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مختصري در باره ي كتاب و نويسنده

 در يـك خـانواده   1»ته ور« در شهر 1901 نويسنده ي بزرگ و نامي شوروي در سال  فاديفويچآلكساندر آلكساندر 

پدرش معلم و مادرش پرستار بود و در عين حال در امـور          . دوران كودكي را در شرق دور گذراند      . لد شد ي روستائي، متو  

بدين سان آلكساندر از همان اوان كودكي از نزديك به كار و زندگي دهقانان و كـارگران آشـنا   . كشاورزي دست داشتند  

اجمين ژاپنـي جنگيـد و بـا تجـارب عملـي و             در جنگ هاي داخلي همراه پارتيزانها عليه آدميـرال كلچـاك و مهـ             . شد

بـا انتـشار ايـن كتـاب فـاديف،      .  را پـي ريخـت     شكستگرانبهايي كه شخصاً از اين نبردها كسب كرد، كتاب حاضر،           

 زندگي را بـدرود     1956 مه در    13 در   آلكساندر فاديف . شهرتي جهاني يافت و به نام نويسنده ي پرولتري مشهور گرديد          

.گفت

اثر ارزنده ي اين نويسنده ي پرارج است كه در آن شرح حال گروهـي از پـارتيزان هـا را در                       يكي از دو     شكست

نبرد با نيروهاي گارد سفيد ضد انقالب كلچاك و ژاپني ها بيان مي كند و نشان مي دهد كه چگونه اين ميهن پرستان                       

. دريغ ندارندمي رزمند و از ميهن و زادگاه خويش دفاع مي كنند و در اين راه از نثار جان

انسان هاي فاديف در گذرگاه عادي زندگي از سيماهاي عادي زندگي و با همان خصال خـوب و بـد آنهـا هـستند                     

ولي آنجا كه پاي وظيفه در ميان است به كارهاي بزرگ دست مي يازند، مي ستيزند، جـان مـي دهنـد و از آرمانهـاي                          

يي مأنوس و دوست داشتني هستند و حتـي ولنگـارترين آنهـا بـه               اينها انسانها . انساني و طبقاتي خويش دفاع مي كنند      

در طـي ايـن   . هنگام انجام وظيفه از خود مي گذرند، پيكار مي كنند و در نثار جان حتي لحظه اي درنـگ نمـي ورزنـد                 

جنگ و گريز فرساينده، شمار زيادي از آنان در پاي عهد، جان مي دهند و آنها كه بـا چنـگ و دنـدان از دسـت انبـوه                             
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دشمن خالصي مي يابند، سرانجام موفق مي گردند پاي در سرزمين مألوف خويش نهند و سر در خدمت نظامي گذارند                 

كه به خاطرش جنگيدند، جان دادند و سرانجام پيروز گرديدند، چرا كه در همين احوال ستاره ي اكتبر در آسمان تـاريخ                  

تـاريخ  : بر كبير رخ مي نمايد و تاريخ را به دو پاره مي كند جديد درخشيدن گرفت و بزرگ ترين حادثه ي قرن يعني اكت          

و اين اكتبر بزرگ است كه مرز اين دو جهان بكلي متفاوت را پاس مي               . جوامع طبقاتي و تاريخ جامعه هاي غيرطبقاتي      

.دارد

وم  است كه در شرح مبارزات قهرمانانه ي خلق هـاي اتحـاد شـوروي در برابـر هجـ                   گارد جوان اثر ديگر فاديف    

هر يك از اين دو اثر گوياي بخـشي از مبـارزات داخلـي و               . حيواني و سبعانه ي فاشيست هاي هيتلري بيان شده است         

سبك هر دو مبتني بر ديدگاه ايده ئولويك نويسنده، رئاليـسم سوسياليـستي اسـت كـه در                  . خارجي مردم شوروي است   

تصورات و تخيالت نادرسـت نـسبت بـه         . وگذار نيست تحليل انسان هايش از جزئيات اوضاع اجتماعي زندگي آن ها فر          

انسان، جامعه و حركت بي وقفه ي تاريخ را ناشي از ديدگاه طبقـاتي و بيگـانگي آن از رونـد سـالم و اصـيل مبـارزات                            

اقتصادي و محبوس ماندن در مرداب تنگ و تاريك زندگي خصوصي و شخصي مـي دانـد و هرگـاه قـدرت                      -اجتماعي

 باروي ذهني را شكافته و بيرون جسته اند، با نخستين مانع و سد در دنياي واقع با چنـان شـتابي                      يافته و ديواره ي اين    

.نمونه ي جالب اين تيپ متچيك است. به درون مرداب ذهني خود خزيده اند كه گوئي براي هميشه در آن غرق اند

، چكمه ي بـه پـا و رولـوري بـه           او با تصورات گيج و مبهم خود جوياي نام است، سوت مي زند و سرود مي خواند                

كمر دارد و به دنبال افتخار است و چون در دنياي خيال مي زيد حصول به هر پيروزي و دسترسي به هـر مـوفقيتي در                          

نظرش ساده و آسان مي نمايد ولي به محض اين كه واقعيات او را از دنياي ذهني اش بيرون مي كشد و با خشونت ها                     

مي سازد، همه چيز به يكباره دگرگون مـي شـود و رنـگ مـي بـازد و چـون او را يـاراي                         و درشتي هاي زندگي روبرو      

او نسبت به دنياي واقع و انسان هـايش بيگانـه       . مقاومت نيست، پاي به گريز مي نهد و دوباره  به سوراخ خود مي خزد              

خويشتن نيـز بيگانـه     » من«دركش از آن ها عاطفي و كتابي است و نه تنها نسبت به جهان خارج بلكه نسبت به                 . است

او از درك اين واقعيت عاجر است كه دنياي خارج از تصورات او جدا و مستقل از ميـل و آرزوهـاي او عمـل مـي          . است

كند و روندي با قانونمندي خاص خود دارد كه آن را با هرج و مرج ها و آشفتگي هاي فكري و ذهني او كـاري نيـست       

: لي به همه ي افتخارهاي خيالي پشت مي كند و مي گويدو چون راه به جايي نمي برد با بزد
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» .نه من نمي توانم، نمي توانم با آن ها باشم براي من طاقت فرسا است« 

.و به دنياي خويش مي پيوندند

و در برابر متچيك، ماروزكا قرار دارد، كه اگرچه ممكن است در اثر يك محرك آني به انقالب پيوسته باشد ولي از                      

كه با شاخك طبقاتي اش زيست مي كند، و درس و دانشگاهش زندگي است، زندگي با همه ي جلوه ها و خـوبي                       آنجا  

ها و بدي ها را مي فهمد و به رغم همه ي بي بند و باري ها در زندگي روزمره و به رغم همه ي توهين ها و تحقيرها                         

ماروزكا مـرد زنـدگي و پـرورده ي حـوادث  و وقـايع      كه انسان هاي از نوع متچيك بر او جايز مي شمردند، از آنجا كه          

است و باز هم از آنجا كه ماروزكا سيماهاي واقعي زندگي و انسان هـا را در روابـط تنگاتنـگ اجتمـاعي و طبقـاتي بـا                            

گوشت و استخوان لمس كرده است، به هنگام ضرورت و به ياري همان مختصر دانش عملي به همراه اهـرم طبقـاتي                      

به وقت خطر و به قيمت جان بي هيچ ترديد و تأسفي         . ي كند كه شايسته و زيبنده ي هر انسان است         اش چنان عمل م   

مردانه و با عزمي راسخ  رولورش را از جلد بيرون مي كشد و به نشانه ي خطر و براي آگاهي يـاران در پـي، سـه تيـر                              

و آيـا  . ر برابر ديدگانش به دو پاره مي شود  پياپي به هوا شليك مي كند و با شليك توپ ژاپني ها در همان دم، جهان د                

به راستي ماروزكا مرده و متچيك زنده است؟ 

واكنش عمومي دهقان ها در خاكريز و تيرانـدازي بـه يـك             . و اين چنين است در مورد انعكاسات جمعي و طبقاتي         

.سا نمونه ي جالبي استسرباز ژاپني، واكنش پاراتيزان ها به هنگام سختي و ايام عادي كه ميان آن ها، متليت

در ايام جنگ و به وقت راه پيمايي، زماني كه متليتسا از كنار صف پاراتيزان ها سواره عبور مـي كـرد، افـرادش بـا                         

مباهات او را نظاره مي كردند و به خود مي باليدند و فرمانده ي خود را، يكي از بهترين ها مـي دانـستند و بـه راسـتي                             

 بود، ولي به هنگام سختي و زماني كه بي قوت و غذا در زير رگبـار گلولـه هـاي ژاپتـي هـا                         متليتسا يكي از بهترين ها    

مگر مي توان بـراي ايـن همـه رنـج و            . دست و پا مي زدند و راه به جايي نمي بردند ناگزير به دنبال مقصر مي گشتند                

ز همان اول در انتخـابش اشـتباه        آري ا « . سيه روزي مقصري نيافت؟ و اين مقصر هم كسي جز متلتيسا نمي تواند بود             

و ما گرسـنه و تـسنه       « . »او اينك در يكي از خانه هاي روستايي نشسته و به خوردن مرغ مشغول است              « و  . » كرديم

كه در همين احوال، فرمانده ي آن ها به دنبال مأموريتي در برابر ژاپني ها،               . »در برابر ژاپني ها، بي دفاع از پا مي افتيم         
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و اينچنين است انعكاسات طبقات ديگر و       . ن اسير است قهرمانانه مقاومت مي كند و مردانه جان مي دهد           كه در دستشا  

دهقانان تهيدست و دهقانان مرفه و كارگران معدن كه براي هر يك از آنها نمونه هـاي روشـن آشـكار بيـان گرديـده                         

.   است

مترجم
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: مترجمدر باره ي

بايـد سـازمان يافتـه تـر و بـا صـفوف             . فظ انقالب بود  بايد بيشتر به فكر آينده و ح      "

بايد بيـاموزيم، سـازمان بـدهيم و انقـالب را بـه      . فشرده تر به مقابله با دشمن برويم      

فرامـوش نكنـيم كـه خطـر هنـوز          . راه طوالني و درازي در پيش اسـت       . پيش ببريم 

را بايـد    سال نبودن ميـان مـردم        25. تازه اول مبارزه و فداكاري است     . برطرف نشده 

من اين مدت را جزء عمرم به حساب نمي آورم و احساس مي كـنم كـه                . جبران كرد 

ماها در داخل زندان شاه، ايمان راسخ داشتيم كه خلق خواهـد            .  ساله هستم  30هنوز  

ما مي دانستيم كه    . خروشيد، رژيم منفور پهلوي راسرنگون خواهد كرد و فرزندان خود را از سياهچال رها خواهد ساخت               

امـا  . حاال مي بينيد كه ما اينجا هستيم، انقالب ما پيروز شد و شاه را بيـرون كـرديم              . به آغوش مردم باز خواهيم گشت     

وظايفي كه روز بـه روز سـنگين تـر مـي            . براي حفظ اين پيروزي وظايف بس سنگيني به عهده ما كمونيست ها است            

 از سخنان رفيق شلتوكي"...شود

زندگي در ميان خلق محروم كُرد و مشاهده محروميت هـا و            .  در كرمانشاه متولد شد    1305رفيق رضا شلتوكي در سال      

ضرورت مبـارزه در راه سـعادت و نيـك          . ستمي كه در حق اين خلق روا مي شد، خيلي زود او را به مسير مبارزه كشاند                

يش بـه سـوي حـزب تـوده     بختي زحمتكشان، آزادي، استقالل و سربلندي ايران وي را مانند بسياري از هم نـسل هـا               

.ايران، گردان پيشتاز انقالبي كشور كشاند

 به عضويت سازمان جوانان درآمد و پس از فارغ التحصيل شدن از دانشكده افـسري نيـروي هـوايي، در                1324در سال   

به دنبال كشف شبكه نظامي حزب توده ايران، رفيق شـلتوكي در شـهريور              .  عضو سازمان نظامي حزب شد     1332سال  

 دستگير شد و قريب يك ربع قرن را در سياهچال ها و شكنجه گـاه هـاي گونـاگون، از قـصر و اويـن و مـشهد        1333
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در بدترين شرايط گذراند، بي آن كه خـم بـه ابـرو             ) مشهور به تبعيدگاه زندانيان مقاوم سياسي     (گرفته تا زندان برازجان     

در همين دوران سخت بود كـه رفيـق شـلتوكي خـصائل             . وشدبياورد و با تسليم در برابر دشمن از ادامه مبارزه چشم بپ           

.عالي حزبي، سياسي و انساني خود را آشكاتر ساخت

رفتار رفيق شلتوكي نمونه بارزي از رفتار يك كمونيست برجسته و مبارز آگاه و پيگير در زندان ها بود، چه در مقابله بـا                        

يل مي شـد و چـه در برخوردهـاي ايـدئولوژيك بـا نيروهـاي                شرايط  گاه غير قابل تحملي كه از جانب زندانبانان تحم          

بخش مهمي  . وي نقش ارنده اي در تربيت و آموزش گروه بزرگي از مبارزان انقالبي در زندان داشت               . گوناگون سياسي 

.از اين مبارزان به صفوف حزب توده ايران راه يافتند

ـ          57در آبان ماه سال      ق، در هـاي زنـدان هـا گـشوده شـد، رفيـق بـا ديگـر                  ، هنگامي كه بر بستر مبارزه ي پيگيـر خل

همرزمانش به سازماندهي و احياء تشكيالت حزب پرداخت و دير ي نپاييد كه به عضويت هيئت سياسي كميته مركزي                  

تجربه غني سياسي و عملي رفيق شلتوكي و آشنايي با گرايش هـاي گونـاگون سياسـي و همچنـين مـسائل و      . در آمد 

در دوران فعاليت علني و نيمه علني حزب، مورد استفاده قرار گرفت و نتايج ثمربخـشي در پـي                   خواست هاي خلق كُرد     

.داشت

 در جريان يورش ناجوانمردانه رژيم خائن جمهوري اسالمي به حزب توده ايران، ديگـر بـار                 61رفيق شلتوكي در بهمن     

. هوري اسالمي تحت شـكنجه قـرار گرفـت   همراه با ساير هم رزمانش دستگير شد و اين بار از جانب شكنجه گران جم          

بنا به گزارش هاي رسيده جاي شيار زخم هاي عميق در پاها، گوشت هاي دلمـه شـده سـياه در پـشت كمـر و سـاير                            

. قسمت هاي بدن، رنجوري عمومي جسماني و تحميـل گرسـنگي طـوالني، در پرونـده پزشـكي وي مـنعكس اسـت                      

 بر دفتر زنـدگي اش      64 آبان   29م رزمانش به كار گرفتند و سرانجام در         دشمنان خلق همه امكانات خود را عليه او و ه         

.نقطه پايان نهادند

سمبلي از يك انسان نستوه بود كه همه هستي خود را در گرو دسـتيابي بـه                 ) " آقا رضا  "مشهور به (رفيق رضا شلتوكي    

 را بـا لبخنـد      "آقـا رضـا   " و صـبور     كدام مبارز انقالبي است كه چهره مهربـان، صـميمي         . آرمان هاي طبقه كارگر نهاد    

هميشگي اش در زندان هاي ستم شاهي بشناسد و از تجسم ايستادگي قهرمانانه او در برابر دژخيمان سر تعظـيم فـرود     

.نياورد
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.با شهادت رفيق شلتوكي، حزب ما يك سازمانده بزرگ و باالتر از همه، يك انسان به تمام معني را از دست داد

يادش گرامي باد
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1

ماروزكا

از مـزارع  . وارد حيـاط شـد   در حاليكه شمشير فكسني ژاپوني اش بر روي پله ها تق تق صدا مي كرد،              1لوين سون 

.سفيدي شنا مي كردسرخ وخورشيد ژوييه در كف داغ و.بوي مطبوع گندم سياه به مشام مي رسيد

 يك دسته از مرغان شاخدار سـمج  ،قبا شالودوسر خشك مي كرد،  روي يك تكه برزنت مقداري جو     بر2ماروزكا

.را پس مي زد

: گفتو موم شده اي را به طرف او دراز مي كرد،لوين سون كه پاكت مهر

.نوشتمرو همه چيز،در نامه.  چيزي الزم نيس بگي،نه... به او بگو كهو3به قسمت شالديبابيا، اينو ببر-

از.او نمي خواسـت بـرود  .شالقش را در هوا به تندي تكان داد     رداند و  رويش را از او برگ     ،همماروزكا با قيافه اي در    

.  از آن نگاه عجيب چشمان لوين سن خسته شده بود      ،بيش از همه  اين پيغام هاي بي نتيجه و     ،  هاي رسمي اين سواري 

مـي  او چيزهـاي بـسياري  دررا فرا مي گرفـت و     سراپاي او عمقي كه همچون درياچه هاي دوقلو،     پرچشمان درشت و  

.يافت كه شايد خود ماروزكا هم از آنها بي خبر بود

:بر كه با حالتي آزرده چشمك مي زد به آرامي با خود گفتامر

!اي حرومزاده-

:لوين سون پرسيد

خب پس معطل چي هستي؟-

1 - Levinson
2 - Marozka
3 - Shaldiba  
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كسي ديگه پيدا نمي شه؟اونور بفرسين؟رو اينور وچرا باس هميشه ماروزكاخب رفيق فرمانده،-

 لوين سن را بـه راحتـي         معموالًزيرا  رسمي بدهد، ي  خطاب كرد كه به اعتراضش جنبه       )رفيق فرمانده   (و را وعمدا ا 

. كردبا اسمش صدا مي

:لوين سون با خشونت گفت

 پس خودم باس برم ،ها؟-

... اين جا اين همه آدم هس چرا خودت؟-

بـا خونـسردي    جيبش فرو كرد و   دراكت را  پ ،صبرش لبريز شده باشد   ي  مرد مصممي كه كاسه     ي  لوين  با چهره     

:كشندهاي گفت

.ولگردي احتياج ندارممن به هر الت وبرو تفنگتو به اسلحه دار تحويل بده،برو،-

ملـخ هـا در ميـان       .كا را ژوليده مي كرد    زومارطره هاي نامنظم زلف   نسيم ماليمي كه از جانب رودخانه مي وزيد،       

.داغ را بطوري بي امان مي شكافتندهواي ملتهب ونزديك انبار،افسنطين هاي خشك،

: با اخم گفتماروزكا

.نامه را بدهصب كن،-

:كه بيشتر بخاطر خودش بود تا لوين سونتوضيحي دادزير بلوز نظامي اش فرو مي كرد،كه نامه را درحاليدرو

!محاله  تحويل بدم ؟وتفنگمنمو ترك كنم،گروها-

ه اي بـود چنـين   منتظر صميمانه اي كه حاكي از شادي غيربا لحن پس كله اش گذاشت و  كاله خاك آلودش را   -

:گفت

ساده من اينو به زبون     ! ابروي قشنگ سركار نبود كه اين مبارزه را شروع كرديم         رفيق لوين سون،ما بخاطر چشم و     

.يك معدنچي ساده  بهت مي گم

:افه كردضفرمانده در حالي كه مي خنديد، ا

. اينقدر كله شق نباش!احمق. ي زنيه حرف مهنوز ك-

:بطور مرموزي در گوشش زمزمه كردفرنج او را گرفت،به سمت خودش كشيد وي   دكمه ماروزكا
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اونوقت تو با اين نامه لعنتي ات همه رو بهـم          رو ببينم و  1برادر،من تازه آماده مي شدم برم بيمارستان واريا       ببين،-

.و احمقيكه تاين نشون مي ده و.ريختي 

حتي همين حـاال، مـوقعي   -كركر خنديد،در خنده اشاو با چشمان قهوه اي مايل به سبزش موذيانه چشمكي زد و    

.پيش مانند زنگ درونش را مي خوردداشت كه از ساليان تاريكي وجودي نقطه - زنش حرف مي زدباره يكه در 

:مي كرد،صدا كرد زدن پلك خواب را از خود دوربا بهمي ايوان چرت مي زد وورر لوين سون مردي را كه ب

. پي  كار مي رهماروزكاها باش  بيا مواظب اين جو2!تي موشا-

كوله پشتي هاي چرمي را تعميـر مـي         وارونه اي نشسته بود و    بر تغار ي مين گذار  3گون چارنكو نزديك طويله ها،  

صورت بسيار زمختش گفتـي     . ه به رنگ قرمز تيره داشت     ريشي انبو چهره اي آفتاب سوخته و    او بدون كاله بود و    . كرد

. همچون سنگ آسيا درحركت بودشانه هاي نيرومندش در زير پيراهن زبرش.دست داشتچنگالي در

:پرسيدگذارمين 

؟بازم كار داري ميريچيه،-

:گذاشت وگفت...بربه عالمت نظامي دستش را راست به حالت خبردار ايستاد وماروزكا

!ن گذار سركار، عالي جناب ميبله-

:گفتنكو كه با وقار كلماتش را مي كشيد،گون چار

واسه چه كاري ميري؟.اين مسخره بازي ها در مي آوردم خود منم يه زموني از!آزاد-

برم حرومـزاده   هيچي، فرمونده ميخواد به زور مشغولم كنه ، مي ترسه اگر بيكار باشم شروع به بعضي كارا كنم،                 -

. س بندازمپ

:مين گذار غريد

!4چانيفضول ساخر!حمقا-

1 - Varia
2 - Timosha
3 - Goncharenko
4 - Suchan
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ميشكا . حيوان كه يالهاي پرپشتي داشت با خشم گوشهايش را راست كرد          .  اسبش را از طويله بيرون كشيد      ماروزكا

 مايـل بـه     بـا همـان چـشمان سـياه قهوهـاي         :بسيار زياد به صاحبش مـي مانـست       پشمالو و يورغه بود و    اسبي قوي، 

.هرزهوهمان نگاه  شيطنت بارباوهاي قوسي،ر خپل با پاسبز،همان طو

:با محبت زمزمه مي كرد كه تنگ اسب را مي كشيد  آهسته وماروزكا

!لعنتي توله سگ!ميشكا!شيطون!ميشكا-

:نكو موقرانه چنين ادامه دادگون چار

. نه تو سوار اون،ار تو مي شد سوبه خدا اگر اون عقلش مي رسيد كه سواري كنه انوقت مي ديدي كه اون-

.ماليمي از محوطه خارج شدماروزكا با تاخت 

جو در آن طرف رودخانه مزارع گندم و      .جاده كه پوشيده از علف بود، درست در امتداد ساحل رودخانه پيشمي رفت            

.ناور بوددرياي مه شدر1قلل آبي رنگ سلسله  جبال سي خوته آلينزير نور خورشيد موج مي زد وسر دردو

بندگان خدا فراموشش كـرده  پدربزرگش كه خدا و.خودش هم يك معدنچي بود   ماروزكا فرزند يك كارگر معدن و     

.زمين سياه معدن را رها كرده بوداخيراًپدرش نيز ودر مزارع ساچان كشتزارها را شخم مي كردبودند،

درست موقعي كه يك سوت تيز نوبت كار صـبح         دو،ي  زاغه هاي كارگري نزديك تونل شماره       يكي از ماروزكا در 

. يافتتولداعالم مي كرد،را

:پدرش پرسيده بوداعالم تأسف بار پسر بودن نوزاد،هنگام خروج پزشك معدن از اطاق محقر و

.اين چارميهباز هم پسر؟-

:چنين خالصه كردحرفش راقدر مي سپرد،در حالي  كه خود را به قضا وو

! خوشيهعجب زندگي-

در حالي كـه پاهـايش را بـه    به تن كشيد وخاك معدن سياه شده بود،برزنتي اش را كه از گرد و     ي  آنگاه نيم تنه    

.زمين مي كشيد  سر كارش رفت

1 - Sikhote-Alin
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نـامربوط و به كار بردن حـرف هـاي ركيـك و   هول دادن چراغ هاي دستي، ماروزكا در بيست سالگي سوت زدن،     

در دويست  .افراد دائم الخمرش مي فروشي وجود داشت      ي  عادن ساچان به شماره     مدر-گساري حريصانه را آموخت   مي

خـزه  درختـان تنومنـد و     اين تپه ها،    ي از دامنه .تپه هاي آتشفشاني شروع مي شد     ياردي تونل دره خاتمه مي يافت و      

گـوزن  نقره فـام، آلود ودر صبح هاي مه .  مسكوني پايين خيره نگاه مي كردند   يصنوبر،افسرده به ساختمانها  ي  گرفته  

شيب روي گذرگاه هاي پربركاميون ها  در ميان شكاف آبي رنگ تپه ها،       . يكديگر را فرا مي خواندند     ،ها با آواي شديد   

 چـرخ هـاي     ،بر روي پـشته هـا     . پيش مي رفتند  1 همه روزه به طرف ايستگاه كان گاوز       ،در امتداد جاده هاي بي انتها     و

در . ور خـود مـي پيچيدنـد      لغزان را بـه د    ه با يك كشش دائمي در ارتعاش بودند، طناب هاي         آلوده به نفت سياه ك    چاه،

مردانـي در تـالش   اينجا در ميان صنوبرهاي معطر قـرار داشـتند،  جايي كه ساختمان هاي سنگي آنجا و،پايين گذرگاه 

آسانـسورهاي  ت مـي كـشيدند و     لكوموتيوها ناموزون سو  .بودند بدون اينكه بدانند اين تال ش به خاطر چه كسي است           

.برقي صدا مي كردند

. خوشي بودزندگي

.قديمي را تعقيب كرده بود    فقط همان مسير سالم و    جوي شيوه هاي تازه اي نبود و      آن زندگي در جست     در  ماروزكا

به طـرف  راه دره روزهاي تعطيل ازدرچكمه ساقه بلند چرمي مي خريد،به موقع خود براي خودش پيراهن ابريشمي و     

مـي  )فاسـد (دختران دهكده را  با صداي بلند آواز مي خواند و      در آنجا با جوانان ده آكاردئون مي زد،       ده سرازير مي شد و    

.كرد

شيب كوهستان با هـاي     در رودخانه هاي پر   .مي دزديدند خيارهاي زردانبو خربزه و ) ياران معدنچي (،زگشتراه با در

 از پـشت    ،مـاه در حـال محـاق       آرامش بيشه را بر هم مي زدنـد،        ، بخش خود  فريادهاي نشاط باهوي شنا مي كردند و    

.فراز رودخانه معلق بودمرطوبي برمه داغ ورشك مي برد؛گاه آنها را مي نگريست وتپر

اين واقعه  .انداختند از آن بلند بود،    ،عرق پا را به يكي از قرارگاه هاي پليس كه بوي متعفن ساس و           اوهم  زماني  و

چشم اسـبان  ي كدر زيرزميني همچون آب      درست هنگامي كه آب ها    اعتصاب آوريل اتفاق افتاد،   ي  در بحبوحه   درست  

.كسي هم آن را بيرون نمي ريختومي چكيدكوري كه در معدن كار مي كردند شب و روز به درون تونل ها 

1 - Kangauz-Station
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كه تنها به اين علـت كـه او يـك مـرد             بلود،بالبته نه به خاطر اين كه كار بزرگي انجام داده         را محبوس كردند،  او

 حاليكـه    در ماروزكا.دادن رهبران اعتصاب وادار كند    را به لو  ترساندنش مي تواند او   پليس فكر مي كرد كه با     :وراج بود 

ولـي  داستانها ي ركيك فراوانـي  نقـل كـرد،    به سر مي برد،      1در سلول متعفن با قاچاقچيان نوشابه ي ناحيه ي مايخه         

.ردانندگان اعتصاب بر زبان نراندي هم از گهرگز كلمه ا

پيـاده  (افراد سـوار آموخـت كـه صـف      ي  آنجا مثل همه    در.به صف سواره نظام پيوست    ه رفت و  هزماني نيز به جب   

انقـالب كبيـر از   ي  آستانه  سرانجام در و. توپ آسيب ديد  ي  بار از گلوله    دوشش بار زخمي شد و    .را تحقيير كند  )نظام

.مرخص شدخدمت سربازي  

هرزه اي كه مأمور چـرخ دسـتي   هربان ومگساري با زن  از دو هفته افراط در مي     هنگامي كه به وطن بازگشت پس     

زندگي براي او ماننـد    القيدي انجام مي داد؛   تمام وظايفش را با بي فكري و      او. يك بود، ازدواج كرد   ي  در تونل شماره    

.شن بود ساده  و رو، گردي از مزارع ساچانخيار

 براي دفـاع از شـوراها     همراه زنش به  ،  هجدهنهصد و را واداشت كه در سال هزار و       يك محرك آني او    صرفاًشايد  

وراها موفـق  شآنها به حفظ :گشتي  به معدن وجود نداشت     راه باز اريخ به بعد براي او    تولي به هر حال از آن     .به پا خيزد  

. قبيل مي نگريستترديد به مردمي از آننظام جديد با شك ونشدند و

.نعـل پـيش مـي رفـت    رچاطـول جـاده  درتق صـدا مـي كـرد    وحشتناكي تق ميشكا كه نعلهاي آهنينش به طرز     

در البالي موهاي زبرش فرو مـي رفتنـد،        گوشش ديوانه وار وز وز مي كردند و       خرمگس هاي نارنجي رنگ در اطراف     

.را مي گزيدند تا خون جاري مي شدآنقدر او

ي در پشت تپه    ،ر بود قديبا در آن مست   شال كه دسته  3دهكده ي كريلوفكا  .شد2گينوبخش نظامي سويا  ماروزكا وارد   

.قرار داشتروشن فندق بود،مشجري كه پوشيده از درختان سبز

. ي سمج به گوش ميرسيدمهيج مگس ها»وز-وز« 

1 - Maikhe
2 - Sviagino
3 - Krilovka
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ل آن غرش دوم و سـوم بـه گـوش           به دنبا وهوا را لرزاند  غرش عجيبي كه از پشت تپه برخاست،      صداي انفجار و  

.خود را به درون خاربته ها پرتاب كرده استزنجير گسسته وگفتي كه جانور درندهاي رسيد؛

:ماروزكا همانطور كه عنان را سفت مي كشيد زير لب گفت

!صب كن

.ندمانند سنگ بر جايش بي حركت مااز روي اطاعتميشكا كه هيكل عضالني اش را سفت به جلو مي كشيد،

:به آرامي گفتماروزكا در حالي كه بدنش را روي زين راست مي كرد،

ها؟، توپه يگلوله!توپهي ميشنوي؟ گلوله -

تيز كـارابين   به صداي   شكاري را تفنگ هاي ي  كننده   صداي كر  ش،لي كه با رشته هاي آتشين     صداي رگبار مسلس  

.انداختاز پشت تپه طنين،ها ي ژاپوني مي دوخت

:ا صدايي به هيجان آمده فرياد كردماروزكا ب

! پيش-نعلچار

يي كـه بـا     ميشكا از درون بوته ها    را باز كرد،  با انگشتان  لرزان جلد رولورش     پنجه هاي پا را به ركاب ثابت كرد و        

.باالي كوه پرواز مي كردسروصدا خش خش مي كردند به

.ماروزكا عنان اسب را با خشونت كشيددر فاصله كمي از قله،

:گفتجلو را به روي زين انداخت وي دسته از اسب به زير آمد،

!همين جا بمون-

.بند نداشتميشكا غالم با وفايي بود كه هرگز نيازي به قيد و

امـواجي از  ،كريلوفكـا ي بـر دامنـه    راسـت، در سـمت    . به سمت قله پيش رفـت     زمين خزيد و  ماروزكا با سينه بر   

و زرد به سـر داشـتند در صـفوف منظمـي در حركـت              اله هايي با نوارهاي  سبز     كهيكلهاي كوچك متحد الشكلي كه    

گروهـي از مـردان در بـي نظمـي          جـو، در ميان مزرعه خوشه ي طاليي     در سمت چپ،  .بودند كه گفتي رژه مي رفتند     

.به تيراندازي مشغول بودندكامل در حيني كه با سرعت فرار مي كردند،
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شالقش را از چپ و راسـت       )دارش شناخت كاله پوستي نوك  را از اسب سياه و    كه ماروزكا او  (شالديباي خشمگين 

سرخشان را مـي  ماروزكا مي ديد كه برخي از آنها نوارهاي  .پا را بگيرد  اين گروه گريز  قادر نبود جلو فرار   تكان مي داد و   

.كندند و به دور مي افكندند

شون قـصد !كـاي لعنتـي   ايـن خو  :(گفتبا خود به نجوا   عمليات پيوسته به هيجان مي آمد       ي  ماروزكا كه از صحنه     

)چيكار دارن ميكنن؟چيكار ميكنن؟چيه،

ژاكـت شـهري و    دستمال سفيدي به سر و    كهجوان باريك اندامي  به دنبال آخرين گروه اين مردان وحشت زده ،        

آهسته ه افراد اين گروه   گويي ك . را مي كشيد  لنگ لنگان خود  به زور حمل مي كرد،    تفنگش را كوتاهي به تن داشت و    

جوانكي هم كـه دسـتمال   به سرعت كاهش مي يافت وولي عده ي آنها.را تنها به جاي نگذارندتا مگر اوتر مي دوند  

دستهايش بكشاند،تالش مي كرد كه برخيزد و خود را به دنبال آنها          او زنده بود و   .غلتيددرسفيد به سر داشت بر زمين     

».اد چيزي مي گفتبا فريرا باز مي كرد و

.تنها در پشت سر باقي گذاردنديكه وجوان رابا سرعت دور شدند وآنها بدون اينكه به عقب نگاه كنند

:فرياد كردلرزانش را به تفنگ مي فشرد،ماروزكا كه انگشتان عرق دار و

چيكار ميكنين؟! حرومزاده هاي ناكس-

:بانگ زداو با صدايي كه گويي از خودش نيست،

.بيا اينجا!ميشكا

خونين به باال ي تپـه  تني خراشيده وباشيهه ي آرامي كشيد و ميشكا در حاليكه پره هاي بيني اش باد كرده بود،         

.تاخت

صـداي  .از مـي كـرد    وبر فراز مزرعه ي جو پر     ماروزكاسان پرندهاي كه در پرواز است پر گشود،       ب،لحظه اي بعد  و

 كپـل اسـب گفتـي در گردابـي     .روي سرش صفير مي كشيد، برخشم آ گين نگ  تند بال خرمگس هاي خا كستري  ر       

.خوشه هاي جو در زير پايش خش خش مي كردوبودافتاده

فريـاد  هايش به پهلوي ميشكا مي نواخـت،      مهميزبا يكي از    ماروزكا در حاليكه يك طرف افسار را شل مي كرد و          

:زد
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!بخواب -

ل سـفيد خـون     جسم ناالن جوان كه دستما    ر گلوله ها به زمين بخوابد در اطراف       زير رگبا ضر نبود در  اميشكا كه ح  

.آن سو مي پريدبه اين سو و،آلودي به سر بسته بود

:خشونت فرياد كردبادهان اسب را مجروح مي كرد،،اروزكا كه با تكان هاي تند افسارم

!بخواب-

.زانوان لرزان بر زمين زانو زدميشكا با

:او ناله كرد،ان زخمي را بر روي زمين  مي كشيدماروزكا جوهنگامي كه 

.گرچه رگه هايي از خون بر آن نقش بسته بود.سفيد بودبي مو، تميز و،صورت او صاف... سوختم...سوختم-

:ماروزكا آهسته گفت

!نازك نارنجيي دردونه خفه شو،-

را حايل بارش كـرده بـود، تپـه را بـه سـمت              وهر دو دست    ن ميشكا را رها كرده      در حالي كه عنا   ،لحظه اي بعد  و

.نعل دور زدآن مستقر بود چاردهكدهاي كه گروهان لوين سون در
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2

1متچيك

او مردمـان لطيـف را      .مـد خوشـش نيا  از وضع ظاهري جوانكي كه زندگيش را نجات داده بود،         در حقيقت ماروزكا،  

به عالوه جوان زخمي از همان      . قابل اعتماد مي دانست   وغيررزشبي ا ،آن ها را مردمي بي مصرف     .مي داشت   دوست ن 

.كم طاقتي زيادي نشان داده بودلحظه ي اول

:كا زير لب غريدمي خواباندند،ماروزبر روي تخت2هنگامي كه آن جوان بي هوش را در كلبه ي ريابيتسو

.با يه خراش كوچيك از حال رفته!زن صفت-

.يشي بزند ولي نتوانستمي خواست با كنايه  ناو

:با خلق تنگي غرغر كرد

...مثل همه ي اونا ي ديگه،فين فيني-

:گفتلوين سون با خشونت حرفش را قطع كرد و

.تاريك مي شهزود باش هوا داره بگير اين پسر رو ببر بيمارستان،3! كالنفبا! وراجي نكن،بسه ديگه

يـك  نـام پـاول متچيـك،   شناسـنامه اي ب لويي ژاكتش كمي پول،آن ها در جيب په.هاي بيمار پانسمان شدزخم  

.دسته نامه وعكس دختر جواني را پيدا كردند

بـه   به ترتيـب عكـس را برداشـتند و         ،سوختهآفتاب و   سياهپشمالو،،فه هاي تيره  حدود بيست نفر با قيا    گروهي در 

مجـدداً ناراحـت كننـده  ر سكوتي سـخت و دگيسوان دختر با دقت نگاه مي كردند وصورت نجيب و طره هاي  زيباي      

1 - Metchik
2 - Ryabets
3 - Baklanov
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دسـت هـايش   پريده رنگ بـود و نش بي حركت ولباجوانك از حال رفته بود،. عكس را به جاي اولش بر مي گرداندند   

.بي جان بر روي پتو افتاده بود

ساس احـ وصـدا انجـام گرفـت،   با يك گاري پر سرآن غروب خاكستري و داغ واو انتقالش را به خارج از ده كه در   

يم آن داشت با منظـره      مالاحساسي كه از حركات نوساني و     .را در برانكارد گذاشتند   كه او فقط وقتي به خود آمد    . نكرد

درهـم  تيـره بـود،   همچـون احـساسش گنـگ و      گانش قرار گرفته بود و    ي آسمان پرستاره اي كه درست در پيش ديد        

كـاج و  ي برگ هاي سوزني   زننده  بوي تند و  . فرو ريخت چون پرندي سياه بر زمين      هماز هر سو تاريكي كور    . آميخت

.به مشام مي رسيدنده اند،ه كه گويي آن ها را در الكل خيسابرگهاي پوسيد

درونـش جوشـيدن    دردقيق حملش مي كردند،   احساسي از حق شناسي عميق نسبت به مرداني كه آنچنان آرام و           

زبـان  بـر اي  ولي قبل از آن كه بتواند كلمه        ا نيز تكان داد،   يش ر لب ها با آنها صحبت كند و    دلش مي خواست    .گرفت

. بي هوش شدمجدداًراند،

بخش بر شاخه هاي تيـره ي سـرو آزاد پهـن           فرحآفتاب رخوت آور و   اين بار كه به هوش آمد ديگر روز شده بود،         

 كه در روپوش بيمارسـتان     قددر سمت راست مردي بلند    .روي تختي خوابيده بود   برمتچيك در زير سايه بان ،     .مي شد 

ي رشـته   آرام زنانه اي كـه بـه رويـش خـم گـشته و             سمت چپ هيكل ساكت و    دربا قيافه اي جدي ايستاده بود و      و

.توجهش را به خود جلب كردبه زير آويخته بود،گيسوان بافته ي طالييش كه از روي شانه ها

، گيـسوان   غبـارآلود چشمان درشـت و   افه ي آرام،   يعني چيزي كه از قي     -اولين چيزي كه متچيك را مجذوب كرد      

عاريو بي پايان    تقريباًمهرباني   احساسي از محبت و    –رنگ زن ناشي مي شد      قهوه اي واي گرم   دست ه نرم بافته و  

.از هر تعلق خاطري بود

:او به آرامي پرسيد

اين جا كجاس؟-

.را گرفتاونبضاستخواني اش را دراز كرد ودست خشك و،مرد بلندقد با وقار

:او آهسته گفت
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...بزنصداهمرو1خارچنكوواريا همه ي وسايل پانسمان رو حاضر كن وكافيه،-

: اضافه كردمجدداً،بي منظورمدتي ساكت ماند و

...ضمناًو...-

ذاب و  چـشماني جـ   كـشيده و  زرد و او صـورتي    .به گوينده خيره شد   متچيك به زحمت پلك هايش را بلند كرد و        

منتظـره اي  غيريكي از آنها به طور مضحك و      بي تفاوتي به او نگاه مي كردند و       اين چشم ها به طرز    .گودافتاده داشت 

.بهم مي خورد

،ديدي احـساس كـرد    درد شـ  مي كردنـد،  هنگامي كه قطعات زبر تنزيب را در زخم هاي ضد عفوني شده اش فرو             

.يم دست زن تسكين مي دادمالخود را با نوازش هايولي ناله اي نكرد و

:در حيني كه پانسمان را تمام مي كرد، گفت،مرد بلندقد

ال اِماه خوب بـشن و ظرف يهباس درهمه ي اونا.فقط يه خراش سطحي در سرش     سه حفره ي گنده و    ،عاليه-

. نيست2شينسكياسمم استا

وز همان پرتو غم انگيز را در خود داشـت          هناما چشمانش ر حركت كردند،  انگشتانش سريع ت  كمي با روح تر شد و     

.بهم مي خوردچشم راستش بي هيچ احساسيو

او خود را به روي آرنج هايش بلند كـرد و   هنگامي كه كارشان پايان يافت،    .روي متچيك را شستند   آن ها دست و   

.به اطراف نگريست

كش ها انبوه آبي    دودي  از دهانه   ،  ي كردند مهوگروهي هيا درختان بنا شده بود،   ي  در اطراف كلبه هايي كه از تنه        

درازش  سـياه  داركوب درشتي با منقار   .چوبهاي صمغي بام كلبه ها آفتاب را جذب مي كرد         رنگ دود بيرون مي جست؛    

در حاليكـه روپـوش     آرامـي بـا ريـشي زيبـا،       ومرد سـاكت  پير.يك نواخت در حاشيه ي جنگل تق تق مي كرد         مدام و 

بـا چـشماني محبـت بـار اطـراف را مـي             به آن تكيه كرده بود،    عصايي خم گشته و   رويبروبيمارستان بر تن داشت     

.نگريست

1 - Kharchenko
2 - Stashinsky
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ـ بـوي صـمغ،  غـرق در  بر فراز بستر متچيك، سكوت محض جنگل      ي كلبه ها و   باالروي سر پيرمرد و   بر ا ضدر ف

.معلق بود

*

از شـهر خـارج     ري در جيب داشت و    رولوهنگامي كه متچيك ورقه ي مأموريتي در چكمه و         سه هفته قبل،   تقريباً

نـشاط  يكـي از آهنـگ هـاي پر      سرخوش،. ذهن خود ساخته بود   تصويرمبهمي در    فقط   ،از همه ي آن حوادث    مي شد، 

.كوشش بودواو مشتاق كاررگهايش مي جوشيد؛خون دروت مي نواخت؛سشهري را با 

در -طريـق مطبوعـات مـي شـناخت     ازرا فقـط او آنها و-تپه هاي آتشفشاني زندگي مي كردند  مردمي را كه در   

.مجـسم مـي كـرد     انجام كارهاي قهرمـاني بودنـد،     غرق در دود و باروت و     مقابل ديدگان خود به صورت مردماني كه      

بـه هنگـام    كه طره هاي زيبايي داشت و     خاطرات شيرين و مطبوع دختري    بلند پروازي، سراسر وجودش را كنجكاوي،   

بـا شـتاب   سپس كتاب هاي درسي اش را با جلد هاي آبي رنگشان به هم بسته و              خورده و بيسكويتش را   صبح قهوه و  

.گرفته بوددر بربه مدرسه مي رفت،

خود را به حالت دسـت فنـگ در   1بردانمردان مسلحي كه تفنگ هاي    در حاليكه كه به كريلوفكا نزديك مي شد،       

.دست داشتند از درون بوته ها بيرون جستند

:پرسيدكالهي سربازي به سر داشت،كه صورتي سه گوش ونها آيكي از 

كيستي؟-

...منو از شهر فرستادن...من 

 ورقه ات؟-

.مي آورداو براي بيرون آوردن ورقه ي مأموريتش بايد چكمه اش را در

.ليست سوسيا...  يون- ب- انقال... يايي...-در...  اي-كميته ي ناحيه-

ـ   با نگاهي به تيزي خار به     سيالب خواند و  با    ناوي كلمات نامه را     - در حـالي كـه     وك خيـره شـد    قيافه ي متچي

:گفتمفهوم كلماتش را مي كشيد،نا

1 - Berdan
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... اين جور-ٌّ س-پ-

محكـم  با صدايي تيـز و    مي گرفت، در حالي كه يقه ي كت متچيك را به چنگ         ناگهان خون در صورتش دويد و     

:فرياد كرد

...! جنده-پس اينطور مادر-

:متچيك با اضطراب من من كرد

!رفيق اونو بخون. است1 هاولي نامه از جانب ماكزيماليستچي؟ ؟چي-

!اونو بگردين-

 نـوك تيـزي از   به طـرف مـردي كـه كـاله        ع سالح شده بود،   لدر حاليكه خ  كوفته و را خسته و  اي بعد او  لحظهو

.را به آتش كشيدپاي اورد سرانگاه چشمان سياه اين م.هول دادند،پوست خز به سر داشت

:با لكنت گفتمتچيك در حالي كه هق هق گريه مي كرد،

... كه از طرف ماكزيماليست هاس –نامه نوشته شده  تو... اينا نفهميدن-

!ورقه رو به من بدين

.مردي كه كاله نوك تيز به سر داشت، چشمانش را به سوي كاغذ خيره كرد

بـا تنـدي   سپس نگاهش را به سمت ملوان چرخانـد و        .  دود مي كرد   واقعاً نگاه سوزانش  زيركاغذ مچاله شده در   -

:گفت

.كزيماليست ها استمگه نمي بيني كه از طرف ما!احمق-

:متچيك در حالي كه با خوشحالي نفس مي كشيد گفت

ه، نميشه؟له عوض مي شئآخه مس!ليست ها استمن كه به شما گفتم از طرف ماكزيما!بفرماييدآها،-

:ميدي گفتناوي با نو

.پس بي خودي اين همه زحمت روش كشيدممسخره س،-

.از آن روز متچيك از حقوق كامل يك فرد گروهان برخوردار شد

1-Maximalist-آرها .   عضو افراطي گروه تروريستي و نيمه فاشيستي حزب سوسياليست انقالبي اس)S.Rs..(
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.آتشين خود آفريده بـود شـباهتي نداشـتند   اطرافيان متچيك به هيچ روي با آن موجوداتي  كه او در تخيالت گرم          

مي كردند  بر سر هر چيز جزئي دعوا     فشنگ همديگر را مي دزديدند،    .ساده بودند وي،خشناينها مخلوقاتي كثيف،اكبير  

به :آن ها با  هر بهانه اي او را فحش مي دادند           . ديوانه وار يكديگر را كتك مي زدند       ،به خاطر تكيه اي گوشت خوك     و

سرانجام  وگونه پاك كند  ا چ  كه نمي دانست تفنگش ر     ين علت به ا درست حرف زدنش،  برايخاطر ژاكت شهري اش،   

.مسخره اش مي كردندنان مصرف كند،هر وعده غذا نمي توانست  بيش از يك پوندحتي به اين جرم كه در

.واقعي بودنداما مردمي زنده وخوانده بود،ولي با همه ي اينها اگر چه  اين موجودات آن ها نبودند كه در كتاب

حاال بـه آن احـساس   .كتاب ها فرو مي رفت به درونمجدداً آرام بخش جنگل،اينك با استراحت در اين سبزه زار     

آن محبـت توجه و در برابر او.آن به گروهان ملحق شده بود افسوس مي خورد        در عين حال صادقانه اي كه با      ساده و 

.رنج آور نشان مي دادحساسيتي ويژه و،برابر سكوت خواب آور جنگلدرها و

درختان افرا  .داركوبي مدام تق تق مي كرد     جنگلي  در حاشيه   . رودخانه قرار داشت  ل تالقي  دو   بيمارستان در مح  

رودخانه ها  در پاي يك دامنه،   ،در قسمت پايين  .نجوا مي كردند  ،هم كرده درسر،مي زد كه ارغواني ي سياه منچوري    

در بيمارستان تعداد كمي بيمـار      .ر مي دادند  را س شانپايان ناپذير يزمزمه  ،ره فام محصور بودند   كه با سرخس هاي نق    

گلولـه اي در    كـه ،1 يك پارتيزان ساچاني به نام فرولـف       -از آن ها زخم هاي مهلك داشتند      تنها دو نفر  وزخمي بود   و

.متچيكشكمش باقيمانده بود و

نـزد متچيـك مـي      زيبايش بـه   پير با آن ريش    2يپيكاروز صبح كه آن ها را از كلبه ي خفه بيرون مي بردند،            هر

گاهي كهـن  در گوشه ي عزلت:در مغزش زنده مي كرد   راقديمي خاطره ي عكسي فراموش شده و      ،پيكاي  قيافه  .رفت

در كنـار  ،داشـت سـر سكوتي خاموش پيرمردي بي صدا و آرام با جبيني روشن كه عرقچيني بـر     پوشيده از خزه و در    و

محـيط اطـرافش را   . سرش آسماني صاف قرار داشتفرازبر. رفت ماهي مي گ ،درياچه اي به رنگ سبز زمردين نشسته      

رؤيا ،همه جا سكوت  .سطح درياچه از انبوه كثيري ني پوشيده شده بود        و،رخوت آور كاج پوشانده   درختان آرام بخش و   

.خاموشي حاكم بودو

آيا روح متچيك اشتياق چنين رؤيايي را داشت؟

1 - Frolov
2 - Pika
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گارد سرخ بود با بياني ساده حكايت  مي          پسرش كه يكي از افراد قديمي      ، از پيكا براي متچيك مانند شماس دهي     

:كرد

ما خيلـي وختـه     ... آخه كجا ديگه بشينم ؟    ...پيشماونوخت اون ميادش   و   من تو باغ زنبورام نشسته ام     ،بله ديگه -

مـن  ! پدر«ميگه  اون.هولي مي بينم كه يه فكري تو سرش       .البته ما همديگر را مي بوسيم     خب،رو نديديم، كه همديگر 

ي ملعـون   يـه عـده از چكـسلواكي هـا        ،خب ديگه پدر  «اون ميگه چرا؟،من بهش مي گم   »1به چيتا باس به شهر برم،   

ببين بمون،ميگم تو همين جا   بوطن؟به تو چه مر   ولي من بهش ميگم كه آخه چكسلواكي ها         ».اونجاها پيداشون شده  

درختـاي ليمـو    مي فهمي، ، درختاي غوشش  ،روي زمينه  زنبورام مثل بهشت   راستي باغ و.انتظارتهچه زندگي خوبي در     

... وز- وز- وز- وز–اون زنبورا ي كوچو لوم كه دايم در حال و،ترش پرشكوفه اش

:جا مي كندشادي بر روي سرش جابسياهش را با شوق وپيكا كاله نرم و

كلچاك هـا بـاغ زنبورامـو داغـون         .رفتي نشد، و ديگه هم ازش خبر    !اون نموند فكر مي كني كه چطور شد ؟      -

!ديگه چه زندگي ايه آخه اين. برام نموند،پسرممكردن و

كه گـويي از  آهنگ دارش را  صداي صاف و  او حركات آرام و   .متچيك مشتاق بود كه شرح حال پيكا را گوش كند         

.مي داشتدوست روحش الهام مي گرفت،

شست وشـوي  همـه ي بيمـاران را          دوز و وواريا دوخت .ه او بيشتر توجه كند     كه پرستار ب   پيكا هنوز هم مايل بود    

مـي  توجه خاصي نـشان   به متچيك عالقه و   وبي پاياني به انسان احساس ميشد     در وجود او عشق   . خود انجام مي داد   

ت واريـا كمـي     پـش .  شهوي مـي نگريـست    نيز كه رفته رفته بهبود مي يافت به سهم خود پرستار را با نگاهي             اووداد

وگام هاي محكم راه ميرفت    او با تهور و   . كمي بزرگ بود   ،دست هايش براي يك زن    سيمايش پريده رنگ و   خميده و 

.در لحن گفتارش چيزي نهفته بود كه گويي هميشه چيزي را وعده مي داد

وهيچ گاه چنـين    ا.ازدست مي داد  قرارش را متچيك آرام و  هنگامي كه برروي تخت در كنار متچيك مي نشست،        

.زيبا داشت ،احساس نكرده بودچيزي را نسبت به دختري كه گيسواني

:يك بار پيكا گفت

1 -  Chita  
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همين جا زنـدگي    هم،  اين  وخدمت مي كنه    س كه در گروهان   زن هرزه ايه ، شوهرش ماروزكا     اسم او وارياس،  -

.زن گستاخيه.ميكنه

ر محل بي درخت جنگـل لبـاس مـي    دپرستار.گاه كردمتچيك سمتي را كه پيكا با اشاره ي چشم نشان مي داد ن 

اشارات معني داري مي كـرد     خم مي شد و   دم به دم به روي او       پرسه مي زد،  ار در اطرافش  يوي پزشك كخارچنوشست

كلمـه  . او را نگـاه مـي كـرد       واريا كه كارش را فراموش كرده بود با چـشماني كـه بـه طـور عجيبـي مـه آلـود بـود                       و

.ديدي را در متچيك زنده  كردكنجكاوي ش)هرزه(ي

:از پيكا پرسيددر حالي كه مي كوشيد هيجانش را پنهان كند،

اين اينجوريه؟... آخه چرا -

-نميتونه بگه)نه(جون كلوم اينه كه .رهوسهخدا مي دونه كه چرا اين همه پ.

