باعلم بھ این بال تکلیفی سوال برانگیز کارکنان 
  .ماھواره شدم 

  .درحال حرکت بودو عینک تھ استکانی اش  مانند رودخانھ ای از مقابل صورت ستون ھای نوشتھ واطالعات ھای خورد

  .ی اش را باال آورد روی دستھ صندلی محتوای معده خالیک لحظھ بعد سرتاباند ودرست پیدا بود کھ حالش بد است  

بازوی او را گرفتم وبا خود بطرف آسانسور .ناراحت کننده ای بود وبوی ترشیدگی واستفراغ بالفاصلھ فضای اتاق را پر کرد  ای  منظره
   .آسیب پذیر باشد  آن قدرجسھ ھیکل وبود کھ مردی با این  بردم باورنکردنی
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  :١٣دستورالعمل , ١٣مامور

  .بود  تکیھ زدهنمازخانھ بھ دیوار سیمانی یوسفی بیدارخانم 

  . روی موکت کھنھ پھن کردیم ودو زانو روبروی او نشستیم  بھ کمک جاللیتن ضعیف مسئول ماھواره را

  .نگاه میکرد  خیرهروزنھ کوچک سقف  بھمقدس مانند مریم با آن چشمان پف کرده وصورت گرد وکوچکش 

  .بریده تکرار میکرد اما ھیچ توجھی بھ ما نداشت کری را بریده ذگاھی لبانش می جنبید و 

  : بپرسم هسعی کردم سکوت طوالنی او را بشکنم وسوالی کوتا

  کھ ھستید ؟واقعا شما -

  .پیدا بود کھ میخواھد چیزی بگوید لیکن در مورد اولین جمالتش تردید داردسرش را حرکت داد وجمع تر نشست 

  :نرمی شروع بھ تکان خوردن کرد  لبانش بھ

  .نام من یوسفی است -

  .کھ برای ارتش کار میکنم  می شودمن فارق التحصیل رشتھ روانشناسی ھستم واکنون یک سال 

  .ھم مربوط بھ من است  ١٣ھستم دستورالعمل  ١٣من مامور

  

  :پرسیدم

  مگر چیست ؟ ١٣دستورالعمل  -

بودند مثل آن بود کھ دور شعاع  رفتندرحال باال وپایین  غبارت گرد وارنگاه عمیقی انداخت ذجاری از سقف دوباره بھ سمت شعاع نور 
  ادامھ داد.نور را طواف میکنند

  .شخصًا تصمیم گیری کند  , داده استاجازه  ١٣بھ مامور برای مدتی محدود کز این بھ آن معناست کھ مر -

حملھ اتمی  می توانم دستور پرتاب موشک ھا را برای یک عملیات پیشگیرانھ  من با جمع بندی نظرات دیگر افسران  مبنی براحتمال
  . نمایمصادر 

  :کردم کھ این زن حتمًا دیوانھ شده است گفتم می دھنام از تعجب باز مانده بود با خودم فکر 

  مگر شما کھ ھستید ؟شلیک کنیم موشک بالستیک ٣٠٠می گویید کھ شما می توانید بھ ما دستور دھید , شما می دانید کھ چھ میگویید 

  :چھره یوسفی تغییر کرد وبا چشمانی سرشار از خشم نگاه کرد وگفت

  .من کسی ھستم کھ برای این کار انتخاب شده ام  -

  .مگر شما چھ چیز ویژه  ای دارید  -

  :بھ سمت دیگر اتاق رفت وپرخاشگرانھ پاسخ داد

فقط بدانید کھ کلید پرتاب را بدون لحظھ ای تعمق   بھ سواالت شما پاسخ دھم ؛بلند شوید وبھ سر کار خود برگردید من مجبور نیستم تا 
  .خواھم فشرد واین کاری است کھ شما آقایان از آن عاجزید   

کھ شما را روشن کند حاال بروید من ھم تا چند دقیقھ  جزوه ای بیابید CPدر کتابخانھ اسنادموجوداگر شکی باقی مانده می توانید در میان 
  . دیگر بھ شما خواھم پیوست
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  :تحقیقات کھنھ

  

توسط دانشمندان اتحادیھ جماھیر شوروی سابق انجام  و ندقدمت داشتسال ٣۵می شد کھ نزدیک کھنھ جزوه ای کھ یافتیم مربوط بھ تحقیقاتی 
  .گرفتھ بود

ھرچند کھ مقامات .سال بعد افسری بازنشستھ در اینترنت انتشار داد٢۵وآن را  بھ دست مردم افتادفروپاشی شوروی این اسناد پس از "
در و کپی برداری نموده را اطالعات بھ سرعت آن سیستم دند لیکن داده واین اطالعات را حذف کرکرملین بالفاصلھ عکس العمل نشان 

  ".اختیار فرماندھان نظامی ایران قرار داده بود 

بھ بود را نمودهافسر خطا کاری کھ در پرتاب موشک ھای بالستیک تعلل کھ پتروف ند مقامات کرملین تصمیم گرفت١٩٨٣حادثھ  پس از
  .دھندانجام تحقیقاتی نو در مورد مامورانی کھ تحت شرایط سخت مجبور بھ تصمیم گیری ھستند  *و . بفرستندبازنشستگی پیش از موعد 

بھ خصوص آنھایی ھستند  ماموران زن ی اینچنینیانجام ماموریت ھاکھ بھترین ماموران برای  داشت حکایت از آننتایج تحقیقات    
  . باشندکھ پیش از این مادر شده 

  .در پیوست چندین صفحھ نتایج مشاھدات وآزمایشات نمایش داده شده بود 

  . است  مادره است زیرا او یک وفرزندان خود بود او احتماًال نگران ھمسر .حاال علت نیاز خانم یوسفی بھ تلفن را درمی یافتم 

  

ھ یک مادر چقدر می تواند دیدم ک اما تا آن زمان من با چشمان خود بھ حالت عادی برگشت١٢کد باارسال  ساعت بعد۵ارتباط ما بامرکز 

  .باشد دیکتاتور

رکنان را برای ھر بی توجھی بھ شدت توبیخ می کرد در تمام آن دقایق در انتظار یک حرکت تحدید آمیز دشمن سر از پا نمی شناخت وکا 

  .کھ فرمان شلیک موشک ھا را صادر واجرا خواھد کرد   استکھ او ھمان کسی  شتممن اطمینان دا

  !چیز دیگری کھ برمن روشن شد آن بود کھ جنگ جھانی آینده را ھیچ پتروفی رقم نخواھد زد 

  .کلید پرتاب را بدون ذره ای تردید فشار دھد بلھ احتماال زنی در کنار او خواھد بود تا 

  

  

پایان 
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  :نویسنده این از چند خط دیگر

  گلبرگ جاودانی

  میخوارگان

  روسی زیبای 

  فرشتھ اخراجی

  شمشیر بی شیر

  ! است روبات یک زن آن

  

   گرانبھایتان وقت از تشکر با کنید جستجو اینترنت در را آن عناوین تا کافیست فوق داستانھای مطالعھ برای

   .ورشاوی مجتبی

*Email: mojtabavarshavi@gmail.com 
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