.دن گرفتدرونش جوشيخشم عجيبي  دراش را از پرستار به ياد آورد ومتچيك اولين خاطره

 در واقـع    - بيشتر اوقاتش را با مردان     واقعاًو مي ديد كه    مي كرد  كنترلرا از نزديك    از آن لحظه به بعد با شدت او       

.به هر حال او تنها زني بود كه در بيمارستان  كار مي كرد. به سر مي برد-با هر مردي فقط ناتوان نبود

.كردن  تخت خوابش كرد شروع به مرتب ،ي اوبامداد يك روز واريا پس از ختم پانسمان زخم ها

:به او گفتمتچيك در حالي كه از شرم گلگون شده بود،

.يه كمي پيشم بنشين-

.چنكو مي كردكه در روز رخت شويي به خاردرست همان نگاهي ،پرسان به او خيره شدواريا با نگاهي ممتد و

:بي اختيار پرسيدبا شگفتي وو

...توهم-

. در كنارش نشست، حال پس از منظم كردن رختخواببه هر

:متچيك از او سؤال كرد

چنكو را دوس داري؟تو خار-
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بـه  آلودش كرده بود،غبارچشمان درشت ورا مجذوب حرف هاي او را نشنيده  در حالي كه او  اصالًواريا كه گويي    

:افكار خويش پاسخ گفت

.خيليخيلي جوونه،-

:اضافه كرد،د مي آمدسپس در حالي كه به خو

.شما مردا همتون مثل همين،او آدم خوبيه؟خارچنكو-

.كوچكي را كه در روزنامه پيچيده بود بيرون آوردي متچيك از زير بالشش بسته 

نظرش مانند هميـشه دلفريـب   ولي اين بار به   .ي  دختر از درون عكس پريده رنگ به او نگاه مي كرد            صورت آشنا 

نمـي  ايـن حـال   بـا اگرچه متچيك از اعتراف بدان نگران بـود،       ،ساختگي مي نمود  نشاطش  جيب و قيافه اش ع  ،  نبود

سـتي بـوده   ر كار داصالًاين كه   چنين بوده و  او كه نمي دانست چرا    ،ر گذشته آنقدر به او مي انديشيده      دانست كه چرا د   

.است يا نه ،عكس را به واريا سپرد

از ،ان با فرياد آن را بر زمين كوبيد       ناگهويك دست به عكس خيره شد     سپس در طول    پرستار نخست از نزديك و    

.شانه اش نگاه تكان دهنده اي به او انداختاز روي روي تخت پايين جهيد و

:مضحكي از پشت درختان افرا به گوش رسيدصداي خشن و

.شلخته ي قشنگيه ي-

 رنگـش از زيـر كـاله        طره هـاي خرمـايي    شنايي كه ده آ با قيافه ي فوق العا    ، سمت صدا بر گشت     به متچيك فوراً 

كـامالً حالت صورتش با آنچه او در ذهن داشـت          ورنگش مضحك مي نمود   چشمان ميشي   رو شد، برو،بيرون زده بود  

.مختلف جلوه مي كرد

:صداي خشن به آرامي ادامه داد

ولي هيچ كدومشون هرگـز     يدم،من با زناي زيادي خواب    اون عكسو گفتم،  . نگفتم روپس چرا ترسيدي؟ تو   ،خب-

.ممكنه تو روزي يه عكسي بهم بدييه دونه هم عكس بهم ندادن،

.خنده اي سر دادواريا به خود آمد و

!تومنو ترسوندي-
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نياز مـي كنـد     لحن زني كه با شوهرش راز و      با. به صداي خودش نمي مانست     ابداًبا صدايي آن را بيان كرد كه        و

:ادامه داد

از كجا يهو سبز شدي؟مالو،ميمون پش-

:سپس در حالي كه به متچيك رو مي كرد اضافه كرد

...خيليخيلي شوخه،شوهرمه،كاس،اين ماروز-

:ماروزكا در حالي كه كلمات صحبتش را مي كشيد گفت

.ما همديگر رو يه كمي مي شناسيم،آه-

.تكيه ي مخصوصي كرد)يه كمي (روي برو

.مانند آدمي گيج در بسترش دراز كشيدشرمگينآزرده و،حتي كلمه اي بر زبان راندر نبود متچيك كه قاد

از شـدت   متچيـك   بـرآن گذاشـت و    شوهرش پا به هنگام گفت وگو با    ، كه ديگر عكس را فراموش كرده بود       واريا

.را به او باز گردانندشرم نتوانست بخواهد كه عكس 

 دندان به هم مـي  ،شدت درد پا در حالي كه از     لنگ لنگان    شدند، او  هنگامي كه زن و شوهر به اتفاق عازم جنگل        

.آن را پاره پاره كردزمين برداشت وعكس لگدمال شده را از،ساييد
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3

حس ششم

.از جنگل باز گشتندزديدند،هم  مي دازبي حال در حالي كه نگاهشان راخسته و،واريا حوالي غروبماروزكا و

دو انگشتش را در دهان     را مي پاييد،  مانند دزدي كه اطرافش     وو بي درخت جنگل شد    ي باز ماروزكا وارد منطقه  

.خراش پياپي سر دادسه سوت گوشگذاشت و

،از درون جنگـل  بيـرون جـست         با تـق تـق سـم هـايش           –سان افسانه هاي قديم      ب - كه اسبي پشمالو   هنگامي

.بوددر كجا ديده سوار رامتچيك به ياد آورد كه اسب و

:لحن محبت باري  با اسب حرف مي زدبا امربر 

نشدي؟،زياد معطل شديميشكاي عزيز، مادر قحبه،

سپس هنگـامي كـه از دامنـه        تحويل داد، اي به او  خنده موذيانه   ،در حالي كه سواره از كنار متچيك مي گذشت        و

،چرا اين تيپ افـراد    چرا،« متچيك بازگشت    بارها افكارش به سوي   مي رفت، باال پايين و  ،سايه دار دره  سبز و هاي سر 

»ميان به ما ملحق ميشن؟

راه كـرديم،  برو رو حاال كه كارا  وپيدايش نبود   اونوخت كه ما شروع كرديم هيشكي     «: گيجي فكر كرد  با خشم و  و

.)همه ميان به ما مي چسبن

كـه  حـال آن  و. آنوقت به آنها  ملحق شود      تا» .به راه كنند  كارها را رو   « منتظر بوده كه آنها    واقعاًگويي كه متچيك    

اون اينجـا حاضـر   يه زن صفتي مثـل    «:او با خود چنين  فكر كرد      . بس دشواري را در پيش داشتند     آنها هنوز راه دراز و    

آخه اين زن احمق من از چـي چـي          ... اونوخت ما باس تاوانشو بديم    تازهبا يه خراش جزئي غش مي كنه، و       ومي شه   
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زندگي قـديمي   :مي شود پيچيدهدرهم و ،پيوستهاو همچنين مجسم مي كرد كه زندگي مدام و        »ادي اون خوشش مي   

.جو كندجديدي را جستاو ناگزير بود كه راه زندگيساچان به پايان مي رسيد و

دهقانان در بحبوحـه ي كارهـاي شـاق     . استآنقدر در افكار پريشان خود غرق بود كه متوجه نشد به جلگه رسيده            

يي كه ريششان بـه پرپـشتي شـبدرها       مردها. علف هاي معطر صدا مي كرد     شبدر و يشان در انبوه  داس ها انه بودند، روز

گام هـاي اسـتوار پـيش مـي         با زانوان خميده و   در حالي كه پيراهن هاي بلندشان از عرق تنشان خيس شده بود،           بود،

.مين فرو مي ريختخش خش كنان در پيش پايشان بر زخوشبو،رفتند وعلف هاي ترد و

چـشم  دست هاي پينـه  بـسته شـان را در پـيش              ديدند آرام دست از كار كشيدند،       كه سوار مسلحي را     آن ها همين  

.به او خيره شدندمدتي از پشت سروسايبان كرده 

 قامـت راسـتش را كمـي در    ،ايـستاده در حيني كه ماروزكا بر روي ركـاب را تحسين مي كردند و آن ها سواري او   

:چنين مي گفتندبي حركت مي نمود،شعله ي يك شمع ثابت وبي لغزش مانند زين به جلو خم كرده بود وروي

!مثل شاخ شمشاد ميمونه-

جـاليز از   .را كـشيد  دهبان ده،عنان اسب خـود    ،1بيتس ريا  هما ،طالبيوخربزه  نزديك جاليز   ،در پشت پيچ رودخانه   

لبه  ك. مي شد علف هاي هرزه پوشيده   مزرعه اش از  رهاي عمومي مي رفت،   هنگامي كه دهقاني به كا    . شكل افتاده بود  

وطين هـاي معطـر بـه آرامـي مـي رسـيدند            افسنخربزه هاي بزرگ خوشبو در ميان     وي آبا اجداديش فرو مي ريخت       

.سان پرندگان مرده به نظر مي آمدندمترسك هاي درون مزارع ب

نگـاه كنجكاوانـه    كلبه ي ويرانه هدايت كرد،    اسب را به سمت   ي پاييد، ماروزكا در حالي كه گناه كارانه اطراف را م        

خيـار آشغال پالسيده ي طـالبي و     پوست و وقراضه،ودر كف آن داسي زنگ زده       .كلبه خالي بود  اي به درون افكند،   

يـده بـه درون     خزشـكم خوابيـد و    رويبـر به زير پريد،  از ترك اسب باز كرد و     رجين را وماروزكا خ . به چشم مي خورد   

بـا گاهي به تندي يكي از آنها را      ورجين مي چپاند  وبه  درون خ   جدا مي كرد و   با شتاب خربزه ها را از بوته      .جاليز رفت 

.حريصانه مي خوردزانو مي شكست و

1 - Homaryabets
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ناگهـان بـا شـنيدن صـداي        . مي كـرد   صاحبش را نگاه     ،موذيانهبا چشمي آگاه و   دمش را تكان مي داد و     ميشكا،

از درون انبـوه    . كله ي مودارش را با شتاب به سمت رودخانه  برگردانـد           و گوش هاي پشمالودش را تيز كرد      ،مشكوكي

از ،نمدي قهوه اي به سر داشـت      و كاله كه شلوار راه راهي به پا     صورتي استخواني   پيرمردي با ريشي بلند و    جنگل ها، 

.ساحل رودخانه نمايان شد

خـون  . آن در تالش جان كنـدن بـود  ديده اي با گوش هاي بزرگ در درون    توري در دست داشت كه ماهي گن      او

.مي ريخت و رگه هاي قرمزرنگي بر آن به جاي مي گذاشترقيقي از شلوار راه راهش فروسرد و

بـاز  كهري با كپل هاي درشـت بـود،       را كه صاحب ماديان   بيتس  او  بي قواره ي هما ريا    ميشكا از هيكل تنومند و    

درون يك طويله كه تنها  با تيغه اي چـوبي از هـم جـدا شـده بـود،                   دردر كنار يكديگر  ،ني كه مدت ها   ماديا،شناخت

او سرش را بلنـد  . احساس مي كردكشش رنج آوري نسبت به آن در خود   مادياني كه مدام ميل و    . خوابيده بود خورده و 

.داداحمقانه شيهه اي از شادي سرگوش هايش را به رسم سالم  تيز كرد وو

.از جايش پريدهراسناكدست نگه داشته بود،دورجين  را با هروماروزكا در حالي كه خ

:لرزان پرسيدريابيتس با صدايي ناراحت و

اونجا چكار مي كني ؟-

همچنان توري را كه بـه طـرز هولنـاكي تكـان     او. سرزنش بارش را به او دوختچشمان فوق العاده خشمناك و   و

ثير كلمـات خـشم   همچون قلب پرآشوبش كه تحت تـأ  ودر كنار پايش در تالش بود       ماهي. ت داشت در دس مي خورد، 

.مي طپيدآگيني كه از درونش بر مي خاست به ضربان آمده بود،در درون تور

او . به سمت اسـب دويـد  ،رها كردهرارجينو در درون شانه هايش پنهان كرده بود خاماروزكا در حالي كه سرش ر     

را همراه خود مي آورد تا برگه اي بـر جـا        رجينوخخربزه ها را خالي مي كرد و      زين نشسته بود كه فهميد بايد     ديگر بر 

بـا  هايش را به پهلوهاي اسب فرو بـرد و     پاشنهولي با توجه به اين كه انجام اين كار خيلي دير شده بود،            .نمي گذاشت 

. را پشت سر گذاشتطوفان زايي جاليزخت ديوانه وار وتا

:بيتس فرياد مي كردريا
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هنـوز  روي كلمه ي آخر تكيـه مـي كـرد،   بردر حالي كهو!باس جوابگوش باشي!تو باس جوابش بدي!صبر كن 

كـه  اينك در ايـامي   طول ماه نان داده  و لباس پوشانده بود،        كه مانند فرزندش در   مردي را برايش باور كردني نبود كه    

.زددخربزه هاي آن ها را بديد وبيامزارعشان را علف هاي هرزه پوشانده بود، ودهقانان به كارهاي عمومي مشغولند

از ديده وري كـه  كوچكي باز كرده وسايه ي باغ كوچك ريابيتس، نقشه ي كهنه اي را بر روي ميز     لوين سون در  

.تحقيق مي كردتازه از مأموريت باز گشته بود،

به قلب آرايش ژاپوني هـا  به پا داشت،كفشي از جنس كتان ي بر تن و   ديده ور كه پالتو پنبه دوزي شده ي روستاي        

بخش كسي كه   گونه هايش از هيجان شادي    كه از اشعه ي آفتاب سرخ شده  و        او صورت گردي داشت     . رخنه كرده بود  

.گل انداخته بودبزرگي را پشت سر گذاشته است،طراتخ

–دو گروهـان از اسپاسـك   .مـستقر بـود  1كوف لنكـا ا در يـا گاه عمده ي قواي ژاپوني هـ   طبق اظهار ديده ور اردو    

ديـده  بنـابراين ،از طرف ديگر خط الرأس سوياگينو تخليه شده بود        . ودندكرده ب  حركت   3 به طرف سانداگو   2پريمورسك

نقـاط بـسيار دوري چـون چـشمه هـاي      بـه  ترن به همراه دو نفر ديگر از پارتيزان هاي مسلح گروهـان شـالديبا،        ور با 

. رفته بودند4فسكيانوشاب

شالديبا به كدوم نقطه عقب نشيني كرده؟-

.به سمت مزارع كره اي ها-

از آنجا كه نمـي  واين كار برايش ساده نبود   ولي انجام ديده ور مي كوشيد كه محل مزارع را در نقشه تعيين كند ،            

. حركت مي دادنقاط مختلف نقشهانگشتش را بي خود درشود،خواست شخص بي كفايتي معرفي

:دماغي چنين ادامه دادبا صدايي توبي عالقگي وبا او 

.به دهاتشون برگشتنتا همين حاال نصف نفراتشوخوردن اونا در كريلوفكا شكست سختي -

1 - Yakovlenka
2 - Spassk Primorsk
3 - Sandogov
4 - Shabanovsky
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مـيگن خيلـي   .بـود 1خوراكـشم چـاميزا  خود شالديبا هم همه ي زمستون رو در يكي از مزارع كره اي ها سر كرد،           

.كلي عقل شو از دست دادهمرد باين. خيلي زياد،مشروب مي خوره

هـايي كـه    آن  قاچـاقچي مـشروب و    2قبل از استريك شـا    يد را با اطالعاتي كه روز     لوين سون ارقام خبرهاي جد    

لوين سـون در  . اين خبرها ساختگي مي نمودپاره اي از  . مقايسه مي كرد  كسب كرده بود  ،خودش به شهر اعزام داشته    

از يـك حـس شـشمي    تـاريكي كـه درسـت ماننـد خفـاش در    شايد بتوان گفت ،تيزي داشت ي  د شامه   مواراين قبيل 

.برخوردار بود

3يههمين يكـي دو هفتـه از اسپاسـكو        نكات مشكوكي درباره ي همكاري كدخدايي كه موفق نشده  بود در ظرف              

زنـدگي   دو سه روز قبل براي خانه و      كه ناگهان ،دهقان هاي سانداگو  ازمطالبي درباره ي ترك خدمت تعدادي     گردد،بر

بـود گروهـان را بـه سـمت          كـه قـرار    4قچي لنگ به نام لي فيو     رانجام درباره ي آن قاچا    سدل تنگ شده بودند و    شان

وجـود   رفته بـود،   6فيودزيني  ي رودخانه   به طرف شاخه هاي عليا    گشته و دنبال كند ولي به دليل نامعلومي باز      5آبوركا

.داشت

سرسـختي  شـكيبايي و  او.مـي كـرد   پيوسته نقـشه را مطالعـه     تش را از سر گرفت و     ين بار تحقيقا  لوين سون چند  

يش مع الوصف با نيروي محـض  كه عليرغم از دست دادن غالب دندانهابه گرگ پير جنگل مي مانست    ،عجيبي داشت 

: او پيروي كنندكه ازدسته ي خود را وا مي داشت،ز نسل هاي گذشته به ارث برده بودسركش عقل كه او

بوي مخصوصي در فضا احساس نكردي؟خب،-

.را نگريست احمقانه او،را درك كندديده ور بي آن كه منظور او

آن را به بينـي  سبابه اش را به هم ماليد وولوين سون انگار كه مي خواست انگشتي نمك بردارد، انگشتان شست      

:او نزديك كرده گفت

!با دماغت-

1-Chumiza نوعي غله است كه از آن آرد مي سازند  .
2 - Stirksha   
3 - Spasskoye
4 - Li-Fu
5 - Uborka
6 - Fudzin
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:گاهي گناه كارانه پاسخ دادديده ور با ن

آخـه مگـه مـن       «:با خودش فكر كـرد    و.نكردمنمي تونم بگم، من چيزي احساس       ،نه، حقيقت مطلب اينه كه    -

احمقانه مي نمود كه    قيافه اش همان قدر   وشوش ناگهان گونه هايش گل انداخت       مغمنگ و و»زي ديگه؟ سگم،يا چي 

.      وگبازار سانداقيافه ي زن ماهي  فروش در

:حالي كه دستش را تكان مي داد گفتلوين سون در

.برو،خيلي خب-

.چپ مي نمودبه شكل مضحكي كميوش هم چون درياچه اي عميق آبي بودچشمان

كنار درختي سيبي توقف كرد،    در،زدن پرداخت غرق در درياي تفكراتش در اطراف باغ به قدم          ،وقتي كه تنها شد   

سـرانجام  جريان فكر مرمـوزي درونگاه كردرا كه پوست درخت را سوراخ مي كرد، گنده اي سوسك خاكي رنگ كله     

.وسيله ي ژاپوني ها درهم خواهد ريختگروهان بهبه اين نتيجه رسيد كه اگر تا دير نشده چاره اي نينديشد،

فـرنج  اسـتخواني بـود و  ه ونـوزده سـال  كه جـواني ،1كالنفستوان زير دستش بابا ريابيتس واو،در مقابل در باغ 

.برخورد كردبه كمر بسته بود،عاطل نمي ماند،كلتي كه هرگزخاكي رنگي به تن داشت و

 شـراره هـاي   ،وزانهم چون معـدني سـ  از ديدگانشكالنف در حالي كه ابروانش را به سختي درهم مي كشيد و        با

:بانگ زدناگهان بر لوين سون،خشم بيرون مي جست

اينو تو چه ميگي؟،را دزديدهرفته خربزه هاي بستان ريابيتساواين ماروزكا چكار كنيم؟آخه ما با -

حركـت داد كـه گـويي آن هـا را بـه      دستش را از سوي لوين سون به سمت ريابيتس به شكلي          كمي خم شد و   او

.ه بودهيجاني نديد كه ستوانش را در يك چنين وضع پربودلوين سون مدت ها.يكديگر معرفي مي كرد

: كننده اي جواب دادمتقاعداو با لحن آرام و

حاال بگو چي شده ؟خب،،زدن ندارهداد،داد نزن، نه-

: مدارك جرم را در ميان گذاشت،بيتس با دست هايي لرزنريا

1 - Baklanov 
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مـن رفـتم نگـاهي بـه تـورم          مي بينـي،  !كردهاون،باور كنين كه اون نصف بستانمو بهم ريخته       رفيق فرمانده، -

...بيرون اومدم،ز بيدستانمن ا...اين كارو مي كنم  هر وقت بتونم صبح هاي زود -مبكن

اًاجبارگري مثل او براي كار گروهي رفته و       كارروي اين حقيقت تكيه مي كرد كه      وباز هم ادامه داد   ادامه داد و  او

:كشي به بستانش باز مانده استاز سر

ه جـا ي    كـه در همـ    همانطور،وجين كـنن  ف هاي هرزه ي مزارعمون نو     كه برن عل  زنهامون عوض اين  ميدوني،-

.نو شكستهپشت همه شو،كار گروهي مزرعه ي شبدر،ديگه رسمه

.دستور داد احضارش كنندي ماروزكا را شنيد،شكيبايي ماجراهنگامي كه لوين سون با توجه و

سالنه به راه افتاد، به خود قيافه اي متكبر         سالنهروزكا كه كالهش را به طرزي جلف پس كله اش گذاشته بود،           ما

وصـدا  سرمصمم بود كـه دروغ بگويـد و       كه هميشه در مواقع  تقصير مي گرفت و        يعني همان حالتي    ،گستاخ گرفت و

.راه بيندازد

:از او پرسيدرا برانداز مي كرد،پاي او حالتي كه با چشمان نافذ خود سرافرمانده در

اين خورجين مال توست؟-

 درسته،-

:بگيررولورش روكالنف، با-

چرا مي خواين اونو ازم بگيرين؟، چي-

.از دادن رولور امتناع كردماروزكا خود را به كناري كشيد و

:تندي فرياد كردبا پرخاش وكالنف جبين درهم كشيد وبا

.اونو باز كن-

.به يك باره فرو نشست اشگستاخيتمام حرارت وبه محض اين كه رولورش را از او گرفتند،و

واهللا ايـن چيـزاي     ،جنجـال راه مـي انـدازي      چرا بي خود  داشتم؟من چقدر خربزه از بستانت ور     ريابيتس؟،خب-

...ندارن ارزش حرف زدنم اصالًلعنتي 

.پايش را تكان مي دادبيتس در حالي كه سرش را پايين انداخته بود انگشتان خاك آلودريا
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.به اتفاق به كار ماروزكا رسيدگي كنندتا ده را در همان شب صادر كردتشكيل شورايلوين سون دستور 

!بذار همه بشنوفن كه اين چكار كرده-

:افسرده گفتنه وماروزكا با لحني ملتمسا

نا رو جم كني؟مي خواي دهقاديگه چرا،خب فقط تو گروهان مطرح بشه.1اوزيب آبراميچ-

:داده چنين گفتراايي نكرد و ريابيتس را مخاطب قرلوين سون به حرف او اعتن

...تو خصوصي صحبت كنممن مي خواستم با،گوش كن رفيق-

از او خواست كه در ظرف دو روز در حـدود ده پـوت نـان خـشك                  را به كناري كشيد و    آرنج كدخدا را گرفت واو    و

:چنين قيد كردوتهيه كند،

.ي كي تهيه مي شهواسه هيشكي نباس بفهمه كه چرا و-

.گاه  خود رفتبه استراحتبا حالتي شرمندهمي دانست وجودش در آنجا زايد استماروزكا كه 

:جو اسب ها را زياد كندي فردا جيره به او دستور داد كه ازموقعي كه لوين سون با باكالنف تنها شدندو

.كنهكدوم شون يك سطل پر جو منظور به سررشته دار بگو واسه ي هر-

. اوزيب آبراميچ اسم كوچك لوين سون است-1
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4

تنها

وقتـي كـه    .ديدار ماروزكا از دسـت داد     باآرام بيمارستان كسب كرده بود    زندگي خلوت و  متچيك آرامشي را كه از    

:متحير ساختراماروزكا سواره از كنارش گذشت او

منـو  اين حقو بهش مي ده كه       ولي اون، درست كه از مرگ نجاتم داده     ؟منو نگاه مي كنه   چرا اين جور با تحقير    -

...م مي كننهمه شون با هِتازه اين كاريه كهومسخره كنه؟

در ميان تخته هاي شكسته بندي در قيـد  پاهايش كه در زير پتو    ظريفش و غر شده و  در حالي كه به انگشتان ال     و

در هبا نيروي تازه اي دوبـار     هميشه سعي در خاموش كردن آن داشت      ديريني كه   همان شكوه هاي  نگاه مي كرد،  بود،

.پريشاني افسرده گشتقلبش از درد ودرونش شعله ور شد و

بـا خـشونت و    كه به تيزي خار مي مانست،     نگاه نافذش از همان لحظه اي كه آن ناوي با آن صورت سه گوش و            

نـه  وهمين رفتار تحقيرآميز را بـا او داشـتند        رو شده بودند،  آن هايي كه با او روب     ،همه ي بي نزاكتي گريبانش را گرفت    

سـتان كـه   ربيماحتـي در   .غمـش چيـست   يك از آنها  نمي خواست بداند كـه          هيچ؛همدرديرفتاري حاكي از كمك و    

واز همه بدتر  واز روي وظيفه به او مهربان بودند      ساكنينش تنها     مي دميد، آن  دوستي در صفا  و  روح  سكوت جنگل   

دلش مي خواست با پيكـا حـرف بزنـد         ،آن همه خونريزي  آن هم بعد از     ، تنهاييش در آن مزرعه ي جو بود       ،دردناك تر 

بـا  كاله نرمش را زير سر گذاشته و       روپوشش را در زير درختي به روي زمين گسترد ه،          ،ولي او هم در حاشيه ي جنگل      

.اي احاطه كرده بود   ر،همچون هاله ادايره و طاسي سرش را مشتي موي نقرهاي براق        .آرامش كامل به خواب رفته بود     

كنـار  آن هـا در . از بيشه خارج شـدند –ديگري كه از يك پا مي لنگيد      وباند پيچ بود   كه يكي بازويش   –سر بچه   دو پ 

برداشت و در حالي كه ابـروانش را بـاال مـي     پر كاهي را از زمين،پسرك لنگبهم چشمك زدند،پيرمرد توقف كرده و   
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بينـي  پيكا در عالم خواب من مني كرد،      برد وغلغلك داد،  آن را در بيني پيكا فرو       حالت عطسه به خود مي گرفت     برد و 

عطسه بلندي سـر داد عطسه مي كند، كسي كه از روي كيف      سرانجام مثل هر  ودستي تكان داد  اش را منقبض كرد،   

يـشان   روي شانه هاازمثل همه ي بچه ها ي شيطان يك ور     قوز كرده بودند و   پچ پچ در حالي كه    بچه ها با خنده و    و

ديگـري بـا حـالتي  گنـاه كارانـه مـي        ويكي با دقت مواظب بازويش بود     :به سمت كلبه دويدند   د،نگاه  مي كردن   اراو

.لنگيد

:فرياد كردديد،روي نيمكت در كنار وارياجلوي كلبه براولي وقتي كه خارچنكو را در

!گوركن،اهوي-

:چنين ادامه دادر آغوش كشيد،را دبا دست سالمش اودر حالي كه در كنار پرستار نشست وو

ول اونـو ،ما تنها تو يكـي را داريـم       ؛  داريمدوستتبدن نرمي داره،  چه تن و  ، بذار ببينيم  .حاال ديگه نوبه ي منه    -

!گورشو گم كنهمادرش،...بذار بره به اصالًبا اون پك و پوز اكبيريش،،كن

آن طرف خودش را تنـگ بـه پرسـتار    كه درچنكو راد خارمي كوشي ،ا را در آغوش داشت    با همان دستي كه واري    و

بود كوي منچوري زرد شده   كثيفش را كه در اثر استعمال تنبا      دندان هاي   ودر مقابل او مقاومت مي كرد     چسبانده بود و  

.از او دور كند،با خنده اي عريان مي ساخت

:پسرك لنگ تو دماغي ناله اي كرد

ه وظيفه شـو بـه      كيه كه بايس بر   .عدالتينهدنيا نه حقيقتي مونده و    تو؟چيهپس تكليف من بيچاره ي كوچولو       -

ايـن  هنگام اداي وون همشهري هاي عزيز؟   ابه  ،به اون رفقا  چه جواب مي دي،    اونا هآخه تو ب  ؟يك زخمي انجام بده   

.را به هم ميزدطوبشمژه هاي مر دست هايش را به شكل مضحكي تكان مي داد و،كلمات

دستش را به زير بلوز واريا فـرو    بلند خنديد و  خارچنكو با صداي  ،  او لگدي زد  به  را دور كند،  براي اينكه او  دوستش  

.برد

بـي شـكيبا هـر سـه     وبا نگاهي خسته ، دهدچنكو از خود نشان   اينكه تالشي براي پس زدن دست خار      واريا بدون   

لباسـش را   از جا پريـد،   مبهوت متچيك شد،   خيره و  ناگهان مواجه با نگاه   ولي همين كه چشمش   .آنها را مي نگريست   

.مانند شقايقي پرپر گلگون شدومرتب كرد
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:او ديوانه وار فرياد كرد

بـه داخـل كلبـه    سرش را به زيـر انـداخت و  و!مثل مگسايي مي مونن كه دور عسل مي گردن     ،آدماي شهوتي -

هاي ديوار بـر    ه ي شكاف    ر را با شدتي به هم زد كه خز        دگرفته بود با چنان خشمي كشيد و      دامنش را كه به در    . خزيد

.ريختروي زمين فرو

:جوان لنگ فرياد كرد

!پرستار واسه شماس-

.زشتي خنديدوبه شكل مضحكو گرفت كه گويي انفيه باال مي كشدقيافه ي به خودو

 تـشك رو بـه آسـمان دراز    رروي چهـا بـر فـرا ازير يك درخت    پارتيزان زخمي كه در   ،1تمام اين مدت فرولوف   در

نگـاهي بـي تفـاوت      با چشماني عـاري از خنـده و       رنگش زرد شده بود   وقيافه اش از شدت درد شكسته       وكشيده بود 

او به ايـن امـر از لحظـه اي          بود و زخم هاي او كشنده   .بي فروغ بود  نگاهش چون نگاه مردگان تيره و     .مي كرد نظاره

آسـمان را بـه صـورت    رهمان لحظه اي كه براي نخـستين بـا  .مي ديدش شكنجه  ه از درد كشنده ي معده ا      پي برد ك  

ناراحـت از او  وز بـا حـالتي مـشمئ    خيره نگاه مي كندمتچيك كه مي پنداشت فرولوف به او   . واژگون ديده بود  خيالي و 

.روي گرداند

بـا صـدايي   تـي داد و انگـشتش را حرك يـك ،دنيا ثابت كند كه هنوز زنده اسـت      فرولوف كه گويي مي خواست به       

:گفتكه از سينه اش خارج مي شد چنينكرخت 

...اونا بازم شروع كردن-

.متچيك گفته اش را ناديده گرفت

مـي  وكـردن بـه او احتـراز مـي جـست          ولي متچيك تا مدتي از نگاه     ،ديگر فرولوف به او توجهي نداشت     اگر چه   

.به او چشم دوخته استيش را عريان ساخته،كه دندان هابي روحپنداشت كه وي با خنده اي خشك و

بـا صـداي    وز كلبه خارج شـد      اخم كرده بود   قامتش را بطور ناموزوني    ،كه براي عبور از درگاه    ،2شينسكيتراستادك

قـادر باشـد هـيكلش را    عجيب مي نمود كـه او اصوالً. قامتش را راست كرد،بزرگخشكي چون باز شدن يك چاقوي     

1 - Forolov
2 - Dr .Stashinsky
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فراموش كرده بود كه چـرا بـه آنجـا          در حالي كه  وويي كه آنها جمع بودند، حركت كرد      بلند به س  با گام هاي    . خم كند 

.به هم مي خورديك چشمش پيوستهبا تعجب ايستاد ورفته،

مـن مـن    ،بر سر تراشيده اش مي كـشيد      از جهت مخالف خواب مو،    سرانجام در حالي كه دستش را خم كرده و        و

:كنان ادامه داد

...ههوا گرم-

عين حال درچرا كه او نمي تواند  او به اين منظور از كلبه خارج شده بود كه به آنها بگويد كه نبايد واريا را بيازارند،                 

.هم مادر آنها باشدهم زن و

:او پرسيدازگرمش را بر پيشانيش گذاشت ودست خشك وواو بر بالين متچيك رفت

است؟جاها مالل انگيز خوابيدن در اينجور-

:در جواب گفتمنتظره متأثر شد، كه از اين محبت غيرمتچيك

:با عجله اضافه كردو.من به محض اينكه خواب بشم ازاين جا ميرم-آه، من اهميت  نميدم-

... هميشه تو جنگل... اما شما...-

. ولي اگر ناگزير به اين انتخاب باشيم-

:متچيك متعجبانه فرياد كرد

چطور؟-

.رم موندن در جنگله منظو-

ديدگان سـياه   .يك انسان به او خيره شد     براي نخستين بار با كنجكاوي واقعي     و  دستش را از روي سرش برداشت       

از غـم خاموشـي بـود كـه روح         گويي سرشـار  افسرده بود، چشمان جوان غمگين و   .دوختروشنش را به چشمان او    و

. به يغما برده بود،ردودپجنگل در كنار آتش هاي زي دراشبهاردو1در جبال سي  خوته آلينتنهاي او را،

:با صدايي افسرده گفتمتچيك باخنده اي دوستانه وغمگين و

.تنها را نمي گمشما...يعني...ولي نمي تونين توي يك ده توقف كنين؟مي فهمم،-

1 - Sikhote    Alin 
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:چنين ادامه داد، را قطع مي كرددر حالي كه سؤال تعجب آور خودو

. بيمارستانه همه ي م منظور-

شما از كجا اومدين؟.اين جا بي خطرتره-

.از شهر-

خيلي وقته كه از شهر خارج شدين ؟-

.بله از يه ماه بيشتره -

:شينسكي با خوشحالي پرسيداستا

مي شناسي؟رو1نمزليكرا-

.ولي نه خيلي خوب...بله -

يي كسي  نده ي درختي نشست كه گو      بر كُ  با شتاب ،  ورد كه چشمش با سرعت به هم مي خ        استاشينسكي در حالي  

:ادامه دادواز عقب زانويش را هول داد

ديگه كي رو مي شناسي؟وضعش چطوره؟ ،اونجا چكار مي كنه-

:متچيك جواب داد

يعنـي  بلكه اون يكـي ديگـه،  چون اونو نمي شناسم،اما نه اون عينكيه،   ،5فرنكل،4گوريف،3يفرموف،2ونسيك-

... ون كوتاه قده رو مي شناسما

:شينسكي با تعجب پرسيداستا

چطور تو اونا رو مي شناسي؟!ولي اونا همه كه ماكزيماليستن-

:متچيك با ترس گفت

...من پيروشان بودم-

:شيسكي زير لب با ترديد من من كرداستا

1- Kreiselmann 
2 - Vonsik
3 - Yefremov
4 - Guryev
5 - Frenkel
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...مي بينم، جور-اين- س-پ-

:ه مي نمود اضافه كرد بيگانمجدداًرسمي كه با صدايي خشك وو

...  خب ،انشاءاهللا كه خوب مي شي-

با گام هـايي  ،را فرا خواند مبادا دوباره او  با شتابي كه مي ترسيد    ونگاه كند از جايش برخواست      بدون اينكه به او   و

.بلند يه سوي كلبه  روان شد

:متچيك به دنبالش فرياد زد 

!سمهم مي شنا رو1اسيوتيناومن 

بـر  نگـاه مـي كـرد و      يـك ور بـه او     دكتر در حالي كه   وچنگ انداخت كه از دستش مي گريخت        يزي  گفتي به چ  

:سرعتش مي افزود، جواب داد

...بله،بله-

نـاكي  بـه طـرز درد    در بستر به خود پيچيـد و       است نظر دكتر را به خود جلب كند         نتوانسته ،شدمتچيك كه متوجه  

.سرخ شد

كوشيد بـه چيـزي چنـگ انـدازد كـه           ديگربار.ذهنش گذشت يك ماه گذشته از   دم خاطره ي تمام ماجراهاي      در

از اشـك   پردائما به هم مي خورد،    ،مانش كه به خاطر جلوگيري از گريه      چشو،لبانش جمع شد  . حال فرار بود   گويي در 

در حالي كه   .ست داد اختيار از د  عنانسرش را در زير پتو پنهان كرد و       .دانه هاي درشت آن بر گونه هايش لغزيد       شد و 

.به آرامي گريست،لرزش بدنش جلوگيري كندصداي هق هق واز بيم عيان شدن ناتوانيش مي كوشيد كه از

 حالي كـه رفتـه رفتـه آرام         سپس در .بودشورافكارش همچون اشكش تلخ  و     ،مدت زيادي را با تأثر اشك ريخت      

 صداي گام هاي    ،او به راحتي  وش آمد ريا چندين بار بر بالين    وا. پتو باقي ماند  زيرسرش در بي حركت شد و   ،مي گرفت 

از باري را براي همه ي عمر       است واگن پر  زيرا او طوري راه ميرفت كه گويي عهد كرده        سنگينش را تشخيص مي داد    

.در مقابل خود هول دهد

.سپس او را ترك مي گفت لحظاتي را مردد بر بالينش مي ماند و

1 - Vasyutina
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:آرام پرسيدصدايي صاف وبابسترش آمد وبرا بر زمين مي كشيدكه پاهايش ردر حالي ،سپس پيكا

خوابي؟-

پيكا مدتي را بـه انتظـار       وبه خواب زد    ، خود را  ش مي شنيد   سر  پشه هاي شب را بر فراز      متچيك كه صداي وز وز    

.ايستاد

...، خواب بسهخوبه ديگه-

ن را به آرامي از زمين بلند كـرده        آوشدند در كنار تختش حاضر    يك نفر ديگر  واريا با ،هنگامي كه هوا تاريك شد    

.تاريك بودو گرم،درون كلبهبه سمت كلبه بردند،

:را ياري كرده بود چنين گفتواريا به كسي كه او

.منم همين حاال  مياملوف، برو سراغ فرو... برو-

.پس زد سرشرويبا احتياط پتو را از،كنار تختپس از لحظه اي درنگ در

ناراحتي؟چته؟عزيزم، ،1پاول-

.را به اسم كوچكش مي خوانداين نخستين باري بود كه او

همچنـين  ووجودش را احـساس مـي كـرد   وليمتچيك اگر چه در درون تاريكي سيماي او را تشخيص نمي داد،           

.آگاه بود كه تنها آن دو در كلبه  اند

:ناالن گفتبا صدايي آرام وو

.ناراحتم،آره-

پاهات درد مي كنه؟-

.اون نيس،نه-

را به سـينه ي او مـي فـشرد، از لبـانش             بزرگشدر حالي كه پستان هاي نرم و      وواريا با شتاب به رويش خم شد      

.بوسه گرفت

1 - Pavel
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5

كارگران معدن ذغال سنگودهقانان

مي خواست  او. جا رفت  بدان شورالمدتي قبل از تشكي   تحقيق درباره ي حدسياتش،   لوين سون به منظور بررسي و     

.بشنودبا دهقانان دمخور باشد تا نظرات آنها را

 زودتـر از  فقط معـدودي كـه  :به آنجا رسيدهنوز گروه زيادي گرد نيامده بودند كه او      وشورا در مدرسه تشكيل شد      

ديده مـي   ريابيتسن درگاه باز،  از درو . مگاهي بر روي پله ها نشسته بودند      روشن شا  در آن تاريك   گشته بودند مزارع باز 

.را بر روي آن نصب مي كردشيشه ي دود گرفته ايشد كه خود را با يك چراغ نفتي مشغول كرده و

خود را به سوي او دراز مي كردنـد،        كشته ي كارحالي كه به احترام خم مي شدند و دست هاي سياه و           دهقانان در 

:اداي احترام كردند

!ميچاوزيب آبرا، عليكمسالم

.نشستروي يكي از پله هاجمع وجور برلوين سون با همه ي آنها دست داد و

دود آتـش  خاك مرطـوب و  ،شلبوي ك .زوني آواز مي خواندند   مواهاتي به طرز ن   دختران د در ساحل ديگر رودخانه،   

بـر زمـين كوبيـدن    صداي كوبيـدن سـم      ،ت رودخانه كه قايق باري آنجا بود      سماز آن .هاي بزرگ فضا را پر كرده بود      

از بـار و تلق تلق گـاري هـاي پـر     در ميان صداي  ودر اين تاريك روشن گرم غروب     .اسبان خسته به گوش مي رسيد     

.تالش دهقان  به پايان مي رسيدپرروزندوشيده، هاي ممتد گاوهاي سير و– ق –صداي ما 

:ايوان ظاهر مي شد، گفتبيتس در حالي كه درريا

 جـم بكنه،بيـشترشون ميـرن    آدم نمي تونه اين روزها خيليا شونو يه جـا .البته تعجبي هم نداره   خيلي ها نيستن ،   -

.گاه ميخواينتوي خرمن
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:دهبان با ترديد گفتشورا رو توي هفته تشكيل دادين؟ آيا كار خيلي واجبيه؟چرا-

 غوغـايي  - مـي دادم خرجشاون كه خودم يكي از افرادشون،ضي چيزاس كه باس روشون صحبت كنيم  بع،آره-

.كار خيلي بدي كرده،ولي به هر حالالبته زياد مهم نيس،.به پا كرده

.خاموش شدشرمگين به لوين سون نگاهي كرد وو

:دهقانان يك صدا فرياد كردند

.ما قيمتيهي دقيقش واسه اونم وختي كه هرپس چرا شورا تشكيل دادين،اگه كار مهمي نيس،-

در برابـر او    يكديگر را قطـع مـي كردنـد،       سپس آنها در حالي كه حرف هاي       و توضيحاتي داد لوين سون برايشان    

كمبود كاالهـاي سـاخته شـده    ت مربوط به جمع آوري غله واهمه ي اين شكاي.شروع به طرح شكايت هايشان كردند    

.بود

همـه شـون    ابي نـداره،  حـس داس درس و  هيشكي يه  شما باس ببينين مردم با چي درو ميكنن،        !اوزيب آبراميچ -

.اين جون كندن صرفهآخه اين كه كار نشد،تعميرين،قراضه و

اون مثـل يـه ماشـين از   .تموم عيـاره يه شيطونهميشه عجوله، ! چه داس خوبي رو اون روز شكست       1سيميون-

... كه ديگه تعمير بردارم نيس...به سنگ مي زنه يهو داسشووطرف مزرعه  شروع مي كنه 

...لي خوبي بودي، داس خآره-

:بيتس متفكرانه من من كردريا

 محـصول امـسال خيلـي       كـنن؟ دروميتونن همه ي اونا رو    من نمي دونم باالخره مردم ما ميخوان چكار كنن،        -

اين جنگ واسه ي ما خيلي گـرون تمـوم          آره،... !تا يكشنبه تموم كنن     اگه ميتونستن كار مزرعه ي بزرگ رو      ... پرپشته

.مي شه

 از مزرعه   برخي از آنها مستقيماً   .ظاهر شدند از درون تاريكي قيافه هاي جديدي در ميان هاله هاي لرزان روشنايي           

هـاي  بـا خـود وراجـي     وچركيني بـه تـن داشـتند      سفيد و آنها بلوزهاي بلند و   .داشتندهايي با خود  كوله بار گشته و باز

.آوردنددرو شده را به همراهعلف تازه ي وعرق وبوي قير ،پرسروصدا ي روستايي

1 - Semyon 
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!... همگيبر،سالم عليكم-

ومن ديدم كه در ميرفتي    .چيكارش كردن نيگا زنبورا .پوز تو ببينم  بذار پك و  بيا تو روشنايي،  ؟1ايوان!آها-آها-

... اونا م روت هي وول مي خوردن

 چيدي؟ورذل چرا علف هاي من-

مـا بـه چيـزي كـه مـال خودمـون نباشـه              . نرفتمبم از حدودمون اونورتر   من يه وج  !چرا جفنگ ميگي  ؟علف تو -

.اندازه كافي داريم خودمون به-احتياجي نداريم

كاتونو هنوز كه هنوزه نتونستيم پاي خو     ما! ميگه به اندازه ي كافي براي خودشون دارن         ...من مي دونم كه شما    -

... آقا به اندازه كافي واسه ي خودشونتازه وپخشن،زمونيجالهميشه تواز باغمون ببريم،

انتهـاي جمعيـت   در،تاريكي برق مـي زد استخواني كه يك چشم داشت كه آن هم درشانه وچهار،مردي بلند قد  

.ظاهرشد

. رسيدن 3ژاپوني ها به سان دو گاپريروزميگن،2رفقاي چاگويفكا-

!حرومزاده ها ...زناي روسيروس، زناي.زن ها كردنآزار  شروع به اذيت وفوراًاونا مدرسه رو اشغال كردن و

.هيزم مي شكنددستش را با شتابي حركت مي داد كه گوييوزمين تف كردبربا تنفرو

...!شين كه اونا اينجام ميانامطمئن ب-

...!اين يه مصيبتي بود كه دامنگيرمون شد-

... واسه ما دهقانا، هيچ راه فرجي نيس-

.اين جنگ به هم ميومدتهكاش يه جوري سر وتش هميشه نصيب ما دهقاناس،لطمابدترين -

.بوتمونتايا واين جا يا قبرمونهره هم نيس،اچموضوع اينه كه هيچ مفريم نداريم،-

1 - Ivan 
2 - Chuguyevka 
3 - Sunduga
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خره بـاال ريشي سرخ و  ،يك كاله همه ي هيكلش را   يشان گوش مي داد،   لوين سون در سكوت كامل به حرف ها       

ولي او بـا اسـتماع ايـن نغمـه    .كلي فراموش كرده بودند   را ب آنها او .مي داد تشكيلزانوانش مي رسيد،  چكمه اي كه تا     

.بودچيزي كه تنها او قادر به دركش خطر محتومي را پيش بيني مي كرد،،هاي ناساز

جا كه مي   م هر    بگ -بنويسمشينسكيردا اول صبح باس يه نامه به استا       ف. خيلي بد ...اوضاع بديه   «:با خود گفت  و

»...  باس پاسدارامونو تقويت كنيم... گم بشيم همه ي ما باس از نظر اونا.تونه زخميا رو مخفي كنه

:ستوانش را احضار كرداو

كه باس يه نگهبان واسه انبار در نظر بگيريم و        من فكر مي كنم   . بيا جلوتر ...چند دقيقه بيا اينجا ببين      !كالنف با -

.ما خيلي بي خيال شده ايم،بخصوص شبها،افكريلوي كاتا حدود،بفرستيمار به خارجبازم يه گشتي سو

 اضـطراب و   ،تنـگ تاتـاروارش   مـورب و  در چـشمان  . كالنف سر تراشيده اش را به سمت لوين سـون برگردانـد           با

: سان پرسيداهروا.هشياري موج ميزد

؟هيا مطلب ديگه اي-ل خطر هسحتماا موضوع چيه ؟-

:آميزي گفتو طنزرات بسون با لحن محبلوين 

. خطر هميشه هس،زمون جنگ دوست عزيز،-

:سقلمه اي به پهلوي او زداي خنديد ومنتظرهبا نشاط بطور غيرو

.رفيق عزيزداره،خوابيدن خيلي فرق1با روي كومه ها توي بغل ماروسياجنگ-

:پاسخ دادرا گرفت ودست اوه بود يكنشاط گرديدباوصدا وپر سر،باكالنف كه در دم خوش خلق

. خيلي واقعاً تو خيلي حقه اي، -

از الي دنـدان هـايش بـه    ،هـل مـي داد  را به روي پله هااوحال كه دست ديگرش را به عقب مي پيچاند و   درو

:شوخي غرغر كرد

. نميتوني از دستم در بري-طفره نزن-

:د گفتلوين سون همچنان كه آهسته به زمين مي افتا

1 - Marusya
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م اين جور رفتار كنياباهتو شورا نباس!ولم كن ابليس، ماروسيا صدات مي كنه–برو اونجا -

.اال بهت مي گفتموشانس آوردي،-

!برو ماروسيات اونجاس-

:باكالنف در حالي كه از زمين بلند مي شد پرسيد

به نگهبان گفتي؟-

.لوين سون با نگاه خنداني او را تعقيب مي كرد-

:دهقاني گفت-

 واسـه تهيـه   ا،زپس پريرو.مهمتر جوونم هساز همهونه اهل مشروب،نه اهل دود و   ،ستوانت مرد تمام عياريه   -

ما بهش گفتيم يه گيالس ودكا با فلفل ميزني ؟خب،.يه سينه بند اسب به خونه ي ما اومد

:اون گفت

.اونو دوس دارم،بدهمي شير بهم اگه ميخواي مهمونم كني ك،من اهل مشروب نيستم:نه-

!آره آدم خيلي خوبيه. كرد، ريخت تو كاسهنونا رو ريز ريزدرس مثل يه بچه،،مي فهمي،اون شيررو خورد-

بـه  آنهـا يكجـا و  .تفنگ هايشان بـرق مـي زد  لوله يسرگروه زيادي از پارتيزان ها در ميان جمعيت ظاهر شدند،      

فعلـي، فرمانده دسته ي  قديمي ساچان و  معدن كار بزرگ و   1رهبري تيموفي دوبوف  به  پس معدنچيان وموقع رسيدند 

تنها ماروزكـا جـدا از   .فشرده كه انفكاك ناپذير بودبه همجمعيتي متراكم و.آنها نيز به درون جمعيت رفتند     .وارد شدند 

.افسرده نشسته بودتنها ودر كنار ديوار،روي نيمكتيديگران بر

حلـي بـوده كـه شـانس     اينجا آخـرين م ورا نديدهكه گويي كه ساليان درازي است او،  لوين سون  ندوبوف با ديد  

:با خوشحالي فرياد كرد،ديدارش مي رفته

آه تو هم اينجا هستي؟-

:كشيده اي پرسيدبا صداي آهسته وزمختش را به سوي لوين سون دراز مي كرددر حالي كه دست بزرگ و

ته گلي آب داده؟دس،اون رفيق معدنچي-

1 - Timofi-Dubov
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: فرياد كردمجدداًهنگامي كه او برايش توضيح داد و

.درسي بهش بده كه بقيه جرأت نكنن دنبالش برن،ه كنيتنباونو-

با لحن فريبنده    معروف بود،  1به نام سيسكين  براقي به پا داشت و    چكمه ي مرد جواني كه كاله محصلين به سر و       

:اي گفت

.بد نام كرده نمونواون گروهايباس اونو تنبيه مي كرديم،ما خيلي پيش از اينا م-

:حرفش را قطع كرددوبوف بدون اينكه به او نگاه كند،

.كسي عقيده تو را نخواسته بود-

خورد نگاهش بـه    ولي با بر  خشونت نگاه كند،  مي كوشيد با  در حالي كه آزرده بود و     مرد جوان لبانش را جمع كرد،     

.خود را ميان آن گم كردوبه درون جمعيت پيچيدرا نگاه مي كرد،اوا استهزاچشمان لوين سون كه ب

:فرمانده ي دسته با لحني قاطع پرسيد

.سه بيرونش كردنبه خاطر دزدي از مدرميگن. اونو واسه چي تو گروهانت را ه ميدياون حشره رو ديدي؟-

:لوين سون در پاسخش گفت

.كردهر شايعه اي رو كه نباس باور -

كه واقعه ي كوچك بستان علف گرفتـه  باور نداشتوبا دست هايش حركاتي مي كردريابيتس كه دستپاچه بود و  

:از ميان ايوان ندا داداش بتواند اينهمه آدم جمع كند،ه ي خربز

... نمي تونيم وقتمونو تا بوق سگ تلف كنيم... بريم توي اطاق ،رفيق فرمانده-

پارتيزانهـا بـا يكـديكر    دهقانهـا و  وآنجا نبـود  نيمكت به قدر كافي در    .د سبز رنگ توتون بود    پر از دو  اطاق گرم و  

آنها را در پس    اي از به طوري كه لوين سون نفس عده      .ميان اطاق به هم فشرده بودند     دردرون راهرو و  ،مخلوط شده 

.گردن خود احساس مي كرد

:ريابيتس با افسردگي بيان داشت

!شروع كنيدچ،اوزيپ آبرامي-

1 - Siskin
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صـداي  جنجال اينك به نظرش يك سـر و       اينهمه ي :هم به خاطر فرمانده نگران بود     هم از جهت خودش و    او

.بي نتيجه جلوه مي كردغير الزم و

.بوف ايستادكنار دودردرگاه باز كرد وراه خودش را به سختي از ميانخشمگين بود،ماروزكا كه اخم كرده و

ري كه بـه همـه ي آنهـا مربـوط           خاطر كا هيچگاه دهقانان را به   او  ين نكته تكيه مي كرد كه       لوين سون بر روي ا    

البته با در نظر گرفتن مردم محلي كه در گروهان  خدمت مـي        باز نداشته است،  از كار ،پارتيزانهايعني دهقانان و  ،نبوده

.كنند

:با اين جمله به گفتارش پايان داد نمودبر روي كلماتش تكيه ميو به شيوه ي دهقانان صحبت مي كرد او كه

.تصميما با خود شماسي بقيه -

قابل توجهي بـدل    غيرباره به جسم كوچك و    به يك وعقب نشست او به آرامي خود را به روي نيمكت رها كرد و          

.شورا را براي رسيدگي به قضيه در تاريكي به حال خود گذاشتوشدشعله ي شمعي خاموشمانندوشد

برانگيخته دربـاره ي امـور جزئـي و   مشكوك وداد زيادي از حاضرين يك جا شروع به صحبت كردند،غالب آنها     تع

آن ها كه رشـته ي   غالبو مفهوم نبود  ابداًگفتارشان  ،  آنگاه بقيه جمعيت وارد بحث شدند     وپرداختندبي ربط به گفتگو   

.براي خود تقاضاي وقت كردندزان هاتيبنابراين پاركالم را در دست داشتند از دهقانان بودند،

ـ      خاكستري،ريشي با قيافه ي چروكيده اي چون گلسنگ و        1به نام يفستافي  پيرمردي   ن اانگـشتان الغـرش را چن

:با لحني جدي من من مي كردوتكان ميداد كه گويي به كسي پند مي دهد

 واسه يه همچو چيزايي دور كوچـه بـازار      زمون تزار نيكالي اونا آدمو    ،ديگه دوره عوض شده   نه اين درس نيس،   -

.اونو توخيابونا مي كشيدنپشت تشت مي زدن وگردن دزد مي بستن،مال دزدي رو.مي گردوندن

:مرد چهار شانه ي يك چشمي فرياد زد

!دوره ي تزار رو بر نگردونين-

:ر خشمش افزودهمين امر بومي خواست دستش را حركت دهد ولي به علت تراكم جمعيت نتوانست و

!واسه هر كدومتون يه تزارهشعوراتونولي عقل و!يه سر خر هم كم شده،اون ديگه مرده...-

1 - Yevstafy
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:پيرمرد با سماجت تكرار كرد

مـا كـه نمـي    ،يمدنون باونا روما باس همه ي دسته هاي،به هر حال اين درس نيسدوره ي تزار يا غير تزار،    -

.تونيم اينجا دزد تربيت كنيم

:شده بود اشاره مي كرد گفتكه در اين ده سال اخير گمرد يك چشم در حالي كه به پسر او،م

 كـسي از دزدا حمايـت نمـي كنـه ،           اصـالً .اال كي ميگه دزد بپرورونيم    وي،ئارپرودزاون د البد تو خودت يكي از    -

.يه قانون جديد وضع كنيم ما باس حاال اگه هوس يه خربزه كرده دنيا خراب شده؟،حيووني شش ساله مي جنگه

:پرسيدكيف قضيه آگاه شود،دهقان ديگري كه مي خواست از كم و

اگه از من مـي خواسـت يـه سـطل پـر             اونم خربزه ي بي ارزش،    خدايا،پس چرا اين كارو دزدكي  كرده؟      خب،-

مـضايقه   يه آدم خـوب چطور ازآخه چيزي كه به خوكامون ميديم،هيچ فكرشم نمي كردم،   مي دادم و  بهش مي دادم،  

!مي كنيم 

، كـه چـون قـوانين قـديم بـي اعتبارنـد          كردنـد اكثريت آنها موافقت   اثري از خشم نداشت،     ها لحن صداي دهقان  

.  بررسي قرار دهندموضوع را با قوانين جديد مورد

:دهقان ديگري فرياد زد

.بذار ريابيتس موضوع رو با خودشون حل كنه ما دخالت نكنيم،-

وي كه صـدايش بـه گـوش    آرام به نحشمرده وبا كلماتيباتي چند بر ميز نواخت و    ضر، سون از جا برخاست    وينل

:گفت،همگي مي رسيد

وش كـ .كـارمون پيـشرفت نمـي كنـه    اگه همه ي ما با هم صـحبت كنـيم  ! يكي يكي صحبت كنين   لطفاًرفقا،-

!بيا اينجا؟ماروزكا

.گشتيت  به سمت ماروزكا برهمه ي جمعورا با لحن بدي صدا كرداو

:ماروزكا با لحن خشني پاسخ داد

.همين جا كه وايسادم خوبه-

:گفتدوبوف سقلمه اي به او زد و
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!برو-

را چنان مسحور كرد كه درست      چشمان خيره اش او   با نگاه و  لوين سون كمي به جلو خم شد و       ماروزكا مردد بود،  

.را از ميان جمعيت خارج كرداوري بيرون كشديوا درون دزاهمچون گاز انبري كه ميخي را

هيكلش غـرق   .از درون جمعيت به طرف ميز باز كرد       چشماني پايين با آرنج راهش را     ماروزكا با سري فرو افتاده و     

مـي خواسـت   اينك با توجه به صدها چشم كنجكاو كه به او دوخته شده بـود،             ودست هايش مي لرزيد   غرق بود و  در

.گرديدروپشمالوي گون چارنكو روبولي نگاهش با قيافه ي درهم و. كندسرش را بلند

در حالي كه   سرش را به سمت پنجره چرخاند و      ،  اروزكا نتوانست با او مقابله كند     م.دلسوزانه بود قيافه ي او جدي و    

.بي حركت در جايش متوقف شد،خارج مي دوختتيره يديده به فضاي خالي و

:گفتمي رسيد،ايوان هم بودند،آرامي كه در عين حال به گوش آنها  كه درهسته ولوين سون با صداي آ

پدر؟شما،كي مي خواد صحبت كنه؟.اجازه بدين اين مسأله رو حل كنيم-

:هيجان پاسخ گفتيفستافي با

.ما فقط تو خودمون صحبت مي كرديمچرا من صحبت كنم،-

:دهقانان فرياد زدند

.حل كنينشما خودتون مسأله رو،ما حرفي نداريم-

:ناگهان فرياد زددوبوف كه مي كوشيد خشمش را فرو نشاند،

! اجازه بده من صحبت كنم-پدر،صبر كن-

.ناخودآگاه لوين سون را پدر خطاب كرداو كه پدر يفستافي را نگاه مي كرد،

.م جمعيت سر را به سمت او چرخاندتما و ود كه همه را به خود جلب مي كرددر آهنگ صدايش چيزي نهفته ب

به نحوي كه هيكـل درشـت و        ماروزكا ايستاد، كناردروا از درون جمعيت به سمت ميز گشود       او با فشار راه خود ر     

.خود پنهان كردسنگينش لوين سون را در پشت

:خشم فرياد زدبادر حالي كه به جلو خم مي شد،او



51

پس خودمون قـضيه  خيلي خوب،،دارينشما وحشت به موضوع برسيم ؟شما پيشنهاد مي كنين كه ما خودمون -

!رو حل مي كنيم

:دوختسوزانش را به اونگاه خيره وبا سرعت به سمت ماروزكا بر گشت وو

:خشن پرسيدبا لحن گزنده وو. يعني يه معدنچي-تو ميگي كه يكي از ما هستي-

نمي خواي از ما باشي؟ ! تو! پسر ناخلف ساچاندورگه،آهاي،... -

ما هم همين حاال تكليفتـو روشـن   !خيلي خب!و همه ي معدنچيان رو شرمنده كرديتتو مي خاي كه دزد باشي؟   

!مي كنيم

.سكوت را درهم شكست، ريختن معدن زغالزنگ دار فرووكلمات دوبوف مانند صداي سنگين 

پاك كند با قلبي افـسرده بـه او نگـاه مـي              هايش را  قادر نبود اشك  وكا كه رنگش چون گچ سفيد شده بود         ماروز

.كرد

:بوف تكرار كرددو

!چكار مي كنيببينيم بي ما. تورو از خودمون ميرونيمدزدي بكن،خيلي خب،-

.به سمت لوين سون برگشتناگهان بيانش را قطع كرد وو

: فرياد زدايكي از پارتيزان ه

كي رو ميخواين از ما برونين؟-

:گفتر حالي كه گامي به جلو برمي داشت غريد ودوبوف د

چي؟-

:صداي تو دماغي و ضعيفي از گوشه ي اطاق به گوش رسيد

.بچه ها محض رضاي خدا اينقدر سخت نگيرين-

:گفتلوين سون از عقب آستين دوبوف را كشيد و

... من هيچي نمي بينم–كمي اونورتر وايسا !دوبوف-

.بهم ميزدخجوالنه چشمانش رااو مردد بود ودوبوف ناگهان آرام شد،
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:با بانگي رسا فرياد كردسرش را بلند كرد وگون چارنكو كه موهايش را آفتاب سفيد كرده بود،

چون اين كار قابـل     ، ندارم وقصد دفاع از اون   البته من ،ه شخص ابلهي را از خودمون برونيم      ما چطور مي خوايم ي    -

روز تـو گوشـش مـي       مهم اينه كه من اين موضـوع رو هـر         وكرده  كار خالفي   ومرد رفته به هر حال اين     ،دفاع نيس 

ما با هم در جبهه ي      . وبيهپارتيزان خ اون يه ، وقتي كه موضوع جنگ پيش مياد      –ين  ولي شما باس اونو ببخش    . خوندم

.هرگز بهمون خيانت نمي كنهو-اين يكي از ماسجنگيده ايم،،1آسوري

:گفتدوبوف به تلخي 

.هم توي تونل جهنمي كار كرده ايمماولي از ما نيس؟!يكي از شماس-

.تو خوابيده ايمالباهم زير يه پسه ماه آزگار

:با غرغر گفتناگهان به ياد لحن حق به جانب سيسكين افتاد وو

!حاال هر شير ناپاك خورده اي ميخواد به ما درس بدهو

:گفتآوري به او انداخت ونگاه بهت را به خود مي گرفت،بوفاخير دوي گون چارنكو كه كنايه 

اخـراج  هـم   نه مي تونيم كـسي رو       و من اين جوري مي فهمم كه ما نه مي تونيم هيچ چيزي رو ناديده بگيريم               -

!به عقيده ي من باس اونو از خودش پرسيد. ما حق اخراج افرادمون رو نداريم-كنيم

كان مي داد كه گويي مي خواست قسمت هاي صحيح را از بخش نادرسـت               زمختش را چنان ت   دست سنگين  و   و

.عقيدهاش جدا كند

همه ي ما مي فهميم كه اون يكي از ماس          اونوختبذارين خودش به ما بگه،    بذارين از خودش بپرسيم،   !درسته-

.يا نه

با نگـاهي جويـا ماروزكـا را     وراهرو توقف كرددردر حال باز گشت بود،    دوبوف كه با آرنج راهش را باز مي كرد و         

.انداز كردبر

ماروزكا كه انگشتان عرق كرده اش را با هيجان بر بلوزش مي كشيد،

.مشوش به نگاه دوبوف خيره شد

1 - Ussuri
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!بگو ببينيم چي مي خواي بگي-

:چنين آغاز كردوه ي چشم نظري به لوين سون انداختماروزكا از گوش

... فكر مي كني كه منواقعاًتو -

.زبان آرداو قادر نبود كلمات مورد نظرش را بربي درنگ از گفتن باز ماند،و

:را به ادامه ي سخن تشويق مي كردنداوآنان فرياد مي زدند و

!بگو،بگو-

؟...يه چنين چيزي رو... فكر مي كني كه من ميتونم تو-

:رد افزوددر حالي كه به ريابيتس اشاره مي ك از گفتن باز ايستاد ومجدداًو

يعنـي اون   ...  اون كارو مي كـردم       ... تو فكر مي كني اگه فقط كمي فكر ميكردم          ،اون خربزه ها رو   ،خيلي خب -

و ...البته مـنم ميـدونم      ... تو خودت خوب مي دوني       –كه بچه بوديم دزدي مي كرديم       به علت فساد من بوده؟ وختي     

؟... برادرا من مي تونم،واقعاًآيا ولي.  كردممن همه ي شما رو شرمنده،همانطور كه دوبوف گفت

شعله اي در چـشمان گـرم و  چنگ زد وسينه اش راكمي به جلو خم شد و آخرين كلمات از قلبش خارج مي شد،      

...مربوطش برق زد

!باعث خجلت شما نباشمچطور نميتونمفداي يك يك شما كنم،قطره ي خونمومني كه حاضرم هر-

هاتي آواز مي خواندنـد؛ دختران دي كرد؛مپارس سگي در جايي  :از خارج به درون اطاق رخنه كرد      صداهاي بيگانه   

مـي  گـويي چيـزي را در هـاون       صداي موزون ضربات كر كننده اي به گوش مي رسيد،         خانه كشيش، ،از منزل مجاور  

.كشيده اي شنيده شد»ناله ي«از سمت قايق صدايوكوبيدند

ومحكم تر ولي با رياتر صحبت مـي كـرد         اينكاونوز همان هيجان احساس مي شد؛     در آهنگ صداي ماروزكا ه    

:سخنش را چنين دنبال كرد

ايـن كارهـا     كـه ديگـه هرگـز از       -ميـدم گري  شما قول كار  من فقط به   تنبيه كنم؟  خوام خودمو چطور مي ، خب -

...نكنم

:لوين سون با احتياط پرسيد
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خت چي؟ اونو، به قولت پشت پا زديهاگو-

:به قيافه اش چين مي داد پاسخ گفت ماروزكا كه در مقابل جمعيت احساس شرم مي كرد و-

.و نمي شكنممن قولم-

اگه شكستي؟-

...بارونم كنينتيرشما مي تونين... اونوخت هر كاري كه دلتون خواست بكنين،خب-

افه ضـ ابرقي از شادي ظاهر مي شد     خنده و آنبه جاي   آن نبود و  با نگاهي كه ديگر خشمي در     دوبوف با شتاب و   

:كرد

!بله اونوخت تيربارونت مي كنيم-

:جمعيت از روي نيمكت فرياد زدند

!خب ديگه تموم شد-

:ولوله اي به پا كردندوصداسربا شادمان بودند،،تفصيل كه از ختم اين جلسه ي پر طول و هادهقان

.كار بي حاصليه سال حرف و-

!پيشنهاد ديگه اي نيسم ما اين شد؟پس تصمي-

:فرياد كردندسكوت جلسه را برهم زده بودند يك صداپارتيزان ها كه ديگر نظم و

! شكمامون قاروقور مي كنه–گشنمونه .از همه چيز خسته شديمكسل شديم،،جلسه ي لعنتي رو تموم كنين-

:گفتجمعيت مي چرخاندا به روينگاهش ر بلند مي كرد والوين سون در حالي كه دست هايش ر

.ما يه مسأله رو حل كرديم ولي يكي ديگه مونده كمي صبر كنين،-

اون ديگه چيه؟-

:با خنده ي كوتاهي چنين گفتحال وسر. به اطراف نظر انداختاو

:سيسكين ياال بنويساما منشيم كه نداريم،ونامه صادر كنيم،من فكر مي كنم كه باس يه قطع-

ظفند ؤپارتيزان ها م  ولگردي در اطراف،  زدن و ،به جاي پرسه  گامي كه تعليمات نظامي تعطيل است     هن:طع نامه ق-

...ناچيز باشدچه اين كمك بي اهميت وراگكمك كنند،كه به دهقانان در كار مزارع
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.به دهقانان ياري دهندداشت كه افرادش بايد  عقيدهواقعاًكه گويي ،مورد با چنان ايماني سخن مي رانداو در اين 

:يكي از دهقانان فرياد زد

!ايي نداريمضولي ما كه چنين تقا-

:لوين سون با خود چنين انديشيد

.اونا موافقن-

:با اعتراض بانگ زدنددهقانان ديگر حرفش را قطع كرده و

.نباس پس زدنو دستشو–ننبذار كمك كخوبه كه فقط گوش باشي،!خفه شو-

:نامه افزودقطعبه دنبال و

... ما نظارت خواهيم كرد كه كمك مخصوصي به ريابيتس شودو-

:با هيجان فرياد زدنددهقانان به اعتراض لب گشودند و

واسه هيـشكي كـار     –ميتونه دهبان باشه    كسيهرفقط واسه اين كه مثل يه ساس گنده اس؟        چرا مخصوص، -

... شاقي نيس

.بنويس...موافقيم!بس كنين!فيهكا-

.خارج شدنداطاقبدون توجه به فرماندهان ازخاستند وپارتيزان ها از جايشان بر

در حالي كه چكمـه     با خود به طرف در كشيد،     رابه سمت ماروزكا پريد او    مرد پرمويي كه بيني نوك تيزي داشت،      

:گفتصدا مي كرد،اش غژغژ

... !فين فينيفرزندم،پسر خوبم،آهاي ،وانيا،

 رقـص  تقريبـاً ماروزكا را بغل كـرده بـود،   حيني كه با يك دست،      در يدانه كالهش را پس كله اش گذاشت و       قالو

.كنان به سمت ايوان رفت

:را از خود ميراند گفتماروزكا كه او

.، برقصديگه پس ياال-

.لوين سون و باكالنف از كنارآنها گذشتند
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:احساساتي گفتند وتباكالنف در حالي كه دستهايش را تكان مي داد،

تو فكر مي كني كدومشون برنده      .قرار بگيره نكوب نيس در مقابل گون چار     وخ!زورهپرمثل يه گاو    ،اين دوبوف -

ميشن؟

پاهايشان در درون خـاك مرطـوب جـاده         .لوين سون در افكار ديگري غرق بود به حرف هاي او توجه اي نداشت             

.فرو مي رفت

با تأني گفت وگو مي     اينك آنها چنان آرام و    .آخرين دسته ي دهقانان به او رسيدند      ودماروزكا از ديگران عقب مان    

.نه از شوراوكردند كه انگار از كار باز مي گشتند

. آن هـا را بـه شـام فـرا مـي خواندنـد             وپنجره هاي روشن كلبه ها بر روي تپه به طرز جذابي چشمك مي زدنـد              

.آواز با صداي صدها درنا ،زمزمه مي كردد همرودخانه كه در درون مه فرو رفته بو

:آورد كهناگهان به خاطر، تدريج وضع عاديش را باز مي يافتماروزكا كه به

.ميشكا هنوز آب نخورده...-

گفتـي مـي   ولي خشمگين شـيهه اي كـشيد،  ميشكا به محض اينكه وجود صاحبش را در طويله احساس كرد،آرام     

:پرسيد

هنمي بودي؟تا به حال كدوم ج-

.را از طويله بيرون برداودرون تاريكي يال خشن اسب را گرفت ومال درماروزكا كورمال كور

:گفتپس زد وماروزكا سرش را گردن او را لمس كرد،،هنگامي كه ميشكا با پوزه ي ترش

گـوي كـاراي هـر     اونوخت من تنهـا بـاس جواب      ، حيله گريه  تنها چيزي را كه خوب بلدي     ،هم خوشحالي تو،آها-

.دوتامون باشم



57

6

لوين سون

پاتيـل بـراي   تعـدادي گـاري و  در طي اين مـدت او. از چهار هفته در حال استراحت بود     گروهان لوين سون بيش     

رياني افر.فراريان ژنده پوش بخش هاي ديگر به دور آنها پرسه مي زدند           كهچند رأس اسب تهيه كرده بود     خانه و آشپز

آنهـا حتـي    تنبـل شـده بودنـد،     پارتيزان ها بيش از حد الزم استراحت كرده       .طيع ترين افراد بودند   معين حال از  كه در 

.هنگام نگهباني  هم مي خوابيدند

.اين توده ي سنگين را بـه حركـت درآورد         چه زودتر اصرار داشت كه هر   ،هشتناكدعلت دريافت اخبار    لوين سون ب  

خود چندباراوبه استهزا مي گرفت،   را مورد تأييد قرار مي داد و      اسناك او افكار هر حقايق تازه به صورت اعالم خطري،     

گشتي هـاي او    فكا خارج شده و   ژاپوني ها از كريلو   خصوص هنگامي كه معلوم شد كه     بفظه كاري متهم كرد،   ارا به مح  

.در چند ميلي آنجا تماس حاصل كنندنتوانسته بودند با آنها حتي

ا ياراي اين نبود كه چنين      گروهان كسي ر  در. كي از بي عزمي لوين سون آگاه نبود       شينسبه هر حال كسي جز استا     

پاسخ را با پيوسته خود واسش را با كسي در ميان نمي گذاشت       احساو افكار و  ،  باشدكه او نيز ممكن است مردد     پندارد

 بـه اسـتثناي مردانـي از نـوع     –ا  در نظر همه ي آن ه     در نتيجه او  .آماده مي كرد  »نه«يا  » آري«هاي كوتاهي از نوع     

همـه ي   . بـود از سرشـتي ويـژه     فردي عالي و   -نكو كه به ارزش واقعيش واقف بودند      چارگونواستاشينسكي،دوبوف

آنها عادت داشـتند كـه      . چون  او باشند    ،ظاهردر رفتار و  مي كوشيدند كه حتي   ،خصوص باكالنف جوان  بوپارتيزان ها 

:چنين فكر كنند

وقات نمي  غالب ا ،  چيزهايي رو كه نمي دونم    چه بسا ،  گناهكارم كه هستم  من ضعف هاي زيادي دارم ،     البته كه -

خربـزه  من، دارم كه آرزوي ديدارشون رو دارم      صميمي يا يه عروس تو خونه     محبوب و يه زن ،   كنم كنترلم خودمو   تون
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 دل دختـران ده رو  ،رقـص تا شب ها در،مكندلم مي خواد چكمه هاي براق به پا.شير دوست دارمنون وي شيرين و  

همـه چيـزرو  او.يي به او ببـره  يه همچي شك هااصالً آدم نميتونه كه!چه مرديه! عجب بشريه–اما لوين سون  .ببرم

قط يه فه ،دزخربزه نمي دمثل ماروزكا  نف دنبال دخترا نميدوه،   كالمثل با ،  س انجام مي ده   رهمه ي كارها رو د    ،  ميدونه

واسه اين كه يه مرد    ؟    چرانميتونه از او اطاعت نكنه،    ون ايمون نياره،  ابه   آدم نمي تونه   . اونم وظيفشه  – مغزش   چيز تو 

!تموم عياريهحقيقي و

را جـز در همـين سـمت    قادر نبودند كه او يك از آنها  هيچ.از همان روزي كه لوين سون به فرماندهي انتخاب شد         

اگر او براي آن ها حكايت مي كرد كـه چگونـه در            . اين بود كه فرمانده باشد    اوبه نظر آنها صفت مشخص    :تصور كنند 

پـدرش در همـه ي عمـر در رويـاي          طـور چوناس دست دوم به پدرش كمك مـي كـرده         براي فروش اج  ايام كودكي 

حـض  همه ي آنها  آن را يك شـوخي م ،مي نواخته است  را خيلي بد    ويلوناز موش مي ترسيده و    ثروتمند شدن بوده،  

البته نـه بـراي     .مي كرد اين موارد سكوت  دراين نوع مطلب چيزي نمي گفت و      ولي لوين سون هرگز از    .مي پنداشتند 

او .را تكـريم مـي كردنـد      او»سرشت ويژه «زابه نام فردي    همه ي آنها  ، بلكه به اين جهت كه مي دانست       ،كتمان آنها 

رهبـري  شايـستگي و  عقيده داشت تنها كسي مي تواند     او.تخوب مي دانس  ديگران را وناتواني هاي خود  ضعف ها و  

عيوب خود، در عين پنهان داشتن     وهايشان خوب آگاه كند   ضعف را داشته باشد كه بتواند آن ها را از عيوب و           عده اي 

داد،پيروي از وي بـه خـرج مـي      راه تقليد و  از كوششي كه در   هرگز باكالنف را  نتيجه او در. سخت بكوشد رفع آنها در

هم از معلمينش به همين نحو پيـروي مـي كـرد،   او، در سنين باكالنف بوددر آن هنگام كه خود او نيز      .باز نمي داشت  

تـر شـد    گبعدها كـه بزر   . مي كرد كالنف جلوه جسته بودند كه اينك او در نظر با       كه به نظر او همانقدر واال و بر       معلميني

 از آنهـا   اهـ ولـي بـا همـه ي اين   .انـد موجوداتي عـالي نبـوده  مي كرده،متوجه گرديد كه معلمينش آنچنان هم كه فكر    

يـات  بلكـه از كليـه ي تجرب     سبك هاي لوين سون را تقليـد نمـي كـرد          باكالنف تنها حركات ظاهري و    .بودسپاسگزار

لوين سون مي دانست كـه سـبك هـا بـه            . درس مي گرفت  نوع كار كردنش  وشيوه ي جنگيدنش  ،رفتارش،زندگيش

از تـر كيـب   و كه از وي كسب مي كرد غني مـي شـد  ئيدر حالي كه تجريات باكالنف با آنها  ،ايام از بين ميروند   مرور  

هـم   هم مهـم و    ،بود كه وجودش در نظر لوين سون      اين آن چيزي  و؛باكالنف جديد ظهور مي كرد     لوين سون و   ،آنها

.ضروري بود
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رئيس كل گـروه  -1ن پيركووتا-جانب سوخوويي سواري ازپيك امداد،آواخر يك شب باراني  در اوايل ماه اوت و    

عمـده ي قـواي   محـل  ،2نوشته بود كه ژاپوني ها به انوچينـو  كووتان پير،-سوخووي.رسيد پيامي از راه  اب،پارتيزان ها 

وه انـد رتيزان تا دم مرگ شكنجه ديـد صدها پاو در گرفتهجنگ خونيني،3وايادر حوالي ايزوستكو  و برده اند    هآنها حمل 

زيـادي ديگـر زنـده      مي ترسد كه مـدت    ولبه هاي زمستاني شكار مخفي گشته       در يكي از ك   خورده و خودش نه گلوله  

.نماند

شكست با سرعت شومي در سراسر دشت       ولي شايعه ي  ،ين كسي بود كه حامل اين پيام بود       اگر چه پيك سوار اول    

به نـام يكـي از هولنـاك تـرين اخبـار از آغـاز جنـبش                 ،ك ديگر پيام به پي  هريك از پيك ها در انتقال       . ها منتشر شد  

 بـا دنـدانهاي       هـا  ايـن حيـوان   را نيز ترس فرا گرفته بود،     حتي اسب هاي پشمالوي آن ها     . از آن ياد مي كرد    پارتيزاني

جـاده  ازد، فواره هايي از گل به اطراف پراكنـده مـي شـ            ، سم آنها  دودر حالي كه از   ، وار هبا تاخت هاي  ديوان    عريان و 

.از دهي به ده ديگر مي رفتند،مالمت بار حومهوهاي گل آلود

اري به  نيم ساعت بعد از آن دسته ي سو       وكه لوين سون پيام را دريافت داشت      نيم ساعت از نيمه شب گذشته بود        

اي پر پـيچ وخـم  به شكل شعاع در گذرگاه خبا سرعت وگذاشتند وپشت سرراكريلوفكا،  شبان  4يفرماندهي متليستا 

.گينو ابالغ كنندنظامي سوياباال رفتند تا اعالم خطر را به بخش هاي ديگرسي خوته آلين راپخش شدند و

كـشش و  چه مغـزش از   اگربه طول انجاميد،  گردآوري اطالعات از بخش هاي مختلف براي لوين سون  چهار روز           

ولي در ظاهر بـا همـان      ،داشتسركننده اي را در   خبار نابود دم انتظار دريافت ا   هرگوييوكوششي ناهنجار آشفته بود   

مسخره مي كرد  »ي شلخته ماروسيا«كالنف را به خاطر رفتارش با     با.يش با افراد صحبت مي كرد     مئداوشيوه ي آرام    

 اي مؤدبانه  ضـربه   اودر فرصتي از او خواست كه چرا اقدام نمي كند،         مي لرزيد، هنگامي كه سيسكين كه از وحشت     و

:گفتبه پيشاني اش زد و

.كه گردو بازي نيسآخه اين كارا-

1 - Sukhovei-Kovtun-Old
2 - Anuchino
3 - Izvestkovaya
4 - Metelista
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از چگونگي وقوع حوادث آگـاه بـوده و        اوكهواهر كار لوين سون چنان بود كه بي شبهه اين فكر را القا مي كرد              ظ

ـ  ترس آور عادي و اين كه در همه ي آنها چيزي غير       ومي داند كه چگونه پايان مي يابد       لـوين  عنـي ياو،وداردوجود ن

كـه  ولـي در واقـع نـه اين       .بي نقصي را براي نجات آنها طرح ريزي كرده اسـت          سون از مدت ها پيش نقشه ي سالم و        

مجهولي قـرار گيـرد،   در مقابل معادله اي چند    ،دمبود بلكه مانند محصلي كه در     چنين نقشه اي در مغزش رسوخ نيافته      

 پارتيزان يك هفته قبل از دريافـت  1كانونيكفاز شهر انتظار مي كشيد،   او براي دريافت خبر     . باخته بود  كامالًخودش را   

.خبر مصيبت بار به شهر رفته بود

صورتش را ريش هـاي زبـري پوشـانده         .ه از شهر باز گشت    خستگرسنه و او پنج روز پس از رسيدن خبر شكست،       

.ح ناپذير بوداصالًدو نظر به يك نسبت كه از هر-طفره زن بودولي او همانطور سرخ موي وبود،

او اگـر چـه   -نامه از آستينش خارج كـرد  دو،با مهارت يك كارت زناو در حالي كه فقط با لب هايش مي خنديد،        

:چنين آغاز سخن كردو-بي خنده قادر به تكلم نبود مع ذالك، احساس شادي نداشتابداً

ـ  3اولگـا در و 2 آلكـساندور فـسكويه    -ديميـرو والژاپوني ها در  .كرايزلمن،هم زنداني شد  تو شهر غوغا بود،   - ده ا پي

.م سيگار ميخوايببين!همه ي كارا لنگ شده.و مار شدنر تاهمه ي مردم ناحيه ي ساچان.شدن

.يك سيگار ته طاليي به او تعرف كردو

 گزارش هـاي    ،اين نامه .پاكت ديگر را باز كرد    ويكي از آنها را در جيب گذاشت      . لوين سون روي پاكت هارا خواند     

.عريان نمايان بودطرزيأس بشكست وتلخي و ساختگي،يشادوراي عبارات رسمي ودر.كانونيكف را تأييد مي كرد

:كانونيكيف با همدردي پرسيد

؟هااخبار خيلي بديه،-

؟4سديخاينو كي نوشت،.زياد نه،اي-

.كانونيكف با سر جواب مثبت داد

:لوين سون گفت

1 - Kanunnikov
2 - Vladimra - Alexandraovskoye
3 - Olga
4 - Sedikh
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.ميكنهچي رو كه بخواد بگه قسمت قسمتشاون هر؛ اونو بفهمهآدم ميتونه-

در حيني كه سيگار را مـي بوييـد،    با ناخن خط كشيد و    »وظايف جاري :بخش چهارم « طعنه آميز در زير      يطوربو

:گفت

 واسه من   ...بقيه چيزا پياده شدن ژاپوني ها و    در مورد ... دهنتو ببندي  هبهترتو.كبريت داري نيس؟توتون بديه، -

پيپ خريدي؟

ناديده مـي گرفـت،    ،چرا برايش پيپ نخريده    توضيح ميداد كه به چه علت و       مجدداًكه  در حالي كه كانونيكف را    و

.دوباره به نامه خيره شد

بند پـنجم آن نيـز از آن قـرار    عملي بود وغيركه چهار بند آن از نظر او     شامل پنج بند بود   » وظايف جاري «خش  ب

:بود

صـولش بـه هـر قيمتـي        آن چيـزي كـه و     مند اسـت و   اكنون رهبري پارتيزاني بدان نياز    ين چيزي كه هم     مهمتر«

...)منضبط است كه در كنار آنها بعداًمؤثر وكوچك وداري واحدهاي رزميضروري است نگاه

:لوين سون فرياد زد

!سررشته دار رو صدا كنينكالنف وبا-

نامـه را در كيـف   رزمي چـه خواهـد آمـد،   سر واحدهايبر»بعداً«دريابد كهوبدون آنكه بقيه ي نامه را بخواند  او

تـه .»چيـز مهمتـرين   «-مندرج در نامه فقط يكـي را بـا وضـوح كامـل مـي ديـد       از انبوه مسائل-جنگي اش گذاشت 

ك قـادر بـه در    او.»واحـدهاي جنگـي   دارينگهـ «.با انگشتان به روي ميز ضـرب گرفـت        را به دور افكند و    سيگارش

در مغزش چيزي شبيه به سه كلمه اي كه با مداد كپـي در سـر لوحـه ي                   .روح مطلب را درك نمي كرد     موضوع نبود و  

به ياد آورد كـه  .را نگاه كردروي پاكتشناخودآگاه نامه ي دوم را به دست گرفت و.مجسم مي شد ،بودنامه درج شده  

.نامه از زنش است

. واحدهاي جنگينگهداريباشه،اين حاال:گذاشت با خود گفترا در جيب مي آن هنگامي كه دوباره 

-افرادش بايد انجام دهند مي دانـست او ديگر آنچه را كه خود وسررشته دار وارد شدند،نف وهنگامي كه با كال  و

.را به عنوان يك واحد جنگي حفظ كنندبايد گروهانشد كه بابه هر قيمتيا آنه



62

:لوين سون گفت

همه چيز مرتبه؟كه آيابي پرده بگورو ترك كنيم،زودي بايس اينجاب!سررشته دار-

:كالنف تكرار كردبا

!بي پردهآره،،آها-

.چيز را مي داندكمربندش را با چنان هيبتي سفت كرد كه گويا از همان آغاز انجام همهو

:سررشته دار پاسخ داد

.جوها چكار كنيممي دونم باولي نمن نميذارم كسي لنگ بمونه،بله من حاضرم،-

دم تواناييـشان در حمـل همـه ي         عـ «ساك هـاي پـاره و     ،اسب هاي بيمار  ،از جوهاي خيس  داستان مطولي را    و

او براي انجام هيچ كاري آماده نيست       به ميان آورد كه روشن مي كرد      خالصه از چيزهايي سخن    و –.نقل كرد »جوها

از نگـاهش را پرهيز مي كـرد و از نگاه به چشم فرماندهاو.مسخره مي پنداردآنجا را كاري مهلك و  عزيمت از اصالًو

صـاف  مـي     گلويش را بهم مي زد و   چشمانش را .كه گويي بيمار است   حالتي به قيافه اش مي داد     .چشم او مي دزديد   

.ل استهايي بي حاصبهانهعذر وحال آن كه خوب مي دانست كه اين ها همه تالش هايي بيهوده وكرد و

:را قطع مي كرد فرياد زدلوين سون در حالي كه حرف او

!بي مصرف -

.دفن شيمبهتره كه همين جا. اوزيب آبراميچ،اين يه حقيقته،نه-

:چنين گفتمي سوخت وسرش را چنان تكان مي داد كه گويي دلش به حماقت اولوين سون 

ها؟ه فكرمي كني،آخه تو چ!اينجا؟ موهاي سرتم كه سفيد كردي؟دفن-

... من-

:لوين سون در حالي كه دكمه ي كتش را مي كشيد گفت

.مراقبش باشباكالنفمي فهمي؟،ساعت مقرر حاضر باشيبايد درست  سر!كافيه-

:را رها كرد و دامه دادسپس دكمه ي اوو
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قيافه ي درهمش   گرفت و سردي به خود    نگاهش حالت . كه همش حماقت محضه    - به كيسه هات   ،ننگ به تو  -

. ارزش گفت وگو را نداشته استواقعاًرا متقاعد كرد كه كيسه هاسرانجام او

وخودش هم كه شـده حمـل كنـد        اينك ديگر او آماده بود كه با يك اشاره ي فرمانده كليه ي جوها را با پشت                و

:ادامه داد

رو با يـه چـشم بـه هـم          همه ي كارا  ؟داريملنگي  ه چه ما ديگ ،مهم نيس ... كامالً روشنه   ، خب اينكه    واقعاً،بله-

.امروزم ميتونيم حركت كنيمهمينما.راه كردبزدن ميشه رو

:گفتلوين سون خنديد و

.اين جون مطلبه-

:رشته دار را به آرامي به عقب هل دادسرو

!باشيمواظب باش كه درست سر ساعت معين حاضر!برو،درسته،درسته-

:مي گرفت با خود گفتحالي كه خشمش به لوين سون رنگ تحسيني به خوددرسررشته دار 

!ئيهحرومزاده ي ناقال-

. لوين سون شوراي فرماندهان را تشكيل داد،حوالي غروب آفتاب

آرام دوبوف در گفت وگوها دخالت نمي كـرد و        .وت بود  متفا كامالًواكنش فرماندهان نسبت به گزارش لوين سون        

نظريات لوين سون   روشن بود كه او به هر ترتيب از       .آويخته اش بازي مي كرد    سبيل كلفت و  باشسته و در گوشه اي ن   

كـار زيرِ،او قـديمي تـرين    .بـروز كـرد   1كـوبراك مخالفت عمده از ناحيه ي فرمانده ي دسته ي دوم،         .حمايت مي كرد  

اهـل  او:رمانـدهان از نظـر او حمايـت نكـرد         هيچيـك از ف   .حيـه بـود   افرمانده در سراسـر آن ن     آگاه ترين نادرروترين و 

. تا به پارتيزانها استدهش وابسته كه او بيشتر به مزارع وندهمه مي دانست. كريلوفكا بود

:گفترا قطع كرد وحرف او،ي شبانامتليست

.ديگه وخت مردنته-

1 - Kubrak
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گونش از عـرق بـرق مـي زد و         صورت آبله   با مشت بر ميز كوبيد،    ر گرفت و  باز هم طبق معمول از گفتار خود گُ       و

:ادامه داد

.ن زناتو ول كنيحاال ديگه باس دوم!كوبراكعمو-

در اتـاق  ،را به هم مي ريخـت پايه هاچاربا شالقبر زمين مي كشيد ودر حالي كه چكمه هاي پوست خزش را     و

:ادامه دادشروع به قدم زدن كرد و

.مردنمونه ديگه وختحاالمي فهمي، سرامونو ميبرن،،اينجا مثل جوجه

كـه همچـون نـوك شـالقش سـخت و          درونش حركات متهورانه ي قامت آماده به كارش را        لوين سون گرچه در   

:به او توصيه كردمع ذالكتحسين مي كرد،انعطاف پذير بود،

.آروم باشزياد سخت نگير،-

.شي  خاموش ناشدني مي سوختدر عطديدگان حريصش.لحظه اي آرام نداشتب بود واتو همچنين درتب او

مي داد كه مغـز پرخروشـش از طـول راه بيمـي              نشان ااين طرح آشكار  متليستا طرح عقب نشيني اش را ارائه داد،       

.تاكتيك نظامي بي بهره نيستهم اينكه نقشه اش ازنداشته و

كمـي رشـك مـي بـرد      اومستقل تخيالتوروز گستاخانهببه كالنف در حالي كه متليستا را تحسين مي كرد، و با

:اعالم كرد

خـواهين  و،اي بود نميگذره  چوپون ساده وخت كه او  هنوز زمون درازي از اون    ،سرش به تنش مي ارزه    درسته،-

.ديد كه در ظرف يكي دو سال ديگه فرمانده ي همه مون خواهد شد

:گفت،را تصديق مي كردلوين سون كه حرفهاي او

وزن خودش طال مي ارزههم ... بلهاوه،متليستا؟-

:در حالي كه ملتيستا را مخاطب مي ساخت اضافه كردو

!فقط بايس مواظب باشي كه غره نشي-
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از گوش دادن   بقيه زيركتر مي پنداشت و    يك بحث پرحرارت كه در آن هر كس خود را از          با استفاده از  به هر حال  

را اين كـار  و. تر بود به نام متليستا مطرح كرد       ا كه ساده  لوين سون طرح خودش ر    ،به اظهارات ديگران امتناع مي كرد     

.اتفاق آرا تصويب شدانديشي انجام داد كه طرح تازه به نام متليستا بهدوربا چنان مهارت و

وهان را به سمت دهكـده ي  چند روز گرفرظشينسكي نوشت كه دراستا هاي شهر و   لوين سون در پاسخ به نامه     

ثانوي تا دستور جا كه هست    داد كه بيمارستان همان   و دستور حركت خواهد داد  ،2ايروهدزاچشمه ي   سرو1شي بي شي  

.باقي بماند

سـك هـا را در      صداي خش خـش سو    .روغن چراغ در حال كاهش بود     . ش را شب خيلي دير به پايان رساند       كاراو

مقـداري روغـن در     .  خـاطر آورد   نامه ي زنـش را بـه      او. مجاور مي شنيد  ي  كلبه  ازابيتس را بپشت بخاري و خرناس ر    

همه ي آنچه را    . هنوز بيكار بود  او) :طبوعي وجود نداشت   م ودر آن چيز تازه     (.ن آن مشغول شد   به خواند چراغ ريخت و  

بـي   از شدت ضعف وابچه هوت صليب سرخ كارگران زندگي مي كردحماياينك نيز دركه مي توانست فروخته بود و  

.ر آن حكايتي بود كه از عشق بي پايانش سخن مي گفتهر سط. رنج بودنددرخوني

در آغاز از مـشوب كـردن افكـارش بـه     .شروع به نوشتن جواب آن كردرو برد وفدر ريشش متفكرانه دستش را او

خوانـاي  ناخط ريز و  كاغذ را با  ي  دو صفحه   كم تسليم احساسش شد و    كموليخاطر زدگي شخصي اش اكراه داشت،     

.كه كسي باور نداشت آن ها از لوين سون باشدياه كردكلماتي سخود با

بـر زمـين   با صدا علف مي خوردند و    اسب ها در اصطبل   .تش را مي كشيد به حياط رفت      سپس در حالي كه عضال    

بـا او.تفـنگش را در جـايي آويختـه بـود         چي اصطبل در گوشه اي به خوابي عميق فـرو رفتـه و            نوبت. كوبيدندسم مي   

:خودش گفت

؟ور خوابيده باشن اونوخت چي مي شهجنم همينوه نگهباناماگ-

اسب خود را از طويلـه بيـرون كـشيد و          بعد از كمي مكث در حالي كه به زحمت خواب را از سرش دور مي كرد،               و

:زير لب زمزمه كرداو.چي هنوز در خواب بودنوبت. آن را زين كرد

!مادر جنده-

1 - Shibishi
2 - Irohedza
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كشي به پـست  براي سرسپس بر روي زمين  پريد وومخفي كرد  زير كاله ها     دررا برداشت و  با احتياط كاله او   و

.هاي شبانه عازم شد

.دزدكي به سمت طويله ها پيش رفت، با نزديك شدن به بيشه

:نهيب نگهبان بلند شد،اه با صداي تلق تلق گلنگدن تفنگيهمر

! ايست؟كيستي-

.دوست-

ري؟اين وقت شب اينجا چه كار دا؟لوين سون-

ها بودن؟ينجاگشتي ها ا-

.يكي شون يه ربع پيش از اينجا سواره رد شد-

وضع آرومه؟خبري نس،-

؟سيگار داري.آروم،خوب-

.به سمت مزارع پيش رفتگذشت وگدار رودخانهازبعد لوين سون كمي تنباكوي منچوري به او داد و

بـرگ هايـشان    رنگ كه دانه هاي شبنم بر     ه بوته هاي زرد   انبو. هالل تيره ي ماه از درون تكه ابري نمايان گشت         

صداي هر  ،كم عمق با صدا جريان داشت     رودخانه در بستري سنگي و    .نمودار شدند از درون تاريكي  سنگيني مي كرد،  

لوين سون  . ردسوار تكان مي خو    شبح چهار    ،مقابلروي تپه ي  از. واضح بود  كامالًموج كه از فراز شن ها مي گذشت،       

تـاي از  دوصـداي . از نزديك شنيده مي شـد كامالًصداي سواران اينك    .ي حركت ايستاد  بگشت و ه درون بوته ها بر    ب

.و بودنداي نفر از گشتي ها دو.آنها را شناخت

:فرمان داد،در حالي كه به سمت  جاده مي راند

!ايست-

.م كشيداشناخت شيهه ي آرايكي از آنها كه اسب لوين سن ر و.رم كردنداسب ها شيهه كشيده و

:بانگ زدييآشنا خشن وتقريباًسواري كه در جلو آن ها قرار داشت با لحن 

! قحبه،ترسونديماروهوله،-
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:لوين سون كه به آنها نزديك مي شد پرسيد

 اون دوت كين همراتون ؟-

.هستن2در ماريانوفكاژاپونيا.   نن1 اوسوكيني گشتي ها-

: كه روي زين بلند مي شد گفتلوين سون در حالي

كجا هستن؟گروهانشاوسوكين وفكا؟ماريانو

:شتي ها پاسخ گفت گيكي از 

در كريلوفكا-

:هم شكسترا درقامت او، پنداري كه وزن مهيب كلمات.ين بيان از روي زين به جلو خم شدبا او

رو مـا .مواضـع خودمونـو حفـظ كنـيم       مـا نتونـستيم   و،  جنگ وحشتناكي بـود   :شيني مي كرديم   ما باس عقب ن    -

همـه چـي رو بـه آتـش     .  سمت مزارع كره اي ها حركـت كنـيم  داريم به فردا قصد .ستادن كه با شما تماس بگيريم     فر

.بستون اين قدر زخمي نداشتيمدر طول همه ي تا. كشته داديمچهل تا. كشيدن

:لوين سون پرسيد

.مياممنم همراهتونگردين،برفكا بيرون اومدين؟خيلي وخته كه از كريلو-

خسته و فرسـوده بـه   ،با چشماني ملتهب،بودخوابي سنگين شدهبا سري كه از شدت بي هوا ديگر روشن بود كه او     

.گروهان باز گشت

پـاي گروهـان    از بين بـردن رد    گريز به موقع و   را به صحت تصميماتش در مورد     الخره او ا اوسوكين ب  امذاكراتش ب 

كـه در   اين گروهان مانند بـشكه اي       :تش بود وكين دليل آشكاري بر درستي نظريا     اوساهر گروهان ظ.متقاعد كرده بود  

.ه بـود  از هم پاشـيد   ريخته باشد، درهم فرو نگ زده اش  زحلقه هاي   ده و يچوب هاي پوس  وزير ضربات تبر قرار گرفته      

. در حياط پرسـه مـي زدنـد   ، هدفبيمست وكه  گروهي  پيچي مي كردند و   سرز دستور فرماندهان    امرداني عاصي كه    

در ميدان نزديك جاده نشسته و     الغراندامي بود كه  مرد ژوليده و  ،را خوب به ياد داشت    آن ها كه لوين سون او     يكي از 

. تير خالي مي كرد، پي در پي،روشن صبحگاهيمحض به فضاي تاريك ودر نوميدياو:به زمين چشم دوخته بود

1 - Osokin
2 - Maryanovka
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،عزيمـت گروهـان در آنوقـت   از ولـي  يـشان ارسـال داشـت،    نامه ها را به مقصدها    ،گشتلوين سون به محض باز    

.سخني با كسي بر زبان نراند
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7

دشمنان

شينسكي ارسال داشته بـود،   مقصد استا اولين نامه اي كه لوين سون يك روز پس از شوراي فراموش نشدني به             در

 تعطيـل  اوي درخواست كرده بود كه بـه تـدريج بيمارسـتان ر           ازميان گذاشته و  درمحرمانه با او  ،نگرانيش را از اوضاع   

حقيقـت ايـن كـه      ونامه را از سر گرفت    شينسكي چندين بار خواندن   استا.ايجاد بارهاي سنگين اجتناب ورزد    ازكرده و 

بيـشتري  با وضوح فك هاي زردش بيش از هميشه برجسته مي نمود و         وچشمش سريع تر از معمول به هم مي خورد        

دلهره ي لوين سون از     ترس و گويي كه .آرامش خود را از دست بدهند      وا مي داشت كه به هراس افتاده،       اريانشاطراف

پاكت كوچك خاكستري رنگي كه در دست هاي الغر او قرار داشت            لي هيس هيس كنان از درون       حتماًوقوع حوادث ا  

زوايـا ي روح انـسان   ف ها و در عميـق تـرين       آسايش خاطري را كه در ساقه ي عل       آرامش و به خارج منتشر مي شد و     

.بيرون مي راند،خانه كرده بود

ريـد و  ابـاران مـي ب    ،ندرت ديده مـي شـد     اينك ديگر خورشيد به   .دوران هواي خوب با سرعت به پايان مي رسيد        

نوحـه  هستهآ نفس پاييزي را كه در حال فرا رسيدن بود احساس كرده،،همه چيزدرختان افراي سياه منچوري مقدم بر    

پيكـا كـه در آتـش       . درختـان مـي كوفـت     ساقه ي بررغبت تازه اي    سياهش با منقارداركوب پير با  .سرايي مي كردند  

شب هنگـام  در جنگل پرسه مي زد و     وي پيوسته از بامداد تا شامگاه       . شده بود كم حرف خشن و ،اضطراب مي سوخت  

وپاره مي شد    ،به هم گره خورده    نخ هايش  ،ز لبا س هايش   دوبه هنگام دوخت و   .ه به كلبه باز مي گشت     خستكسل و 

از شـوري را چنين احساس مي كرد كه گـويي آب راكـد و      او. مي باخت پي درپي ،زماني كه به بازي مهره مي نشست      

بـه قـسمت   اقامـت داشـتند،  ر كه در بيمارسـتان  ابيمدر اين هنگام برخي از هم قطاران .ني مزمزه مي كرد   درون يك 

ـ مي بـستند و   سربازي شان را جمع آوري كرده و      ود باز مي گشتند؛ آنها وسايل و خرده ريزهاي        هاي خ   دلتنگـي  از     هب
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مـي  را»بـرادران «وداع  به عنـوان آخـرين    ، بازديد مي كرد   اپرستار در حالي كه باند زخم هايشان ر       .هم جدا مي شدند   

در اعمـاق مرمـوز و     ن كه در ميان خزه ها فـرو مـي رفـت،           آنها با كفشهاي كتاني نوشا    . آنها را بدرقه مي كرد    بوسيد و 

.جنگل ناپديد مي شدندسردمرطوب  و

.پسرك لنگ بودآخرين كسي كه پرستار بدرقه اش كرد،

:گفترا مي بوسيد،در حالي كه لبان او

جـا رو   قيـر اين  مـردم ف  مـا   . يب داده ت ترت ابر چه هواي خوبي   –را دوست داره    ببين خدا چقدر تو   ،  خداحافظ برادر -

...فراموش نكن

:، پرسيدجوان لنگ كه استهزاآميز مي خنديد

بـا همـان شـيوه ي تنـد و          و!...خـدايي نـيس   به ابليس قسم كه   اين خداي تو؟ خدايي وجود نداره،     ،كو،كجاس-

با افـسردگي  برگشت و بگويد ولي در عوض عضالت صورتش منقبض شد،       شاد عاديش مي خواست چيزي ديگري     سر

طول جاده به راه خود ادامـه  درلنگ لنگان،قالويش طنين شومي به جا مي گذاشتدرحالي كه ي  و را تكان داد   دستش

.داد

ولـي او ديگـر بيمـار نبـود و         جـا بـود،   آنالبته پيكا نيز  .متچيك باقي مانده بودند   زخمي ها تنها فرولوف و    اينك از 

بـالش  بر روي تخت بـر ،ازه اي كه واريا برايش دوخته بود    ت متچيك در بلوز  .دوست هم نداشت  كه آنجا را ترك گويد        

شـكن  چين و، موهايش رشد كرده ونمي بستمدتي بود كه ديگر سرش را با باند.روپوش پيكا  تكيه كرده بود خود و 

.جدي تر مي نمودرا پيرتر و چهره ي او،روي شقيقه اشجاي زخم بر. بودهاي زرد طاليي اش نمودار گشته 

:گفتار با لحني محزون به اوپرست

.ميريبزودي از اينجا هم خوب مي شي وتو-

:متچيك با ترديد گفت

كجا ميرم؟-
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مسأله اي كه با خود احـساس       مي انديشيد، اين اولين باري بود كه به اين مسأله       .از پاسخ خودش در شگفت شد     و

در حـالي كـه عـضالت      گـر بـرايش بيگانـه نبـود و        چيزي كه اينـك دي    ، داشت همراهگنگي را به  ناراحت و پريشان و 

:با خشونت گفت،صورتش منقبض مي شد

.من جايي ندارم كه برم-

:واريا كه متعجب به نظر مي رسيد فرياد زد

گروهـان مـا    سـواري بلـدي؟   !ملحق مي شي  به گروهان او  ،البته تو ميري پيش لوين سون     ،آره؟منظورت چيه -

.سواري ياد مي گيريمهتوخيلي خوبه،،سوارهصف 

ايـن  اينـك ديگـر   .گرفتاو بر چشم از متچيك. را در دست گرفت   دست هاي او  در كنارش روي تخت نشست و     

.بلكه همچون زهر تلخ بودگويد نه تنها نفرت انگيز،كه دير يا زود بايد اينجا را تركفكر 

:گفت،يا كه گويي افكارش را خوانده بودوار

.تو آدم كمرويي هستي...اين همه خجالتيو–آنقد خوشگل ثل تو،جووني م! نخورغصه-

بـا  وانگيزه ي عـشقي مادرانـه وجـود داشـت         در بوسه اش    . پيشانيش را بوسيد  ودزدانه نگاهي به اطراف انداخت      

.مهرباني تكرار كرد

...چه دخلي دارهولي گروهان لوين سون.گروهان شالديبا با مال ما خبلي فرق داره

.كلماتش پاياني نداشتا شتاب در گوشش نجوا مي كرد وباو

خيلي خـوب  ،آدماي خوبين ،كارگران معدن زغالن  اما گروهان ما همشون از    قسمت شالديبا بيشترشون دهقانن،   -

.ستي بيا منو ببينوخت كه تونخالصه هر.شون زندگي كردميشه باهاو

ماروزكا رو چكار كنم؟-

:خ دادپاسواريا آهسته خنديد و

فرولوف سرش را چرخانـد او بـا سـرعت          چونو اون يارو كه توعكس بود؟     –هم اون دختره رو چي مي گي        تو-

.خودش را از متچيك  پس كشيد

.عكسشم پاره كردم،من ديگه اونو فراموش كردم-
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:با عجله افزودو

پاره هاي اونو كف اطاق نديدي؟-

ايـن كـارا   تازه خودشم ازوچيزا عادت كردهاون حاال ديگه به اين ور،تو هم غصه ي ماروزكا رو نخ      ،خيلي خب -

نباس از بچـه هـاي مـا        .زير بار هيشكي نرو   .هميشه روي پاي خودت باش    .وقت دلت خواست بيا   هرنترس،. مي كنه 

امـا  . مي كنن  اونو قطع انگشتتو تو دهنشون ببري،    البته باس اينم بگم كه اگه      -اونا فقط ظاهرشون وحشتناكه   .بترسي

كـه  اينـه   تنها كاريم كه باس تو انجـام بـدي        . فقط اينجوري نشون ميدن    –ترسناكي ندارن   درستشو بخواي هيچ چيز   

.همين،توهم دندوناتو بهشون نشون بدي

تو دندوناتو بهشون نشون ميدي؟-

: متفكرانه افزوداواري

. شيوه ي منه عشق-بدون اونم مي تونم زندگي رو سر كنمآخه من يه زنم،-

.من تنها از اين غصم مي شه كه تو هنوز خيلي خاميومرد هيچ راه ديگه اي وجود نداره يه ي ولي واسه 

:به نجوا گفتدر حالي كه دوباره به سوي او خم مي شد،و

... كسي چه مي دونه-شايد هم به همين جهته كه خاطر تو رو مي خوامو-

:با خود فكر مي كردو چشمانش را به آسمان دوخته بود،شتهزير سر گذامتچيك دست هايش را

جـور  هـر ... مـي تـونم   اونو به دست بيارم؟   ولي نمي تونم يه جوري    ، شهامت ندارم  اصالًمن  ، راس مي گه   واقعاً-

... چطور همه مي تونن... شده

درسـت در  جـا و ه چيـز را ب  حاال هم ،نداشتتنهايي وجود يا احساس غم و   اينك در افكارش هيچ نوع افسردگي و      

قـوي  بدنش سنگين تـر و    وزخم هايش به سرعت التيام مي يافت      ،بهبودي مي رفت  به  زيرا او ديگر رو   . نظر ميگرفت 

از خـالص از آن بـه مـشام مـي رسـيد و            كللابه نظرش مجموعه ي اين افكار از زميني كه بوي مورچه و           .تر مي شد  

كـه  اين آن چيزي بود و-ناشي مي شد، از قلبي محبوب صحبت مي كردستقيماًمآلود بود و واريايي كه ديدگانش غبار   

.مي خواست آن را باور كند
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تي مطبـوعش آگـاه     سـ به خاطر دو  براي حرف هايش و   ،او در درون خود از روح حق شناسي يك فرزند به مادرش           

:تصميم گرفت،خود سراغ نداشتبا چنان عزمي كه تا به حال دروبود

.د اينا چرا باس مأيوس باشمبا وجو-

.نداردش وجودي ا چنين به نظرش رسيد كه دليلي  براي پريشان خيالواقعاًو

 فرق مـي كـنن؛ بـاس    مردا با زنا، حق داره واقعاًاين. نباس تسليم شون بشم   . با اونا تطبيق بدم   من باس خودمو  -

. هم مي كنمحتماًوخودمو درست كنم

 من يه چيز ديگـه غيـر از اون          –نمي شناسه   هيشكي ديگه منو   همه چيز فرق كرده و     وقتي كه به شهر برگردم    -

.ميشمكه بودم،

آسمان لطيف ابرهايي كه در   پاره هاي گلگون و    به روزهايي كه چون    -را به جاهاي دور دستي مي برد      افكارش او 

در در ترن پـر سـر وصـدايي        خود را با واريا    او.پرفروغ بود با شكوه و  محو مي شد،  جنگل رفته رفته  بر فراز سبزه زار و    

همان ها كه بـر      بسان   ،سرخيوابرهاي لطيف   روي سرشان بر.گشت به شهر مشاهده مي كرد     در راه باز  كنار پنجره و  

نشـسته و  مهربان در كنار هم   مي ديد كه تنگ و    ؛  مي لغزيد كه در آن دورها واقع بود،     ي رشته كوه هاي مه آلودي     باال

گيسوان طالييش را كه چون انوار خورشيد برق         ي   رشتهبا دست سر و   اوو دهد ش نغمه هاي عاشقانه سرمي    واريا براي 

مـرد   شـبيه بـه  ،شي اي خيـال  واريـا آنجا كه همه ي تصوراتش رؤياهاي ايام بيـداري بـود،          از.نوازش مي كند  مي زد، 

.يداد چرخ هاي دستي را به حركت م،يكتونل شماره يكه درشانه اي بودچار

ورودش بـه آنجـا بـا هـراس و         .رسـيد مه ي لوين سون به وسيله ي ماروزكا به بيمارسـتان            چند روز بعد دومين نا    

در حالي كه اسبش بـه روي دو پـا بلنـد شـده بـود،               با فرياد از بيشه خارج شد و      حال تاخت و  زيرا در وحشت توأم بود،  

بـه خـاطر عـيش و       و ...جوشـانش  براي به هـدر دادن انـرژي       فاًصرهمه ي اين ها را      بيداد مي كرد و   ودادديوانه وار 

.خوشي انجام ميداد

:ساده پرسيدبا لحني آرام وپيكا كه از ترس به خود مي لرزيد،

نه شدي؟ومگه ديو،آخه ابليس-

:افزودبه فرولوف اشاره كرد وو
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...فرياد مي كنياونوخت تو اين جوري داد واينجا يه آدم دم مرگه،-

:اروزكا به او سالم كردم

فرفريم چطوره؟ردونه ي مواون كوچولوي د! 1پدر سرافيم!آهاي-

:دادپيكا با كج خلقي پاسخ

2! اسمم فيودورهثانياً من كه پدر تو نيستم،اوالً-

 وي مـضحك منظـره ناگهان از جا پريد،   هنگامي كه از وحشت   حساس شده بود،  اين روزها پيكا بسيار زود رنج و      

.ت باري داشترق

!به همسرمدرود مخلصانه...ميشهرش وافِ،تو باد ندهالفز.3درسته فدوسي-

:بر سر پيكا گذاشتوسرش برداشتكاله را ازطور رسمي تعظيمي كرد وريا بامقابل ودر

آدم خيـال مـي   .مال مترسكا پايين افتادهكه مثل، باال بكشفقط كمي شلوارتو.خيلي بهت مياد  عاليه فدوسي، -

!كنه كه تو آقا نيستي

:شينسكي در حالي كه پاكت نامه را پاره مي كرد پرسيداستا

پس به زودي باس ما از اينجا جيم بشيم؟،خب-

به روي آن سرك مـي      روي شانه هاي دكتر   ازرا به خطر انداخته و    كه خود حالي كه نامه را از ديد كارچنكو،      درو

:گفتدور ميكرد،كشيد،

. بيا پيش من كه جوابشو بگيريبعداً-

بـراي نخـستين بـار از حـضور     .يستاداماروزكا  رويروبن با پيش دامنش بازي مي كرد،      اواريا در حالي كه با انگشت     

:با قيافه ي بي تفاوتي پرسيدواحت بودشوهرش به نحو عجيبي نار

اين همه مدت كجا تشريف داشتيد؟-

.مسخره اي جواب دادبا لحنده دور از خودش احساس مي كرد،العارا فوقماروزكا كه اوو

1 - Serafim
2 - Fyodor
3 - Fedosei
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الـساعه بـا هـم      مي توني حاال تالفيش كني،    ،كاري نداره ،نه؟ خيلي خب  ،جاي منو خيلي خالي احساس كردي     -

.مي ريم تو جنگل

:افزودپس از لحظه اي سكوت به نحو معني داري و

.سري كنيمبريم با هم خاك تو-

خـشونت  با لحني خـشك و    بود،متچيك  ي  در حالي كه همه ي افكارش متوجه        را نگاه كند و   وواريا بي آن كه ا    

:آميزي جواب داد

.ذكرت همينههميشه همه ي فكر وو-

:سئوال  كردبود،منتظر جواب اووماروزكا كه با شالقش بازي مي كرد

تو چطور؟و-

.كه ما همديگه رو نمي شناسيمانگاراي نيس،چيز تازهنه،.واسه من اون ديگه چيز تازه اي نيس-

:گفت،كه از جايش حركت كندبدون اينماروزكا با احتياط و

باالخره مياي بريم يا نه؟و-

حالـت  او.در امتداد جاده بـه راه افتـاد     رشته هاي بافته ي گيسوانش را به عقب انداخت و         واريا دامنش را رها كرد،    

.در جـدال بـود    ،  متچيك را نگاه كند   را وامي داشت كه به عقب بر گشته و        اوكه  با نيرويي بي اعتنايي به خود داشت و     

كه او نـاگزير  هرگز هم درك نخواهد كردورا بدرقه مي كند افسرده او مي دانست كه متچيك با ديدگاني غم زده و        او

.كسالت بار استوبه اجراي اين وظيفه ي شاق

مـدتي را   ولـي او بـه واريـا نزديـك نـشد و           را ناگهان از پشت سر بغـل كنـد،        زكا او واريا مي ترسيد كه مبادا مارو     

خره واريـا كـه كاسـه ي    بـاال تـا زبـان نرانـد،  هيچ يك از آنها كلمه اي بر.همچنان در مسافتي از يكديگر راه پيمودند      

.ولي به او اعتنايي نكرد،نزديك تر شدماروزكا.گشتانتظار به سمت او بربا تعجب وتوقف كرد وصبرش لبريز شد،

:ترديد چنين گفتناگهان با خشونت وو

عاشق شدي؟!جنده ي شلخته تو به چه دردي مي خوري،-

:پاسخ داد،مي دوختبا گستاخي چشم به چشم اوباال مي گرفت وواريا در حالي كه سرش را
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به تو چه ربطي داره؟،به تو مربوط نيس

همان طـور كـه در دوران قبـل از عروسـي          مي كند، غيبتش با مردان ديگر سر     واريا در  آگاه بود كه   ً كامالماروزكا  

جمعـي  كـه آن شب آنها نيز در اطاقي بودند.اين امر پي برد به،شب اول ازدواجاز همان در واقع او  .بدان عادت داشت  

1بـازوان گراسـيم   يش را در   زن شرع  ،حيرت زده صبح هنگام كه چشمانش را گشود،     وكف آن تنگ هم خفته بودند     در

حتـي  ولي در آن زمان او هنوز دركـي از زنـدگي خـانوادگي نداشـت و    .خفته يافت كارگر تونل شماره ي چهار،    ،عياش

را يـك شـوهر بـه حـساب     او هرگز خود.داشتبا وضع كنونيش تفاوت بسيارمدت ها بعد از اين واقعه نيز چنين بود و   

بـا او هـم آغـوش        جواني از قماش متچيك را دوست بـدارد و         ،كه زنش درد آور بود  ولي اينك ديگر برايش     ،  نمي آورد 

.گردد

بـا   پنهـان كنـد،  امي كوشيد كه ناراحتي خـود ر و را تحمل مي كرد    ا نگاه واري  يخند طعنه آميز  حالي كه با زهر   در

:مبالغه آميزي پرسيدلحن مؤدب و

ونه نيس؟اين همون دردآخه منم مي خوام بدونم كه اين كيه؟-

بر فرضم كه اون باشه؟-

:آميزي افزودلحن تأييدماروزكا با-

باس يه دستمالم واسش درس كني كـه        فقطبه مذاقتم كه شيرين تره،    خوشگلم  كه هست،    تميز و  وترمباركه،-

.دماغ فين فينوشو باهاش پاك كنه

: دادادامهمقابل او گرفت وصورتش را درماريا كه از خشم منفجر مي شد،

 خودم بيني شو پـاك      اصالًميشنفي؟-ش درس مي كنم كه بيني شو پاك كنه        اگه الزم باشه يه دستمالم واسه       -

فقـط  ؟فايده ش چيـه   مردي كه سه سال آزگار نتونه يه بچه درس كنه،         !نمي خواد مرديتو به من نشون بدي      مي كنم، 

! كه عجب قهرمانيواقعاً.الف بزني مي توني

: را قطع كرد و گفتماروزكا حرفش

1 - Gerasim
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مـن ديگـه چطـور مـي تـونم بچـه            آخه وقتي كه همه ي گروهان يكي يكي ميخوان واست بچه درست كنن،            -

...االو...نزنداددرست كنم؟

:را به مبارزه مي طلبيد پاسخ دادواريا در حالي كه او

!... ببينم كهخيلي دلم مي خواد!بفرما،شايد مي خواي منو بزنياال چي؟ و-

درحينـي كـه   وآورددر هوا به گـردش در شالقش را با تعجب   و الهام شد،  اچيزي به   منتظرهماروزكا كه گويي غير   

:گفتنيست،هنوز مردد بود كه زدن او كار درستي 

.دارم كني كه دستمو به روي يه زن دراز كنمولي نمي توني وا،البته تو مستحقشي، زنمرا نمينه من تو

:احساس نكرده بوددايش چيزي نهفته بود كه واريا پيش از اين هرگز آن رادر آهنگ ص

.شدي شايد روزي زن خوشبختي ،توهم پي بخت خودت برو،خيلي خب-

به سمت كلبـه روانـه      به شالق مي كشيد،   بوته هاي جنگل را   حالي كه گل ها و    درروي پاشنه هايش چرخيد و    و

.شد

:زدفرياده حال او فوق العاده مي سوخت،دلش بواريا كه به رقت آمده و

.وايساهي وانيا،هي،-

: لحن نيشداري جواب دادباماروزكا -

.اونا در اين باره مجازنولي خب؛،ه ها رو نمي خوامدونده ي نجيب زامن پس م-

ر گذراند تا او از پـيچ       مدتي را به انتظا   واما سرانجام تصميم به نرفتن گرفت     واريا ترديد داشت كه در پي اش بدود،       

.آرام به راه افتادآهسته وخشكش را با زبان تر مي كرد،سپس در حالي كه لبانوجاده گذشت

حالي كه دست هـايش را دور از هـم       در(متچيك با مشاهده ي ماروزكا كه اين چنين زود از جنگل باز مي گشت             

يعنـي (از اين كه باعثش او    واندكه آنها با هم كنار نيامده     فهميد  ) مي داشت بربا گام هاي سنگين قدم    حركت ميداد و  

بـا  را از مقابله    اوودن گرفت   درونش جوشي كاري در با احساس وصف ناپذيري از گناه     نشاطي ترس آور  است،)متچيك

.به هراس انداختقيافه ي جنايت كارانه ي ماروزكا
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غامض ماروزكـا را   احساسي گنگ وعمالًگرچه.ميشكاي پشمالو در حوالي تخت متچيك با سروصدا چرا مي كرد         

زيـرا ماروزكـايي كـه وجـودش    .رسيد كه به خاطر اسبش پيش مي رفت       ولي به نظر مي     به سمت متچيك مي كشاند،    

چقـدر كـه او نزديكتـر     هر:اقرار نمي كرد  اين شكست را حتي در نزد خودش هم       غرور بي حد بود،   خواري و لبريز از غم  

چـشمان بهـم فـشرده و      .زايلتـر مـي گـشت     و نشاطش زايل و   عميق وعميق تر  اري متچيك كاحساس گناه مي شد، 

افسار اسـب را بـه چنـگ        ربامر.برگيردآنچنان كه حتي قادر نبود چشم از آن       هراسانش در چشمان ماروزكا خيره ماند،     

بـه يـك بـاره     خشن او ه و سيازا و سمت متچيك چرخانيد تا سيماي تنفر     را به   اوبا كله اش  اسب گويي دانسته    . گرفت

وي مستولي شده بود كه از سيل كلماتي        خواري بر و   آنسان ترس    ،كوتاهي  اين لحظه   در.جوان بيمار را از پاي درآورد     

.بيان حتي كلمه اي هم نبودقادر بهكه بر لبانش هجوم مي آورد،

:افكارش را بر زبان آوردزمين  تف كرد وماروزكا با عصبانيت بر

!الواطي كنپشت جبهه،،اينجا-

:افزودرا به هيچ مي گرفت،حالي كه اعتراض خاموش اودرو

!آقا بلوز چرميم پوشيده-

حمل بر حـسادتش  مبادا متچيك آن رامي ترسيد كهنمي شناخت وهم انگيزه ي واقعي خشمش را  گرچه خود او  

.دادشنام را دچنين مدتي وقيحانه اواينتش خشمش فزوني مي يافت و آكند،

:پرسيدسرانجام متچيك از جا در رفت و

چرا فحش ميدي؟-

:گفتاحساس آرامش كرد وپذيريبه صورت وصف ناماروزكا از دشنام دادن باز ايستاد،كه ين همو

!ه بودهبازم پشت جب،پاهامو له كردناون وختم كه -

در آن لحظـه گـويي    .زبان جاري ساخت  برزخميحالي كه مي لرزيد با غرور كامل يك سرباز          او اين كلمات را در    

روي بـر هم اكنون هم آن ماروزكا است كه بلوز چرمي پوشـيده و از دست داده ودر جنگكه عقيده داشت پاهايش را    

:افزوددر حالي كه رنگش پريده بود،تخت نشسته است نه او، و

.اين قهرمان هاي خط اول جبهه  شنيديمما خيلي چيزا از-
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:ه رنگش پريده بود گفتكاو

... چه از اين بابتم خيلي متأسفماگر... بهت مي گفتم ،اگه مديونت نبودمو-

: زدگشنيده بگيرد، بانرا ناگفته هاي اومي خواست كه از جا مي پريد وتقريباًماروزكا در حالي كه از هيجان 

هميـشه  ،نجات افـرادي مـث تـو   ،ماواسه.يدمكشتو فراموش كردي كه چطور از آتش بيرونت       !هنوز يادته ،آها-

!دردسرهمايه ي يه مقدار گرفتاري و

نداشته كه مردمان را چون شـاه بلـوط         اي جز اين  همه ي عمر وظيفه   اين را با لحني بيان مي كرد كه گفتي در         و

:افزودو» آتش بيرون كشد«از

!سر مايه ي يه مقدار درد،بله-

:ادامه دادس گردنش ميزد،ضمن آن كه با كج خلقي به پو

!تو باعث شدي كه گردنم درد بگيرهو-

.اعتراض سرش را به سمت آن ها چرخاندفرولوف با تعجب وكارچنكو از كلبه بيرون دويدند وشينسكي واستا

:پرسيد،با سرعتي وحشتناك به هم ميزدرا شمش شينسكي در حالي كه چاستا

ميزنين؟چرا دادچه خبره،-

دست حركات وقيحانـه و كه با سر وحاليدر-»عقلت كجا رفته؟«در جواب اين سئوال متچيك كه آخر   زكا  ماروو

:فرياد زدديوانه وار،اشارات زشتي مي كرد

!اينجاس، اينجاس-عقل سليمم كجاس-

وب جـست  روي اسـ  طرف جنگل با داد وفرياد به سمت آن ها مي دويدند، ماروزكا بـر              از اپيكهنگامي كه واريا و   

پـا بلنـد شـد و بـه         روي دو هميشكا ب .انجام مي داد  خشم  ايام شديدترين   كه فقط در   كاري -حيوان را به شالق كشيد    

. كه گويي آب جوش به روي آن ريخته انددطرزي از جا كن

:استاشينسكي با هيجان فرياد زد

! باس جواب نامه رو ببري! صبر كن،ماروزكا-



80

نعل  ديوانه واري شنيده مي شد كه آن         چارفقط از اعماق آشفته ي جنگل صداي      ري نبود و  ولي ديگر از ماروزكا اث    

.نابود شدمحو ودر آن دور دست هانيز ديري نپاييد و
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8

اولين عقب نشيني

شاخه هـاي آويختـه ي درختـاني كـه در           . زير پايش مي گذشت   يي با سرعت از   بي انتها جاده به شكل نوار دراز و     

كـين و  كـه در شـراره هـاي خـشم و         او. صورتش را مي آزرد   به وسط آن سركشيده بودند،      قرار داشتند و    اطراف جاده 

كـه بـا   پاره اي از ناسزاهاي تندي را.پيوسته به اسبي كه اينك ديگر ديوانه شده بود مهميز مي زد      ،مي سوخت خواري  

احـساس . به مغز ملتهبش هجوم مي آورد     ، بود جان گزاي تر از ديگري    يك تلخ تر و   هرد و وبدل كرده ب  متچيك رد و  

بـه او نـشان   انزجار خـودش را تنفر واين قبيل  باشدمي كرد كه با اين وصف هنوز آن طور كه شايسته ي مردماني از 

.نداده است

تشنجش را به او قالب كرده بود       مي توانست به متچيك يادآور شود كه با چه ترس جنون باري دستهاي م              او مثالً 

به خـاطر  رااومي توانست او. هراسي كامل چشمانش را فرا گرفته بود،حقيرشپست وچگونه به خاطر همين زندگي و

روي قلـب نگـه     را در جيب ژاكـتش بـر      عكس او شايد هم هنوز  عشقش به آن دختري كه طره هاي زيبايي داشت و         

. پست ترين نسبت ها را بدهد،ن دختر زيباباالخره قادر بود به آوسرزنش كندبه نحو كشنده ايداري مي كرد،

توجه زيـادي بـه رنجـش دختـر نخواهـد       وديگر با زنش سر مي كند      به ياد آورد كه اينك او      مجدداًدر اين لحظه    

.باز احساس مي كرد كه توهين جبران ناپذيري را تحمل كرده است،به رغم نشاط پركينشوداشت 

سرعتش را حفظ مـي كـرد كـه تيغـه ي     فقط هنگامي آهنگآمده بود،ميشكا كه از بي انصافي صاحبش به تنگ         

،افـت يخود را آزاد مي كم تر مي شد ووقتي كه كشش افسار لب هاي مجروحش را باز هم بيشتر پاره مي كرد؛        ،افسار

او همچـون   .داشـت ناحيه ي صـاحبش نخواهـد     كه ديگر فشاري از   را سست كرده چنين احساس مي كرد      شيقدم ها 

.با تظاهر به شتاب گام بر مي داشـت        حيثيتش تالش مي كند،   ي كه سخت آسيب ديده ولي به خاطر حفظ وقار و          انسان
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گويي شلوغ تـر و ومي كردندقالبي دليل تر از هميشه در اين غروب آفتاب قيل وكالغ هايي كه زيادتر وحتي به او

.نداشتتوجهياحمقانه تر از هميشه به نظر مي رسيدند،

ام خورشـيد از البـالي   پرتو سرخ ف. بود به بيشه اي منتهي مي شد كه در حاشيه ي آن درختان غان روييده    جنگل

جـا از   در اين . نـشاط انگيـز بـود     مطبوع و ،اينجا همه چيز شفاف   . روشن مي كرد   سيماي ماروزكا را   ،ختانشاخه هاي در  

دشنام هايي را كه به خاطر سپرده       اينك ناسزاها و  .ماروزكا آرام گرفت  .اثري ديده نمي شد   ،هايهوي احمقانه ي بشري   

بـي معنـي    وپوچ،نامطبوع،براي او بي رنگ   از دست داده و   رنگ انتقام جويي شان را    حدت و بود تا نثار متچيك كند،    

خودش دفـاع  « حتي نتوانسته بود تا به آخر از         كسي كه . كشمكش و برخورد با او پشيمان بود      اكنون ديگر از    .گشته بود 

هرگـز بـه   برايش روشن بود كـه ديگـر  .ستاهواريا  فكر مي كرد   حد الزم به    مي كرد كه بيش از    حاال احساس ،»كند

يكـي از حلقـه هـاي قـديمي اش را در           وبودكس به او نزديك    بيش از هر   ،تا به حال واريا   .سويش باز نخواهد گشت   

سـاده جلـوه    همه چيز به نظرش صـاف و       مي كرد و   زندگي»انسانيچون هر «همايامي كه او  معدن تشكيل مي داد،   

دم به پايـان رسـيد،  گسستني درناي كه آن زندگي جاوداني و  ئگو.  ديگر از او بريده بود     ،به همه ي اين داليل    .مي كرد 

.بودهنوز آغاز نكرده چه زندگي جديدي رااگر

خيـره بـر روي كـوه تكيـه     مي سرد و چشخورشيد همچون   .  ديدگانش را لمس مي كرد     ،كالهآفتاب از زير لبه ي    

.بودندبي روح مزارع غم انگيز وكرده بود،

روي پيش بند زنانه اي كه بر     ،ماندهجايرا كه هنوز در كشتزارهاي نيمه درو شده  بر         او بافه هاي گسترده ي جو     

بـر .از پيش چشم گذارانـد    در نهر مرز كشتزار به صورت معلق فرو رفته بود           كهشن كشي را  ،توده اي علف باقي مانده    

اين ها همـه در     .تنها نشسته بود  كالغي خاموش چون يتيمي افسرده،    يك سو شكم داده  بود،     فراز پشته اي جو كه از     

ايـام دور بـه مغـزش بـاز مـي          خاطرات كهنـه ي   افكار و . جاي نمي گذاشت  از خود نشاني بر   مغز ماروزكا بي اثر بود و     

دوشـش  شده اي بود كه بـر نفرينهمه ي آن ها بار گران و.ي وجود نداشتنشاط آور آن ها نيز چيز تازه و     درگشت،

خلـوت  افتـاده اي كـه سـكوت و       فراز دشت دور  انگار بر تنهايي رنجش مي داد،   احساس بي كسي و   .سنگيني مي كرد  

.پرواز مي كردافسرده ترش مي ساخت،،مهيبش
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هيكـل كوچـك    باسرش را بلند كرد،   را به خود آورد،   اوشد،صداي خفه ي سم اسبي كه از پشت تپه ناگهان بلند            

هـا  برخـورد آن  .روبرو شد  سوار بود،  ،درشت چشمي اسب چابك و  بربسته و گشتي سواري كه كمربندي محكم به ميان      

.روي دو پايش بلند شد گشتي برغيرمنتظره بود كه اسبچنان

:اظهار داشتمي گرفت،مده بود بازبه پرواز درآحالي كه كالهش را كه از سرش پاسدار در

تو كه نمي دوني اونجا چـه       ،ت ا برو به سمت خونه   به سرعت معطل نشو، زود برگرد، ماروزكا تويي، !تويي لعنتي -

!نياوردمكارشون سر درواهللا من كه از!محشريه

مگه چي شده؟چطور،-

ه هر لحظه ممكنـه كـه اونـا    خالص،مي گفتنستاناييچه داچن تا از اونايي كه از دست ژاپونيا فرار كرده بودن،        -

ربارشون كه  گارياي پ زنا گريه مي كردن،   .شونرفتن تو خونه ها   هاشون فرار كردن،  دهقانا همگي از مزرعه   ،سر برسن 

چيـزي نمونـده بـود      !چـه صـحنه اي    ،صـحنه اي  چه!چه باري ،مي كرد، همه به سمت قايق مي رفتن       ر  پيه بازار رو  

تـا ده   1گريشكا.نه مطمئنم كه هنوز نبرده    ، ببره رنتونسته همه ي اونا رو اونو      هنوز اونمطمئنم كه   رو بكشن، رون  يققا

!پرتـه اينـا چـرت و    همه ي .  هيچ نشوني  -اونا نديده ولي هيچ نشوني از   ،و مث برق زير پا گذاشته     برورستي اين دور و   

؛آره فشنگ كـه صـرف اونـا بـشه،        هولي حيف ون بايس كشت،  اين دروغاش ي  اونارو واسه   ! دروغ مي گن   ها،حروم زاده   

. فشنگه حيفواقعاً

سر گذاشت و  دوباره بر از سر برداشت و   راكالهشهوا تاب داد،  شالقش را در  زمين تف كرد،  گشتي با هيجان بر   

شته از همـه ي     بسته كرد كه پنداري مي خواست بگويد كه گذ        نخوتي باز و  فخر و با چنان باالخره گلنگدن تفنگش را   

!)كه همه ي دخترا واسم غش مي كنن!نيگامنوهمقطار،«: هااين

بعـد قـسم يـاد كـرد كـه آن را از             دزديد و جو او را   دو ماه قبل همين شخص يك قوطي آب        به ياد آورد كه   ماروزكا  

را بـه   گهـان او  گرچه اينك براي آن افسوسي نداشـت ولـي خـاطره اش نا            .با خود داشته است   » ايام جبهه ي آلمانها   «

دريـاي افكـارخودش    درنداشـت،  بـدان تـوجهي    ابداًكه ماروزكا   حتي از صحبت هاي پاسدار،    .(باز گرداند گذشته  دوران

سـوكين، وعقب نـشيني ا   ،فبازگشت از كانونيك  اعزام پيك فوري،  گروهان،به شيوه هاي زندگي آشناي    .)غوطه ور بود  

1 - Grishka
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خطر در بر گرفـت كـه بـا         از آژير  سراسر وجودش را موجي    -آن زيسته بود  گروهاني كه از قديم در      شايعاتي درباره ي  

.به همراه بردوجاروب كردخود تلخي هاي روزي را كه در پشت سر مي گذاشت،

:درحالي كه حرف گشتي را قطع مي كرد پرسيداو

چي داري مي گي؟فراري ها ؟-

ه مي خواست دوبـار   را كه تازه از سر برداشته و      كالهيواداز حركت باز ايست   گشتي ابروانش را با تعجب باال برد و       

.مانددر وسط هوا معلقبر سر گذارد،

:ماروزكا با لحن اهانت باري به او گفت

.ذكرت اينه كه خودتو نشون بديفكر وهمه ي! كره خر-

.كنار قايق بودلحظه اي بعد دربا خشم عنان اسب را كشيد وو 

در واقع از راندن قـايق      بزرگي بر زانو داشت و    ك  د،او كور باال زده بو  را  يك پاي شلوارش    د،قايقران مرد پرمويي بو   

قايقران پـا بـه   همين كه.زمين مانده بوداين طرف ساحل برتل بزرگي از اشيا در  كه هنوز در حالي جز بود، ااز بار ع  پر

هوي بسيار بر سرش فـرو      گهواره ها با هيا   ن و گريابچه هاي گاري ها، ساك ها، ،انبوهي از آدم ها   ساحل مي گذاشت،  

همـديگر  فرياد مي كردنـد و همه داد مي زدند،.اولين نفري باشد كه به قايق مي رود  كس مي خواست  هر.مي ريخت 

به گلويش فـشار مـي آورد   ،صدايش بكلي گرفته بوددر اين مدت قايقران كهوبه زمين مي خوردندرا هل مي دادند و    

گـو  زني با بيني پهن كه شايد چند كلمه اي با فـراري هـا گفـت و                .دستوراتش را تكرار مي كرد    هوده اي با تالش بي  و

رف رودخانـه  ها كـه هنـوز در ايـن طـ        را براي آن  يا اين كه داستانش   مردد بود كه با عجله به خانه برگردد و        كرده بود و  

آن او ساك بزرگي را كه از خود او بزرگ تر بود و           . ماند زترتيب براي سومين بار از قايق با      بدينوبودند به پايان رساند   

:زير لب دعا كردزمين كوبيد وبربا عصبانيترا براي خوك هايش از برگ چغندر انباشته بود،

!پروردگارا،خدايا-

.ال براي چهارمين بار قايق را از دست مي دادحتماًبه نحوي كه ا،از سر گرفتنش را داستامجدداًو
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ولي به داليلي از ايـن      آنها را وادر به فرار كند،     » تنها به منظور تفريح   «ا با نيروي عادت وسوسه مي شد كه         وزكمار

بودن آن ها را به واهي    كرد و با آن ها گفت وگو    از اسب به زير پريد و     .وارد شد به درون جمعيت    كار منصرف گشت و   

.شايعات مطمئن ساخت

:گفتكه در تب هيجان مي سوخت قطع كرد وكالم زن روستايي را ي او رشته 

گـو از گـاز     گفـت و  ! از ژاپوني خبري نيس   اين جاها ،ژاپوني كجاست پالها را كنار بذار،   پرت و كافيه، بس كن،  -

!حاال از گاز حرف مي زنه ،ايندهقاناي كره اي كاه الو كردن ومثالً! حتماً!  گازواقعاً،سمي

ماروزكا ناگهان احساس كـرد كـه       .زدندبه دور او حلقه     تانش را فراموش مي كردند،    داسدهقانها در حالي كه زن و     

خوشحال بود كه سرانجام بـر وسوسـه اي        شاد گشت، اين نقش غيرعادي دل   ازوشخص مهم و پرمسئوليتي شده است     

سـرانجام   مـي كـرد و     مسخرهنفي و فراري ها را  داستاناو.غالب شده بود  دارد،وا»به فرار «ا  كه مي خواست آن ها ر     

او خود بر عبور    ازدحام خبري نبود و   گشت دوباره ي قايق از آن هياهو و       بازهنگام  .ساكت  كرد  همه ي آن ها را آرام و      

دسـت از كـار كـشيده بودنـد،        رها كـرده و   را مزارع ، كه از ترس خيلي زود      ها دهقان. ري ها نظارت مي كرد    ا گ مرورو

حتـي زن روسـتايي  كـه بينـي پهنـي            . مي گفتند به اسب هايشان ناسزا     بودند و بيزاراز كرده ي خود     اينك پشيمان و  

در پـشت كپـل   ،سـر اسـبان  فاصله ي بـين  از دور هيكلش در.ساكش را در گاري مردي چپاندسرانجام خود و  داشت،

.گنده ي مرد دهقاني به چشم مي خورد

نگاه مـي كـرد،    ،قايق مي چرخيد  ي را كه در اطراف    حباب هاي سفيد كف   ماروزكا بر روي نرده ي قايق خم شده و        

ترتيب آن ها اين فكر را در مغزش خطور داد كـه خـالق              نظم و .نمي كرد كسي براي پيشي جستن به ديگري كوشش      

.اين برايش چيز جالب و دل چسبي بود وبوده استآن او

آن هـا بـا سـالم و   .بوف بودنداز گروهان دو  ر پنج نف  -نزديك انبار با پاسداراني كه در استراحت بودند روبرو گرديد         

آن هـا جـز ايـن    .زيرا هميشه از ديدنش خوشحال بودنـد    با روي باز و شوخي هاي ركيك از او استقبال كردند،          خنده و 

شب كه داشت فرا مـي  .قوي هيكلي بودندوهرزه درايي ها چيزي نداشتند كه نثار هم كنند؛ پاسداران جوانان تندرست     

.بخش بودنيرووسرد رسيد 

:فرياد كردبه دنبالشان،ماروزكا در حالي كه با نگاهي حسدبار به آن ها مي نگريست
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مضحكه هـاي  در خنده ها ودر دل آرزو مي كرد كه كاش با آن ها مي بود و            او(! برين كه به درك واصل شين     -

).ستروح بخش شركت مي جشب سرد ودر سواري هاي دشوارشان در اينآن ها  و

اينكـار متـضمن    وه نيـاورده اسـت    همـرا شينسكي را با خود به    ه خاطر آورد كه جواب نامه ي استا       با ديدار آن ها ب    

مي او با خود فكر   .ريختباره فرو قلبش يك واخراجش كشانده بود به ياد آورد       شورايي را كه به آستانه ي     . خطراتي بود 

تـر از آن    در واقـع مهم   بـرايش رخ داده  و     ت كه در يك ماه گذشته     جرايي اس مهم ترين ما  الًحتماكرد كه اين موضوع ا    

.بيمارستان برايش پيش آمدچيزي است كه در

:دل آغاز كردبا او درد،حالي كه كاكل ميشكا را چنگ مي زددر 

!      اين كاراي كوفتي بيزارمآره برادر، از همه ي.من ديگه از همه چي سير شدم،دوست عزيزم!ميشكا -

.خره كردميشكا كله اش را باال گرفت و

تقاضـا كنـد   و».كه همه چيز را رها كنـد      «: با خود تصميم گرفت   ،خانه روان بود  كه سواره به سوي سرباز    همانطور

.بري خالص شوداين كارها ي شاق امرتا ازقطارانش منتقل  كنندبه نزد هم را به گروهان كه او

كالنف بـر بـا .تحت الحفظ بودندخلع سالح و  آن ها  -جويي مي كرد  فر فراري باز  باكالنف از چند ن   در ايوان ستاد،  

.ثبت مي كردآن ها رااساميروي يكي از پله ها نشسته و

:رقت بار پاسخ گفتصدايي لرزان وبايكي از آن ها كه گردنش را تا آنجا كه مي توانست بيرون كشيده بود،

1ايوان فليمونف-

تمام بدنش را بـه سـبك لـوين سـون  بـه سـمت فـراري چرخانـد                    و »چي؟«:ني سئوال كرد  باكالنف با لحن خش   

اين حركت را انجام مي دهد     كه به گفتارش اهميت مخصوصي بدهد،     اينباكالنف مي پنداشت كه لوين سون به جهت         (

بـه  به حركت نبـود، نقص عضو قادر به علتحال آن كه او كه از قديم گردنش بر اثر اصابت گلوله آسيب ديده بود و       و

.)به سمتي بگرداندهمه ي بدنش را،هنگام ضرورت ناگزير بود كه به جاي گردن

اسم كوچيك پدرت؟؟فليمونف-

:ماروزكا پرسيد

1 - Ivan-Filimonov
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لوين سون كجاس؟-

.را مرتب مي كرد به درون كلبه وارد شدكه موهاي سرشحاليماروزكا در.مردي با سر به طرف در اشاره كرد

.گرم كار بود سر،گوشه ي اطاق نشستهپشت ميزي درلوين سون در 

فرمانـده را بـه چـشم مـردي         نيز چون تمام افراد ديگـر گروهـان       او.ماروزكا مردد لحظه اي با شالقش بازي كرد       

تجربيات زندگيش به او چنين آموخته بود كه مردانـي از ايـن نـوع               ولي از آنجا كه مجموعه ي     .نايي مي نگريست  ثاست

ايـن  ناقال وجود داشته باشد،   عكس مي كوشيد خود را قانع كند كه اگر در سراسر دنيا تنها يك حيله گر               بر،وجود ندارند 

 محال به نظر مـي رسـد        تقريباًوبود  كه او به همه چيز توجه دارد        با اين وجود هميشه معترف    .همان لوين سون است   

اس مـي كـرد كـه بـر     احسمخاطبش قرار مي گرفت،د ورو مي شهنگامي كه با او روب. ب او باشدبه فريكه كسي قادر 

..كنترلش را از دست مي دهدوخودش مسلط نيست 

:سرانجام چنين آغاز كرد

.سالم به مقصد رسوندمميري؟ نامه تو صحيح و تو كه همش مث موش با كاغذات ور-

جوابي نداشت؟-

...ه-ه-ن-

:از جايش بلند شدلوين سون نقشه اش را كناري زد و

.خيلي خب-

:ماروزكا شروع به صحبت كرد

!كه تا آخر عمر رفيقت باشمقسم مي خورماگه اونو قبول كنيمجبورم يه تقاضا ازت بكنم،لوين سون،،ببين-

:لوين سون با خنده تكرار كرد

چي مي خواي؟خب بيا جلو ببينم،تا آخر عمر؟، رفيقم-

. منو به قسمتم بفرس-

چرا؟ به قسمتت؟-
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كه مبادا چيزي بگويد كه همه كارها را       مي ترسيد دست هايش را تكان مي داد و      ماروزكا در حالي كه اخم كرده و      

:افزود،ريزدبهم 

 مـن يـه     اصالًانگار كه   ،دارم به تو مي گم    من اينو .مااين كار بيزار شده     من از . اين حكايت تفصيل زيادي داره    -

...فقط يهپارتيزان نيستم،

بر باشه؟ امرپس كي-

:ماروزكا با اشتياق افزود

جـايزه  ارتـش قـديم،  اون وختا تو  -بگممن اينو مي تونم   كار مجربيه، اون سوار ، مي تونه باشه   1يمكايفآره،،آها-

!مي گرفت

:لوين سون يك بار ديگر تكرار كرد

كه گفتي يه رفيق واسه ي هميشه؟-

ن دريافـت   آازاي  قاعد مي ساخت كه اين مهمترين  پاداشي است كه در          را مت اين جمله را با لحني ادا كرد كه او        و

.مي كرد

:خشم ماروزكا منفجر شد

... وخت تو قاه قاه قاه ميون بذارم اونمن اومدم مطلبي رو با تو درتخم شيطون،گي را كنار بذار،مسخر-

.مي توني بري...هم تو،فرستهببه دوبوف بگو يفيمكا رو.ت عيبه واس–،حاال ناراحت نشو بخيلي خُ-

:فرياد زدماروزكا كه فوق العاده خوشحال شد،

!عاليه! لوين سون تويي، كه فرماندهواقعاً!كار خوبي در حقم كردي... تو دوست واقعي مني-

.در اطاق پرتاب كردوداشتبركالهش را از سرو

:گفتزمين برداشت ورا ازلوين سون كاله او

.احمق-

1 - Yefimka
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تعـدادي از هـم قطـارانش نشـسته         كلبه شـد  موقعي كه وارد  .هنگامي كه ماروزكا به قسمت رسيد هوا تاريك بود        

را در  رولوريآنسان كه گويي بر اسبي سوار بود،      -از طرفين نيمكتي آويخته بود      دوبوف در حالي كه پاهايش را     .بودند

.نور چراغ باز مي كرد

:دوبوف از زير سبيل هايش غرشي كرد

!تخم شيطون،آهاي-

:با تعجب پرسيددست داشت جلب شد واو درتوجهش به بقچه اي كهو

موضوع چيه ؟صف برگشتي،به ؟ بنديليت اين جاها چي كار مي كنيبا اون بقچه-

:ماروزكا فرياد زد

–كا رو بفرس بره     مييف!ديگه در بند نيسم   آزاد شدم، آوردم و مث يه پرنده پر در    !خالص شدم !تموم شد !رفيق-

.دستور فرماندهه

: با طنز گفتيفيمكا

آها؟، مي كني كه بايس ازت ممنونم باشمشايد فكر-

.جوشي بودعصبي و، مردي خشكاو

. يه عرق طلبم.تبريك مي گمبهت1خالصه آقاي يفيم سيميونويچچيزي هم نگو،بروبرو،-

آن هـا را اذيـت كـرده و        شوخي مي كـرد،   دائمارانش مي ديد،  را در ميان هم قط    از ذوق اينكه يك بار ديگر خود      

ظـرف  مي رقصيد تا سـرانجام بـر روي فرمانـده افتـاد و            به دور اطاق مي دويد و     گون مي گرفت،  كدبانوي خانه را نيش   

.را واژگون كردروغن او

:دوبوف غريد

.هم كه پيچ ومهره هات همه زنگ زدناحمق تو-

.از تن جدا كرد پشتش نواخت كه گويي سرش رامشتي با چنان نيرويي برو

1 - Yefim-Semyonovich
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تكلـم نـامفهوم    كلمـات جويـده و    خشن و حتي از بيان  او.دوبوف آزارش داد ولي او آزرده نگشت      چه ضربه ي  اگر

همه ي چيزهايي كه در اينجا جريان مي يافـت بـرايش عـادي و   .لذت مي برددوبوف كه كسي قادر به درك آن نبود،    

.مي نمودجالب

:فتگدوبوف

س مث يه پـيچ كهنـه و  رد،  پوچي شده بودي  اونجا يه چيز  تو،كمي هم دير شده   به موقع رسيدي،  ب،وبسيار خ -

.ما بوديباعث سرافكندگي همه يزنگ زده،

الب آن هـا ماروزكـا   غ.دليليبه ها از آنك يمنتهي هرهمه ي افراد دوبوف از بازگشت او به قسمت شادمان بودند،        

.ن بيزار بودآمي داشتند كه دوبوف ازوصياتي دوستخاطر خصبرا 

زنت چـه كـار    «او از طرح اين سئوال كه       .ز مغزش خارج كند   يمارستان را بماروزكا مي كوشيد كه خاطره ي ديدار      

.نج مي بردر»مي كنه؟

كردنـد، وي درختـان نالـه مـي        رجغـدها بـر   .كمي بعد به اتفاق دوستانش براي آب دادن اسبان به رودخانه رفـت            

 مـي  ي كـه از آن بـر      وي آبي كه در اثـر مهـ       رراقب بر مساكت و له ي اسبان،  گ.بودنشان خفه بود ولي مشئوم    هايداص

بـا شـبنم    در طول دو طرف ساحل روييده بـود،       بوته هاي تيره رنگي كه    ،خم گشته بود   قابل رؤيت نبود،   تقريباًاست  خ

.پژمرده جلوه مي كرددر هواي سرد،آن ها نمايان بود،هاي شفافي كه بر روي برگ هاي

:ماروزكا با خود گفت

.ميگن زندگياينو-

.با محبت براي اسبش سوت كشيدو

دوبوف نامه اي را كه از معـدن        شان بودند، پاك كردن سالح هاي    زين ها و   عمير مشغول ت  ،معدنچيان در پشت كلبه   

گـشتنش بـه  ربـه افتخـار ب  (گـشت ماروزكـا را   باز كلبـه  هنگامي كه به درون،شبورسيده بود با صداي بلند مي خواند   

.نگهبان شب گذاشت)قسمت

مفيدي شده استآدم مناسب وماروزكا چنين احساس مي كرد  كه او اينك سرباز شايسته وهمه ي شب را

. دوبوف را از خواب بيدار كرد،در نيمه هاي شب درد شديدي از ناحيه ي دنده ها
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:حشت فرياد كردبا واست وو از جايش برخا

چي؟چي؟-

كه صداي گلولـه اي از      چراغ خواب را بنگرد   تا شعله ي خفيف   واب آلودش را درست باز نكرده بود      هنوز چشمان خ  

.فضا طنين افكندبعد صداي گلوله ي ديگري درو. اينكه چنين احساس كردايومسافت دور به گوشش رسيد

:بلند فرياد كردبا صداي ماروزكا در كنار تختش ايستاد و

!اطراف رودخانه تيراندازيه، زودتر! برپا 

.صداي چند تير پي درپي در فواصل معيني به گوش رسيد

:كهدوبوف به ماروزكا دستور داد

!عجله كن! بدو!مث تير برو كلبه ها رو سركشي كن!بيدار كنبچه ها رو-

حـال روشـن   ساكت اينـك در هواي سرد و.ه بيرون دويدتجهيزات كامل از كلبچند دقيقه  بعد ماروزكا با لباس و    

.مي كردنـد  سان فرار اهر،كه پاي ذيروحي آن را لمس نكرده      ،مه آلود كهكشان  وستارگان در مسير راه بكر    ،شدن بود 

ناسـزا گويـان    .يكي ظـاهر مـي شـد      ژوليده ي پارتيزان ها يكي    هيبت و  سر وكله ي پر    ، تاريك انبار علوفه   از دهانه ي  

پر زنان با صداهاي وحشتزا از النه ها بيـرون          مرغ ها پر  .مي كشيدند اسب هايشان را بيرون     وسقه ها رو مي بستند و     فان

.شيهه مي كشيدندبه هوا مي پريدند واسب هامي جستند،

:دوبوف فرمان داد

!ودكلبه ها بيدار كن، زهمه ي افراد را در!1ونيدميتري سيم.سوار شيندو برين بيرون،ه ب-

زن روسـتايي خـواب     .سوت زنان گذشـت   راكتي در حالي كه دود مي كرد،      انه،از فراز آسمان ميدان مقابل سربازخ     

.بي درنگ پس كشيدوآلودي سرش را از پنجره بيرون آورد

:لرزاني بلند شدصداي افسرده و

!پنجره را ببند-

:فرياد مي كرد هر كلبهدربرخانه با سرعت خارج مي شد،يفيمكا در حالي كه از سرباز

1 - Dmitry   Semyon
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!به صف در محل تجمع،سالح كاملبا لباس و،دو به بيرونه ب-

ضمن فرياد كردن چيزهاي    او.مي شد كله ي اسبش با دندان هاي عريان باالتر از چارچوب روي در كلبه ها ديده              

.به هدر مي رفتوديگري هم مي گفت كه مفهوم نبود

شـد كـه بـيش از نـصف فـراد دسـته ي              معلـوم مراجعت كردند، ردن افراد بودند،  وقتي آن هايي كه مأمور بيدار ك      

هـا گذرانـده    شـب را در كنـار دختر   محـتمالً رفته و آن ها به محفل هاي شبانه       :شب را در سربازخانه نبوده اند     دوبوف،

 سوار شده بـه  ه شخصاًنمي دانست كه با همين افراد حاضر به خدمت وارد عمل شود يا اين ك      .دوبوف آشفته بود  .بودند

سـواراني بـه  بيـراه مـي گفـت،   وآسمان  بـد در حالي كه به زمين و     .قرار است بد كه وضع از چه      درياخانه رود و  زسربا

 از جانـب لـوين سـون بـا ايـن      نعـل چاربراي دومين بار سواراني.اطراف اعزام داشت كه يك به يك افراد را گرد آورند      

دوبوف همچون جـانوري كـه     .ي نبود رثولي از افراد غايب هنوز ا     فرا رسيدند،  حاضر شويد،  فوراًكه با تمام افراد،   دستور  

چـه  وگلوله اي مغز خود را متالشي كنـد،       از شدت نوميدي آرزو مي كرد كه با       ،به اطراف مي دويد   در دام افتاده باشد،   

در ايـن   .ي خود را خـالص مـي كـرد        با تير خطيري كه بر عهده داشت نبود،     بسا اگر آگاهي دائميش نسبت به وظايف      

.گشتندروبرو مشت هاي بي رحمانه ي اوابگروه زيادي از پارتيزان ها ي بخت برگشته،شب

بـرگ و جرنـگ جرنـگ سـاز و   اسـبان و خره در حالي كه فضاي هول انگيز خيابان ها را با صداي در هم سم           باال

دهكـده را بـه سـوي     ديوانه وار سگ ها بدرقه مـي شـد،  او كه با پارس   سالح هاي پوالدين در بر مي گرفت دسته ي        

.پشت سر گذاشتمحل تجمع

مسير شاهراه انبار تـرن  آن ها در.شددسته هاي ديگر كه در ميدان حاضر بودند حيران     دوبوف از مشاهده ي افراد    

چشمانش بـا   .مي كشيدند كنار آنها به روي زمين نشسته چپق        به زير آمده و در    شانگروهي از اسب هاي   .پراكنده بودند 

بازيافـت كـه بـا      كه با نور مشعلي روشن مي شد،      دقت هيكل كوچك اندام لوين سون را كه نزديك توده ي الوارهايي           

.متليستا صحبت مي كرد

:با كلماتي خشني به او تغير كردباكالنف 

!)معدنچي ها(حاال باز هم الف بزن كه،وچرا اينقدر ديركردي؟-
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اداي كلماتي از اين قبيل را به دوبـوف در خـود          در شرايطي جز اين او هرگز جسارت      . تاب بود  از شدت خشم بي   و

.سراغ نداشت

كالنف را محـق مـي      مي داد اين بود كه بـا      آن چيزي كه بيش از همه رنجش      دوبوف فقط سرش را به زير افكند،      

.اهـانتي قـصورش را كفايـت نمـي كـرد     از نظر خودش هيچ تنبيـه و .كندتوهيندانست كه هر چقدر مي خواهد به او   

 ايمان داشت كه نام     واقعاً،وجوددوبوف با همه ي   :گذاشته بود كالنف انگشت بر نقطه ي حساس او      اين ها با  گذشته از 

اينك عقيـده  وبر خود نهدكسي مي تواند ،القابي است كه در كره ي خاكيبا افتخارترينمعدنچي يكي از بزرگترين و   

بـاالخره بـه كليـه ي       سـاچان و  يبلكه با حيثيت معدنچي هـا     اش نه تنها احترام خود را حفظ نكرده،       كه دسته   داشت

.هفت نسل باقي خواهد ماندآثارش الاقل تا آنچنان لطمه اي وارد ساخته است كه،معدنچي ها

 سـواره از آنجـا   براي جمع آوري پاسـدارها كه خود از صميم قلب آن را پذيرا بود،،باكالنف پس از سرزنش دوبوف    

در آگاه شـد كـه دشـمني      گشته بودند، رنش كه تازه از آن طرف رودخانه ب       دوبوف به وسيله ي پنج نفر از سوارا       .دور شد 

او فهميد كه لوين سون مي خواسته است كـه  بنابراين.ندازي نيز به دستور لوين سون انجام شده است   اتيركار نيست و  

اين كه فكر مي كـرد كـه فرمانـده          ازتر مي شد   او آتش خشمش تند    .دهدقراريشميزان آمادگي گروهان را مورد آزما     

.نتوانسته است براي ديگران سرمشق باشدواز خود مأيوس ساخته اش را

كـه تعـداد بـسياري از    معلـوم گرديـد  غياب پايـان يافـت،  حضور وهنگامي كه كليه ي قسمت ها به خط شدند و         

خـود او هـم كـه در طـول روز جهـت             .غايبين از دسته ي كوبراك بودند     شد كه اكثريت  نيز روشن   وپارتيزانها نيستند، 

پيوسته بـراي افـرادش سـخنراني مـي        ويابدرا باز اعتدال خود از خويشانش رفته بود هنوز نتوانسته بود      بدرقه ي يكي  

:مي پرسيدكرد و

.چطور مي تونيد به يك خوك رذل مثل من احترام بذارين-

تنها لوين سون بود كه ايـن جـور        .مي ديدند كه او مست است     افراد همه ي دسته ها      . را مي گريست  تمام مدت   و

بـود ولـي شـخص معينـي را بـراي جانـشيني اش              ناگزير به عزل او   ديگرازسوي،وانمود مي كرد كه چيزي نمي بيند      

بـا حـالتي خـشك و      ه افراد ايستاد و   بآنجا رو در.به مركز ميدان رفت   سان ديد و  لوين سون سواره گروهان را    .نداشت

.صداهاي مرموزي از اطراف در آن دل شب به گوش مي رسيد.جدي يك دستش را خطاب به آنها بلند كرد
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:تر بود بدين گونه سخن گفتقلب شان آشناشمرده كه براي يك يك آن ها از ضربانلوين سون با بياني آرام و

نيروهاي ژاپوني اگرچـه نيـازي بـه    . نظر نداريم محل خاصي را درفعالًكجا؟. جا خارج شويم  از اين بايدما!رفقا-

 بـه   اين كار البته انجام .است كه براي مدتي مخفي گرديم     اين به صالح ما   وقوي اند   وبه قدر كافي زياد   اغراق ندارد، 

براي فـرد فـرد مـا واضـح و        اين خطر   ودر خطريم   هميشهمانه،.ايمكلي از خطر رسته     اين معني نيست كه ما ديگر ب      

از ما به قـدر يـك دسـته         .ثابت كرديم   كه خالف آن را   امروزنام پارتيزان هستيم؟   شايسته ي  واقعاًآيا ما   .روشن است 

قطعـاً تكليف مـا چـه بـود؟   ، انجام گرفته بود از جانب ژاپوني ها واقعاًاندازي  اگر اين تير  .باط نداريم ضدختران مدارس ان  

!اين شرم آور استو. ما را مي بريدندبدون معطلي گلوي

سان فنري كه در حال جهيدن است از دهانش بيرون پريـد، آخرين كلمه اش ب  .لوين سون با شتاب به جلو خم شد       

.گلويش را فشردآهنينگويي كه دستي بي رحم و

د مـي   ا نظر مي رسيد فري    كننده به متقاعدبا لحني كه عميقاً   حتي كوبراك كه كلمه اي از سخنانش را نفهميده بود،         

:كرد

...!هر كلمه اش... صحيحهكامالً-

.تكان مي داد با صداي بلند سكسكه مي كرددر حيني كه سرش راو

:بگويدرا مخاطب ساخته ودوبوف هر دم انتظار داشت كه لوين سون او

بيش از همه رويش حـساب      كسي بود كه  اواين شخص از عياشي برگشته و     -بوف را ميگويم  به عنوان مثال دو   -

!اين شرم آور است و. مي كردم

تكيه اصلي اش بـر يـك نكتـه    صحبت كرد وخيلي كمدر واقع او.زبان نراندولي لوين سون نامي از هيچ يك بر     

به فقط هنگامي كه متقاعد شد به هدفش رسيده،       .چكش مي زد  ،  تا ابد بر جاي ماند    ميخ عظيمي كه بايد   گويي بر . بود

:گفتبوف برگشت ووسمت د

 هـا خيلـي زود مطلـب رو درك     اون-كنينفقط افرادتون رو كمي آروم...دسته ي دوبوف مأمور بنه خواهد بود    -

.مي كنن

:با صداي بلند فرياد زدشالقش را در هواتكان داد و، شدبه روي ركاب بلندو
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!قدم رو،از سمت راست درختان!به ستون سه!جاي خوده ب-

دل شب همچون   صفوف فشرده ي مردان در    .كردرا پر فضا،زين ها صداي غژغژ افسارها و رنگ زنجير جرنگ ج 

كـه  كـوهي گويي كه به سوي قله هاي سي خوته آلين شناور است،.نوسان مي يافتماهي عظيمي در استخري راكد،    

.يده مي دميد هم اكنون سپ،از پشت آنوزنده بود بي نهايت جوان و،ساليهنكعين قدمت ودر
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9

متچيك در گروهان

از به بيمارستان عزيمـت كـرده بـود،       كه براي بررسي ذخيره هاي خواربار     توسط معاون سررشته دار،   شينسكياستا

.حركت گروهان آگاهي يافت

ي مـ پشت خميده اش را به سمت آفتاب        رفته اي به تن داشت در حالي كه         رومعاون سررشته دار كه بلوز رنگ و      

:گفت،ندچرخا

 مـا راه    هيچ كدوم از   درست فكرشو بكن،   .مون نابود مي شديم    نبود همه  ناگه او اين لوين سون خيلي ناقالس،    -

فرار مي  از دست اونا  همه مون مي ريختيم اينجا و     ژاپوني ها دنبالمون مي كردن،    اگه يه وقت  . نمي دونست  بيمارستانو

اون آدم ناتواني نيس؟با وجود اينا داشتيم،تازه اونوختم اين همه خواربار اينجوكرديم

كه تحـسين ايـن مـرد تنهـا بـه علـت       شينسكي خوب مي دانستاستا. ش را به عنوان تحسين تكان مي داد    سرو

.بلكه دوست داشت كيفياتي را كه خود فاقد آن بود به ديگران نسبت دهدزيركي لوين سون نبود،

روي چمنـزار قـدم   بـر ،گرفته بودنـد راحالي كه زير بغل اودرا خاست ومتچيك در همان روز براي اولين بار به پ     

بـي  از فرط نـشاط سـر از پـا نمـي شـناخت  و     . تعجب مي كرد ،ي زير پايش  از احساس حالت فنري چمن ها     مي زد و  

يـا  واثر خـستگي    ضرباني كه بر  . به ضربان تند قلبش گوش مي داد      ه و سپس بر روي تخت خوابيد    . اختيار  مي خنديد   

در حالي كه پاهايش هنوز از      .ناشي مي شد  زير پايش بوجود آمده بود،    مشاهده ي چمن ها در    آن احساس شادي كه از    

. مرتعش بود،شعف تمام وجودش از فرط شور و،مي لرزيدناتوانيشدت ضعف و

 احـساس شـرم     متچيـك قـادر نبـود     .چشماني حسدبار به او مي نگريـست      فرولوف با ،راه مي رفت  هنگامي كه او  

بيماري فرولوف آنقدر به طول انجاميـده بـود         .از خود دور سازد   مي كرد، عجيبي را كه از حضور خود در نزد او احساس         
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بارهـا  ،عالقـه ي دائميـشان  وبه رغـم توجـه   . بيمارستان را از دست داده بودهمدردي و دلسوزي همه ي كاركنان كه

:شنيده بود كه به او خطاب مي كردند

كي مي خواي بميري؟توپس -

مانند سنگ قبري بـر روي      ،  چنگ مي انداخت   پوچي آشكاري به زندگي      ااز اين كه ب   .اما او مي خواست زنده بماند     

.آنها  سنگيني مي كرد

مـي  اي وضـع آنهـا بـه بـازي     . ادامـه يافـت  بيمارستان واريا تا آخرين روز توقف او در    رابطه ي عجيب متچيك و    

واريا مـي دانـست كـه       متچيك مي دانست كه واريا چه مي خواهد و        .ديگري را خوانده باشد   يك دست   مانست كه هر  

.قطعي نبودندبه برداشتن آخرين گام متهورانه ويك از آنها قادرهيچ.مي ترسدمتچيك

يا حتـي نامـشان     ومو،آنها از رنگ چشم   مشكل كه كثرت بيماران به حدي بود كه تشخيص          در آن ايام سخت و    

متچيك اولين مردي بـود كـه    .خطاب كند »!محبوب من ،عشق من  «به كسي واريا هرگز نمي توانست     كن بود، ممغير

كه تنها اين مرد خيلي خوش سـيما و        به نظرش مي رسيد   . به كار هم برد   و–مي توانست اين كلمات را با او بكار برد          

را بـه   همين اشـتياق او   تنها همين و  وارضا كند اراست كه اشتياق مادري او     قادر ،مهرباناين چنين دوست داشتني و    

به سوي خـويش مـي خوانـد و   طلب مي كرد والتهابي گنگ او راشب هنگام در افكارش با .دام عشق متچيك كشاند   

.رسش را به او عرضـه دارد      عشق دير را به كنار خلوتي كشيده و     مي كرد كه او   هنگام روز با هوسي تسكين ناپذير آرزو      

.عشق خود را با او در ميان نگذاشتللي هرگز آشكار اما به ع

در دل داشـت كـه واريـا آرزو مـي      همان تمنـا را ،رسشتصورات جواني ديراگر چه متچيك نيز با همه ي شوق و     

به هنگام تنهايي پيكا را نزد خود مي خواند و         او.يك جا تنها نباشد   دراوتمام نيرو مي كوشيد كه با     با اين همه با   كرد،

چنين به نظرش ميرسيد كـه      نبوده و زيرا هرگز با زني آشنا    از واريا شرم داشت،   او.يا اينكه بيماري را بهانه قرار مي داد       

گـاه  هـر .را به فضاحت مي كـشاند در غير اين صورت كاروبا اوانجام دهدقادر نيست كاري را كه ديگران مي كردند،       

شـالقش را در هـوا      وماروزكا كه از جنگل بيرون مـي جـست        ي  روخته  قيافه ي اف  ،بر شرمش پيروز مي گشت    نيز كه 

را فـرا   اداي دينش نسبت بـه وي وجـود او        ناتواني در احساسي آميخته با ترس و    ورا عقب مي نشاند   اوتكان مي داد،  

.مي گرفت
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تان نتوانـست  ارسـ لحظه ي اقامتش در بيم    تا آخرين ونحيف تر گرديد  تر و اين بازي متچيك الغر   طول اجراي   در

گويي گذاردند،آنها به طرز زننده اي بيمارستان را پشت سر          ترك كرد، همراه پيكا بيمارستان را   او.بر ترسش فايق آيد   

.به آنها رساندواريا در بين راه خودش را.را نمي شناختند آنهاابداًاز مردمي جدا مي شدند كه 

:گفتدستپاچگي گلگون شده بود، شرم وبه خاطردر حالي كه گونه هايش به علت دويدن و

هيچوقـت  ،اونجـا خجالـت كـشيدم     مـن نمـي دونـم چـرا       ،ل يه خداحافظي درستي با هم بكنيم      الاق،صبر كن -

.ولي اين بار خجالت كشيدماينجوري نبودم،

.توتوني را در دستش گذاشتي شده دزدانه كيسه ي برودري دوزيآهسته و،ان معدنبه رسم دختران جوو

بـه  وانگيزي را در درون خود احساس كرد      غمكه متچيك درد  منتظره مي نمود  دستپاچگي و هديه اش چنان غير     

بـا چـشمان    لبـانش لرزيـد و    ،واريا نگـاهش را بـه او دوخـت        .گونه اش چسباند  برعلت وجود پيكا با هيجان لبانش را      

:زدفرياددرختان ناپديد مي شدند، دو در انبوههنگامي كه آنوبه او افكندحافظي راآلودش آخرين نگاه خداغبار

!بازم بيا منو ببين-

.  گريستزارزارخود را بر روي زمين انداخت واووولي ديگر جوابي نشنيد

حتـي  يـك پـارتيزان واقعـي بـود؛       ديگـر او  به نظرش متچيك در طول راه خاطرات افسرده اش را به دور ريخت،          

گـوي  زنـدگي جديـدش كـه پـس از آن گفـت و            گويي اين امر در    سوختگي باال زد،   ياقاشتآستين هايش را به خاطر      

.بسيار با اهميت بودكاري مهم وشروع كرده بود،،ناشدني با واريافراموش

مـضطرب از   سـان و  اطول راه پيكـا هر    تمامدر.كلچاك اشغال كرده بودند   ژاپوني و وخدزا را نيروهاي  دهانه ي اير  

جلـب  را براي اين كه دهكـده را از طريـق دره دور بزننـد،             نتوانست موافقت او  متچيك. مي كرد  دردي خيالي شكايت  

دومـين  در.خود ادامـه دادنـد     به پيشروي  ورزبه  شناخته ي ب  از طريق راه هاي نا    بنابراين آن ها از طريق كوه ها و       .كند

.بـه سـوي رودخانـه پـايين خزيدنـد          را  صخره هـاي نـاهموار     ،ا پ وچار دست ،   بيم مرگشان مي رفت    شب در حالي كه   

ورسـيدند اينزديكي هاي صبح بـود كـه آن هـا بـه يـك مزرعـه ي كـره                  .پاهايش اعتماد نداشت  متچيك هنوز به    

ديگـر قـادر    ،پيكـا ت بـار    رقبه قيافه ي ژوليده و    متچيك با نگاه  . حريصانه به خوردن چاميزاي بي نمك مشغول شدند       

 بـه   اصـالً كه در كنار درياچه ي آرام پوشيده از ني مي نشست،          نوراني را ساكت و مردنبود سيماي مفتون كننده ي پير     
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كه در آن آرام و قـرار  فريبندگي آن آرامشي بود استواري و ي پيكا به نحو مؤكدي نشانه ي نا ظاهر شكسته .خاطر آورد 

هنگامي كـه   وژاپوني ها نشنيده بود     آنجا نامي از  سپس گذارشان به مزارع پراكنده اي افتاد كه كسي در         .وجود نداشت 

 از آنهـا   متقـابالً ،به قسمت فوقاني رودخانـه آنها با اشاره ي   از زارعين جويا مي شدند،    ،آن حوالي از عبور گروهانشان از   

هـاتي متچيـك را بـا اشـتياق        دختران د . شيرين دعوت مي كردند   1به نوشيدن كواس  را  آنهاتقاضاي نقل اخبار كرده و    

،سـنگين گنـدم بـود     خوشه هـاي درشـت و     جاده پوشيده از  .گرمي زنان فرا رسيده بود    سرايام كار و   كردند، ورانداز مي 

انوز غـم انگيـز زنبـور      هواي پـاييزي از وز    اثر دانه هاي شبنم  برق مي زد و        هاي خالي عنكبوت بر   هنگام صبح تار  در

.آكنده بود

در دامنه ي كوه مشجري     چك در پرتو خورشيد مغرب،    ده كو ،آنها به دهكده ي شي بي شي رسيدند       حوالي غروب   

كـه هـر   گروهي مردان سرشـاد     ويرانه اي كه ديوارهايش را گلسنگ فرا گرفته بود،        نزديك مسجد محقر و   .آرميده بود 

مرد كوتاه قامتي كـه  .مشغول بودند2اسكيتلانگيز به بازي ري سروكاله  خود داشتند با صداها     يك نوار سرخ بزرگي بر    

را شـبيه كوتولـه هـاي افـسانه ي پريـان در كتـاب               نوك تيزي كـه او    وبا ريش سرخ  ،داشت هاي بلندي به پا    چكمه

بقيـه افـراد مـي      وپرتاب مـي كـرد    دور از چوب هاي نشانه      ،ا را به محل هاي پرتي     گوي ه كودكان كرده بود همه ي    

از تـر كمو بهيچوجه ميدان را خالي نخواهد كردولي همه ي آنها مي دانستند كه با شرم پوزخند ميزد،   كوتوله  .خنديدند

.ديگران هم لذت نمي برد

:پيكا گفت

.اون لوين سونه،اوناهاش-

كدوم ؟-

.اون ريش سرخه، اون-

.انگيزي به سمت مرد كوتاه قامت خزيدبا سرعت شگفت،جا مي گذاشت متچيك حيران را به حالي كهپيكا در

!مدپيكا اوآهاي بچه ها بياين،-

!خوش اومدي،آره خودشه-

1 - Kvass
2-Skitteleشانه مي كارند و با گوي آنها را مي زنند  نوعي بازي است كه چوب هايي را در زمين به عنوان ن.
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.رو طوري داده كه دنبال ما بخزهشيطون كله طاس ترتيب كار-

مـردد  ومسافتي دور از آنها  توقـف كـرد  متچيك در.همگي گرد پيرمرد جمع شدندآنها بازي را فراموش كردند و   

.صدا كنندراصبر كند تا اوبود كه آيا به ميان آنها برود يا

:سون پرسيدسرانجام لوين 

اون كيه همرات آوردي؟-

!آدم خوبيه،يه هم قطاره كه از بيمارستان اومدهآها،-

:افزود،را شناختيكي از آنها كه او

.همون جوون زخمي ايه كه ماروزكا آورد-

قدي كه استكيل را خيلي بد بـازي        مرد كوتاه .نزديك تررفت متچيك كه مي شنيد درباره ي او صحبت مي كنند،         

گفتي هـر آنچـه را     ،درونش را كاويد  ودر او نفوذ كرد     مدتي بر او خيره شد،    نافذي داشت، چشمان درشت و  مي كرد و  

.سنگين مي كردكه در درون او بود سبك و

:گفتسرخ شد واز خجلت ياد برده بود آستين هايش را فرو اندازد،متچيك كه از

.اومدم كه به گروهان شما ملحق بشم-

:اين كه به گفتارش وزني دهد افزودبراي و

.در قسمت شالديبا خدمت مي كردمقبل از اينكه زخمي بشم،تا

در قسمت شالديبا خدمت كردي؟چند وقت-

...  از اواسطش...  از ژوئن تقريباً-

.جويايي به او افكندلوين سون نگاه تندي و

تيراندازي بلدي؟-

.متچيك بدون مكث پاسخ داد

...بله-

.برو تفنگ بياريفيمكا،-
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بيـشماري بـه او دوختـه    متچيك احساس مكرد كه چشمان كنجكـاو هنگامي كه يفيمكا براي آوردن تفنگ رفت،  

.ناشي از دشمني استبه نظر مي رسيد كه خيرگي گنگ نگاهشانشده،

:گفتلوين سون نظري به اطراف انداخت و

ازي كني؟دلت مي خواد به چي تيراند، بفرمابسيار خب؛-

:دماني پيشنهاد كردايكي از آنها با ش

!به اون صليب -

. بذار روي اون تير رااسكيتلاين چوب ، يفيمكا، اون خوب نيس، نه-

راترسـي ناگهـاني سـراپاي او     . بـست  چشم هايش را   تقريباًبراي نشانه گيري    متچيك تفنگ را در دست گرفت و      

بلكه از اين جهت بود كه فكر مي كرد همه ي آنهـا آرزو مـي كننـد كـه    ،ازيتيراندالبته اين ترس نه به خاطر  -گرفت

.تيرش به خطا رود

:يكي از آنها به او توصيه كرد

. تا اون شكلي كه تو گرفتيهاين راحت تر، دست چپتو جم تر كن-

ماشـه را   ،اداو بـه خـود جـرأت د       بخـشيد، تأثير عميقي در او   اين كلمات كه با احساس همدرئي عجيبي بيان شد،        

بعد اسكيتلي را كه از روي تير در حال سقوط بود مـشاهده            و–چشمانش را بهم زد   چندين بار –با صداي تير    كشيد و 

.كرد

:لوين سون خنديد

سواركاري بلدي؟.تيراندازي ميدوني

اقـرار كـرد   ،ردتمام بشريت را به عهده گيآماده بود كه گناهان   متچيك كه سرمست موفقيت تيراندازي اش بود و       

:كه

نه-

:لوين سون افزود

.اين ديگه خيلي بد شد-
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. بد بوداًعي است كه مي پنداشت واقيهبدو

.به اون بدينرو1 زيوچيخا!كالنفبا-

:با بدجنسي چشمانش را تنگ كردو

كدوم قسمت بذاريمش ؟،فرمانده ت بهت ميگه كه چكارش كنياسب بي آزاريه،،مواظب باش

:پاسخ دادباكالنف 

.هم پيكا  رويعني هم اون و،اون نفر كم دارهميگم كه به قسمت كوبراك،-

:گفتلوين سون موافقت كرد و

!منم موافقمچرا نه؟-

آميزي كـه در درونـش   غروروكودكانه يك نگاه به زيوچيخا كافي بود كه متچيك پيروزي اخيرش  را با اميدها ي  

 با چشماني قي كـرده كـه رنـگ سـفيد كثيـف و     حيوان ماديان افسرده اي بود.ياد بردهمه را به يكباره ازمي جوشيد، 

و عالوه بـر همـه ي       كرده بود   شخمماديان روستايي  رامي كه هكتارها زمين را       .اي داشت شكم  برآمده  كپل گنده و  

.عجوزهاي فرتوتخوركه كلمه ي مرحوم در نام عجيبش همان قدر برازنده ي او بود . اين محاسن، آبستن هم بود

:متچيك آهسته پرسيد

اينو ميخواين به من بدين ؟-

:گفتكوبراك در حالي كه با دست بر كپل ماديان مي زد،

يـا اينكـه بـه علـت     كار نكردنه ومن فكر مي كنم كه يا به خاطر   ،ش ضعيفه سم ها ب نيس، والبته ظاهرش خ  -

.با همه ي اينا ميتوني سوارش بشي.ضعف مزاجشه

: تكرار كردمؤكداًز كرده ي خاكستري رنگش را چرخاند ووِسرو

.مي توني سوارش بشيتو،بله-

:پرسيدسواريش سخت آزرده بود،منظره يمتچيك در حالي كه از زيوچيخا و

شما اسب ديگه اي ندارين كه به من بدين؟

1 - Zyuchikha 
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 به شـرح كارهـايي كـه او در صـبح و    باريمالمتبا آهنگ يكنواخت ووكوبراك زحمت پاسخگويي به خود نداد    

ـ      فرتوت را تا اين اسب پير و    ادامه داد هنگام شب بايد انجام مي داد،     ظهر و  خطراتـي كـه  شمار و در مقابـل امـراض بي

.تهديدش مي كرد ،حفظ كند

:فرمانده ي دسته او را تعليم مي داد

پيش و خنك يشه  كامالًتا بدنش   ،بگردوننواومدتييه دفه زينشو ور ندار،    ،گرديمياز سواري هاي دور كه بر     -

.باس تميزش كني،زينش كنيقبل از اين كه از سواري و

احساس مـي   . توجه نداشت  ابداًكوبراك  او به حرف هاي   .به كله ي ماديان خيره شد     متچيك لبانش راجمع كرد و    

 تحقيـر  صـرفاً را  اول اونكه از همـا اند،هاي هولناكش به اين جهت به او داده كرد كه اين ماديان زشت را با اين سم 

اينك به نظرش   ومورد بررسي قرار مي داد     بود، هرا كه مصممانه در آن گام نهاد      زندگي جديدش    هر قدم از   اخيراً.كنند

آگـاه نخواهـد شـد كـه       واكسي از وضـع     .عهده ي اين زندگي برآيد    يد كه با چنين اسب تنفرانگيزي از      مشكل مي رس  

همـه مـي    بوده فرق فـاحش دارد،      كه با آنچه كه قبالً     ،متكي به خود  مستقل و مردي است   . ديگري است اينك او مرد    

.استجوان را هم نداشته ناتوان است كه شايستگي اسبي چابك ونيز آنقدر پير وپندارند كه او

 چقـدر بـه حـرف       اصـوالً يا به اين نكتـه كـه        ، به ناراحتي هاي او    ،بي عالقه  بدون توجه و   كامالًفرمانده ي دسته    

:اضافه كردهايش توجه دارد،

ناچار با فضله ي مرغ     و.منتها ما از اون نداريم    –دواشم سولفاته   و،هم هس رگَ،اين ماديون عالوه بر اون عيبا     -

به ،يافسار كن پيش از اين كه اونو    وه تيكه پارچه بذاري   باس كمي از اونو رو ي     تو.خوبيهچيز خيلي مداواش مي كنيم،  

.معجزه مي كنهگره بزني،پيچي ودور تيغه ي اون ب

:فكر كردبا خودهاي فرماندهش را بفهمد،چيك بي آنكه حتي كلمه اي از حرف مت

مجبـور نيـسم كـه جـور        ،اين نميشم بهش مي گم كه سوار    من مي رم پيش لوين سون و      نخير،مگه من بچه م،   

.ديگرون رو بكشم

اون مي گـردونم،  به خودش بر   اونو مستقيماً نه،:ر كند، گويا جور ديگران را مي كشد       دلخواهش اين بود كه تصو    و

.رفتار كنهنميتونه با من اينجوري
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بيمناك شد كه اي كاش الاقـل      قرار گرفت،  او تاسب در مراقب  و كه دستورات فرمانده پايان يافت       فقط هنگامي و

متچيك مي دانست كـه لب هايش را جمع كرده بود،انداخته وسرش را به زير زيوچيخا.به حرف هايش گوش مي داد  

به همين علـت آن را در درون         و نمي دانست ولي او حتي طرز بستن اين حيوان رام را          . استزندگي حيوان در دست او    

ن و آنـا به آخور اسبان ديگر سـر كـرده،       .درون تاريكي پرسه مي زد    گردان در ميان طويله و    ماديان سر .طويله رها كرد  

.نگهبانان را خشمگين مي كرد

:از درون اصطبل فريادي به گوش رسيد.صداي وحشتناك  شالقي در فضا پيچيد

نـوبتچي  ،آهـاي ببيـنم   !حبه ي شلخته  ق دِ ، برو اين پسره ي تازه وارد كدوم جهنمي رفته؟ چرا اسبشو نبسته؟ دِ           -

... رونه ش كن بره بهكن،دشاينو راصطبل كيه،

سزا مي  تنگي به خود نا   با خلق ومي آزرد خاربته ها تنش را   وشتاب عرق كرده بود   ز شدت هيجان و   متچيك كه ا  

در يك لحظه با گروهي از جوانـان       .خلوت را پشت سر مي گذاشت     هاي تاريك و   كوچه   ، يافتن سربازخانه  يِدر پ گفت،

آتـش سـيگارها در درون      را مـي نواخـت،    )تصنيف هاي ساراتف  (صداي خشن   آكاردئوني با شب زنده دار روبرو گرديد،    

همـه چيـز از     دختران با شادي فرياد مـي زدنـد،       شمشيرها در فضا مي پيچيد و     ها و صداي مهميز تاريكي برق مي زد،   

چـه  و. آنها جويـا شـود    راهش را از  جرأت نكرد متچيك از كنار آنها گذشت و     .رقص ديوانه وار در جاي خود مي لرزيد       

درون كوچه ها سـرگردان     رو نگشته بود بايد همه ي شب را تا صبح در          روب كوچه با شبح تنهايي    بسا كه اگر در انحناي    

.باشد

:متچيك به او كه رسيد پرسيد

.خونه رو به من نشون بدينممكنه سرباز!رفيق 

:شتاب زدگي بسيار افزودبا.ماروزكا را شناختو

!يااهللا-

:گفتايي مرتعش در جوابسرانجام با صدماروزكا بهت زده توقف كرد و

.دست راست، در دوم-
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پـيش  راه خـويش را در يا به عقب نگاه كنـد، بي آنكه ديگر چيزي بگويد و وچشمانش به طرز عجيبي برق زد،     و

.گرفت

:خود انديشيدمتچيك  با

.البد اونم اينجاس،  چطور ماروزكا-

كوچـه هـاي ناشـناس،     تاريكي،،ه صورت ماروزكا  انواع خطرات ب  .ي اول احساس تنهايي كرد    درست مثل روزها  و

.محاصره اش كرده بودنمي دانست كه با او چيكار كند،مادياني كه وبال گردنش شده بود و

چـه  وي دانست براي چه به ايـن جـا آمـده            افكارش به قدري مغشوش بود كه نم      خانه رسيد، هنگامي كه به سرباز   

.اينك چكار كندچيز بايد بگويد و

پارتيزان به گرد آتـش بزرگـي از چـوب دراز كـشيده             تعدادي  . خالي كه به وسعت يك كشتزار بود       حياطيدر وسط 

به شيوه ي كره اي ها طوري نشسته بود كه گويي افسون شـعله هـاي پـردود و         زانو،دو،لوين سون در كنار آن    .بودند

او پـيش  . قصه ي پريان مـي مانـست    هاي نظر متچيك بيش از همه به كوتوله       بهوصداي هيس هيس آن گشته بود     

يك به نوبت داستان هـاي ركيكـي مـي          پارتيزان ها هر  توجهي نداشت، اوكسي به ؛  در پشت سر آن ها ايستاد     رفت و 

جو كـه راه و جواني ماجراسرانجاموكه زني هوس باز داشت كه در همه ي آن ها كشيش كودني ظاهر مي شد،     گفتند

،توجه زنش را بـه خـود جلـب مـي كـرد            كشيش را فريب مي داد و      بود با مهارت تمام    به خوبي آزموده  رسم زندگي را  

.نمايان مي گرديد

بلكـه بـه ايـن    مشغول مـي كـرد،  ها نه به اين جهت بود كه آنها را    يك چنين رسيد كه نقل اين داستان      به نظر متچ  

بـا ايـن    .با بي خيالي كامل مـي خنديدنـد       آن ها بي اراده  و     .نداشتندعلت بود كه آن ها جز اين ها چيزي براي گفتن          

خلوص نيت آشكاري مـي  صداي فراوان وبا سر ودقت كامل گوش مي داد و  تمام مدت را با توجه و     وجود لوين سون  

چـون بـا   وز داستان هاي با مزه اي نقـل كـرد     او ني ،نوبت او است  كنمي كه به او پيشنهاد كردند كه اي       هنگاو.خنديد

 بـدون  ظاهراًولي لوين سون. ركيك ترين آن ها بودگروه بود، داستان هايش هم استادانه ترين ونعضو اي سواد ترين   

كلمات زشت بدون هيچ گونـه  .سر هم مي كرد داستان هاي ساختگي اش را،آميزويش خاطري با آرامشي طنز    هيچ تش 

.  نبودندو اين كلمات از آن اابداًبه نحوي كه گفتي مي ريخت،نگراني از دهانش بيرون
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ولي هراس داشت از ايـن كـه همگـي    ،نيز داستاني بگويدمتچيك با مشاهده ي لوين سون وسوسه مي شد كه او     

هايي بايد شرمگينداستانچنين بيان او عقيده داشت كه آن ها از نقل و       .اين خود چيز هولناكي بود    به او چشم بدوزند و    

دل بـه    بـا جـان و     ،حالي كـه در حقيقـت     درها قرار دارد،  االتر از اين  سطحي ب چنين مي نمود كه او در     وخجل باشند و

.ها گوش فرا مي دادين داستانهم

لبانش را به شكل    .به راه افتاد  ،خشمگين بود  لوين سون  خصوصاًنسبت به ديگران و   او كه از خود رنجيده خاطر و      

:گفتبا خودغم زده اي جمع كرد و

 اونوخـت چكـارم     ببيـنم ،جونش در بره  بذار؛ال من كه اونو نگهداري نمي كنم      به هر ح  .  فكرشم نمي كنم   اصالً-

. هيچ غمم نيس. مي كنن

گاهي نيـز او را آب  وآن را بيرون مي كشيد    فقط براي تمرين سواري      . اسب را ناديده گرفت     هم عمالً  بعدروزهاي  

تـرين ولـي كـوبراك هرگـز كم      نظر قـرار ميـداد،    بايد او را تحت     ،بيشتر توجه مي كرد   اگر فرمانده اش تصادفاً   .مي داد 

.باري به هر جهت انجام مي شـد ، همه كارهاواز خود بروز نمي داد،قسمتش جريان داشتي كه در عالقه اي به امور   

كـسي  حيوان به ندرت مـورد مهـر      .سراسر بدنش را گري پوشانده بود     باقي مي ماند و   تشنهوزيوچيخا هميشه گرسنه    

 ول مي   ،متچيك همچون ولگردي از خود راضي     حال آن كه  و. به عنوان صدقه چيزي پيشش بريزند      كهواقع مي شد،  

.به خويش بر مي انگيختتنفر همگان را نسبتگشت و

معاشرتش با آنهـا نيـز نـه بـه ايـن       و.سيسكينپيكا و -بيش  دوست بودند   در تمام قسمت تنها دو نفر با او كم و         

.بـرد به سـر  ت  ديگري نمي توانس  بلكه به اين دليل بود كه با كسان       ،بودارزشي قايل   اجهت بود كه براي معاشرت آنه     

يك پس از -استفاده از موقعيتي كه متچيك    باوبه سوي خود جلب كند    را مي كوشيد كه دوستي او     سيسكين شخصاً 

بـه  وا در انبـار دراز كـشيده  تنهـ يكـه و -تفنگي كه نتوانسته بود درست آن را پاك كندجوخه اش در مورددعوا با سر 

:گفتوآرام به سويش رفت سقف اطاق چشم دوخته بود،

فكر مي كني؟ چرا اين قدر-اون يه دهقان نادانيه،اونو ببخشناراحتي؟خيلي-

:گفتمتچيك آهي كشيد و

... موضوع اون نيس-
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.اين چيزيه كه فقط من مي فهمموحوصلت سر رفته اوه مي دونم،-

چكمـه  ي حركـات معمـوليش سـاقه     با همـان  .قسمت جلوي يك گاري اسقاط رها كرد      روي  ن خود را بر   سيسكي

.هاي روغن زده اش را باال كشيد

تنها يـه لـوين    .كرده اينجا پيدا نمي شه    آخه يه آدم تحصيل     .حوصله ي منم سر رفته    ،درستشو بخواي ،ميدوني-

...چه اونماگر،كه شايده،سون

. به چكمه هايش خيره شده معني داريبا نگااال انداخت وبشانه هايش را

:متچيك با كنجكاوي پرسيد

چي؟-گرچه اونم-

:خنده اي افزودزهرسيسكين با

آره .بـاور نمـي كنـي   ، چي داره از ما دارههر.فقط آدم ناتوئيه،تحصيالت زيادي ندارهكه اونم ،ميدوني چيه ،  آره-

.البد ميگي يه ژنرال واقعيه،اون خيلي شجاعهه تو فكر مي كني كمثالً،ديگه

.با لحن مخصوصي ادا كردرا)ژنرال(كلمه ي و

رز ايـن عقـب نـشيني رو در         يه كمي ط  .من به تو اطمينون ميدم كه همه ي اينارو خود ما ساختيم           !مسخره س -

مـي  ،اين سوراخ كثيـف اومديم توفرار كرديم،عوض اين كه يه ضربت در هم شكننده به دشمن وارد كنيم،         .نظر بگير 

ولي مـا داليـل نهـايي       كشته ميشن، م رفقامون دارن  شايد،  جاهاي ديگه ، اونم به داليل نهايي استراتژيكي     تازه!فهمي

!استراتژيكي داريم

.دوباره اي آن را در جايش رها ساختبا هيجانارادي ميخ محور چرخ گاري را از جايش خارج كرد وغيرو

ولي گفته هايش   همان باشد كه سيسكين توصيف مي كند،       واقعاًمشكل بود باور كند كه لوين سون        براي متچيك   

الاقـل در  به داليلي مايل بود كـه بپـذيرد  وكه صحبت دلچسبي با كسي نكرده بودبود مدت درازي. او جالب بود  براي

.حرف هايش مقدار كمي حقيقت وجود دارد

:پرسيد، نيم خيز مي شدمتچيك در حالي كه

.مرد شايسته اي مي دونستم اونومن ؟ اينارو راس مي گيواقعاً-
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:گفتسيسكين يكه اي خورد و

!شايسته-

.به خود رنگ برتري مي گرفتصدايش لحن دوستانه را از دست مي داد و

 بچـه   يـه آخه اين باكالنف كيـه؟    !درس نيگا كن كه چه اشخاصي رو دور خودش جمع كرده          !چه اشتباه بزرگي  -

!انگار اون نمي تونست آدمـاي بهتـري پيـدا كنـه           ولي اين چه ستوانيه؟   ،  البته خودش خيلي روش حساب مي كنه      .ننه

م گلولـه ي تـوپ روم    ايـه دفـه  .هفت دفه تير خـوردم -زخمي هسممن خودم ديگه يه آدم عليل و     ، مي تونست  قطعاً

ي ميتـونم  به هر حال بدون هيچ اغراقـ  ولي خب،-باشمم دوس ندارم يه چنين شغل پردردسري داشته  اديگه  وتركيد

.اون نيسمازتربگم كه من كم

اين جور خوب فنون جنگي رو مي دوني؟شايد فرمونده نمي دونه كه تو-

كـي كـه دلـت مـي خـواد          ميتوني اينو از هـر    .  مثل روز روشنه   ،اين ديگه واسه همه   ! اون نمي دونه   ، پناه بر خدا   -

! اين يه حقيقت روشنيه،ولي با همه ي ايناحسد بهت دروغ ميگن ،اشون رو بغض و خيليقطعاً!بپرسي

آنها همه  .در ميان مي گذاشت   اسرار محرمانه اش را   با او متچيك به تدريج اعتمادش به سيسكين جلب مي شد و         

بـا  ، ابل سـرزنش بـود     سيسكين از نظر متچيك ق     ،هاجلسه از همين گفت وگو    چه پس از چند     اگر.ي روز را با هم بودند     

سيسكين .به قسمتش مي رفت   ديدنش  براي،را نمي ديد  حتي گاهي كه او   ووجود بي او نمي توانست زندگي كند      اين

براي گيشان را زاكارهايي كه با اندك مدتي ت     -. خانه شانه خالي كند   و آشپز به او آموخت كه چگونه از وظايف نگهباني       

.كسالت باري تبديل يافته بودند وبه كارهاي شاقو از دست داده او 

او ديگر محـرك عمـده ي مكانيـسم ايـن         . كنار او جريان داشت   آن به بعد زندگي پرجوش وخروش گروهان در       از

چه آموخته بود كه به ديگران      اگر.نمي فهميد كه اجرا مي شد،   لزوم انجام كارهايي را   ودرك نمي كرد  ماشين جنگي را  

درباره ي  آفتاب سوخته شده بود و    ديگران تيره و   چون نيز ظاهراً همان طور كه او   ؛   نترسد ديگر از كسي  وجواب بگويد 

هـاي  تمام رؤياولير ظاهر از آنها قابل تشخيص نبود چند دبدين ترتيب هرو.راه نمي داد  راحتي به خود  لباس هايش نا  

.نابود گرديدجسورانه اش در يك چنين بيگانگي غرق وزندگي جديد و
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10

غاز عقب نشينيآ

چيـزي كـه جـاي    - در دل ندارد،از اوتنفر سابق را  با تعجب احساس كرد كه كينه و      ،متچيكماروزكا كه با ديدن   

اعتقـاد  ايـن موضـوع و    راهـم سـبز شـد؟     اين بدجنس دوبـاره سـر     چرا–آن احساس مي كرد يك گيجي محض بود       

را ايـن برخـورد چنـان او      مـع ذالـك   .بت به وي عصباني باشد    وادار مي كرد كه نس    يعني ماروزكا را    ،  راآگاهش او ناخود

.صحبت كندمنقلب ساخت كه دلش مي خواست دراين باره با كسي

:او به دوبوف چنين گفت

اون يارويي كه خـودم     –يادته  .جلوم سبز شد  سر پيچ ،اون پسره ي قسمت شالديبا    ،همين حاال از كوچه ميومدم    -

.آوردمش

خيلي خب؟-

.جوابش گفتم دس راس در دوممنم درخونه كجاس؟اون ازم پرسيد سربازكه خيلي خب،،خيلي خب-

بـا  در آخر خواهد گفـت،    به تصورش مطلب اساسي را    نمي يافت و  جالبي در حرف هاي او     مطلب   دوبوف كه هنوز  

:عجله پرسيد

:اونوخت،خب-

:ماروزكا كه بي جهت خشمگين شده بود افزود

همين ديگه مي خواستي چطور بشه؟-ديدم من اونو خيلي خب،-

رقص ش و به جاي رفتن به گرد    داد و  ناگهان اشتياق حرف زدن را از دست       ،صبرش لبريز شده بود   ي  كه كاسه   او

.امـا نتوانـست بخوابـد   .روي تـوده ي كـاه دراز كـشيد   بـر وبه انبار كاه رفت   كسره ي  تصميم گرفته بود،   شبانه كه قبالً  

د خود را در سر     به نظرش مي رسيد كه متچيك به عم       . دوشش سنگيني مي كرد   ن باري گران بر   همچو،  درهمافكاري
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ارتمـام روز . هم در ناراحتي گذراندراتيب تمام روز بعدبه اين تر و.را وادار به انجام كار خالفي كند   تا او راه او قرارداده    

.مبارزه مي كردببيند،متچيك رادوباره برود وانگيخت تارا برمي با ميلي كه اووقرار نداشتآرام وسرگردان بود و

:خويي به فرماندهش اعتراض مي كرد كهاو با تند

آخـه ايـن لـوين      .ميبي كاري پوسيد  بي حوصلگي و  اينجا از كاري نمي كنيم؟  باطل اينجا نشستيم و   چرا عاطل و  

سون چه فكري مي كنه؟

رو اين مسأله فكر    واين قدر نشست    ،مشغول كنه ماروزكا رو تونه مي   داره فكر مي كنه كه چطور بهتر      آره، البد -

.كرد كه داره خشتك شلوارش مي پوسه

ماروزكا كه با هـيچ نـوع همـدردي مواجـه     ودوبوف به هيجانات بغرنجي كه در درون ماروزكا مي جوشيد پي نبرد 

اولين بـار   براي.به مي خوار گي پناه ببرد     بايد،اگر بزودي كار عمده اي پيش نيايد      قلبي آزرده احساس كرد كه    بانشد،

تنهـا تـصادفات    ونيروي اراده اش آنقـدر قـوي نبـود           ولي ، دروني اش آگاهانه مبارزه مي كرد      در زندگي با انگيزه هاي    

.جلوگيري مي كردناگهاني از خرد شدنش

 از  پاره اي .ها از دست داد   ا همه ي قسمت   برا تمام ارتباطش  تقريباً،افتادهنشيني به نقطه اي دور    لوين سون با عقب   

1خهاز ناحيه ي يوال   .سيماي هولناك از هم پاشيدگي را مجسم مي كرد        .را مي داد  يشاناخبار كه گاهي ترتيب گرد آور     

.باد خود بوي خون وباروت به همراه داشت

.لمس نكرده بـود  آن را پاي هيچ انساني  كه سالياني متمادي  ،ه مخفي جنگل  الوين سون تصميم گرفت از طريق ر      

ـ  وع يافت كه ترن نظامي حامل لباس او اطال .ه آهن دسترسي پيدا كند    ابه خطوط ر   ت عبـور  هـ جزودي از آناسـلحه ب

با علم بـه ايـن مطلـب        . اطالع دهند به او ساعت  دقيق عبور آن را     كاركنان ترن قول داده بودند كه روز و       . خواهد كرد 

مهمات بدونذراندن زمستان در جنگل     با توجه به اين گ    وزود كشف خواهد شد    يا ن دير اكه حدود تقريبي محل گروه    

و بـا عجلـه مـين هـايش را كـار      نكگون چـار تصميم به حمله ي برق آسايي گرفت و      او، غيرممكن است  ،لباس گرم و

ناگهـان در ،ودد را به منطقه ي دشمن رسانده ب    دسته ي دوبوف در حالي كه مخفيانه خو       ،يك شب مه آلود   در،گذاشت

.روي خطوط راه آهن ظاهر گشت

1 - Ulakha 
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بـا  .جدا ساخت ،به آن ها لطمه اي وارد كند       بي آنكه  ،از كوپه هاي مسافري   را  واگن هاي باري    ،مين گون چارنكو  

خـاك ريـز   بـه روي ا لرزيدند وضدر ف. به هوا بلند شدند،در ميان دود انفجار ديناميت   ريل هاي شكسته  ،  صداي انفجار 

ها آن را مي بينند مـدتي  تا اشخاصي كه بعدپارتيزان ها رشته ي دنباله ي مين را به سيم تلگراف پيچيدند،   .ندفرو افتاد 

.چگونه اين رشته به سيم تلگراف آويخته استفشار آورند كه چرا ومغز خودبراي درك اين مطلب به

سـنگين بـار دوبـوف در       اسب هـاي    هنگامي كه گشتي ها ي سوار ناحيه ي همجوار به محل حادثه يورش بردند،             

ظرف چنـد روز  دروه هاي تنگ به راهشان ادامه دادنداز طريق دردل شبسپس درگينو توقفي كرده و قلعه ي سوييا  

.يك نفر تلفات خود را به دهكده ي شي بي شي رساندندبدون حتي

:لوين سون گفت

!س حفظ شون كنرحاال دباكالنف،خب،-

را انبارردهمان روز تمام ذخيره ي موجود       .يا به شوخي صحبت مي كند      جدي و  ،ن چشمان تيره  معلوم نبود با اي   و

رجين وتنها مقداري وسايل كه بـا خـ       نان سوخاري تحويل داد،   شمشير و ،نظاميبه آنها  نيم تنه ي گرم      قسمت كرد و  

.قابل حمل بود باقي گذاردها

دهانـه ي   حـاال نيروهـاي جديـدي در      . در دست دشمن بود    اينك سراسر دره ي يوالخه به سمت سواحل آسوري        

بيش از چند بار با گشتي هاي لـوين سـون برخـورد         وجا پرسه مي زدند   گشتي هاي ژاپوني همه     خدزا متمركز بود،  ايرو

بـه  تعمـق و  آنها با مكث و   .كردند شروع به باال آمدن    ،ت نيروهاي ژاپوني از سمت رودخانه     در اواخر ماه او   .كرده بودند 

انسان اراده ي آهنـين  .را تأمين مي كردندامنيت عمده ي قوا جناحدودرنيروهاي محافظ  .كندي پيشروي مي كردند   

.آنها مي توانست احساس كندرغم سرعت كمآگاه ولي كورشان را عليقدرت اطمينان بخش ودر پيشروي وشان را

.نقيضي مي دادندگزارش هاي ضد ووبا چشماني وحشت زده باز مي گشتندگشتي هاي لوين سون 

:لوين سون با سردي پرسيد

معنـي ايـن    .هـسن 2كينومونـا امروز صبح در  حاال ميگي .بودن1ديروز گفتي اونا در سولومنايا     چي داري ميگي؟   -

گزارش اين نيس كه اونا دارن عقب نشيني مي كنن؟

1 - Solomennaya
2 - Monakino
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:گشتي با لكنت گفت

... ه تو سولومنايا ديدهشايد اونا جلوداراشون بودن ك،نميدونم-

.اول نيسپيشقرعمده ي قوان وي كه در موناكينو متمركزن،يولي حاال از كجا فهميدي اوناخب،-

.دهقانا اينجور ميگفتن-

تو چي بود؟آخه وظيفه ي،دهقاناتسر تو وخاك بر-

اما و.ر به دشمن ناممكن بود    تشدسترسي بي كه چگونه ن نمود آشروع به بيان    آنوقت گشتي داستاني اختراع كرد و     

جرأت نكرده بـود  يي چنان وحشتزده شد بود كه   ااز پچ پچ زنان روست    اين بود كه او   ،بود انجام يافته  آن چيزي كه عمالً   

براي وقت مناسب جهت بازگـشت      وسيگاري كشيده   ،نشستهدر ميان بوته ها   وز ده ورستي به دشمن نزديك تر شود       ا

.ده بودانتظار كشيبه قسمت،

دلـم  « : دش فكر كـرد نگاه مي كرد با خوبه اوگشتي در حالي كه چشمان  حيله گر دهاتي اش را به هم مي زد و     

»...ببينم چيميخواس خودتو اونجا مي ديدم،

:لوين سون به باكالنف دستور داد

يكي ديگـه رو    ،نداشته باش تو با اينا كار     . مث مرغ سرمونو مي برن     الاِو،خودت باس بري اونجا يه سري بزني      -

.هم حركت كنقبل از سپيده ي صبحومرات ببره

:باكالنف پرسيد

كي رو با خودم ببرم؟-

زيـرا او  ،نگـران جلـوه كنـد   جـدي و ولي مي كوشـيد كـه  چه از اشتياق جنگ همه ي وجودش مرتعش بود،   اگرو

.درونيش را مخفي كندهمچون لوين سون الزم مي ديد كه احساس

اسـمش  ... براكـه كه تو دسـته ي كو ه رو همراهت ببر،اون تازه وارد  ،ببيني رو دلت مي خواد با خودت ببر،       هرك-

واقعـاً همشايداونا نظر خوبي روش ندارن، مي فهمي؟ فرصتي هم داري تا بفهمي چه جور آدميه،       ومتچيك ؟ -چيه  

.اشتباه مي كنن
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مقـدار در گروهان خـدمت مـي كـرد،       اين مدت كوتاه كه   در،اين مأموريت اكتشافي براي متچيك خوش آيند بود       

كـه انجـام هـر يـك از         روي هم انباشته بود   انتظارهاي زيادي بر  ونشدهوعده هاي عمل  زيادي كارهاي انجام نشده،   

دردنـاكي  مجموع به نحو شـاق و حال آن كه درومفهومي نداشتند اگر يك يك در نظر گرفته مي شدند،ارزش و        ،آنها

ك چنين به نظرش مي رسيد      نايوپوچ آنها نيز برايش ميسر نبود     تنگ و فرار از حلقه ي   وي كردند دوشش سنگي م  بر

. خود را از همه ي آنها خالص كند،مي تواند با يك تكان متهورانهكه

س بانگ دوم خرو  كمي به سرخي مي زد،    روي كوه ها  امتداد جنگل بر  .آنها پيش از سپيده ي صبح حركت كردند       

محيط ناآشنا، .اندكي نيز خوفناك بود   تاريك و هوا سرد و  .به گوش مي رسيد   از دهكده اي كه در پاي كوه قرار داشت        

ورانه اي ايجاد كرده بود كه بر همـه         شسلحاميد به موفقيت در وجود هر دوي آنها چنان روح         احساس برخورد با خطر و    

وهـوا سـرد  ،سفت شده بودعضالتشان كشيده و  ،مي جوشيد خون در عروقشان    .ي احساس هاي ديگرشان غالب بود     

.برق بودرعد وپرسوز و آبستن 

:باكالنف گفت

اين مرتيكه ي احمـق يـادت  ،كه كوبراكمن فكر مي كنم   ؟ازش مواظبت نمي كني   ! اسبتم تماشاييه  ،پناه بخدا -

ان؟ ه،نداده كه چطور ازش نگه داري كني

:آن را به چنان روزي بياندازدو كسي با اسب سر وكار داشته باشدباكالنف نمي توانست باور كند كه

بهت ياد نداده، هان؟-

:متچيك با ناراحتي جواب داد

.اس اين چيزا رو از كي بپرسهب نميدونه كهاصالًآدم .مي بيني كه اون زياد اهل كمك كردن نيس،بله-

.باكالنف نگاه كردبهليد وروي زين لوبر.چون از دروغي كه مي گفت شرمگين بودو

.سربازاي عالي،سوارينكه همشون اهل اسب واون همه آدم داريمچطور كسي نيس، ما-

آدم بسيار متين   به نظرش او  .جلب شد به باكالنف اوغم افكاري كه سيسكين به مغزمتچيك تلقين كرده بود،        ريلع

هوشـيار داشـت؛   وچشماني قهوهـاي    او را بدان دوخته اند،    نشسته بود كه گويي     زينر  باكالنف طوري ب  .درستي بود و
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دم بـه   درچيزش جدا مـي كـرد و      نااز قسمت هاي  بي درنگ بخش مهم آن را     مغزش يكباره همه چيز را مي گرفت و       

.نهايي آن مي رسيدنتيجه ي عملي و

سـينه بنـد    يردمي رو سفت و   تا تونستي ز  تو!مرد،  هي،ي دونم چرا زينت اينقدر سرميخوره     نم،شيطونلعنت بر -

.بذار درسش كنم.ديگه بستشونباس طور،شل بستيرو

بـا تنـگ   بـاكالنف پيـاده شـده و   اسـت، چه اشتباه  بـوده ينكه متچيك فرصت كند بفهمد چه درست واز  اقبل  و

.مشغول شده بود

بـاره زيـن   وبـاس اونـو د    ،نيتلف مي ك  اين اسب رو  تو-بيا پايين بيا،،آره عرق غيرتم همش يه جا جمع شده       -

.كنيم

بعالوه او مرد   ،زيرك تر است  پس از طي چند ورستي باالخره متچيك متقاعد شد كه باكالنف از او بسيار بهتر و               و

بـي  بـا او از طـرف ديگـر دوسـتي بـاكالنف     . كندچرا بايد از او اطاعت و بي هيچ چون هميشهشجاعي است وقوي و 

وصحبت مي كرد    هم تراز و بنحوي برابر و   اا  بولي درك مي كرد،   كامالًود را نسبت به او      اگر چه تفوق خ   و،شائبه بود 

.را دريابدارزش واقعي اوبا بي نظري مي كوشيد كه

تو رو كي پيش ما فرستاد؟-

.ليست ها هدايتم كردن كه شما رو كجا پيدا كنمفقط ماكزيمامن خودم اومدم،-

را روشـن كنـد كـه بـه چـه نحـو او            متچيك كوشـيد  ، نشدني استاشينسكي  ركبه خاطر آوردن عكس العمل د     با

.فرستاده اند

.اونا جز پرگويي هدفي ندارنبد كردي وارد اونا شدي،؟ماكزيماليستها-

كـه تـو اونـا      م با اونا تنها به خاطر چند تا دوست دوره ي دبيرستانم بود             ا آشنايي،من عالقه اي بهشون نداشتم    -

…منممين اصل،روي هوبودن

هان؟،تمام كرديتو دبيرستانو-

.بله تموم كردم ؟چي-
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منتهـا شـانس نداشـتم دوره شـو     مي خواستم رشته ي تراشكاري رو ببينم،  ، ي صنعتي رفتم   منم مدرسه !عاليه  -

.من خيلي دير شروع كردم مي فهمي؟تموم كنم،

:با لحن شكوه آميزي توضيح دادو

بتونـه كـار   برادر كوچكم  بـزرگ شـه و      تا وقتي كه  بودم تو يه شركت كشتي روني كار كنم،       قبل از اون مجبور     -

…شروع شداز اونم كه اين درگيري هابعدوكنه 

:متفكرانه ادامه دادهسته و آپس از چند لحظه سكوت،و

هكه به همـ   تو،ولي خب ،دبيرستان بروم منم وقتي پسربچه ي جووني بودم دلم مي خواست        …آره دبيرستان   -

.چيز واردي

متچيـك  .زنده كـرد  را در مغز باكالنف      يك رشته خاطرات مرده    تذكر تصادفي متچيك درباره ي دبيرستان ظاهراً      

دوره ي دبيرستان براي باكالنف نه تنها بد نبـوده          ديدن رنمود كه عدم كاميابي د    با شوري ناگهاني شروع به اين بحث      

را قانع كند كه عليرغم محـروميتش از  اوداشتبي آنكه انگيزه ي خود را بداند قصدوه بلكه بسيار هم خوب بود  ،است

طـور  بواما باكالنف امتيازي در محروميت از تحصيل احساس نمي كرد     .جوان است متفكر و مردي باهوش و  ،تحصيل

هـر دو در حـالي   .گرديـد دوستانه شان قطع    براين رشته ي گفتار   بناكلي از بحث پيچيده ي او چيزي درك نمي كرد و          

.مدتي ساكت پيش راندندكه به اسب هايشان مهميز مي زدند،

مانند گذشته بي شرمانه دروغ مي گفتنـد        آنها همچنان رو مي شدند،   با گشتي هاي خودشان  روب      طول راه غالباً  در

ـ     آنها در مزرعه اي در سه ورستي دهكده ي كوچـك سـو            .تكان مي داد  كالنف  تنها سرش را    باو دهالوميانا از اسـب پي

مـزارع  ،اينك به سمت مغرب سـرازير مـي شـد   خورشيدخود پياده عازم دهكده شدند،  آنجا گذشته و  رااسب ها   ،شدند

پـشته  رنـگ پـر سايه هاي كم رنـگ و .روح مي گرفتدستمال هاي الواني كه زنان روستايي بر سر داشتند،   ساكت از 

ـ   گـاري برخـورد كردنـد،     يكدر بين راه با   . اكنده بود هاي بزرگ همه جا به نحو تسكين بخشي پر         اره ي  بـاكالنف درب

.ها تحقيق كرداز آنيااستقرار ژاپوني ها در سولومنا

لعنتـي  .نديـديم تمـام روز اثـري از اونـا   ولـي مـا  ،ميگن امروز صب پنج تا از گشتي هاشونو همين حدودا ديدن     -

!جمع مي كرديماقل محصولمونوكاش مي ذاشتن ال…اه
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.ولي ترسي به خود راه نداد،ضربان قلب متچيك باال رفت

:باكالنف گفت

حـاال مـي تـونيم    تام گشتي هاشون بودن،اون پنجوهسن،كينومونا درواقعاًاين حرف به اون معني يه كه اونا      -

.بريم توي ده

اي توقـف كـرده بـود،      انـه مهمانخيك گاري كـه بغـل در      از كنار .ها استقبال شدند  پارس نزار سگ    در دهكده با    

–كـي آويختـه شـده بـود       ديردسته اي علف خشك كـه بـر       -در خود داشت  سرمهمانخانه با عالمتي كه بر    .گذشتند

بعـدها هنگـامي كـه      .خوردنـد كاسه اي شير تريـد كـرده و       نان در آنها به شيوه ي باكالنف مقداري     . مي شد مشخص

در پيش چشم مجسم مي كرد كه       هميشه سيماي باكالنف را   ي آورد، مبه خاطر متچيك وقايع وحشت انگيز آن روز را      

.از مهمانخانـه خـارج شـدند     مي زد، لب زيرينش سفيدي  در حالي كه اثراتي از شير در      درخشان و بشره ي شاد و   با آن 

از درون با دست باال گرفتـه بـود مواجـه شـدند كـه              زن فربهي كه دامنش را    باهنوز آنها چند قدمي نپيموده بودند كه      

گـويي چـشمانش از   .جـايش ميخكـوب شـد   برچون سنگمقابل آنها توقف كرد و    ناگهان در واي بيرون دويد  كوچه

مـي بلعيـد   هوا را،باز كردهدهانش را،بيرون مانده باشدمانند يك ماهي كه از آب بود،قه بيرون زده  شدت ترس از حد   

:گوشخراشي فرياد كرددم با صداي تيز ودرو

زود باشـين فـرار     !دارن ميان اينجا  !ريختهنزديك مدرسه يه عالمه ژاپوني    دارين مي رين؟  كجاپسراي من، ،هاو-

.دارن ميان. كنين

در حـالي كـه تفنـگ       ،چهـار سـرباز ژاپـوني     از همان كوچـه   پيش از آن كه متچيك مفهوم سخنان زن را دريابد،         

نفـر  دووبيرون كشيددي رولورش رااكالنف با فريبا.خارج شدندقدم هاي نظامي بادوش آويخته بودند،  هايشان را بر  

.بـر زمـين افتـاد   خـون آلـود لباسـشان بيـرون پريـد و     متچيك ديد كه از پشت آنها پاره هاي      .از آنها را هدف قرار داد     

ـ  از دو سـرباز ژاپـوني        يكـي .متعاقب آن اسلحه اش از كار افتاد      هم شليك كرد و   باكالنف گلوله ي سوم را     بـه فـرار   اپ

 نيرويي كه از تـسلط بـر ترسـش كـسب            امتچيك ب مين لحظه هدر.دوش پايين كشيد  ازديگري تفنگش را  گذاشت و 

.آخرين گلوله اش سرباز ژاپوني را همراه با تالشي تشنج آميز بر زمين غلتاند.آتش كردچند بار متواليكرده بود،

:باكالنف فرياد زد
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!به سمت گاري! بدو-

در جـاده بـه     ،ميان طوفاني از گرد وغبـار     دركردند و بازحال جفتك زدن بود،   درسبي را كه  اچند لحظه   در ظرف   

شـالق ميـزد،  تمام نيرو اسـب را    ا  بحالي كه با انتهاي دسته ي جلو و       در  باكالنف روي گاري ايستاده و    .پرواز در آمدند  

در محلي كـه ميـان ده واقـع    .يا نه ،تعقيب مي كند  نها را  از روي شانه اش به عقب نگاه مي كرد تا ببيند كسي آ             مرتباً

.شروع به نواختن شيپور خطر كردندشده بود پنج  شيپورچي

:پيروز فرياد كردباكالنف خشم آلود و

…عمده ي قواشون…همه شون !همه شون اينجاناونا اينجان،-

شونو ميشنفي؟صداي شيپورا-

سـالم  او. نشاط مفرطي احساس مي كرد    بود، كه در كف گاري دراز كشيده      درحاليوي را نمي شنيد   متچيك چيز 

ز عـذاب مـرگ در    ا وآن خاك گرم با تشنج مـي غلتيـد  به سرباز ژاپوني كه دراو.يك سرباز ژاپوني را كشته بود    بود و 

يش زننـده و قيافـه ي از شـكل افتـاده ي او بـرا    كالنف نگـاه كـرد،  بـا هنگامي كـه بـه      فكر مي كرد و   تب وتاب بود،  

.وحشتناك بود

:چند لحظه بعد باكالنف شروع به خنديدن كرد

.تو رفيق قابل اعتمادي هستي    !اونجا بوديم برادر  همما.اونا وارد دهكده شدن    خوب عمل كرديم ،نه؟    نسبتاًما-

!با تير سوراخ سوراخمون مي كردنتو نبود،اگه اون كار،نداشتممن اينقدر از تو انتظار 

كه به خوشه ي نـارس پوسـيده ي گنـدم         كك مك دار،  پريده رنگ و  صورتي زرد و  ويك با سري فرو افتاده      متچ

.كه به او نگاه نكندتالش مي كرددراز كشيده بود ومي مانست،

كنار تـك  خره باكالنف درباال.با سرعت تاختنددر حدود دو ورست بدون آن كه اثري از تعقيب آنها در ميان باشد،          

.توقف كردروي جاده گسترده بود،را برخودبرگ ناروني كه شاخ ودرخت

.احوال از چه قرارهاع ضم رو درخت يه نگاه بكنم ببينم اومن برتا،توهمينجا باش-

:متچيك كه از شدت هيجان به لكنت افتاده بود پرسيد

. همشون اينجانكهاين ديگه روشنه،ما باس گزارش بديم،بريمبذار در؟واسه ي چي بري-
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،هراس در حـوالي دشـمن توقـف كنـد        از اين كـه   او.مي كوشيد كه حرف خودش را باور كند ولي نمي توانست          او

.داشت

.آريمدرباس ته توي كارشونوتا كافي نيس،كشتن اون سه،كه صبر كنيمنه بهتره

درونش احـساس مـي     حالي كه لرزشي در   در  باكالنف.نا خارج شد  د يك گروه سواره نظام از سولوميا      نيم ساعت بع  

:با خود فكر كرد،كرد

.با اين گاري نمي تونيم در بريممااگه مارو ببينن چكار مي كنن؟-

متچيك از گروه سـواراني كـه   .تصميم گرفت تا آخرين لحظه ي ممكن آنجا باقي بماند      كرد و  كنترلخودش را   او

بـاكالنف .اطالعي نداشت ،دهكده بودند وفاصله ي نيمه راه بين آنها       درهم اكنون وآن طرف تپه در حركت بودند     در

شان در ميـان گـرد وغبـار     تفنگ هاي كه از دهكده خارج مي شد و       صفوف فشرده ي پياده نظامي را      ،از باالي موضعش  

.نگاه مي كرد،برق مي زد

تقريبـاً شاري كه بر اسب آوردند،  به جا گذاشته بودند، از شدت ف      عقب نشيني به سمت مزرعه اي كه اسب ها را         در

لحظه اي بعد در مسير جاده ي شي بي شي بـا سـرعت  وبه روي اسب هايشان پريدنددر آنجاآوردند،آن را از پاي در    

ديگر شب شده بود كه آن هـا    (ها باقي نماند  آنبه انتظار بازگشت  ،حسب دورانديشي معمولش  لوين سون بر  .مي تاختند 

كه فقط يك سوم آن براي نگه داري اسـب هـا           اين منظور دسته ي كوبراك    به–كردتقويتها را پاسدارو)گشتندباز

به باكالنف سـپرد    متچيك اسبش را  .گرفتندكوچك قديمي مغولي موضع   ريز يك دژ  پياده در پناه خاك   تعيين شده بود،  

.باقي ماندخود در ميان افراد دسته اشو

پيكا در خـواب  جانب رودخانه در جريان بود،مرطوبي ازهواي سرد و. بخوابدولي نمي خواستبسيار خسته بود،  او

. مـي كردنـد  مرموزي در زير پاي نگهبانان خش خشعلف ها به طورپهلو مي غلتيد،از اين پهلو به آنناله مي كرد و   

.به ستارگان آسمان خيره شده بودزمين خوابيده ومتچيك به پشت بر

 ديـده نمـي     تقريبـاً نحوي كه   بهدر پشت پرده ي ضخيمي از مه معلق بودند،        ،تاريكهي و آن ها در فضاي اليتنا    

تيـره  ،يچ ستاره اي هم در آن وجود نداشت       احساس مي كرد كه چون ه     متچيك در قلبش همان فضاي خالي را      شدند،

ناگهـان  و احساس كنـد     رادر خاطرش اين فكر زنده شد كه فرولوف بايد هميشه چنين خاليي           .خالي تر مي نمود   تر و 
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كـه ايـن فكـر مـوحش را از          او تالش مي كرد     ، چنين باشد   هم اين فكر از مغزش گذشت كه ممكن است سرنوشت او         

بـي  هـاي   دسـت   وروي تخت خوابيـده   را مي ديد كه بر    او.فرولوف در برابر چشمش ظاهر گشت     ولي شبح ،خود براند 

 باالي سرش آرام آرام خش خـش        يدرختان افرا وبود  چروكيدهقيافه اش خشك و   آن به زير آويخته است،    جانش  از  

او چرخيـد و به سـمت اما فرولوف انگشتانش را حركت داد و    .» است او مرده «تصور كرد كه    متچيك با وحشت  .ميكرد

:با لبخند خشكي گفت

.وضع رفقامون خيلي خرابه-

 فرولـوفي در كـار   اصـالً مشاهده كـرد كـه   متچيكوروانداز ژنده اش پس رفت   را از جا كند،   ناگهان تشنجي او  و

:با خود گفت. ژاپوني استيك سربازاونبوده و

!خيلي هولناكه -

:به اوگفتاما واريا به رويش خم شد ولرزشي تمام وجودش را فرا گرفت،و

!نترس -

:آهسته گفتمتچيك كه اينك احساس آرامشي مي كرد.لطيف بودبدنش سرد و

.را دوست دارممن تو،ببخشمنو، خوب خداحافظي نكردماگه باهات-

لحظه اي ديگـر    .نقطه اي ناپديد گرديد   دروبه ناگاه همه چيز محو شد     .را در ميان بازوان خود به سينه فشرد       اوو

اينـك هـوا    بهم مي زد كورمال كورمال به دنبال تفنگش گشت،        در حالي كه چشمانش را    وزمين نشست بربلند شد و  

كوبراك كه تا كمر درون بوته      .هياهو مي كردند  به خود مي پيچيدند،   مردان زيادي كه پالتوهايشان را    . روشن بود  امالًك

:آن ها كه دور او جمع بودند مي پرسيدندبه اطراف مي نگريست ودوربينشبارفته بود،ها فرو

كجا هسن؟كجا هسن؟-

در آنجا اطالع يافت كه سئواالت مربوط بـه         خزيد،باالي خاكريز به سمت   متچيك سرانجام تفنگش را باز يافت و      

:نيز پرسيدبنابراين او.نمي ديدولي هيچ اثري از دشمندشمن است،

هسن؟كجا-

:صداي پرطنيني فرياد زدفرمانده ي دسته با
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!وضع جنگي بگيرينچرا اينجا جمع شدين،-

.به عقب پرت كرديك نفر راو

متچيك گردن كشيد تـا بلكـه       موضع گرفتند، ي آن ها در پشت ديوار به روي زمين خزيدند و          هنگامي كه همه    و

.دشمن را ببيند

:كسي كه در كنارش بود چندين بار پرسيدزااو

پس اونا كجا هسن؟-

به دليل نـامعلومي   به حرف هاي او اعتنا نداشت و      لب زيرينش آويخته بود،   روي شكم خوابيده و   ولي او هم كه بر    

ناسـزا  بـه او  ديوانـه وار  ناگهان به سمت متچيك برگشت و     او.گوش هايش فرو كرده بود    درتمام  وقت انگشتانش را    

:همين لحظه صداي فرمان بلند شدزيرا درفحش هايش پاسخ گويد،به متچيك فرصت نيافت كه گفت؛

!سته-د-

لوله ي تفـنگش را بـر    ن قادر نيست آنها را ببيند،     اندوهگين بود كه مانند ديگرا    او گرچه هنوز دشمن را نمي ديد و       

درسـت  وجه درك نمي كرد كـه     او بهيچ .بي هدف شروع به تيراندازي كرد     !)آتش(با فرمان ستقر كرد و  مروي خاكريز   

ايـن خـود بـراي پرهيـز از         وانـد ديـده كه آنها را  كردندفقط وانمود مي  و اثري از دشمن را نديده اند      ،ن عده نيمي از اي  

.جنگ بودخره شدن بعد ازمس

: فرمان دادمجدداًكوبراك 

!آتش-

.متچيك به همان ترتيب تيراندازي كردو

:گروهي فرياد زدند

!حسابي نوش جان كردنآهان،-

.پرهيجان بوديشان شاد وقيافه هامربوطي به گفت وگو مشغول شدند،به شكل ناان با هياهو ونآ

.مان آتش بس دادفرمانده ي دسته با صداي بلند فر

!فشنگارو تلف نكناون كيه تيراندازي مي كنه؟!كافيه،كافيه-
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اينـك گـروه   ولـي آنجا پيـشروي كنـد    ژاپوني كوشش كرده بود كه در     متچيك به زودي دريافت كه يك ديده ور       

ها الف مي زدنـد كـه      غالب آن را مسخره مي كردند و    اوددشمن را نديده بودن   آن ها كه مانند خود او اثري از       كثيري از 

حظه صداي غرش يك تـوپ صـحرايي   لدر اين.از روي زين به زمين سرنگون كرده اندژاپوني ها را هدف قرار داده و    

نيـز متچيـك ها از وحشت به زمين افتادند،     تعدادي از پارتيزان  .ه را فرا گرفت    در داي آن سراسر  ص طنين افكند و   اضدر ف 

زندگيش صـداي   براي نخستين بار در سراسر    او. جمع كرد خودش را  كرده است،  صابتاهم چون كسي كه گلوله به او      

شـنيده  صداي رگبار مسلسل به طور ديوانه واري پيوسته      .پشت دهكده منفجر شد   درمحليگلوله در .توپ را مي شنيد   

. ها پاسخ نمي دادندپارتيزان ها به اين تيراندازي.گوش مي رسيدمرحله به تفنگ مرحله به صداي ده ها تيرمي شد،

او بـه نحـو   درك زمـان و مكـان از بـين رفتـه بـود و          (آنيا شايد يك ساعت بعد از     متچيك در ظرف يك ثانيه و     

متليتسا را مشاهده كـرد كـه  كالنف واو با. داد پارتيزان ها فزوني يافته اندتعاحساس كرد كه)آن واقف بود دردآوري بر 

پـره هـاي    متليتسا منقـبض گـشته و      وعضالت صورت  ف دوربيني در دست داشت    باكالن.طول ديوار پيش مي آيند    در

.بيني اش سخت باز شده بود

:گفتباكالنف همچنان كه به پيشاني اش چين مي انداخت،

اوضاع چطوره؟خب،اين تويي اينجا خوابيدي،هان،-

:پرسيدجور كند با لبخند تلخيمتچيك در حالي كه مي كوشيد خود را جمع و

!اسبامون كجان-

:باكالنف پاسخ داد

به هر حال بـدجوري شـد   بگيريم،جلوشونوفقط مجبور بوديم يه كمي    خودمونم االن مي ريم اونجا،    تو جنگلن، -

.از اينجا نرفتيم

:ظاهرا مي خواست به او جرأت دهدو

!لعنتيآه،.توي دره سدسته ي دوبوف اون پايين،-

:دشنام داده خورد وكنزديكي ياز انفجار بسيارو

.جاسگروهان لوين سون هم همون-
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.افتادبه راه در طول صف پارتيزان هابينش را با دو دست گرفته بود،در حالي كه دورو

آن ها همچون امواج پـيش      :ژاپوني را مي ديد   ديگر سربازان براي بار دوم كه متچيك مي خواست تيراندازي كند،        

ديگـر آن قدر نزديك بودند كـه اگـر فـراري هـم الزم مـي شـد،          وديگر مي خزيدند  وته ي از بوته اي به ب    مي آمدند، 

بـراي ايـن   :انتظاري شكنجه بـار بـود  متچيك چيزي را احساس مي كرد كه ترس نبود بلكه .فرصت از دست رفته بود    

:فرياد كردلحظات ناگهان كوبراك ظاهر شد ودر يكي از همينومصيبت ها پاياني هست؟

 كدوم جهنم تيراندازي مي كنيبه-

هم اكنون نيز در عـالم      كه  بلكه با پيكا است،   نبوده،متوجه شد كه خطاب فرمانده با او      متچيك به عقب برگشت و    

فـرو  در درون خاك ها   صورتش را ،روي زمين دراز كشيده   به دنبال همه بر   ستون و در انتهاي او.مي كرد خودش سير 

بـرگ  بـه ميـان شـاخ و      وبي جهت به ماشه ي تفنگش فـشارمي آورد        او.ش گرفته بود  بر روي سر  تفنگش را كرده و 

ماشـه را رهـا نمـي       ،  حتي هم اكنون پس از فرياد كوبراك هم       او.مي كرد اندازيتير،درختي كه در برابرش قرار داشت     

ده چندين بار بـه او      فرمان.تيك تيك صدا مي كرد    ماشه ي آن با صداي خشكي     خزانه ي تفنگ ديگر خالي بود و      كرد،

.از خاك بر نمي داشتپيكا هم سرلگد زد و

لـي بعـد آنهـا بـه      و،بود با بي نظمي كامـل گريز آنها نخست هزيمتيلحظه اي همگي پا به فرار گذاشتند، پس از 

بغـرنج  ولـي حتـي در     .آن ها مي دويد   باچه اتفاقي افتاده ،   آن كه بداند چرا و    متچيك هم بدون    .ستون يك در آمدند   

افرادي كـه   وبي هدف نيست  ،  كه مي نمايد   آنطور ،نوميد ترين لحظات احساس مي كرد كه همه ي اين اعمال          وترين

او آنها را نمي ديد ولي      .هدايت مي كنند  ديگران را اعمال او و  ،  دارداو فرق شايد عكس العمل شان در مقابل حوادث با       

.شان آگاه بودقصداز

-طول صف بلندي راه مي رفتند     آنها در اينك ديگر همه ي   -دند حواسش را جمع كرد    هنگامي كه به دهكده رسي    

لوين سـون پيـشاپيش همـه      .راهنماي سرنوشت شان بودند   مي گشت كه هادي و    ل آن ها  ابه دنب ارادي با چشم  غيرو

ه سختي مـي    مضحك نوسان مي كرد كه ب     ماوزر بزرگش به قدري   ناچيز بود و  اندام كوچكش آن قدر   .حركت مي كرد  

دوبـاره  هنگامي كه متچيك در كشاكش حل ايـن موضـوع بـود،      است كه بر همه فرمان مي راند،      شد قبول كرد كه او    

هم لمس مي كرد و    گاهي مويش را   گلوله ها را كه    تقريباًاو  .ديوانه وار گلوله ها به رويشان باريدن گرفت       انبوه و رگبار
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چنـد  يورش برد،ستون به سمت جلو.احساس مي كردصفير مي كشيد، وكنار گوشش عبور مي كردگاهي برق آسا از   

به تيراندازي شوند او جز بـه شـيوه       انديشيد كه اگر باز هم مجبور     متچيك با خود  وپارتيزان ها به زمين  غلتيدند       ازنفر

.ي پيكا عمل نخواهد كرد

يال آتشينش كه در    دندان هاي عريان و   باكه  قيافه ي ماروزكا بر پشت اسبش بود،      ،  آن روز خاطره ي گنگ ديگر   

.ممكن مـي نمـود    نـا ،اسب از يكـديگر   كه تشخيص سوار و   برق آسايي گذشت  با چنان سرعت  جريان باد موج مي زد،    

.تأمين مي كندجنگي را آگاه شد كه ماروزكا يكي از افرادي است كه ارتباط دسته هايمتچيك بعداً

اينجـا  . بـه خـود آمـد      كامالًشده بود كه با سم اسبان هموار    ،وهستاني آن در جاده ي ك   متچيك در ميان جنگل و    

آرام بخـش  در زير انبوه شاخه هاي خزه گرفته وآن ها را،سرو آزاد جنگليدرختان،همه چيز آرام مي نمود    سايه بود و  

.خود پناه مي دادند
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كارهاي شاق روزانه

هنگـامي كـه لـوين      .مخفي شـد  دم اسبي ها  يده از سرخس ها و    خرمي پوش رزم در دره ي سبز و     گروهان پس از  

.چشمش به زيوچيخا افتادسون اسب ها را بازديد مي كرد

اين چيه؟-

:متچيك در حالي كه من من مي كرد

چيه؟،چي چي-

.ببينمپشتشو، دارزينشو ور-

.كردتنگ زين را باز،متچيك با دست هاي لرزان

:گفتجز اين انتظاري نداشته است،ساندلوين سون با لحني كه مي ر

اونوخت يكي ديگه بيا از اون مراقبت       البد فكر مي كني كه تو باس سوارش بشي و         .پشتش زخمه ،آهان درسته -

كنه؟

وانگشتانش با خشم تركه اي را كه       لرزيدريششولي افسرده گشت،   باشد، راملوين سون مي كوشيد كه صدايش آ      

:ريز كردريزاز درخت كنده بود،

 چرا مراقبت نكردي؟،اين چيه!بيا اينجا!فرمانده ي دسته

:كوتاه گفتلرزان وبا صدايي. خيره شدفرمانده به زيني كه متچيك در دست داشت،

!به اين احمق. ها اين چيزا رو بهش تذكر داده امبار-

:افزودلوين سون در حالي كه تركه هاي خرد شده را به كناري مي افكند،

!اينو مي دونم-
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:گفتوخشك به متچيك نگاه كردبا قيافه اي سرد وو

.اونو معالجه كنيتا وقتي كه زخم هاي،يه اسب باركش بگيربه سررشته دار رجوع كن،-

قـصورش دربـاره ي   احساسي كه نه به خاطراحساس خواري مي لرزيد،  با صدايي كه از   جويده و ،متچيك زير لب  

:گفت احمقانه جلوه مي كرد،نسبتاًدست داشت وآن زين سنگيني كه درلكه به خاطر وضع ظاهرش باباسب 

حتمـاً مي تونين به من اطمينان كنـين،        حاال...صبر كن ببين،گوش كنين، من مقصر نيستم،    ،رفيق لوين سون  -

.خيلي خوب از اون مراقبت مي كنم

.رفتبه سمت اسب ديگرولي لوين سون بي آنكه به عقب نگاه كند،

هاي متعدد با دشـمن و     گروهان كه با زد وخورد    .مجاور كشاند گروهان را به دره ي    ،يحتاج زندگي بزودي كمبود ما  

تعـداد  .شـد خم توابع يوالخه پخـش    نقاط پر پيچ و   به سرعت در  وامانده شده بود،  خسته و راهپيمايي هاي كسالت بار،   

تنهـا  يا مشتي جو،  قرصي نان و  . كاهش مي يافت  به سرعت دشمن در نيامده بود،   دهكده هايي كه به اشغال نيروهاي       

مـي  بـاز  سـر  مجدداًبارها اتفاق افتاد زخم هايي كه تازه بهبود يافته بودند،         .مي آمد پس از جنگ هاي سخت به دست      

.سبع تر شده بودندبي روح وكم حرف وپارتيزان ها عبوس و.كردند

بلكه انگيـزه اي اسـت عـالي تـر و    نيست،ن داشت كه محرك افرادش نه تنها صيانت نفس       ايما لوين سون عميقاً  

و مـشقات  انگيزه اي كه آن ها را به تحمل   -ها هم پنهان بود   حتي اكثر خود آن   چه از ديد ظاهري    كه اگر  ،همانقدر قوي 

خـه بـه نـام هـدف غـابي      جنگـل هـاي يوال  ميـان غيب مي كرد كه داو طلبانه در     آنها را تر  وحتي مرگ وا مي داشت    

نگراني هايي  زير همه ي عاليق و    مي دانست كه اين غريزه ي ذاتي افرادش در        او همچنين .مشتركشان هالك شوند  

كه هر فرد انـساني بايـد تغذيـه كنـد و    زيرا.مخفي گرديده است  ولي حياتي انسان ضرورت دارد،    براي وجود ناچيز،  كه

با علم به نـاتواني هـاي      ودر زير بار انبوهي از نگراني ها        اين مردان   .استاتواننزيرا كه جسم آدمي ضعيف و     بخوابد،

-دوبـوف باكالنف و به آنهايي از نوع لوين سون،     -بودندبار عمده را به آنها سپرده بودند كه از خودشان قوي تر           خود،

مبذول مـي داشـتند و  ك شخصي خود،خوراخواب وتا به ضروريات و،توجه بيشتري به آنها قبال اين مسئوليت  كه در 

.ضروري را به آن ها گوشزد مي كردندبدين ترتيب نكات الزم و
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در يـك ظـرف بـا    جنگ ها هدايتشان مي كـرد و  درشخصاً:لوين سون اكنون همواره در جمع افرادش حاضر بود     

عمـالً و:ه گشت مي رفـت    كشي پست ها ب   براي سر خواب به چشمانش راه نمي يافت و      شب ها او.آنها غذا مي خورد   

ترين مطلب صـحبت    كه با آنها درباره ي ناچيز     حتي هنگامي وفراموش نكرده بود كه چگونه بخندد     تنها فردي بود كه     

رنـج  در همه ي غم ها و     ،  ببين «:انسان اين مطلب را درك مي كرد      از هر كلمه كه از دهانش خارج مي شد،        مي كرد، 

ولـي مـن هرگـز      .به دارم بكـشن   كنن و يا شايد دستگيرم  ونه منم از گشنگي بميرم    فردا ممك منم با شما شريكم،   ،ها

ولي من هرگز مأيوس نمي شم،چرا،واسه اين كـه بـا   .اين ها اينجور بكشنواسه اين كه با همه يچرا،مأيوس نميشم، 

»...  اينجورمردنم چيز مهمي نيست،هااينهمه ي

وزه يكـي پـس از      همـه ر  پيوند مي داد،  را به قلب گروهان   ريي كه او  گره هايي نام  اين تالش ها،  رغم همه ي  علي

هـا را وادار  آنمشكل تر مي شد كهبراي او مشكل واين گره ها سست تر مي شدندقدر كه ديگري از هم گسست و هر     

.بيگانه اي متجلي مي شدرأس گروهان به شكل نيرويدرو. به اطاعت از خود كند

صـيد  آن هـا را گيج كرده، ماهي ها را  ،رودخانهدرون با انفجار ديناميت در    معموالً ي خود    پارتيزان ها براي تغذيه   

افراد را به زور    بنابراين آنها ناتوان ترين   داوطلبانه كسي حاضر به رفتن در آب سرد نبود،        ،  براي گرفتن ماهي  .مي كردند 

كسي نام و   خوك چران بود و    خجولي كه سابقاً   و شخص الكن غالب اوقات قرعه به نام    .به داخل رودخانه مي انداختند    

هنگام خزيـدن از سـاحل     واو از آب سخت هراس داشت     .ت مي كرد  اصاب1به نام الوروشكا  فاميلي اش را نمي دانست،    

.آزرده مي ساخت دل متچيك را،رقت انگيزشپشت الغر و. مي لرزيدبه داخل رودخانه خود را جمع كرده و

. سون متوجه شد كه جريان از چه قرار است يك روز لوينتصادفاً

:به الوروشكا نهيب زداو

!صبركن-

الوروشكا را بـا لگـد بـه درون    كرده است ودرون درگاهي گيراز شخص بي قواره اي كه گويي نصف بدنش در    و

:پرسيدآب مي افكند،

چرا خودت نميري؟-

1 - Lavrushka 
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:پاسخ دادبا وقاحتكرد و بلندشاو مژه هاي سفيدش را از روي چشمان خشمگين

خودت چرا نميري؟-

:لوين سون به آرامي گفت

رو انجـام  تو بـاس ايـن كـار   -ولي تومن به اندازه ي كافي كار دارم كه انجام بدم،   رو بكنم، من نباس اين كارا   -

رو ميبره؟آب ماهيامگه نمي بيني.زودآر،شلوارتو در.بدي

!من زرخريد كسي نيستم. بذار ببره-

بـا حالـت    را دنبـال كردنـد و     تأييـد او  چندين چشم با نگـاه    .ساحل دور شد  آهسته از به لوين سون پشت كرد و     و

.ريشخندي به طرف لوين سون چرخيدند

:گفتنكو در حالي كه دگمه هاي پيراهنش را باز مي كرد،گون چار

!دماي بي مصرفينآعجب -

:دلوين سون كه دستور مي دارادياا فريادي غيربو

!برگرد-

.بي حركت ايستادرها كرد ودكمه ي پيراهنش را

.در آهنگ صداي لوين سون نشاني از قدرتي غيرمنتظره احساس مي شد

كه در پيش   وجه مايل نبود  ولي بهيچ .پشيمان بود سري كه خود به وجود آورده بود،      اينك از درد  او.مرد توقف كرد  

: تكراركرداًمجددبنابراين .شودچشم همقطارانش تحقير

.من نميرم،يه بار بهت گفتم-

العاده ق  اينك با نگاه چشمان فو    وگذاشتروي ماوزرش بردستش را .لوين سون با تأني به سمت او گام برداشت        

.آوردن شلوارش نمودشروع به درمرد مردد شد و.مرد رخنه كردنافذش به درونتنگ وكشيده و

:لوين سون با تهديد دستور داد

!زودتر-
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يـك پـايش در   در كـار بـه خـرج مـي داد،         با شتابي كـه   . هراس افتاد  هناگهان ب مرد نگاه دزدانه اي به او افكند و       

بـه ماشـه ي رولـورش       ودرك نكنـد  لوين سون تصادفي بودن اين امر را      او وحشت داشت كه مبادا    شلوارش گير كرد؛  

.فشار آورد

: با لحن مخصوصي شروع به صحبت كرداو

!فقط يه دقيقهاالن،! مرده شورش ببره...پام گير كردهره، آره،آ-

همـه ي آنهـا بـا نگـاهي حـاكي از        انداخت،هنگامي كه لوين سون به چهره ي مرداني كه در اطرافش بودند نظر            

گونـه حـس   هيچ-اين همه آنچيزي بـود كـه از چشمانـشان خوانـده مـي شـد            و بودند هبه او خيره شد   احترامترس و 

صـورت  بـه  رأس گروهاناحساس كرد كه دراز همان لحظه نيز اووآنها مشاهده نمي شددر يا عالقه اي  دي و همدر

.اي از عدالت استايمان داشت كه نيرويش جلوهاو.ولي او براي اين هم آماده بود.آمده استنيروي متخاصمي در

درانجام هيچ كاري بـه خـود ترديـد    لوين سوناستراحت آن ها مطرح مي شد،از آن روز هر گاه كه موضوع غذا و  

ولي حتـي ماروزكـا هـم درك       .باغ روستاييان را به باد غارت مي داد       مزارع و ورمه ها را مصادره مي كرد     .راه نمي داد  

.فرق داردطور عمده ايب،بستان ريابيتسمي كرد كه كارهاي او با دزدي خودش از

روي آتش مي   مقداري قارچ كه بر   وكه گروهان بجز انگور   1ه ي كوه يودج   پس از پيمودن ورست ها راه بر فراز قل        

به تنها مزرعه ي كره اي ها در بيست ورسـتي           و،2به دره اي موسوم به ببر     آن ها ،  چيزي براي خوردن نداشتند   پختند،

بنـد  كمر بود و  پشمجنگلي اش پر  در آنجا با مرد درشت اندامي كه مثل كفش مخصوص         . ايروخدزا وارد شدند  دهانه ي 

.شناخت را4قاچاقچي مشروب داوبيخه،3كشالوين سون استير.كردندبرخوردزنگ زده ي مخصوصي به كمر داشت،

بـا همـان لبخنـد تلـخ     نگاه مـي كـرد،  وحشي به لوين سوناستيركشا با چشماني كه از الي يكدسته موي بلند و     

:به رسم سالم گفته دار شده بود،رگخفه وصدايي كه در اثر سرماخوردگي مزمن،هميشگي و

.دارن دنبالت مي گردناونا.خيلي خوشحالمتوهنوز زنده اي؟!يا اهللا!لوين سونآها،-

كيا دنبالم مي گردن؟-

1 - Udege 
2 - Tiger
3 - Stirksha
4 - Davbikhe
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كي ميخواي ديگه دنبالت بگرده؟... كلچاكاژاپونيا،معلومه،خب،-

پيدا ميشه؟ماي ه چيزي واس،جا خوراكين اي.ميدونم كه نميتونن منو دستگير كنن-

:معني گفتلحني پراستيركشا با

يه متينگ توي ده حكمي خوندن كـه        در.كردنواسه سرت جايزه تعيين   اونا احمق نيسن،  ممكنه پيداتم بكنن،  -

.بهش جايزه ميدنبياره،زنده ي تو رو گيركي مرده ياهر

خيلي پيشنهاد كردن؟زياده؟-

.پانصد روبل سيبري-

:ا خنده گفتلوين سون ب

خوراكي چي ميشه؟خب،!چقدر ارزون-

.كره اي ها خودشونم فقط چاميزا مي خورناين جا هيچي پيدا نميشه،-

.زمستونشونهاونم گوشت همه يو-اونا يه خوك ده پوندي دارن كه بهش دعا خوندن

 ريـشي خاكـستري و     به سر داشـت بـا     دهقان كره اي كه كالهي سيمي     .لوين سون به جست وجوي دهقان رفت      

پنجاه انـسان گرسـنه    لوين سون با توجه به صد و      . كه به خوك او دست نزنند     تني لرزان ناگهان شروع به التماس كرد      

 بـه   ريزي خواست برايش ثابت كند كه او ناگ       م دلش به حال او مي سوخت،      در حالي كه عميقاً    و پشت سر داشت  كه در   

التمـاس بـا گفتـه هـاي او را نمـي فهميـد،         ستايي كـه حتـي كلمـه اي از        رو.نداردجز اين راهي  كشتن خوك است و   

:مي گفتبود ودست ها را به رسم احترام در مقابل سينه قرار دادهوتقاضايش را تكرار مي كرد

...نه... خوردن اون-خوردننه،-

:لوين سون فرمان داد

!اونو با تير بزنين... اين هابا همه ي-

.نه خوك دهقانوكه بايد كشته مي شدفت كه گفتي اين لوين سون بودآنچنان درهم رو

ريشش را در ميـان علـف هـا         .لوين سون انداخت  ناگهان خود را به پاي    وشروع به ندبه كرد   پيرمرد درهم رفت و   

.ديپاي او را مي بوسفرو مي كرد و
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داده وازداريش راقـدرت خـود   مبـادا او مـي ترسـيد كـه   :لوين سون تالشي جهت بلند كردنش از خود نشان نداد    

.لغو كنددستورش را

وورتش را در درون كاه ها مخفـي كـرد    صاو به پشت كلبه دويد و     .منقبض شد  قلب متچيك  ،با ديدن اين صحنه   

او بـا رنگ پريده آن را به پاي لوين سـون مـي سـاييد،    حتي در اين وضع هم چهره ي اشكبار پيرمرد را مي ديد كه با             

»آيا اين كار اجتناب ناپذير بود؟«:حالتي تب آلود از خودش مي پرسيدوحيرت 

در هـم از دسـت مـي دادنـد        بي پناهي كه آخرين وسيله ي تغذيه ي خود را         صف طويلي از روستاييان مظلوم و     و

بيـشتر  باز هـم هرچـه   و».اين ظالمانه سنه،نه،«: شت كهگذمغزشبارها اين فكر از   وپيش ديدگانش رژه مي رفت    

.در درون كاه ها پنهان مي كردصورتش را

 چون ديگـران    زني او كولي مع ذال  هرگز قادر به چنين رفتاري با روستايي كره اي نبود،         متچيك مي دانست كه او    

.گرسنگي كشيده بودزيرا اوهممصرف گوشت شركت جست،در

آن لـوين سـون  يك رزم دوساعته  كه درزپس ا.از طريق كوه ها بريد دشمن راه لوين سون را،سپيده هاي صبح  

زيـر آن حوالي دردرسواران كلچاك،.خود را به سمت دره ي ايروخدزا باز كرد        باالخره راه حدود سي تن كشته داد،    در

هنگامي كه به جاده ي آشنايي كـه بـه          وگذاشتدر پشت سر باقي   انبار را وناگزيراسبهاي حامل بنه    او.پايشان بودند 

.ديگر نيمروز شده بودشدند،واردان منتهي مي شد،بيمارست

از تحمل مشقات توان فرسايي كه در اين        بعدروي زين رنج مي برد،    لوين سون ناگهان احساس كرد از نشستن بر       

كـار  به نحوي كه بيم داشت كه هر آن از        تنبل كار مي كرد،   قلبش كند و  ،گريبان بود آنها دست به  ساعت هاي آخر با   

ناگهان چنين به نظرش رسيد كه از روي زيـن          وگردنش خم شد  ،ميل شديدي به خواب احساس مي كرد      او. ستدباز اي 

آمده باشـد، يك تكان دروني به خودجرم چنان كه گويي ازال.بي اهميت شدهمه چيز برايش ساده و    به پرواز درآمد و   

 پشت آشناي فرمانده ي خـود را        ،هامردانش در پيشروي  يك از هر.آن حالت نديده بود   را در كسي او .به عقب نگاه كرد   

ود كه ممكن  است او هـم چـون          هيچيك از آنها قادر به درك چنين فكري نب        .مي ديدند كه كمي به جلو خم شده بود        

كـه نميتـونم بـه    آيا اينقدر ناتوانم   « كرد سؤال مي از خودش اوميل به خوابيدن كند؟   ن احساس خستگي كرده و    ديگرا

.درد آوري بوداين احساسواحساس كرد كه زانوانش مي لرزدتكان داد وبعد سرش راو» چيره بشم؟اين ضعف
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:دوبوف از ماروزكا پرسيدهنگامي كه به بيمارستان نزديك مي شدند،

حاال ديگه زنتو مي بيني؟توخب،-

فكـر  واريا در سر مـي پرورانـد،      براي ديدن   رغم ميل شديدي كه اين روزها     علياوجوابش سكوت كرد،  ماروزكا در 

او خود را فريب مي داد كه گويـا ايـن ميـل شـديد بـراي ديـدن او        ،به سر آمده  مي كرد كه دوران زندگي زناشوييشان     

»روابط آن دو به كجا انجاميد؟«جكاوي عادي يك ناظر خارجي است كه ببيند سرانجام نكهمان

بـا يـك يـك      مي خنديدند و  كنار كلبه ايستاده،  نكو در گون چار  و استاشينسكي،  واريا-را ديد نگاهي كه او  هاما  و

در وكثي كند به سـمت درختـان افـرا رانـد          بدون اين كه م   ودر درونش منقلب شد   همه چيز -آن ها دست مي دادند    

.گرم كردشكا  سرمدتي خود را با ميشل مي كرد،حالي كه تسمه هاي زين را

شـرم بـه   با پريـشان خيـالي و  پاسخ مي گفت وا افكاري آشفته به سالم آنهابجوي متچيك بود، واريا كه در جست   

در حـالي كـه گونـه هـايش     وتكان دادمتچيك سرش را  قي كرد، با نگاه واريا تال   نگاه متچيك .رويشان لبخند مي زد   

اسرارشـان عيـان     ي سمت او دويده وهمه    به مي ترسيد كه مبادا واريا مستقيماً     .گلگون شده بود سرش را به زير افكند       

.خودداري كرد.نشاطي كه ديدار او برايش به وجود آورده بودولي واريا نيز با احتياط از بروز.شود

هنوز چند قدمي نرفته بود كه بـه پيكـا برخـورد            .خود به درون جنگل شتافت    بست و چيخا را متچيك با شتاب زيو   

.طوب بودمربي حال وفته  وچشمانش گود ردر كنار اسبش دراز كشيده بود،او.كرد

:با صداي خسته اي به او گفت

.بشين-

.متچيك در كنارش نشست

ما حاال كجا ميريم؟

.متچيك خاموش بود

:پيكا با حسرت گفت
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 ماهيـا بـا آب رودخونـه حركـت     حاالماهي بگيرم ،حاال مي تونستمكنار باغ زنبورام،...اگه تو خونه زندگيم بودم -

ماهي هام هـيچ  وديگه هيچ كاري نداشتمواونوختم يه دام جلوش ميذاشتم .د كوچيك مي خواستفقط يه س ،ميكنن

.بيفتن توشچاره اي نداشتن جز اين كه بيان و

:سپس با تأثر افزودمدتي سكوت كرد و

ـ   وآوردناز ريشه در  اونو.اگه بازم بودش خيلي خوب بود     !ولي حاال ديگه باغ كو    - اش مـرده و حاالم نه تنها زمين

.زنبورمم خاموشنبلكه، خاموش اونجا افتاده

:گفتدرد مي لرزيد،صدايي كه از اندوه وباوبا دست به متچيك زد واگهان به روي آرنج هايش تكيه كردنو

پـاول  ممكنه ديگه همچي جايي پيـدا بـشه؟       مگهه، آ !عزيزمپسر كوچيك و  پاول،گوش كن، !گوش كن، پاول  -

خـودم  فقـط نـدارم، من ديگه تو اين دنيا هيـشكي رو       پسر عزيزم؟ پاول،،زندگي كنم  تونم بدون اون   چطور مي عزيز،

...به زوديم خواهم مردو... يه پيرمرد... تنهام

.چنگ ميزدآزادش با تشنج علف ها رابا دسترا قورت مي داد وهواكلمات از دهانش بيرون مي ريخت،

به آرامـي در درونـش   پيرمرد چيزي را    اما كلمات رف هايش را هم نمي شنيد،     حتي ح ورا نگه مي كرد   متچيك او 

بـر از ساقه هاي جـوان جـدا مـي كـرد و           لرزاني كه هم اكنون برگهاي خشك را      گفتي انگشتان ومرتعش مي ساخت  

چيز هـم بـاز     هيچ  چيز به پايان رسيده و    همه« :او مي انديشيد كه   .از كالبدش جدا مي كرد    روح او را  ،زمين مي ريخت  

.پژمرده ي زندگيش سوگواري مي كردبراي برگ هاي و»...نخواهد گشت

:به او گفتمتچيك در حالي كه از ترك كردن پيكا مضطرب بود،

.ميرم بخوابممن خسته ام ،-

از خـواب  ولي ناگهان .او چيره شدبي قرار بروخوابي ناآرامدر ميان بوته ها دراز كشيد،به اعماق جنگل رفت و او

.گويي كسي تكانش مي دادپريد،

،هم گفت وگو مي كردنـد     نفر با در پشت بوته ها دو    .پيراهن خيس ازعرق به تنش چسبيد     وقلبش به شدت طپيد   

.استاشينسكي را شناختسون واو صداي لوين

.به آنها خيره شدبا دقت بوته ها را پس زد و



133

:ين سون با حالتي افسرده مي گفتلو

.در اين منطقه مقاومت كنيمما نميتونيم مدت زيادي رو حال،به هر-

اي نقشهوجنگي اش را باز كرد    كيفاو.1واكيو-به سمت دره ي تيودو    -راه شماله تنها راهي كه به رومون بازه،     

:بيرون آوردرا

ولـي  دردسـريه، رپفر دراز و  س.پايين بياييم ،2در حوالي خايونيخدزا  اين رشته كوه ها بگذريم و     باس از ما،اينجا-

.اي هم نيستچاره ي ديگه

كـه بايـد بـا    گويي هر ورسـت راهـي را  بلكه به اعماق جنگل خيره شده بود،    استاشينسكي به نقشه نمي گريست،    

.اندازه مي گرفتعرق انسان تر شود،

:به لوين سون نگاه كردوناگهان چشمش را به سرعت به هم زد

.زم كه تو فراموش كرديباموضوع فرولوف؟و-

:تمام وزن در ميان علف ها نشستلوين سون با

.فرولوفآره،-

.در برابر خود مي ديدرامتچيك نيمرخ پريده رنگ او

:شينسكي پس از مكث كوتاهي با صداي خفه اي گفتاستا

.اينا اين وظيفه ي منههمه يبااون اينجا بمونم،البته من ميتونم با-

:گفتوش را تكان دادلوين سون سر

وظيفه ي تو اينكـه     .شب اينجا خواهن بود    تا فردا  حتماًورو پيدا ميكنن  ژاپونيا رد پاي ما   بي معني، حرف پوچ و  -

كشته بشي؟

آخه چه كار ديگه ميتونيم بكنيم؟-

.من نمي دونم-

.هرگز چنين قيافه ي مأيوسي از لوين سون نديده بودپيش از اينمتچيك،

1 - Tudo-Vaku
2 - Khaunikhedza
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…همين حاال به فكرم رسيد.نظرم مي رسه كه تنها يه كار ميتونيم بكنيمبه -

.خاموش شددندان هايش را بهم ساييد ولوين سون كمي مكث كرد،

:استاشينسكي با انتظار پرسيد

بله؟-

به جلو خم شد كه نزديك بود خودش        به نحوي رف اجرا است،  شُمتچيك احساس مي كرد كه نقشه ي شومي در        

.آنها  نشان دهدرا به 

 ايـن كـالم آن چنـان    ولي ظاهراً.بيان كند، كه بايد انجام دهند يك كالم تنها كاري را    لوين سون مي خواست در    

.ثقيل بود كه او قادر به بيانش نبود

.چيز را فهميدهمهو…بهت آلود به او نظري انداختشينسكي با چشماني  وحشت زده واستا

درباره ي مطلبي كه اينـك      مدت بيشتري را  من من مي كردند،   ز وحشت مي لرزيدند و    دوي آنها ا  در حالي كه هر   

ولي هيچيك از آنها سرانجام نتوانست كلمه اي را كـه همـه چيـز  در          .كردندمي دانستند گفت وگو    آن را  ،دوديگر هر 

.اين شكنجه رهايي بخشندازتا خود رازبان راند،برآن خالصه مي شد،

ضربان قلبش چنان بـاال گرفـت كـه        پريد و رنگش»!بكشناونا ميخوان اونو   «: ناله اي برخاست   از درون متچيك  

.صدايش را بشنوندمي ترسيد مبادا مرداني كه در پشت بوته ها بودند،

:لوين سون چندين بار پرسيد

 بهبودش هست؟اميدي به-نبودخاطر مااگه به... به خاطر ما نبودهخالصه اگخيلي بد؟بد؟حالش چطوره؟

ولي اين موضوع مهميه؟.بهيچوجهنه،-

:لوين سون معترف بود كه

.ساده تر مي كنهرواين مطلب كارمع ذالك،-

.دم احساس خجلت كرددراز اينكه مي كوشيد كه خود را بفريبد،و

. ولي در عين حال عقيده داشت كه به اين طريق كار ساده ترانجام مي گيرد

: كوتاهي به آرامي گفتپس از سكوت و
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.فقط مواظب باش كه كسي نفهمه.رو انجام ميديمهمين امروز اين كار-

ميتوني همين جور كه گفتم عمل كني؟. پي ببرهسخود او نبا،مهم تر از همهو

بـه  شايد هم بتونيم تـا فـردا        و...شربت تقويت بنابراين عوض همين حاال فقط دوا خوردنشه،    . نخواهد فهميد او-

.تأخيرش بندازيم

چه فرق مي كنه؟چرا،-

:از جايش برخاستنقشه را در كيف گذاشت و

غير از اينه؟چاره اي هم نداريم، واين كاريه كه باس انجام بشه-

. بودآنمند كه او خود نيازوغيرارادي از مردي ياري مي جست

.پاسخي نگفتو».آره همين طوره«:شينسكي با خود انديشيداستا

:لوين سون به آرامي ادامه داد

مي توني اونو خوب انجام بدي؟اين كار باس صحيح انجام بشه،،گوش كن-

:شينسكي تكرار كرداستا.اگه نمي توني بگو-

.من حاضرمبله،مي تونم؟-

:افزودلوين سون آستينش را گرفت و

!ياال شروع كن-

.گشتندسمت كلبه بازبه مها هر دو بو

بـه  ،نيـز معلـوم نبـود     مدتي كه بر خـود او     .مي فشرد چشمانش را روي شكم در ميان علف ها افتاد و       متچيك به   

:با خود گفت.همان شكل باقي ماند

خود را به بوته هـا مـي        مي خورد و  در حالي كه تلو تلو    چون زخمي ها،  و» مي خوان اين كارو بكنن؟     واقعاًآيا  «-

.به دنبال آنها به راه افتادچسباند،
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او مي چرخاندند؛ گروهـي از پـارتيزان        سرهاي خسته شان را به طرف     اسب هاي لخت كه اينك خنك شده بودند،       

متچيـك بـا سـر      .گروهـي نيـز غـذا مـي پختنـد         وخرناس مـي كـشيدند    ها كه در محوطه ي باز جنگل خفته بودند،        

.با سرعت به سمت كلبه دويد،چون او را نيافتومي جستشينسكي را استا

گيالسي را در پرتـو چـراغ قـرار         فرولوف داشت، شينسكي در حالي كه پشت به     استا موقع خود را به كلبه رساند،      به

.دارويي در آن مي ريختداده و

:فرياد زدوكردبه سمت او حملهمتچيك با چشماني كه از شدت ترس بيرون زده بود،

!و شنيدممن همه چيزصبر كن،صبر كن مي خواي چيكار كني؟-

ناگهان به سمت او    نحو موحشي لرزيد و   دست هايش به    سرش به سرعت برگشت و    استاشينسكي يكه اي خورد،   

.پيشاني اش به شكل هولناكي متورم شده بودزرشكي رنگ رگ.پيش رفت

:شومي آهسته گفتبا صداي خفه و

!مي كشمتگمشو،-

. چه مي كندخود نمي دانستاز كلبه بيرون پريد ومتچيك جيغي كشيد و

.به سمت فرولوف رفتاستاشينسكي در دم به خود آمد و

:پرسيدفرولوف كه با وحشت از گوشه ي چشم به گيالس چشم دوخته بود،

 اون چيه؟،چيه-

:لحني آمرانه پاسخ داداستاشينسكي با صدايي خشك و

.بگير، شربت تقويتيه-

فرولـوف  .آگاهشان به روي هم خيـره شـد  وچشم هاي ساكتدو آنها به يك چيز مي انديشيدند،  در حالي كه هر   

».پايان استهمه چيز در شرف«:احساس كرد

همـه  .هراس مرگ را حس نمي كـرد      وتلخيفارغ از همه ي هيجانات،    .نه تأسفي داشت  اينك نه مي ترسيد و    و

.ساده جلوه ميكردچيز برايش سهل و
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كه آنچنـان سرسـختانه بـه       تحمل كند، ه است آن همه رنج را     برايش عجيب مي نمود كه مي خواست      اكنون ديگر 

.از مرگ ترسيده بودزندگي چسبيده و

را از همه ي آنهـا  تنها مي توانست اوودر خود نداشت،باز هم برايش نويدي جز درد بيشتربدهي است كه زندگي  

بـر اي دست نخورده اي كـه چشمانش به غذ، گويي چيزي مي جست بي جهت به اطراف نگاهي كرد،     .خالصي بخشد 

.مگس ها بر فراز آن پرواز مي كردندوبود كه سرد شده بودغذا شير.افتادروي ميزي كه در كنارش قرار داشت،

يا شايد بر استاشينسكي    دلش بر خود و   -گانش ظاهر گشت  تأثرات انساني در ديد   ،براي اولين بار از اون بيماريش     

بـه  ونمايـان بـود  تسليمدر سيمايش آرامش وهنگامي كه دوباره آن را گشود، وبست  فروپلك هايش را    . تخوسمي  

:آرامي چنين گفت

... همهآره،... همه اين راه رو خواهن رفت.بهشون بگو زياد غصه نخورناگه يه وخت گذارت به ساچان افتاد،-

عقيـده –اجتناب ناپذير است   حتمي و  امريبا تكرار اين كلمات گويي هنوز باور نداشت كه مرگ براي افراد بشر،            

بـه آن مفهـومي كلـي،      ترسناكش مجـزا مـي سـاخت و       منفرد و ،از معني شخصي  رااي راسخ كه مرگ اختصاصي او     

.همگاني مي دادطبيعي و

:پس از لحظه اي درنگ افزودو

بهـش كمـك    ...نـين   اونو فراموش نك  وقتي كه جنگ تموم شد،    س،1اسمش فديا ...تو معدن يه پسر اونجا دارم،   -

حـرفش را قطـع   افتـاد، فروناگهان صدايش مرتعش شد و   ومن بده ه  اونو ب خب ديگه، كنين كه چرخ زندگيش بگرده،    

.كرد

يك چشمش به نحو مهلكي بـه   ومي لرزيد در حالي كه تمام هيكلش      لرزان و شينسكي با لباني پريده رنگ و     استا

.جرعه سركشيدالدو دست گرفت وآنرا با هرفرولوف .دادگيالس را به اوهم مي خورد،

او كالهش را گم كرده     .به درون جنگل دويد   خيزانختان افتان و  برگ در ناالن از روي شاخ و    گشته و متچيك سر 

شقيقه هايش مي   خون در . بوت از روي چشمانش فرو ريخته بود      چسبناكي چون تار عنك   دسته اي مو به طرز زننده و      و

1 - Fedea
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جز اين كلمات دست آويزي نمي يافت كه بر آن          ومي راند بي معني بر زبان   ت بار و  ن كلمه اي رق   با هر ضربت آ   زد و 

.چنگ اندازد

.شعله مي كشيدچشمان او به شكل خوفناكي. يكه خوردناگهان با واريا مصادف شد و

:گفتاو با خوشحالي شروع به صحبت كرد و

.من دنبالت مي گشتم-

.حرفش را قطع كردرسيد واز نگاه ديوانه وارش تو

:گفت، او را با خود مي برددر حالي كه مي دويد واو دست واريا را گرفت و

... رو كردناين كارمي دوني كه اونا... فرولوفو...اونا اونو مسموم كردن ،گوش كن-

:بانگ زد مطلب را دريافت وواريا فوراً

!ساكت باشمسموم؟چه؟-

:مرطوبش را بر دهانش گذاشتدست داغ ونه اش فشرد ورا به سيمحكم اوو

.بذار از اينجا دور شيم!حرف نزن!هيس-

، حالي كه دنـدانهايش بـه هـم مـي خـورد     در را به كناري پرت كرد و اواو خودش را از دست واريا بيرون كشيد و        

:افزود

!ميخوام تنها باشمولم كن،! جا بريمك-

:تكرار مي كردپيوسته با اصراررا به سمتي كشيد واوفت وگرواريا دوباره آستينش را

!زودتربيا بريم،…اطرافنهمه ي افرادمون همين.اونا ما رو مي بيننبذار دور شيم،ساكت باش،-

. به زمين افتادتقريباً خودش را طوري عقب كشيد كه واريا مجدداًمتچيك 

:فرياد مي كرداو به دنبالش مي دويد و

!كنصبر؟ا ميريكج-

در بيـشه ي غـان      به گوشـه اي خزيـد و      پريد،واريا از جويي  .در اين لحظه سيسكين از درون بوته ها بيرون پريد         

.ناپديد شد
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!من از تو خوش شانس تر باشمشرط مي بندم كهبذار،خيلي خب،بكني؟اشت كارشوذچطور شد ن-

.يا دويدبه دنبال واربا دست ضربه اي به رانش نواخت وو
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راه پيمايي

افكارشان را كه مانند خودشان كوچـك و       كهمردماني چون متچيك داشت   ن كودكي عادت به ديدن      ااوازماروزكا

قـادر  بدين سان خويشتن را از مردمي از نوع خـود كـه           وطنيني مخفي مي كردند   پردر زير كلمات گنده  و     ساده بوده، 

ط حق با اوست   نمي دانست كه در اين استنبا     ماروزكا گرچه .متمايز مي ساختند   بپوشانند به افكارشان لباسي زيبا   نبودند  

خدا مي دانست   اعمالي كه ريا و ولي هميشه ديوار عظيمي از دروغ و      آورد،به قالب سخن در   نيز قادر نبود كه آنها را       و

.از چه قماشي بودند بين خود و آنها حائل مي ديد

بود نشان دهد كه اگر ميـدان را بـه او   كوشيده ش با ماروزكا  ارخورد فراموش نشدني  ن ب بدين طريق متچيك در آ    

احساس حيوانيش را به نفـع  يعني متچيك،-كه اوازاين فكرونجاتش بوده  تنها به پاس حق شناسيش در راه      سپرده،

از  از خود و   چه او قلباً  اگروداحساس مي كر  تحمل پذيري در درون خود    مهار كرده بود،غم مطبوع و    موجود بي ارزشي  

از وارد آوردن گزنـد  لكـن در عـالم واقـع    باليي براي او ابا نداشت  دنياي خيال از آرزوي هيچ    دروماروزكا رنج مي برد   

اين بـرايش مطبـوع   عالوه بر. هت انجام كارهايي از اين نوع بودج فاقد شهامتي  الًكاو–.ناچيزي هم به او بيم داشت     

.اين غم شكيبا دمساز باشدبا بود كه

، واريـا خـود فاقـد آن بـود،   كه او،زشتي هاكه درست به علت اين قدرت زيبا جلوه دادن     زكا احساس مي كرد   مارو

بـي  وبراي واريا لذت بخش بود كه نه تنها به عنوان يـك زيبـايي زودگـذر           از اين رو  .متچيك را به او ترجيح داده بود      

بي اختيار در گردابي     واريا را ديد،   مجدداًكه  به همين دليل هنگامي   وي معنوي به آن بنگرد    نام يك زيباي  بلكه به   ،دوام

 فهميد كه واريا بـه كنـاري    ماروزكا.متچيكواريا و،افكاري در باره ي خودش    -رفتافكار پيشينش فرو  از خاطرات و  

كه الاقل به او مربوط نيست،     را مطمئن سازد  خرج مي داد تا خود      كوششي كه به    به رغم او)»! لبته با متچيك  «(رفته  
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به درون تـاريكي خيـره مـي    وسر مي كشيد  نجكاوانه، ك با هر صداي ضعيفي   ؛  ت مديدي از شب را نتوانست بخوابد      مد

.با چشم ببينددزدانه از جنگل خارج مي شوند،را كه شرمگين وگويي اميد واربود كه دو شبحشد،

و ميان شعله هاي آتش صفير مي كشيد       درباد پاييزي .بيدار شد ،اطرافش جريان يافت  لوله اي كه در      هم از و   بعداً

دروندر.زماني خاموش مـي شـد     پنجره ي كلبه ها گاهي روشن و      ،  مي رقصيد سايه هايي در محل بي درخت جنگل        

شناخته نمـي شـد،  ديگري كه در تاريكي با مردسپس گون چارنكو از كلبه خارج شد و      تاريكي كسي كبريتي افروخت،   

.او دنبال كسي مي گشتتوده هاي آتش گذشت،از كنارگو كرد ولحظه اي گفت و

:ماروزكا با عجله پرسيد

پي كي مي گردي ؟-

:دوباره تكرار كرد. پاسخي دريافت نكردو

چه خبره؟-

:گون چارنكو با صداي خفه اي جواب داد

.لوف مردهوفر-

 فرولـوف را بـه خـاك        ،كمي پس از سپيده ي صبح     .به خواب رفت   رويش كشيد و   سرعت پالتوش را به   ماروزكا با 

معلوم شد  نگامي كه اسب ها را زين مي كردند       ه.بي تأثر با ديگران كمي خاك بر گورش ريخت        ماروزكا هم وسپردند

با حـالتي افـسرده   بود،زين باقي مانده كوچك عقابيش كه از شب قبل در      اسب او با پوزه ي    . استكه پيكا ناپديد شده   

ديگـه  ،پيرمرد عجيب زد به چـاك     «:ماروزكا چنين نتيجه گرفت   .ت بار مي نمود   ق ر وضعش،  زير درختي ايستاده بود   در

».تحمل كنهنمي تونست

: گفت،روي ترش مي كردمي داد،لوين سون در حالي كه از درد پهلو كه از صبح زود تا به حال رنجش

سررشـته دار   نـه نمـي خـواد بـارش كنـين،         نـه، ... اسبشو فراموش نكنين  بگردين،نميخواد دنبالش   ،خيلي خب -

!شينسوارهمه چيز حاضره؟؟كجاس

.سختي در روي زين راسـت نگـه مـي داشـت           بهاو خود را  .دوباره جبين در هم كشيد    آه عميقي از سينه برآورد و     

.را سنگين كرده بودودر درونش حمل مي كرد كه آنسان اراوزينيگويي كه جسم پر حجم و
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اگـر چـه در ايـن اواخـر        .مي كرد تنها متچيك فقدانش را احساس    درباره ي پيكا لحظه اي هم كسي تأمل نكرد،        

كه پيكـا   با اين وجود چنين احساس مي كرد      را در او زنده مي كرد،     خاطرات افسرده اي  پيرمرد او را بي حوصله كرده و      

. برده استرا با خود به همراهوجود اوبخشي از

سـربي  آسمان سـرد و   .عبور كرد خورده بودند فراز رشته كوه پرنشيني كه علف هايش را بزهاي كوهي           ز  گروهان ا 

سـنگ  وخودنمـايي مـي كـرد     دره ها به رنگ آبي تيره،     ،  در زير پايشان در اعماق دور     ورنگي بر فرازشان گسترده بود    

سـپس در آغـوش بـرگ هـاي     .سـرازير مـي شـد   به پايين درهه واز جا كنده شد اثر اصابت سم اسبان   هاي بزرگي بر  

كـه  گوزن هاي نر سيبري  .فرو رفتند كه در سكوت پرانتظار پاييزي غرق بود،      ،  اي خشك جنگل  علف ه طاليي رنگ و  

چشمه هاي آب سرد    ،شاخه ها فرو مي ريختند    موهايشان را بر شبكه ي زرد رنگ      ريش هاي خاكستري رنگي داشتند،    

آويختـه  در سراسر روز از بوتـه هـا       درآمده بودند صاف كه به رنگ زرد برگ ها      زالل و شبنم ها ي  وكردندزمزمه مي   

روي نعره هايـشان بـه نحـو تحمـل ناپـذيري از     درنده ي جنگل از سپيده ي صبح مي غريدند،      حيوانات وحشي و  .بود

 عظـيم هيـواليي را كـه داراي         فـس  ن توانـست  مي   تقريباً،انسان در رنگ طاليي جنگل    .توأم با بي قراري بود    خشم و 

.زندگي جاويد است احساس كند

 كه او را كمي قبل از راحت  بـاش           امربر بود يفيمكاي  ،واريا آگاهي يافت  نخستين كسي كه از نقار بين ماروزكا  و        

  فرسـتاده   به دسـته ي كـوبراك     »!شند طوري جمع كنيد كه آسيب پذير نبا       قسمت را نفرات«هر با دستوري مبني بر      ظ

.بودند

بـا كـوبراك نـزاع       شلوارش را پاره پاره كرد و      ،داربوته هاي خار  ،راوان به انتهاي گروهان اسب تاخت     با زحمت ف  او

كه در اين روزهـاي     چنين به نظرش رسيد      و ندند با مسافتي از هم اسب مي را       وارياويفيمكا ديده بود كه ماروزكا    .كرد

. ديگران فضولي نكندكاربود كه دربه او تذكر دادهفرمانده ي دسته .  بوداخير آنها را در كنار هم نديده

:گفتگشت به طرف ماروزكا رفت وهنگام باز

با هم دعواتون شده؟:مي بينم كه از زنت در ميري-

:گفتعصبي او را نگريست ومشوش با چهره اي خشك وماروزكا گيج  و

.لش كردم من و، دعوايي در كار نيس؟ چه دعوايي-
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!ولش كردي-

بيـان درسـتي    »ول كـردن  «كه آيا كلمـه ي    گويي متحير بود  افسرده به نقطه اي دور خيره شد،      مدتي ساكت و  و

. واقعي وجود نداشته استكه در بين آنها هرگز يك قيد حال آنكه با خود مي انديشيدو،بوده

:باالخره گفتو

.اسب كوچكمبپرياال،ديگه شانسه،منظورم اينه كه اين ،پيش مياد ديگه،خب-

او نـزد لـوين     .پشمي اش را تعقيب مي كـرد       پيراهن ، چشم اماروزكا از عقب ب   شالق كشيد و  با خودنمايي به اسب     

.در كنارش سواره به راه افتادبه او گزارش داد و،سون رفت

!كه چه زندگي سختيه،آه: ماروزكا در نوميدي محض با خود گفت

ماننـد ديگـران    وزنجير شـده  اسـت     جا به چيزي  ايند كه در  ياو مي انديش  گي را بر دل  احساس  كرد،       اندوه بزر و

.دمساز گرددبا ديگران محشور وكرده ونمي تواند آزادانه در طول ستون رفت وآمد

 اي  اونـا چـه غـصه     هرجا كه دلشون بخواد ميـرن،     اونا همه شون خوشبختن،   «:بار فكر مي كرد   او با وضعي حسد   

هر كاري كه دلش بخواد انجـام مـي         ،همه بهش احترام ميذارن   يه ساس گنده س،   مثل،همين لوين سونو بگير   دارن؟

»!زندگي يعني اينده،

ئوليت مـرگ فرولـوف را تحمـل مـي     او مس. از چه درد پهلويي رنج مي بردماروزكا بي خبر بود كه لوين سون جداً      

.فـدا كنـد  ايـن راه باالخره ممكن بود اولين فردي باشد كه جانش را در      ودند و كرده ب براي سرش جايزه انتخاب   وكرد

حال آنكه براي خود روزنه     وشاد بود وآرام  قوي،دنيايي با مردماني  ، را كه اينك ماروزكا مجسم مي كرد       آنچههمه ي 

.ي اميدي هم نمي يافت

هنگامي كه علـف چـين      ،مراجعت از بيمارستان  ه  راكسالت باري كه در آن روز داغ ژوئيه در        تمام افكارمغشوش و  

پس افكاري كه براي نخستين بار به مغزش هجوم آورده بود،       ،  را تحسين كرده بودند   شان سواري او     موهاي مجعد  ها با 

ده  كه بر توده اي علف كز كـر مشاهده ي كالغ تنهاييطول مزرعه ي متروك وعبور سواره دراز برخورد با متچيك و 

در  فاقـد آن بـود     دهنـده اي كـه قـبالً      اروضـوح آز  اين افكار اينك با تنـدي و      همه ي – در خود غرق ساخت      او را بود

ش رافاطـ درهم اكنون نيـز وماروزكا احساس مي كرد كه در زندگي گذشته اش فريب خورده    .جان مي گرفت  درونش
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سراسـر رنـج و    –مـان اوان كـودكي      هازمجموعـه ي زنـدگيش    او ديگر ترديد نداشت كـه     .ريا نمي بيند  جز فريب و  

حتـي  ،عرقـي را كـه در زنـدگي ريختـه بـود           همه ي خون و   .عياشي هاي مستانه بوده است    وبيهودهكارهاي شاق و  

مگر رنج محنـت زاي يـك    ارمغان نياورده است،  چيزي به بر نداشته و  ندانم كاريها برايش لذتي در     و »خوشي ها «تمام

. هرگز نيز قايل نخواهد بود او قايل نبوده وبرايكش كه كسي ارزشيغالم زجر

را بيـست هفتمـين مرحلـه ي عمـر          مي انديشيد كه هم اكنون    افسرده ي پيرمرد رنجوري   با كج خلقي خسته و    او

عمر از دست رفته را باز گرداند تا بـه نحـو دلخـواه زنـدگي را از سـر                    قادر نيست حتي لحظه اي از     پشت سر گذاشته و   

واو پايـان دهـد    چيـز اي به زودي به همـه     شايد گلوله روشني هم در برابر خود مشاهده نمي كرد و        يآينده  او.گيرد

ماروزكـا اينـك بـه    .هـم نـشد،جان بـسپارد   مرگش متأثرهمچون فرولوف كه كسي ازبدون نثار حتي قطره اي اشكي   

كـه در  واقعـي راست و، راهي روشن–ده بود از راهي برود همه ي عمر با تمام نيرو كوشيوضوح مي ديد كه در طول      

گام بر مـي داشـتند،     )كه به نظرش اينك از آن راه ميرفت       يفيمكا،(حتيوباكالنف  ،  ي چون لوين سون   مسير آن مردان  

آن ازوسيله ي اين يا آن فرد به نحو گستاخانه اي از اين راه منحرف شـده اسـت و                  ولي چنين مي نمود كه هميشه به      

از اين رو بـه نحـو خاصـي         ،استخود او نديشد دشمني كه بر سر راهش ايستاده      رح نبود كه بيا    كه هرگز برايش مط    جا

از نـوع  مردميكه غالـب آن هـا  –در عين حال غم افزا بود چنين فكر كند كه او از پستي ديگران              برايش نشاط بخش و   

.رنج مي برد–متچيك بودند 

او را  شـلوغي كـه روزي قـوطي آبجـو        مرد مـو فرفـري     داد، بعد از ناهار هنگامي كه در رودخانه اسبش را آب مي          

:لب شروع به صحبت كردزيربا عجله وودزديده بود با وضعي مرموز به كنارش آمد

واريـا رو   ببـره، مرده شور مخفي كاري شو    اون چيزي رو كه باس بگم،     ... اون چيزي رو كه مي خوام بهت بگم         -

.يه همچي چيزا شامه ي تيزي دارممن واسه!برادر...آره واريا–مي گم 

:با خشونت پرسيدماروزكا سرش را بلند كرد و

چي چي رو مي گي؟چي؟-

:مرد در حالي كه كمي متحير بود بيان داشت
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ولـي نمـي تـونن      زياد جـدي نـيس،    مهم نيس، با اين وجود هنوز   من خيلي چيزا از اونا مي دونم،      .درباره ي زنا  -

،دوختـه چـشماشو بـه اون      ...اون نمي تونه چشم از اون پسره بگيره         !نميتونن برادر از من ن،من مخفي كن  چيزي رو از  

...اون اين كارو ميكنه

بـا گونـه هـايي    خبري زند،را به بي  كه خود فراموش كرده بود  ماروزكا با اين كه مي دانست متچيك را مي گويد و          

:پرسيدكه از شراره هاي خشم مي سوخت،

ف مي زني؟راجه به كي حر-

بيان  پوچ بوده و   واقعاًقبلي اش مطلبي    در حالي كه چنين مي نمود كه حرف هاي        ريا و ال انديشي و  Ĥاز روي م  مرد

: دادادامه،جلب محبت ماروزكا بوده استآنها تنها به خاطر جبران خطاي گذشته و

.اصالًهيشكي،نه،،چطور مگه؟كي-

:گفتماروزكا بر زمين تف كرد و

! به من چه !جهنمبه -

:آزرده بود با لحني اهانت بار افزوددر حالي كه شديداًو

.شايدم خودت باهش خوابيدي،تا اونجا كه من مي دونم-

... چرا،اگهلعنت خدا بر من،چي؟-

:ماروزكا ناگهان با خشم فرياد كرد

!ميري يا نه!مرده شور اون شامه ت رو ببره!مادرت... برو به-

.زدا لگد محكم به پشت اوبو

پاهـاي عقـبش بـه درون آب        در اثر اين خيز،   ناگهان از جا پريد و    ،  اين حركت ناگهاني او ترسيده بود     زميشكا كه ا  

.ماروزكا كردگوش هايش را متوجهلغزيد و

:تعجب زير لب غريداو در حالي كه نفسش بند آمده بود با خشم و

... تخمخب،-

.مله اش را تمام كند به روي ماروزكا  پريدقبل از آن كه جو
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.از آنها دور شدميشكا به سرعت برگشت ووحشي به هم پيچيدندآنها چون دو جانور و

در نتيجه قادر نبـود آزادانـه بـه او    چسبيده واز اين كه مرد به او ماروزكا در حالي كه به پهلوهايش مشت مي زد و         

:،غريداز خشم ديوانه بودضربه زند،

!...تو، ميدم كه با اون شامه ت چيكار كنيبهت نشون -

:رودخانه با تعجب فرياد زديمردي از باال

فكر مي كنين دارن چيكار مي كنن؟،هياونا رو نيگا ،

آنها بدون اين كـه متوجـه   جدايشان كرد، هم  ازيقه ي آنها را گرفت و     دو دست قوي به آرامي در ميانشان لغزيد،       

بـا  رفت و ماروزكا عقب عقب  ولي هر يك از آنها ضربه اي دريافت كرد،        گالويز شوند، كوشيدند كه دوباره  ماجرا شوند، 

ختان تلـو تلـو مـي       دربرگ افتاده ي  شاخ و حيني كه بر روي    در يديگرآن  در حالي كه    خورد كرد، پشت به درختي بر   

.ب نشستبه درون آدست هايش در هوا تاب مي خورد،خورد و

: موقرانه گفتكامالًبا لحني كوگون چارن

.بازي خوبي با هم كردين،بهت كمك كنم،دستاتو به من بده-

:فرياد مي كردماروزكا در حالي كه تالش مي كرد خود را به آن مرد خيس برساند،

... واسه ش فرضهكه مرگ... يه همچي مرد بي ارزشي ...آخه چطور جرأت مي كنه-

يك دست به گون چـارنكو تكيـه كـرده     ي احمقانه اي در برابر او ايستاده بود در حالي كه باآن مرد هم با قيافه  و

فقـط گـون چـارنكو را مخاطـب مـي      ديوانه وار سرش را تكان مي داد ووبا دست ديگر به سينه اش مي كوفت  بود و 

:اندوه فرياد مي كردبا حزن و،ساخت

اگـه  رو بكنـه؟ كي حق داره ايـن كـارا      با هر معني اين كار اينه كه    يتو باس بهم بگ   ... باس به من بگي   تونه،-

...كي؟هر...به در...كي تيپا بزنههر...مي تونه به در...دلش بخواد

:فرياد زدآمده بودند،اطرافشن گرددر با توجه به مردمي كه و

...كه زنش...مگه تقصير كيه ...اگه زنش-
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لـوين سـون از موضـوع       ،اين جنجـال  در اثر بيم داشت كه مبادا   رنوشت ماروزكا نگران بود و    گون چارنكو كه از س    

.به كناري كشيددست بغل كرد ودوماروزكا را با هررها كرد وكه فرياد مي زدمردي راآگاه شود،

:گفتكند،او خالصاو با لحني خشك به ماروزكا كه مي كوشيد خود را از دست

.تو كه مي دوني اخراجت ميكنن!ه ول كنآخه مادر قحب-

.شي نكردديگر تال،ويدصالحش سخن مي گ بهواقعاًعصبي ماروزكا با درك اين مطلب كه اين مرد نيرومند و

:پرسيدبه سوي آنها دويد ومي كرددر دسته ي متليستا خدمتيك آلماني كه چشمان آبي رنگي داشت و

!اينجا چه خبره-

:انه پاسخ دادمؤدبگون چارنكو

.اونا يه خرس گرفتن-

؟يه خرس-

به دويدن كرد كه گويي قصد كشتن       پس از يك لحظه مكث با چنان سرعتي شروع        چشمانش از تعجب باز ماند و     

.خرس را دارد

در حـالي كـه از لحـاظ فكـري احـساس            وخنديدبا كنجكاوي خيره شد و    براي اولين بار به گون چارنكو       ماروزكا

:گفتبي مي كرد،آرامش عجي

!تو چه جونورعجيبي هستي-

:گون چارنكو پرسيد

ش دعوا كردي ؟اچرا باه-

: تهييج شده بود گفتمجدداًماروزكا كه 

...باسانو...پست فطرتاي مث اينو...چرا مي خواستم دعوا كنم-

:افزود قطع كرد واگون چارنكو با لحن تسكين بخشي حرفش ر

!خيلي خب؟پس حقش بوده،رآآه،-

:فرمان دادكالنف از محلي با صداي زنگ داري كه طنين مردانه اش را ناگهان به صداي كودكان تبديل كرد،اب
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!بجاي خود-

ميشي رنگش به آنها نگـاه      هوش و بااو با چشمان  .در اين لحظه از درون بوته ها  سر پشمالوي ميشكا نمايان شد            

.به آرامي شيهه كشيدكرد و

:بانگ زديش قرار گرفته بود،اه تحت تأثيرصدماروزكا ك

.اسب خيلي خوبي داري!رفيقهي،-

:گفتسپس در حالي كه با محبت گردن اسبش را نوازش مي كرد،و

!فداش كنمرم جونموضاح-

:گفت دوستانه لبخندي زد و،مجعدشگون چارنكو با ريش سياه و

.بازم مي بينمتاسبمو آب بدم،منم باس برم،دا كنيممكنه بهش احتياج پي-جونتو مفت دور ننداز،-

.با گام هاي بلند به سمت اسبش به راه افتادو

. به اين مرد باارزش توجهي نكرده بودقبالًدر حيرت بود كه چگونهورا تعقيب كردماروزكا با چشماني جويا او

در تمـام طـول   .در كنار گون چارنكو ايستاد   وآگاه به سوي صف رفت    ماروزكا ناخود بعد كه دسته ها به خط شدند،      

.خوانيخدزا لحظه اي از او غافل نشدراه پيمايي به سوي رودخانه ي

.گـروه عقـب دار را تـشكيل مـي دادنـد     خارچنكو كه به دسته ي كوبراك ملحق شده بودند،       شينسكي و استا،واريا

پشتدر.حركت مي كرد   به جلو خم گشته بود،     بدنش كمي اسب سوار بود و   پيشاپيش همه لوين سون در حالي كه بر       

.سرش باكالنف ناخودآگاه با همان وضع لوين سون پيش مي راند

.وجود متچيك را پشت سرش احساس مي كرد واريا ،امي طول راهدر تم

.  خاموش مي كردباروري را كه نسبت به او داشت،احساس گرم وتشويش از حركات روز پيش آزارش مي داد و

تنهـا در رؤيـاي ديـدار مجددشـان     ونبرده بودلحظه اي خيال او را از ياد     ،بيمارستانروز خروج متچيك از   يا از وار

او هرگـز   آرزوهـايي را كـه    -مطبوع ترين آرزوها جان مي گرفـت      شيرين ترين و  ،هارؤيادر درون اين  .زندگي مي كرد  

زيبـا  مي كرد كه چگونه متچيك كمي شرم زده،       او مجسم .دنيايي كه قابل لمس بود    ولي آنقدر زنده و   -اعتراف نكرد 

او نفـسش را ،يه ي جنگل در مقابلش ظاهر مي گشت   در حاش ،را به تن داشت   تنه ي چرميش  باوقار در حالي كه نيم    و
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نشينش را بـا گـوش      دلكلمات شيرين و  وپرچينش را دست مي كشيد    موهاي نرم و  روي بدن خود احساس ميكرد،    بر

اين جور فكر مي كرد كه ديگر هرگز در بين آنها          مختصرشان را فراموش كند،   ي كوشيد كه خاطره ي نزاع     م.مي شنيد 

او مـي   .حد قابل تصوري مطبوع خواهد بود     تاآينده متفاوت بوده و   خالصه اين كه روابطشان در    وجدايي نخواهد افتاد  

.پريشان فرار كندوكوشيد كه از افكار ناراحت

فهميد كـه او آشـفته و      احوال مردم داشت،  با درك مخصوصي كه نسبت به     با متچيك برخورد كرد   وقتي كه واريا    

از مهم تـر ،را مضطرب ساختهي كه اواين كه حوادثو كند كنترلنزد او خودش را     از آن است كه بتواند در       پريشان تر 

منتظره ود،خشونت غير مجسم كرده ب  ديگري  لكن از آنجا كه از پيش اين مالقات را با رنگ          .ش است  ا رنجش شخصي 

.به هراس انداختورا سخت آزرده ساختي متچيك او

 متچيك آن مردي نيـست كـه او بـه           محتمالًكه اين خشونت تصادفي نبوده و     براي نخستين بار احساس مي كرد     

.هم نمي يافترا ولي در قلبش كس ديگري .را انتظار كشيده بودروزهاي درازيش شب ها وطرخا

برايش مشكل مي نمود كه همـه ي  ، نداشتياراي اعتراف به چنين امري را در نزد خود    ،حتي براي يك بار هم    وا

ي درازي را به خاطرشان زنده بود فراموش كـرده          شب ها كه روزها و  -راهمه ي غم ها و شادي هايش      -آن آرزوها را    

ايـن  او.چيز قادر به پر كردنش نبـود مي كرد كه هيچاين رو در درون خود احساس خاليي   از.يك باره به دور افكند    و

همه ي آن دگرگوني ها تنها به خاطر مرگ تأسـف بـار           وعادي انجام نيافته    فكررا به خود تلقين مي كرد كه كاري غير        

چـرا  و فكر كه چطور متچيـك او را آزرده    اينولي با اين همه از بامداد     . عادي مي شود  زودي همه چيز  بفرولوف بوده و  

.آزار مي داداو را،استكرده ردچنين با خشونت ،طاليي به سويش مي رفتههاي رؤياكه با آن عشق وبا او

ولي يك بار هم به پشت سـر نگـاه       مي كرد گفت وگوي با متچيك را آرزو      ديدار و  ،تمام روز را با اشتياقي رنج آور      

بـدوم؟ من مثل يه دختر كوچيك دنبـالش      «: فكر مي كرد   او. نزد او نرفت  ناهار هم آن توقف كوتاه براي   حتي در .نكرد

من يه كلمه هـم ازش گلـه        -اول اون سراغ من بياد    بذارعمل مي كرد،  همون جور كه مي گفت و     ،   عاشقمه واقعاًاگه  

».خواهم موندتنهاي تنهاآخر عمرتا،ز واسم بي تفاوت ميشهاونوخت همه چي. ..هم نياداگه ديگهونمي كنم
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.روز قبل واريا را بـه چنـگ نيـاورده بـود    او .سيسكين به كنار واريا خزيد   جاده عريض شد،   ي اصلي كوه،   رشتهدر

دروواريـا را لمـس مـي كـرد    با زانويش پـاي او. به سادگي مأيوس نمي شد    بود و ولي در اين نوع مسائل بسيار مصر      

.را نمي شنيدحرف هاي اوبود، خودلكن واريا كه غرق در افكارهرزه اي مي خواند،گوشش كلمات زشت و

:با اصرارمي گفتاو

آره؟درباره ي اون موضوع چي مي گي؟خانوم،،خب-

).به كار مي برد،روابطش با آن هاموقعيت ورا براي تمام زن ها صرفنظر از سن،»خانوم«كلمه ي او(

ايـن قـدر     واسـه اون   واقعـاً از آقا تقاضا كنم؟   كه من باس   مث اين  -همه چي رو فهميدم   ،آها: واريا با خود انديشيد   

ميـشه  مگه چطـور  .شايدم فكر مي كنه كه من ازش ناراحتم       ،شايد اونم حاال ناراحته   ولي؟سخته كه با من خوب باشه     

.)بذار من پا پيش نذارمنه،نه،!بعد از اينكه اينجور تركم كرد!نه ممكن نيسباهاش صحبت كنم؟

مي گم موافقي؟ي؟كري يا چخانوم عزيز،-

:پرسيدواريا يكه اي خورد و

.هر جا دلت مي خواد برو،خودت مي دونيموافق چي؟چي مي گي،-

:گفت شانه هايش را باال انداخت و،سيسكين آزرده خاطر

.هيچي سرش نمي شهاين كه دختر بچه س،مثلانگار اين اول بارته،خودتو نگير،،عزيزمخانم !عجب تعارفي

مي پنداشت كه او همه ي حـرف هـايش را   با يقين چنينخونسردي تمام دوباره شروع به نجوا كرد واصرار و با  و

.نقش بازي مي كندزن ها ي ديگر كه مايلند خودشان را شيرين كنند،منتهي مانند همه يفهميده است،شنيده و

چشمه سارها انبوهتر شده بود آهـسته و رازفتوده هاي مه كه بر    تاريكي فرو رفت و   ه ها در  دررسيدچون شب فرا  

واضـح بـود  و متچيك به ديدن واريا نيامده بـود هنوز.خستگي خره مي كشيدنداسب ها باآرام به سمت دره ها خزيد،    

احـساس بـي حاصـلي      ،نخواهـد آمـد   واريا هر قدر بيشتر اطمينان مي يافت كه او ديگر         كه او چنين قصدي هم ندارد،     

.فراموش كردن آن ها بودمشكل تر از همه دل كندن وو.هاي قبلي اش بيشتر مي شدؤياتلخي رآرزوها و

ـ  لـرزان و  ميان سايه هاي سرد و   رمردها د اسب ها و  را در درون دره اي فرود آمدند،      پارتيزان ها شب   ه مرطـوب ب

.گرد هم جمع شدند
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:عاشقانه اصرار مي كردگستاخ و،سيسكين سمج

اينو بـه   .كوچيك دور از بقيه روشن مي كنم      من يه آتش  آره،،پس ديگه فراموش نمي كني    ،  خانوم عزيزم ،خب-

.خاطر داشته باش

:سر يك نفر فرياد زدلحظه اي بعد برو

بند آوردي؟راه روخودت اينجا چيكار مي كني،چيه؟»كجا ميري«منظورت از -

!تو نيسل دسته يجا كه محاين جا كني،جاچرا مي خواي به زور خودتو اينتو-

!چشماتو وا كنقسمت من نيس؟،چي داري ميگي-

شخصي كه از سيـسكين سـئوال       »مي كردند چشمانشان را باز  «سكوت كوتاهي كه هر دوي آن ها ظاهراً       پس از 

:با لحني مقصرانه گفتكرده بود،

كجاس؟پس دسته ي متليستا.درستهاين كه دسته ي كوبراكه،،لعنت بر شيطون-

:ناراحتي پرسيد با صداي بلند ومجدداًوتا حدودي اشتباهش را جبران كرده احساس كرد كه لحن صدايش و-

تسا؟-لي-مت-

يـا  وصداي كسي است كه انتحار مي كنـد،     با چنان ضجه اي به گوش رسيد كه گويي        ،از اعماق دره فرياد مردي    

:زمين مي افكنداست برراز چپ ونمي دهند،ايش گوش فراضكه به تقامردماني را

!آتش روشن كن،من بهت مي گم-

كلـه ي  درون تـاريكي شـبح مـردان خـسته،    ازوخاموشي زبانه كشيدناگهان از اعماق دره شعله اي در سكوت و      

فانوسقه ها به چشم خوردپرتو سرد تفنگ ها وپشمالوي اسبان و

.اده شدندپيخارچنكو سواره به كناري رفته وواريا و،استاشينسكي

:گفتخارچنكو با شادي ساختگي كه واكنشي در كسي ايجاد نمي كرد،

هميـشه همـين    .بريم چوب جمع كنـيم    همه مون .تش روشن مي كنيم تا استراحت كنيم      حال ما هم يه آ    خب،-

.هميشه هم ضررشو ديديموكرديمنبه موقع توقف هيچوقتما–جوره
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 از اين   واقعاًاو  .ميان علف ها مي گرداند    ورمال كورمال دست هايش را در     كاو با لحن مرددي گفت وگو مي كرد و        

خره از سـكوت غـم انگيـز       بـاال دسـتش را بگـزد و     تاريكي،از ترس اين كه مبادا مار     از،از رطوبت -اوضاع رنج مي برد   

.شينسكياستا

خيلـي زودتـر ازينـا      ،شـب واسه اطـراق    باسما:وقتي هم كه ساچان رو ترك كرديم همين جور بود         ،من يادمه -

؟چـرا حـال ايـن چيـزا رو مـي گـه        «: كـرد  واريا با خود فكر   ... ولي ما ،گرفتهحاال همه جارو ظلمت     ،توقف مي كرديم  

ه اال كه هم  ح؟بشنفهكي دلش مي خواد اين چيزا رو      ... همه جا رو ظلمت گرفته      ... اونا اون جا رو ترك كردن     ... ساچان

».م نمي افتههيچ اتفاقي ه،چيز تموم شده

مي كرد چيزي در عالم قادر به پر كـردن آن  كننده اي كه فكرخرداين خود به خالء گنگ و   اينك گرسنه بود و   او

.گونه هايش لغزيدبردانه هاي اشكمي افزود ونبود،

 و دنياي سـرد  ونفر خوشحال بودند  سههرهنگامي كه در مقابل آتش گرم شدند،      از صرف شام و   پس  به هر حال    

.مألوف بودگرم واينك برايشان آشنا وكرده بود،را محصوربيگانه اي كه با رنگ آبي تيره اش آن ها

:اعالم داشتبا لحني حاكي از رضايتشود،كو در اثنايي كه بقچه اش را مي گخارچن

 داشـتم كـه باهـام    كاش يه زن.غرق مي شهآبنه توآتش مي سوزه،نه تو !آنتيكپالتوي كهنه و  اينم پالتوم، -

.با هم زيرش مي خوابيديمشريك مي شد و

. خنديدچشمكي زد وو

روح باالخره حليمي كه خورده بود،    چنكو و خارحرف هاي خانوادگي  ،حساس مي كرد كه در اثر آتش مطبوع       واريا ا 

چيـز آخـه تم؟چرا اين قدر من به ايـن بچـه سـخت گـرف    «:با خود انديشيدو.مي گشتش باز  ا ش خوئي خودوستي و 

مـن  .پسره تنها به خاطر حماقت من اونجا تنهـا نشـسته          منو عصباني كرده؟  پس چرا اين قدر   ؟  مهمي كه پيش نيومده   

».وخت ديگه همه چيز مثل همون اول ميشهاونوفقط باس پاشم برم پيشش

يه متچيك در مغـزش  خشم آوري كه بر عل    وجه مايل نيست به افكار شيطاني و      واريا ناگهان احساس كرد كه بهيچ     

آنها هم هنگامي كه همه ي اطرافيـان بدانـسان          .ن را تحمل مي كرد     آ رنجشافكاري كه بايد  ؛  پناه دهد جا گرفته بود،  

.بايد از روي بي فكري خوشحال باشد  در زماني كه او هم    وه خاطر هيچ چيز آزرده نمي ساختند      خود را ب  بودند و راضي
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ـ در دم بـه  تصميم گرفت كه همه ي افكار ديگر را از مغز خود بيـرون ريـزد و  ظههمان لحبنابراين در همان جا و    د زن

.نمي كرداين عمل مشاهدهاو اينك ديگر چيز خفت آوري درمتچيك شتابد،

اگـه اون   دوسـتم داشـته باشـه،     منـو بخـواد،   اگه اون فقط  « : خوشي با خود به تفكر پرداخت     ناگهان با نشاط و   او

م حـرف بزنـه،    اباهـ اگه اسبشو هميشه در كنـارم برونـه،       ديگه ازش نميخوام،  من هييچي ،ن باشه هميشه تنها پيش م   

 »...خوشگلهخيلي جوون و... همه چيزمو فداش مي كنم... پيشم بخوابه 

ودند كه براي خود شامي تهيه كنند      از آن ب  ولي آنها تنبل تر   ،  ي بر پا كردند   شتسيسكين جدا از سايرين آ    متچيك و 

تقريبـاً كـه  تازه با چنان اشتهايي بدان حمله بردنـد وگوشت لخم خوك را كباب  كنندكه تكه اي از    قانع شدند  فقطو

. هنگامي كه آن را تمام كردند هنوز گرسنه بودندنان را فراموش كردند و

را احـساس مـي     او همه ي روز     .نيافته بود  رهايي كامالًناپديد شدن پيكا    متچيك هنوز از كابوس مرگ فرولوف و      

حـوالي .مـرگ تركيـب يافته،غوطـه ور اسـت        تنهايي و ازپريشان و كرد كه در درون مهي كه گويي از افكار عجيب و          

.دلش نمي خواست كسي را ببيندولي هنوز از همه بيم داشت و،عصر اين پرده فرو افتاد

دوگاه افروخته بودند سراسر دره را فرا       در ار كه  روشني توده هاي آتشي     .واريا با زحمت فراوان آتش آنها را پيدا كرد        

.در ميان دود آتش ها به آواز خواندن مشغول بودندمردان گرفته بود و

:گفتواز درون بيشه زار خارج شد،در حالي كه قلبش به شدت مي طپيدو

!اين جا خودتونو مخفي كردينشما،آه،-

.سرش را به سمت آتش چرخانداو نظري افكند وپريشان به با نگاهي سرد ومتچيك يكه اي خورد و

:سيسكين با نيشخند مطبوعي گفت

!بشينبشين خانوم عزيزم،ما تورو گم كرده بوديم،!هي -

پستي ذاتي آن مرد    . رفتدعوتش را نپذي  واريا.او را دعوت كرد كه در كنارش بنشيند       با دقت پالتوش را پهن كرد و      

اينـك بـرايش  از پيش تنها بـه حكـم غريـزه آن را درك كـرده بـود،           وتشخيص دهد ت   نمي توانس  چه دقيقاً را كه اگر  

.انگيزتر جلوه مي كردتنفر
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ابايي نداشت نشان دهد كه تنها به خـاطر او  پريشاني كه تنها متچيك را مخاطب مي ساخت واو با لحن شيرين و   

:افزودآمده است،

مـي  ...طوري شـده بـودي    احوالتو مي پرسيد،  چنكوخار،رديا رو بكلي فراموش ك    اومدم ببينم چطوري تو كه م     -

...از خودمم كه چه عرض كنم. از خطر جسته ايولي ظاهراً، گفت كه تو بد جوري زخمي شدي

.شانه هايش را باال انداختمتچيك سكوت كرد و

:با اشتياق افزود،حرف هاي واريا را به خود مي گرفتسيسكين كه 

!خجالت نكش،بيا بشين ديگهولي خب خانمهيچ نگران نباشن،- عاليهبهشون بگو كه وضع ما-

:واريا پاسخ داد

.تصادفي از اينجا مي گذشتمفقط واسه يه دقيقه اومده بودم،،خوبه-

چنـين ادامـه   وشانه ها را باال مي انداخت  او برايش به آنجا رفته بود و    او به خاطر متچيك     . اس خواري كرد  احسو

.داد

.، يقالويتم كه تميز تميزهبينم كه چيزيم نخورديمي -

:گفتسيسكين قيافه ي مخصوصي به خود گرفت و

شيطون ميدونه كـه چـي تحويلمـون        ،ولي كو اگه اونا همون جيره ي واقعيمونو بدن،      !مگه اونجا چي پيدا ميشه    -

!ميدن

:به سمت خود كشيدگرفت ورا دست او.دوباره با مهمان نوازي نوميدانه اي شروع به اصرار كردو

نمي شيني؟! ، خانومبشين!بيا بشين پيشم.بيا ديگه-

.او در كنارش بر روي پالتو نشست

:گفتسيسكين چشمك معني داري زد و

قولت يادته؟-

:واريا در حالي كه گوش به زنگ بود فرياد كرد

كدوم قول؟-
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:فكر كردبا خودند،چون به سختي از مغزش گذشت كه مرد به چه اشاره مي كو

.آخ كه نباس ميومدم-

.طاقت فرسايي در درونش جان گرفتگويي كه درد بزرگ وو

.االن بهت مي گمفهميدم،آها، كدوم قول؟-چي-

رويـش را بـه طـرف واريـا كـرد و           كرد و اي او را بغل   هنه  ابا يك دست ش   با عجله به سمت متچيك خم شد و       و

:گفت

...ولي با اين حال، كار خوبي نيس،جلكي توي قسمت زيراگر چه كارهاي-

بـا  ،بـا موهـايش ور مـي رفـت    لـرزانش و بـا انگـشتان كرخـت و   واريا كه با شدت چشمانش به هم مي خـورد و      

:خندي گفتزهر

.بگو ببينمكار زير جلكي؟

:سيسكين با عجله در گوش متچيك به نجوا گفت

... اونوقت توو ترتيبشو داديم،ما با هزار زحمت ؟ستيمثل خوك آبي اينجا نش، و ابليسآخه چرا ت-

گويي كـه   .م سرخ شد  راز شدت ش  نگاهي به واريا كرد و    ،از ميان دست هاي سيسكين رها ساخت      متچيك خود را    

:مي پرسيدواريا از اوماللت بار آلود ونگاه غبار

بهم ميگه؟دي چه چيزايي ديحاال ديگه راضي شدي؟،ب شدوخ-

سراسـيمه  شـرم آور دارد، تقاضايي زشـت و پنداري كه از او،گشتن كه سيسكين به جاي اولش باز  حض اي به م و

:گفت

.من ميرم...نه...نهنه،... من ميرم نه،نه،-

.ناپديد شدتند در درون تاريكي ريز وبا گام هايكه از شدت شرم فرو افتاده بود وبا سريبه روي پا جست وو

:گفتخواري مي ديد،به خاطر متچيك خفت وو هيس مي كرد نند مار هيسسيسكين كه ما

!تو كه بازم كاسه كوزه ها مونو به هم ريختي،ناشي-
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 به دنبـال  ،خيزهاي بلندبا جست وجا كند وناگهان ازدرونش زنجير گسست،  انگار كه نيروي محض حيواني در     و

.واريا دويد

:افزود،مي كشيدرا محكم در آغوش كه با يك دست اودر حالي سيسكين به واريا رسيد و

.ني ني كوچولو ديگه،ياال، خانوم عزيز،بيا بريم-

.را به درون بيشه زار كشيداوو

:با التماس گفت مي گريست،تقريباًواريا كه بي حال شده بود و

.االن جيغ ميكشم،ميخوام تنها باشمبذار برم،-

 ديگـر جيـغ چـه    ، اينـك ايـن عـالوه بـر  و جيغ كشيدن هم از او سلب شده است     رتولي احساس مي كرد كه قد     

به خاطر كي؟چرا جيغ بكشد؟،ضرورتي داشت

:ادامه داد،پيش دچار هيجان مي شدهر لحظه بيش از سيسكين در حالي كه دستي به روي دهان او گذاشت و

چرا جيغ بكشي؟خانوم عزيز،بريم،-

.ولـي آخـه ايـن كـه سيـسكينه     :نـزار انديـشيد  با حالتيوديگه چه فايده اي داره ؟شم؟چرا جيغ بك  -راسم ميگه 

!فرق ميكنهچه، آه؟آخه چرا اين!سيسكين

. راستي همه چيز برايش بي تفاوت شدبو
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13

رنج ها

:ماروزكا گفت

.تحملشون كنممن نميتونم به راحتي.اون دهقانارو،من اونا رو دوس ندارم-

او بـا شـالقش     بار كه ميشكا دست راستش را بلند مي كـرد،         هر.كتي نوساني بر روي زين تكان مي خورد       با حر و

:لرزان درختان غان مي نواختضربه اي به برگ هاي زرد و

.اونام مزارع رو شخم مي كـردن      ... هم داشتم عالوه اونجا دوتا عمو   ب-گاهي به ديدن پدر بزرگم مي رفتم      يادمه،-

هـم  اونا هم خسيسن واونا مثل رفقاي معدنچيم نيسن،خونشون باهم فرق داره،كنم، به راحتي تحملشوننه،نمي تونم 

!اين يه حقيقته. موذين

در حـالي   وشالقش را بر چكمـه اش نواخـت       با از دست دادن يكي از درختان غان براي حفظ آهنگ ضرباتش،           و

:پرسيد،بلند مي كردكه سرش را

اونـا همـشون    !رسمي بـده  ه فايده اي داره؟ چرا صاحب خوني نيسن كه به اونهام اسم و            موذيگري چ اين خست و  

!گدا هسن

.خنديد،استدلسوزي كه بر فقر دهقانان متأسفبا حالت بيگانه ي ساده دل وو-

حالـت  .اسبش به جلو خيره شده بود     چشمانش از فاصله ي دو گوش     گون چارنكو به حرف هايش گوش مي داد و        

چطور بـه شـنيده هـايش    داشت كه مي داند چگونه مستمع شايسته اي باشد ومتين چشمانش حكايت از مردي  وآگاه  

.پاسخ گويد

:او با ايماني راسخ گفت
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روي كلمه  تكيه اي بر  با نگاهي به ماروزكا و    و،هر كدوم از ما   ، هر كدوم از ما يه خراش سطحي بدي        اگه تو به  -

:ادامه داد»ما«ي

.بله پيدا مي كني.پيدا مي كنيدر درون هر كدام از ما يه دهقان-يا دوبوفووخودتو بگو، منومثالً-

:با اطمينان تكرار كردو

.شاي كتونيمونكفبه جز با همه ي چيزاي ديگه شو دهقان با تمام خصوصيات دهقانيشيه-

:پرسيددوبوف در حالي كه رويش را به آن ها مي كرد،

حبت ميكنين؟ درباره ي چي ص-

من ميگم كه در وجود هر كدوم از ما يـه    ما راجع به دهقانان صحبت مي كنيم،      ... شايدم در كفشاي كتونيمون   و-

.دهقان خوابيده

:دوبوف با ترديد پرسيد

اونوخت اينجوره؟-

...  تو،تا عمو در ده دارهدوماروزكا ميگه كه يه پدر بزرگ و؟مطلب ديگه-

:ددوبوف وارد بحث ش

رودهـا  باس اقرار كنم كه از ايـن زاد و منم!خدا رو هم از اين بابت شكر مي كنم        ورفيق من هيشكي رو ندارم،    -

شـعور  كسي انتظار عقل و   ز هر اميگيم كه آدم نميتونه     خيلي خب، -اول خودشو همين كوبراكو مثل مي زنيم،    بيزارم،

.تف كردبا تحقير بر زمينو!نفر در قسمتش پيدا ميشهولي ببين يك-داشته باشه

.اتفـاق افتـاد  خوانيخدزا فرود آمـد، چشمه يه پيمايي هنگامي كه گروهان در سرگو در پنجمين روز را   اين گفت و  

.پيش مي راندنـد پژمرده ي علف بود، كپه هاي خشكيده و   آن ها در مسير يك جاده ي قديمي زمستاني كه پوشيده از           

ذره اي بـاقي نگذاشـته      برده بـود،  ز ذخايري كه معاون سررشته دار از بيمارستان به همراه         حتي يك نفر از آنها ا     چهاگر

.پناهگاهشان زياد دور نيستچون مطمئن بودند كه ديگر مأمن وولي روحيه ي آن ها خيلي خوب بود،بودند،

:پرسيدماروزكا در حالي كه چشمك مي زد،

شنيدي چي گفت؟-
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:شادي مي كردومي خنديد شگفت زده،نه با گون چارنكووافق بود وچون فرمانده با نظر او مو

دوبوف نباس اين چيزا رو بدونه؟ست ديرينه؛دو-

:گفتمين گذار بدون اين كه ناراحت شود،

اين مـسأله ي    ،  قومي توي ده ندارين   وشما خويش خيلي خوب، . اين راه اظهارنظر در باره ي هموطنامون نيس       -

اورالورايروشـنه كـه تـو از اون       .ولي اهالي معـدنو در نظـر بگيـر        .ها ندارم    هيشكي رو اونجا   فعالًمنم  مهمي نيس، 

.ديگه رو نديدهمثال ميزنيم كه به جز زاغه هاي معدن هيچ كجاي اما ماروزكا رو،اومدي

:با اعتراض پرسيدماروزكا كه آزرده خاطر به نظر مي رسيد،

...كه منپس جبهه ي جنگ چي بود؟منظورت چيه-هيچ كجا رو نديده؟

:گفتورا قطع كردحرف اودوبوف در حالي كه يك دستش را تكان مي داد

.بذار حرفشو بزنه!خفه شو-

:گون چارنكو به آرامي ادامه داد

نصف مردمـا تـون زمـستونا       خودش داره، كي يه باغ واسه    هر اوالًمعدن شما مگه چيزي غير از يه دهكده س،        -

مـن  ميكنن،صداي خوك ،طويله ها تون تو اونجا حتي گوزن هاي نر    چرا،.ميگردنبرتابستونا به ده   كار ميرن و   دنبال

... ميدونممعدن بوده ام وخودم تو

:پرسيدمي داد،نكو را از دست حالي كه قدرت مقابله با گون چاردرف متعجب وودوب

ميگي كه يه دهكده س؟-

همـه شـون    زنـدگي ميكـنن،   ،ميكـنن وصـدا  باغ هايي كه زناتون در اونجا سر       طرافمردمي كه در ا   ؟ديگه چي -

فكر ميكني اينا بي تأثيرن؟دهقانن،

!البته كه اثر دارن

.طبق عادت معمول با دستش هوا را قاپ زدو

ديـد  وجود داشته باشد بـا تر »معدنچيان«دا در گفتارش چيز شرم آوري براي   حالي كه مي ترسيد كه مبا     دوبوف در 

:گفت
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.البته اينو باس به حساب آورد-

هـان؟ ي زيادي داريم كه همشون بزرگن،   اشهرما.در نظر بگيريم  روحاال شهرا ،بوداون كه اينجور  ،  خيلي خب -

ميگي اين هيچ تأثير نداره؟،تا چشم كار ميكنه دهات گرفتهست اطراف اونا روهزاران ور

:رسيد گفتنظر مي فرمانده ي دسته كه مشوش به

از دهات وجود نداره؟كه چيزي غيرست ميگي؟هزاران ور!صب كن-

خوب ديگه؟اينم تأثير داره،:بله حق با شماس

:نكو گفتگون چار

كدوم از ما يه جزئي از يه دهقان وجـود          يه چيز خالصه ميشه كه در وجود هر       همه ي اين حرفا در    ،خيلي خوب -

.داره

.اولشان اشاره كردبه مطلبگفته هاي دوبوف مقابله كرده بود،سان با  حالي كه بديندرو

:ماروزكا با تحسين فرياد كرد

!خالصش كن-

دوبوف را مخاطب قـرار داد       آگاهي بحث كنندگان براي ماروزكا جالب بود و        ،از همان بدو ورود دوبوف به مذاكرات      

:گفتو

!و بديديگه هم نميتوني جوابشوخوب شكستت داددوست عزيز،-

:افزودمجدداًكه بگذارد كه دوبوف به خود آيد گون چارنكو بدون اين

چطور مـا   .دهقانا غره بشيم  نباس در برابر  همچنين ماروزكا شما و وبه ما نشون ميده كه ما       اينوهمه ي اين ها   -

... بدون دهقانا ميتونيم

 گفـت نمـي توانـست    ه را كـه دوبـوف بعـداً   روشن بود كه ديگر همه ي آنچوخاموش شدوتكان دادسرش را او

.را عوض كندعقيده ي او

شـيطون بـا    :با خود فكر كرد   بيشتري مي كرد،  نسبت به او احساس احترام    ماروزكا كه دزدانه به او مي نگريست و       

.كه نتونست جم بخورهگير انداختتو چه تنگنايي روپيرمرد!كله
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هميـشه حـق بـا او       ومرتكب اشتباه شود  كس ديگر هروهم مانند ماروزكا مي دانست كه ممكن است گون چارنك       

آنكه گون  حالويا اثري از دهقانان در خود داشته باشد،       اعتقاد نداشت كه هيچ نشان و     او هرگز ،به عنوان مثال  نباشد،

 چـارنكو  گـون .از هـر كـس ديگـر اعتمـاد پيـدا كـرد      با اين وجود نسبت بـه او بـيش  نكو به اين امر ايمان داشت،    چار

در صـحبت   هرگـز و»درك مـي كـرد    «مردي بود كه    او.»نها بود يكي از خود آ   «شناخته بود   راكه ماروزكا او  همانطور

رنگ بزرگش هميـشه آمـاده   دست هاي قهوهاي بيكاره اي نبود،  او آدم تنبل و   . بيهوده شركت نمي جست   هاي پوچ و  

حركاتـشان  آن ها بـسيار ورزيـده بودنـد و   ولي عمالًي كنند،ميرسيد كه آهسته كار منخست چنين به نظر  . ي كار بود  

.دقيق بودحساب شده و

پارتيزان هاي واقعي رسـيد كـه همقطارانـشان    گون چارنكو چنان به عالي ترين مراحل دوستي  مناسبات ماروزكا و  

:چنين مي گفتنددر باره ي آنها

.ناز يه ظرف غذا مي خوراون ها زير يه پالتو مي خوابن و-

خودش نيز به عنوان يك پـارتيزان جـدي         بهماروزكا كه از معاشرت هاي روزانه اش با او راضي به نظر مي رسيد،             

برق چون آيينه تفنگش درخشان مي نمود و    ،برگ زينش مرتب بود   ساز و مي كرد، اسبش را خوب تيمار   :نگاه مي كرد  

بدين طريق محبـوب    مورد اعتماد واقع شود و    ت همواره مي توانس وار داشت در رزم هميشه پيشاپيش همه قر     ومي زد   

سـالم و را بـه يـك زنـدگي   خودآگاهي اوبه راستي همين امر به شكل ناو-مي گرفت مورد احترام همقطارانش قرار   و

افكـار تنبـل   زندگي اي كـه در آن بـراي بيكـارگي و   -كه به نظرش گون چارنكو در آن مي زيست سوق داد          ،آگاهانه

.د نداشتجايي وجو

.به گوش رسيد»!ايست!ايست «فريادهاياز صفوف مقدم گروهان،

،در نتيجـه  .به جلـو كـشيده شـدند      صفوف بعدي صفوف جلوتر توقف كردند و    .ن را در برگرفت   وفرمان سراسر ست  

.نظم ستون به هم خورد

ـ   چندو»!متليتسا پيش  «نتقل شد مفرمان دوم دهان به دهان به عقب         سا ماننـد بـاد از كنـار آنهـا          دقيقه بعد متليت

آموزش سواري نديده بود،چشمان تحسين بـار همـه ي افـراد            مدرسه ي نظام و   مردي كه -سواري پر شكوه    .گذشت

.را به دنبال خود كشيدگروهان
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:دوبوف گفت

.تصور مي كنم كه خودم باس برم جلو ببينم قضيه از چه قراره-

.مي كوشيد كه آن را مخفي كندولقش تنگ بود خُ،لحظه اي بعد باز گشتو

:بوف گفتدو

.ما شب رو همين جا ميمونيمومتليتسا واسه يه بازديد مقدماتي از وضع دشمن به مأموريت ميره-

.خودداري بوداما او آدمهيجاني احساس مي شد،درآهنگ صدايش خشونت و-

:فرياد زدندمرداني كه در اطراف بودند،

آخه اسم اينو چي ميذارن؟خوراك ؟رد وبدون خواين چه كاريه؟

!اينم شد استراحت

:گفتوشد ماروزكا به آنها ملحق 

!چه شانسي-

.صفوف مقدم اينك از اسب پياده شده بودند

زيرا مطمئن نبـود كـه راه پـايين خوانيخـدزا در اشـغال              لوين سون تصميم گرفت كه شب را در بيشه اطراق كنند،          

كـه  كيواو-مت دره ي تيودو  هم قادر خواهد بود كه راهي به س        كه در اين صورت   وار بود ميدبه هر حال ا   .دشمن نباشد 

.كورمال جست وجو كندكورمال غله ي فراواني دارد اسب و

او ديگر مي دانـست  رنج مي برد؛مي شد،تحمل ناپذير پهلويش كه روز به روز هم بدتراو در تمام طول راه از درد       

آنجـا  ولـي از .رژيم بهبود خواهد يافتبا چند دقيقه استراحت وكم خوني است و ستگي مفرط و  كه اين درد ناشي از خ     

ناگزير استراحت كامل برخوردار شود،   غذاي خوب و  كه برايش محقق بود كه مدت دارازي خواهد گذشت تا او بتواند از            

فقـط  «كه كـسالتش  دش تلقين مي كردبه خورا به زندگي تازه اش عادت دهد و    مي كوشيد كه خود   در تمام طول راه   

را از انجام كارهايي كه     شايد هرگز هم نتوانسته است او     وكه هميشه آزارش مي داده    » .جزئي بهم خوردگي مزاج است    

.بوده باز داردوظايفشجزء
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بـا لجاجـت    لوين سون توجه نداشت،   به حرف هاي  كوبراك در حالي كه به چكمه هاي خزدارش خيره شده بود و           

:براي چهارمين بار تكرار كردنمي كند،توجهش شكمش به خواهدي كه جزمر

.من ميگم باس بريم-

ولـي مـن   .واسه خودت برو شوسوار  ،بذارجاي خودت   فقط يكي رو  .بفرما برو اگه نمي توني بموني،   خيلي خب، -

.خطر بندازمندارم كه همه ي گروهان رو بهقصد

.كرده استروي نظرياتش زياد اصراروبراك برلحن لوين سون نشان مي داد كه ك

:افزودحالي كه تذكرات اضافي فرومانده ي دسته را ناديده مي گرفت،درو

.برادر بهتره بري يه سر به نگهبانا بزني-

:با خشونت پرسيدكشيد وهمناگهان ابرو در آماده ي اصرار است،مجدداًبا درك اين كه كوبراك و

؟چيه-

.ر حالي كه پلك هايش را به هم مي زد سرش را بلند كردكوبراك د

:ادامه دادلوين سون با همان لحن معموليش كه كمي هم شوخي به همراه داشت،

اونجـايي كـه    مـثالً !پشت گروهان بذار  چند پست نگهبان هم در نيم ورستي      ويه گشتي سوار بفرست تو جاده،     -

روشنه؟برات.رودخانه رو قطع كرديم

:اك غريدكوبر

.بله-

احساس »!خركار«:با خود فكر كرد   و. بوداين را گفته  در تعجب بود كه چرا به جاي آنچه كه مي خواست بگويد،           و

.دلسوزي نسبت به خودش به هم آميختترحم وبه لوين سون واراديش با رنگي از احترامتنفر غير

بـراي  سـيگاري روشـن كـرد و      ،خاطر آورد براك به گويش را با كو   گفت و لوين سون طبق معمول از خواب پريد،      

.بازديد پست ها بيرون رفت

كـردن  كـه از لگـد    تالش مي كرد  مي يافت، از ميان اجاق هايي كه دود مي كردند باز        همان طور كه راهش را    او

در بـان شـب   نگهورين آتش سمت راست پر فروغ تر بـود        دورت.اجتناب كند ،  بودندپالتوي پارتيزان هايي كه در خواب     
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كه افكارش جاهاي دوري را سـير مـي         روشن بود .كف دستش را در پناه شعله ها قرار داده بود         كنار آن چمباتمه زده و    

گل لبخند ي آرام و كودكانه بـر لبـانش          بود؛خواب آلود   چشمانش خمار و  وكاله پوستي سياهش به عقب لغزيده     كرد؛

.داشت

درهمـش از   اين كلمات را كه گويـاي احـساس گنـگ و     دقيقاًو»!ندرست نيگاش ك  «:گفتبا خودش لوين سون 

خطراتي كـه در دل     از خنده ي نگهبان و    وكه با دود همراه بود    اميدي بود كه از منظره ي شعله هاي آبي رنگي         بيم و 

.بر زبان آورد، نشسته بودشب در كمين او

بلكه بـه   ،از نظر نگهبان مخفي باشد    ه مي خواست    البته نه به اين جهت ك     .احتياط بيشتري پيش رفت   او با دقت و   

خنـده  درياي تفكراتش غوطـه ور بـود و       نگهبان هنوز در  .زايل كند نگهبانكه نمي خواست خنده را از لبان      اين سبب 

صداي قطع شدن علف ها كه از محل چراي اسب هـا در  بي شك اين آتش و.در برابر رقص شعله ها ادامه داشت  اش

.انـداخت شب هاي ايام كودكيش كه همراه اسبان در ميان مزارع سر كرده بود،            را به ياد  اوده مي شد،  درون بيشه شني  

چـراي آرام بخـش اسـبان،      ،  در دهكـده  دست خـروس هـا     دور گبان،ماهدر پرتو نور     شبنم و  دانه هاي آن چمنزارها با    

 بود كـه    اآتش مدته .كودكانه اش تعجب و رقص شعله ها در پيش ديدگان م      انجامسرزنجيرهايشان و صداي پابندها  و   

.بود كه هم اكنون در پيش داشتگرم تر از آتشيولي در خاطر نگهبان پر فروغ تر ومرده بودخاموش شده و

پـايش در  .خوشبويي او را در خـود گرفـت  كه تاريكي مرطوب وز درست از اردوگاه خارج نشده بود     لوين سون هنو  

»!وحـشت آوره واقعاً«:لوين سون با خود فكر كرد.چوب پوسيده مي دادبوي قارچ وب،ش.فنري فرو رفتچيزي نرم و 

گويي كه همـه ي اردوگـاه بـه همـراه خنـده ي              نبود؛ اثري ، طاليي ياينك ديگر از آن شعله ها     .به عقب نگاه كرد   و

طول شتر احساس نمي كرد در    يپبا روشندلي بيشتري كه     آه عميقي كشيد و   او.بودنگهبان در درون زمين ناپديد گشته     

.جاده پيش رفت

بـه نـواي دلنـواز بيـشه ي     خاموش مانـد و لحظه اي.چيزي نگذشت كه زمزمه ي آرام جويباري به گوشش رسيد 

سنجيده در حالي كه پايش را طوري بر زمـين مـي           با گام هاي سريع و    خنديد و سپس با خودش  تاريك گوش فرا داد،   

.به راهش ادامه دادد،كه صداي آن شنيده مي شكشيد

:صداي مرتعشي از درون تاريكي برخاست
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. به سويش پيش رفـت     مستقيماًبي آنكه به او پاسخ گويد     لوين سون صداي متچيك را شناخت و      !ايست،  ايست-

سپس صداي دلخراش گير كردن فشنگي در لوله ي تفنگ بـه            وآمددردر آن ظلمت خاموش گلنگدن تفنگي به صدا       

.گوش رسيد

. مشاهده مي كردتقريباً، روانه كندلوين سون حركات ديوانه وار دست متچيك را كه مي كوشيد فشنگ را در لوله

:لوين سون با لحن خشكي گفت

.باس اونو بيشتر روغن بزني-

:گفت، متچيك كه احساس آرامش كرد

... نمي دونم چشه... من اونو روغن زدم... نه، آه تويي-

سالحش را فـرود    گلنگدن تفنگ را ببندد،   در حالي كه فراموش مي كرد     شم به فرمانده دوخت و    گي چ با دستپاچ و

.آورد

هنوز بيش از نيم سـاعت از اسـتقرارش در سـر پـست و              متچيك پست سوم بود كه از نيمه شب آغاز مي گشت و           

چه به نظر متچيك خيلـي      اگر  -گام هايش در ميان علف ها نگذشته بود       مراجعت پاس بخش به اردوگاه و محو آهنگ       

بيگانه كه همـه چيـز در آن        غرق در افكار خود در پهنه ي وسيع اين دنياي         ،تك وتنها چون او ،اين ها گذشت  بيش از 

.باقي ماندحريصانه به زندگي خود ادامه مي داد،مراقب ودر شرايطي عجيب،آهسته داشت وحركاتي دزدانه و

بدون واز كجا در مغزش پديد آمده بود      فكري كه نمي دانست چه وقت و      ،همه ي اين مدت را با يك فكر گذراند        

او مـي دانـست كـه ايـن فكـري      .پيوسته به آن باز مي گـشت      ،مشغول مي داشت  افكار ديگري كه ذهنش را    به  توجه  

ز رهـا   باز هم مي دانست كه اين فكر را هرگ        ون را با كسي در ميان نخواهد گذشت       هرگز آ واستشرم آور شيطاني و 

.مانده بودتنها چيزي بود كه برايش باقياين آخرين و. به هر كاري دست خواهد زدبراي اجراي آننخواهد كرد و

با چنگ ودندان بكوشد كه از گروهان       با هر سرعتي كه ممكن باشد     ر حال و  در ه :اين مطلب بود  نقشه اش شامل    

.فرار كند

گشت بـه آن  اينك كه به فكر بازميكرد،كسالت بار تصورشروح وزندگي قبلي اش در شهر كه زماني آنچنان بي       

.در حقيقت تنها زندگي ممكن جلوه مي كردعاري از اضطراب وبرايش شادي بخش وبود،
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بلكه ، نه براي اين كه تفنگش مرتب نبود       البتهپاي خود را گم كرد و     دست و ،هنگامي كه لوين سون را بازشناخت     

.گير كرده بودافكارش غافلرا با اينوبيشتر به اين جهت كه ا

:لوين سون با خوش خلقي گفت

!عجب سرباز خوبي هستي-

:دلش نمي خواست عصباني شودوده ي نگهبان را در پيش چشم داشت هنوز خناو

نيست؟تنها موندن در اينجاها كمي ترس آوره؟-

:با هيجان پاسخ دادمتچيك زير لب و

.ماگه به اين چيزا عادت  كرده من دي؟چه ترسي...نه -

:لوين سون با خنده جواب داد

ولـي  ،  سوار گذرونـدم  وپيادهتنها  و  يكه و ،  روزساليان درازي رو شب و    .ي من هرگز به اون عادت  نكرده ام        ول-

!احوال اينجاها آرومهاوضاع وخب،.  مي ترسممهنوز

:گفتتعجب به او خيره شد ومتچيك با كمي ترس و

.آرومه،لهب-

:لوين سون برايش توضيح داد كه

.زودي خواهي ديد كه بهتره ميشهبومناسبه اوضاع بسيار خوب و-

به نظر مي رسيد كه اين تفسير را نه به خاطر حرف هاي او بلكه به اين جهت  كه مي خواست درونش را بكاود،                     و

:زبان آوردبر

نه؟سيگار مي كشي؟، بهتر ميشهوضعمون خيلي،  كنيمواكيو عبور-ز دره ي تيودوافقط اگه بتونيم -

:افزودخبر است، از آن بيمحتمالًمي دانست كه لوين سونآورد ومي به ياد متچيك كه كيسه ي توتون واريا را

.فقط گاه گاهي،نه-

توتـون  اون نيم ساعتم نميتونـه بـي        ماس،يكي از پارتيزان هاي خوب    ،انيونيكوفك؟هيچوخت هوس مي كني   -

.رسيده باشهمشكوكم كه سالم به شهر.نهكُسر
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:متچيك پرسيد

چرا شهر رفته ؟-

.قلبش به شدت طپيد،از تصور گنگي كه در مغزش جرقه زدو

.گزارشاتمون رو بردهاون،حاال شهر رفتن خيلي خطرناكه.من اونو با يه پيام فرستادم-

:جلوه دهد پرسيدرد سؤالش را تصادفيعادي در حالي كه تالش مي كمتچيك با لحني غير

كه بتونين كس ديگه اي رو بفرستين؟هيچ فكر كردين،نميتونين كسي ديگه اي رو بفرستينمگه ، ولي خب

:پرسيدلوين سون كه در دم گوش به زنگ مي شد،

چطور؟-

.و خيلي خوب بلدمشهرمن .اونجا ببرم من ميتونم پيغاماتونوين، اگه شما موافق.فقط پرسيدم، ه،هيچيآر-

.لوين سون همه چيز را بدانداكنونمتچيك وحشت داشت كه مبادا زياد دستپاچه شده باشد و

:لوين سون كه با تعمق كلماتش را مي كشيد در پاسخ گفت

خويش داري؟اونجا قوم وفكر نمي كنم بتونم،، نه-

.شما ميتونين به مـن اعتمـاد كنـين        ،نه.نيسخاطر اونا ولي به   فاميلم دارم، ،  يعني.ولي اونجا كار مي كردم    ،نه-

.اونور مي بردممخفي رو اينور و نامه هاي،غالباًوقتي كه شهر بودم

با كيا كار مي كردي؟-

.كردن با اونا اشكالي ندارهراولي البته اونوخت فكر مي كردم كه ك،  با ماگزيماليست هامعموالً-

؟منظورت از اشكالي نداره چيه-

.شون كار كنهكه اونوخت اشكالي نداشت آدم باهامنظورم اينه -

.حاالو-

:گفتبدون اينكه بداند چه جوابي در انتظارش است،متچيك با ترس و

.چه چيز نادرسهوحاال نمي دونم چه چيز درسو-

:گفتبا آهنگ كشيده ايي درست در انتظار همين پاسخ بود لوين سون كه گوي
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.به شهر روونه كنموجه قصد ندارم كسي رومن بهيچنه،نه،! جورن-اي-س-پ-

:گفت،حالي كه صدايش مي لرزيددرگير شده بود ودر عصبي،تقريباًمتچيك كه با يك تصميم ناگهاني و

مـن باهـات   .كه چيزي رو ازت مخفي كردمخيال نكن.فقط فكر بد نكن...مي دوني اينو چرا مطرح كردم...نه  -

.راسمروخيلي 

»  .همه چي رو باس همين حاال بهش بگم«:با خودش فكر كردو

كاري عاقالنه و  ،  نمي دانست انجام آن   در حالي كه   احساس مي كرد كه مايل است سينه اش را خالي كند،           واقعاًو

.يا احمقانه است

بهتـر  اگه منو بفرسي برم،وبي مصرفيماين جهت اينو مطرح كردم كه به نظرم ميرسه پارتيزان ضعيف و     من از -

تنها به اين دليله كـه مـي بيـنم هـيچ كـاري رو              ! نه،رو از تو مخفي مي كنم     يا چيزي فكر نكني كه مي ترسم،    . ميشه

.با هـيچ ذيروحـي  .دوس باشماينجا با هيشكي نميتونمبه همين دليلم    و هيچيم نمي فهمم  وس انجام بدم    ردنميتونم

ميـشم، من با همه ي اونا با يه قلب پاك روبروهس؟،اشتباه من نيساينموكمكي بخوام يكي رو ندارم كه ازش       من

.گول زدنهومسخره كردن ودرشتي،ون چيزايي كه از اونا نصيبم ميشهاولي همه ي

مـن بـه هـيچ كدومـشون اعتمـاد      .اونجور بد زخمي نشدم؟ خودت كه مي دوني  مگه منم با اونا نجنگيده م؟     خب،

،ازم مـي ترسـيدن  به حرفام گوش مـي كـردن و       .شون مطيعم بودن  گه منم قوي تر بودم مي دونستم كه همه        ا. ندارم

قرار حتي اگر   كردن شكم خودشونن،  هر كدومشون تنها فكر پر    .اين كه تنها چيزيه كه اونا اينجا دوس دارن        واسهچرا،

گاهي به نظـرم مـي رسـه كـه اگـه     .حت نمي كنهشو واسه چيزاي ديگه نارادخوهيشكي.باشه اونو از رفقاشون بدزدن   

طور ظالمانه رفتار مي كنن؟    ديگرون هم همين  باوبا اونام همين جور ميجنگن    ،همين فردا گير نيروهاي كلچاك بيفتن     

!..ث اونا باشم منمي تونمولي من نمي تونم،

بـه  ش ديـدگانش قـرار داشـت،      در پي به نظرش مي رسيد كه با بيان هر كلمه شكاف تازه اي در پرده ي مهي كه                

او مي خواست پيوسته صـحبت      . تر مي كرد   خآنها را فرا  فرو مي ريخت و   كلمات آزادانه از اين شكاف ها     .وجود مي آيد  

بود كه لوين سون در باره ي آنهـا  اينك ديگر برايش بي تفاوت و آنها احساس آرامش مخصوصي مي كرد      بياناز.كند

.چه تصور كند
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در حالي كه كلماتش را با تأني مـي       و»!چه معجون در همي   !پس تو يه چنين آدمي هسي     «:كردلوين سون فكر    

:گفتچه انگيزه اي نهفته است،،طغيان عصبيمايل بود كشف كند كه در پشت اينكشيد و

!كمي صب كن-

وي دوخته شـده    و درشت لوين سون بر    يافت كه چشمان سياه   متچيك با زيركي در   .با دست آستين او را گرفت     و

:است

بـذار دربـاره    .خوبه همين جا بس كني    كه من از همه ي اونا سر در نمي آرم،         ،تو مقدار زيادي حرف زدي    ،برادر-

...اينجا هركس فكر پر كردن شكم خودشهتو ميگي كه:ي مهمترين اونا صحبت كنيم

:متچيك با فرياد گفت

!نه،چطور-

همترين بلكه م لوين سون اشاره مي كرد نبود،     وجه آن نكته كه   فتارش بهيچ  داشت كه مهم ترين بخش گ      او عقيده 

اسـت كـه   حقايقيظلم هايي بود كه از يكايك افراد تحمل كرده و ناپذيرش در اينجا بود،   آنها مربوط به زندگي تحمل    

:ي بيان داشته استبا صراحت تحسين آميز

... من مي خواسم بگم كه-

: را قطع كردلوين سون به آرامي حرف او

اگـه برحـسب    وكـردن شـكم خودشـه     پـر نجا هر كس فكر   يتو گفتي كه ا   ،  حال نوبت منه  ،  ديگه صب كن  ،  نه-

...تصادف گير كلچا ك ها هم بيفتيم

...من...من درباره ي شخص شما هيچي نگفتم،نخير-

اين حـرف  بي خيالي ميجنگن؟ وبي رحميبا اونا با همينگفتي اگه اونا گير كلچاك ها بيفتن،      ،فرقي نمي كنه  -

! اشتباههكامالً

دهد كه چطور اين حـرف هـا بـه نظـرش            مي خواست توضيح  و همان دالئل معموليش را پيش كشيد      لوين سون 

.درست نيست
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تـذكرات  .بهتر در ك مـي كـرد كـه وقـت خـود را تلـف مـي كنـد            هر قدر كه لوين سون بيشتر سخن مي گفت،        

مقدماتي تـر   به او حالي مي كرد كه بايد با او از مسائل اساسي و            از متچيك مي شنيد،   گاهي كه در ميان سخنانش      گاه

،خون او شده بـود    گوشت و ء  اكنون جز و مشكل بود    همكش براي او   در ،مسائلي كه در زمان خود    همانصحبت كند، 

. كردقاطع را تقاضا ميلحظه ي آن كاري سريع وهرن زمان اقتضاي چنين كاري را نداشت وواكن

:افزودمهرباني هم نبود،او سرانجام با لحني  خشك كه خالي از دلسوزي و

اين يـه  .هيچ كجام نمي توني بري.مي كني تنها خودتو ناراحت  .كاري كه از دست من ساخته نيس      ،خيلي خب -

 چيزايـي كـه مـن   بخـصوص اون ،بهتره در اين باره بيشتر فكر كنـي     بس،همين و ،  اونا ميكشنت –فكر احمقانه اييه    

.بهت گفتم به نفع خودته

:متچيك با افسردگي پاسخ داد

.اين تنها چيزيه كه مي تونم روش فكر كنمو-

.به سهولت از بين رفتسخن گويد،گستاخيعصبي كه او را تحريك مي كرد كه با فصاحت وآن انگيزه يو

...نيسنبدتر. .ترنهمقطارانت از تو بداز همه اينه كه خيال نكنيمهم تر-

.مشغول شدبه پيچيدن سيگاريلوين سون به آرامي كيسه ي توتونش را بيرون آورد و

.اشتياق نگاه مي كرددي ويمتچيك با نوم

:لوين سون به طور غيرمنتظره اي ادامه داد

.بهتره كه گلنگدن تفنگتو ببنديو-

:رده بودروشن بود كه در تمام طول صحبت اين موضوع را به خاطر سپو

مي فهمي؟نيسي، تو كه توي خونه ات–حاال وختيه كه ديگه اين چيزا رو ياد گرفته باشي -

ريـش سـرخش بـراي      وظريف بينـي اش    سوراخ هاي  ،ش با مژگاني بلند   اچشمان نيمه بسته    .كبريتي افروخت و

:لحظه اي روشن شد

هنوز سوارش ميشي؟راسي اوضاع ماديونت از چه قراره؟-

.بله-
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:رفتفرو لوين سون لحظه اي به فكر 

تـو زيوچيخـا رو بـه       وسوارش مـي شـد    اون كه پيكا  ميشناسيش؟-رو بهت بدن  فردا ميگم نيوكا  ،  خيلي خب -

خوبه؟، سررشته دار تحويل ميدي

:متچيك با افسردگي پاسخ داد

.خوبه-

!عجب آدم كودنيه:فكر كردخودلوين سون با

فـت وگـويش بـا او احـساس     از گ.ك محكمي بـه سـيگارش زد  پ، احتياط گام برمي داشتبا همانطور كه آرام و و

چه شرم آور است كه مـردي       وضعيف النفسي است  تنبل و ،  او آدم ناتوان  با خود گفت كه روي هم رفته      . گيجي ميكرد 

پك ش را تند مي كرد،    تأمل گام هاي  درحالي كه با  وپرورش مي يابد  زاده شده و  ،بيكاره در دامان وطن   سست و چنين

:محكم تري به سيگارش زد

در زيـر آفتـاب تنبـل و       وزندگي مي كنند  كثافتهنگامي كه ميليون ها انسان در كشورمان در ميان فقر و          ،بله-

،بـي اراده  اينان به مردمـي   به موهومات باور دارند،   وزمين را شخم مي زنند    ،  حجرديرگذر با گاوآهن هاي چوبي عصر     

.بي مصرفي بدل مي شوندبيكاره و

زيـرا مفهـوم عمـده ي زنـدگيش در          بودنـد، گرامي ترين افكـارش   نها عميق ترين و   ايازيرآشفته بود، لوين سون 

كه تر از ساير محرك ها زندگي نمي كرد       دنيرومنلذا اگر با انگيزه اي توانا و      ،  بودسيه روزي نهفته  پيروزي بر اين فقر و    

.بلكه شخص ديگـري مـي بـود       لوين سون نبود،  او هرگز شاداب تر را مشاهده كند،     تر و  مهربان،انسان هايي قوي تر   

، بارنـد نكبـت   محـدود و  ميليوني آنها هنوز ناگزير به ادامه ي يك چنين زندگي ابتدايي و           ولي مادام كه گروه بي شمار     

وار باشد؟اميدشت نو و زيباديدن انسان هايي از سرچگونه انسان مي تواند به 

بوده ام؟روزگاري چون اوآيا منهم: انديشيدخوداين سون كه افكارش متوجه متچيك مي شد بلو

-انجام اينكار جز با زحمـت فـراوان امكـان نداشـت           .اوان جوانيش را به ياد آرد     مي كوشيد كه دوران كودكي و     و

لـوين سـوني كـه هـم      - بـود  گذشته ي نزديك كه لوين سون را آفريده       سال هاي يعني همين ،مراحل اخير زندگيش  
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بسيار مهم  ،  حركت مي كرد   مي شناخت كسي كه همواره پيشاپيش گروهان       لوين سون همه كس او را به نام     اكنون

. استهحادثه بودرپو

كـه كـودك    از دوران كودكيش بـود      عكس كهنه اي  كه به وضوح مي توانست از گذشته اش ببيند،        تنها چيزي را  

شـگفت و  او با اشـتياقي پر    .نشان مي داد  ،  تن داشت خشان كه ژاكت سياهي بر     درشت و در   با چشماني جهود نحيفي را  

چـشم  زيبا پروازخواهد كرد،  كوچك و پرنده اي جايي كه به او گفته بودند،     ،  انه به نقطه اي از دوربين عكاسي      غيركودك

 از شـدت نوميـدي زار زار       تقريبـاً  هنگـام    او به ياد مي آورد كـه در آن        نكرده بود و   پرواز ،ولي پرنده ي زيبا   . دوخته بود 

 «... سـرانجام متقاعـد گـشته بـود كـه     تـا  تحمل  كرده بود،ااين نوميدي ها  ر  پيش از اين نيز چقدر از     وگريسته بود 

».زندگي افسانه نيست

درك كرد كه بشر چه رنج هـاي عظيمـي از ايـن افـسانه هـاي دروغ پرنـدگان  كوچـك و                 زماني كه متقاعد شد،   

گـروه  ويا آنجا ظاهر شوند زيبايي را كه انتظار پروازشان مي رفت كه از اين جا و           پرندگان–نگ تحمل كرده است   قش

او ديگـر بـه   ، نـه .ولي آنها هرگز ظاهر نمي شدندوانتظار مي كشيدند، بي شماري براي ديدن آنها عمر تلف مي كردند        

-دلهره هاي بي مورد را درباره ي آنها موقـوف كـرد           و ها   سرسختانه همه ي شادي   و! چيزها نيازي نداشت   اين قبيل 

كوچك خالصه مـي    دروغ پرندگان زيبا و   در اين قبيل افسانه هاي    كه از نسل گذشته به ارث برده بود       همه ي آنچه را     

د باقي  بايودر خلق آنچه كه بايد به وجود آيد       براي تسريع   ،براي تغيير دادن اين وضع    وبراي درك واقعيت موجود     .شد

.دست يافت،چيزهامشكل تريناين ساده ترين و،لوين سون به عقل و خرد-بماند

كـسي نيـز آن را درك نمـي كـرد،    ونمي رفـت احساس نشاط  وصف ناپذيري كه از او انتظار لوين سون اينك با   

بلكـه  ،انتظار زيـادي نداشـتم    من نه اينكه    .تر از او  خيلي باتحمل تحملي بودم؛ ولي روي هم رفته من آدم با      «:انديشيد

»اين خود از مهم ترين چيزها استبله،.مقدار زيادي هم كار مي كردم

صورتش را طراوت   ،  ختانشبنم زده ي در   وشاخه هاي سرد   از درون جنگل گذشت،    لوين سون با سرعت مستقيماً    

قابـل  در ايـن ارتفـاع كـه مـادي و         .بردبه باال   وه  نيرومندي او را از زمين كند     احساس مي كرد كه موج بسيار       .مي داد 

.ناتواني هايش چيره شدهمه ي ضعف هاي جسماني وبر، بوددرك
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او مي شنيد كـه  -لبخندي بر لب نداشت نگهبان شب ديگرآتش ها خاموش بودند وهنگامي كه به اردوگاه رسيد،   

برمي ان كه هنوز دود خفيفي از آن      لوين سون به طرف آتش خودش     .ناسزا مي گفت   زير لب    ،نگهبان ضمن تيمار اسب   

.راحتـي فـرو رفتـه بـود       بـه خـواب عميـق و      باكالنفدر كنار آن پالتويش را به روي زمين گسترد،        .خاست پيش رفت  

دوران سرش بر اثر دميدن  بسيار بـه .آتش دميدبا دهان بر  را در اجاق ريخت و    برگ خشك درختان  مقداري از شاخ و   

روي صورتش بـاز  . ملچ ملچ صدا كردحركت داد و  لبانش را خواب حرارت آتش را احساس كرد،     كالنف در عالم    با.افتاد

ماننـد تولـه    او.بـود راست ايـستاده  كالهش به روي شقيقه اش فشرده و      .كودكانه اي آويخته بود   لبانش با وضع  وبود

اينـو  «:بـا خـود گفـت      مـي خنديـد،    حالي كه با محبت به او     لوين سون در  . به نظر مي رسيد    رپروافربه و ،سگي اصيل 

. برايش لذت بخش بودنگاه كردن به او خصوصاً،گفت وگوي با متچيكبعد از آن»!باش

سـرش  ،شمانش را نبسته بود كه احساس كرد      چهنوزودر كنار باكالنف دراز كشيد    او در حالي كه غرغر مي كرد،      

مغـاكي  تـا بـه ناگـاه در    ،   فضاي اليتناهي به پرواز درآمد     دربي خبر از جسمش     چرخيد و به دور خودش  . دابه دوران افت  

.بي پايان فرو افتادتاريك و
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14

متليتسا به اكتشاف مي رود

 همـان شـب بـاز       حتمـاً كه  دستوردادبه او  متليتسا را براي آگاهي از وضع دشمن فرستاد،        ،هنگامي كه لوين سون   

متليتـسا . سـون تـصور كـرده بـود    ن بسيار دورتر از آن بود كه لـوي عمالًمي رفت، ولي دهكده اي كه او به آنجا      .گردد

بـدنش را روي گـردن اسـب        .پـيش رانـد    همه طول راه را چارنعل     تقريباًو چهار بعد ظهر گروهان را ترك كرد       ساعت

د شررباري اتساع يافتـه بـو  سوراخ هاي كشيده ي بيني اش به نحو سرورانگيز و         همچون پرنده اي شكاري خم كرده و      

سپيده دمان فـرا رسـيد   .مست كرده استكسالت بار او را   گذر و ديوانه وار پس از آن پنج روز دير       گويي اين چارنعل    كه

   بـا سـرعت  غم انگيز روزي كه در حال پايان بود،  جنگل در پرتوي شعاع سرد و     خش خش پاييزي  روهنوز علف هاي پ

ويرانـه كـه سـقفش    كنار كلبه اي محقر ودر. جنگل خارج شد    تاريك بود كه از    كامالًديگر هوا   .از كنارش مي گذشت   

.اسبش را متوقف ساخت،دراز كسي پاي در آن نگذاشتهآشكارا نمايان بود كه سالياني فرو ريخته و

نزديك بـود   .از گوشه هاي سقف باال كشيد     هاي شكسته خود را به يكي     گرفتن تير بااسب را به گوشه اي بست و      

بـا زانـواني   .فـرو افتـد   پوسيدگي علف به مشام مـي رسـيد،       بوي گنديدگي چوب و   ريكي كه از آن   به درون حفره ي تا    

مـدتي  .به صداهاي آن گوش فـرا داد      با دقت به درون ظلمت شب خيره شد و        وبا مراقبتي كامل به پا ايستاد     خميده و 

.سان گذرانددر حدود ده دقيقه را بدين

.مرغي شكاري جلوه گر مي ساخت     بيش از هر وقت او را چون      و آميخت   مينه ي تيره ي جنگل به هم      شبح او با ز   

در پيش رويش در ميان دو رشته از كـوه هـاي آتـش            انبوه علف ها بود   ودره ي تروشرويي كه پوشيده از درختان تيره       

.فشرده مي شدستاره تشكيل  مي داد،كه توده ي عظيم سياهي را در برابر آسمان روشن پرفشان،
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شكال از ميان علـف هـاي       ش به اِ  متروكثرآبه سمت جاده اي راند كه       وا از گوشه ي بام به روي زين پريد        متليتس

.غان در دل شب مانند شمع هاي خاموشي سپيدي مي زدتنه ي ظريف درختان.ظاهر مي گشتبلند

افـت كـه   ي مـي آتـش فـشان امتـداد   در سمت چپ رشته ي سياه كـوه هـاي  .تپه ي كوچكي پيش راند    يبه باال 

در حـدود دو    .رودخانه اي به گوش مي رسيد     صداي شرشر .مي كرد ي عظيم خفته اي جلوه    همچون پشت سياه هيوال   

گي تنهاي شـباني را بـه خـاطرش         زندنماي ظاهري آن  . آتشي زبانه مي كشيد   ،ساحل رودخانه شايد در ودورترورست

ارتفـاع  ،در سمت راست  .ابت چراغ هاي دهكده اي نمايان بود      ثروشنايي زرد رنگ و   در امتداد جاده  كمي دورتر، وآورد

.در درون ظلمت آبي رنگ محو مي شدرشته كوه ها كاهش مي يافت و

كه جنگـل تيـره اي      متروكي بود خانه ي رودشايد بستر   ،فرورفتگي اي به چشم مي خورد     ،در همان قسمت زمين   

.ساحلش را پوشانده بود

كه دكمـه هـاي يقـه ي   ،روي بلوز نظامي اشاو بر. احساس سرما كردو».ب باشهممكنه مردا«:متليتسا فكر كرد  

تصميم گرفت كه قبـل از هـر كـار بـه سـمت     .  باز بودمعموالًكه جلوي آن بود،يك ژاكت نظامي پوشيدهآن باز بود،  

داخـل  در الي آن را جلـد خـ  ود فـرو كـر  بنـدش زير كمردر زير ژاكت،رولورش را از جلد آن بيرون كشيد وآتش براند، 

پـس  (.گشت مي  كه از مزرعه باز   اينك به دهقاني مي مانست    همراه نداشت و  تفنگي.ك بند اسب گذاشت   رجين تر وخ

).ژاكت نظامي بر تن داشتند،شماري از دهقان ها ها توده ي بيجنگ با آلمانياز

اسـب متليتـسا بـه جلـو پريـد،     .افتشـك  نزديك آتش بود كه ناگهان شيهه ي بي قرار اسبي دل شب را         او كامالً 

در همين لحظه سـايه اي بـه سـرعت در          .در جواب آن شيهه اي كشيد     ،هيجانپربي تاب و  هيكل نيرومندش لرزيد و   

.نشستاسب عقب متليتسا اسب را به شالق كشيد و،مقابل شعله ها ظاهر گشت

در يـك دسـتش   .سان نگـاه مـي كـرد   اهرچشماني وحشت زده،اندام با موهايي سياه و   آتش پسركي الغر   در كنار 

كفـش كتـاني و  .گويي براي دفاع بـاال آورده بـود       ،  آويخته بود گشادي از آن  دست ديگرش را كه آستين    شالقي بود و  

متليتسا ديوانـه وار  .نخ كنفي محكم بسته بود كمر آن را با   ژاكت بلندي را به خود پيچيده و      .شلوار ژنده اي به پا داشت     

بـي رحمانـه    ودار فريـاد  او در گير  .پيش راند را زير بگيرد،  به نحوي كه نزديك بود او     ون سينه ي كودك،   اسب را تا در   

شـلواري كـه زانـوان      -به او دوخته بـود    ،لرزانواي بود كه ناگهان چشمان وحشت زده اي كه از روي آستين آويخته            
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كـه گـردن    ،  بـود ه شايد اربابش به او عطا كرده      كاكت نخ نمايي   ژ پارگي ها نمودار مي ساخت،    درونعريان طفل را از   

.توجهش را جلب كرد-زده بودو شرم آگين از آن بيرونت باركودكانه اش به نحوي رقالغر و

:گفتاسبش به كار مي برد، تنها برايمعموالًناهنجار كه لحني مهربان ومتليتسا با حالتي مغشوش،

اگـه  ! اينجـا وايـسادي    ،اين كه اجلت رسيده   مث!خل كوچولو يطون،آه بچه ش  ترسيدي؟اينجا چيكار مي كني؟   -

ها؟،مي كرديچيكارزيرت گرفته بودم،

:تكرار كردو

!عجب خري هسي-

كودكانـه در   مـضحك و  ،تـرحم انگيـز   ناگهان احـساسي  سرد شد و  ،وضع رقت انگيزش  با مشاهده ي كودك و    و

.درونش جان گرفت

:گفتانداخت ودستش را پايينحشت خارج مي شد،وكودك كه رفته رفته از هول و

حمله كردي؟م تو چرا مث عقاب يهو به-

:در حالي كه هنوز مي لرزيد افزودو.همچون آدمي بالغ سخن گويدمستقل و، مستدلكوشش مي كرد

.من اينجا اسب نيگر مي دارم،كي باشه ميترسههر-

:پرسيد، به نحوي مضحك كلمتش را مي كشيدمتليتسا كه

راس ميگي؟!اسب -

ابـروان سـبك و    .ورانـداز كـرد   بـسته او را   با چشم هاي نيم   به عقب خم شد و    روي رانش گذاشت،  مشت ها را  و

مهربـان كـه از   آنـسان سـرخوش و  بي بند وبـار و خنده اي آن چنان بلند و.زدناگهان زير خنده لطيفش جمع شدند و   

. خودش در شگفت بود،وصدايشسر

به تدريج كـه در مـي يافـت چيـز تـرس آوري      وهنوز بد گمان بودبا صدا نفس مي كشيد،  ه خجوالنه و  كودك ك 

به نحوي كه بيني اش     قيافه اش را در هم كشيد،     هولناكي تبديل مي شود،   به عكس همه چيز به شوخي     وجود ندارد و  

ن خنده ي   شليك اي .طنت بار به خود پيچيد    شيمليح و ،از خنده اي كودكانه   همناگهان او ونماياني بيرون زد  به شكل 

 از سـر مـي گرفتنـد و        اخنده ر ،تيب هريك با نگاه كردن به يكديگر      تربهو قهقهه ي متليتسا را بلندتر كرد      ،مترقبهغير
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قهقهه هاي شديد خنده به جلو و      روي زين با  متليتسا در -در اين خوشي مطبوع سپري كردند     سان لحظاتي چند را   بدين

،با انفجار هر خنـده    بر زمين ستون كرده بود و     دست هايش را  زمين افتاد، كودك كه با پشت بر    وي گشت عقب خم م  

.را در هوا تكان مي دادپاهايش

:متليتسا سرانجام گفت

! منو خندونديواقعاًطفلك،خب،-

:يك پايش را از ركاب خارج كردو

!خيلي شوختو پسر شوخي هسي،-

.ا يش را به طرف آتش دراز كرددست هپايين پريد وو

انتظار حيله ي غيرمنتظـره اي  گويا اين بارحيرت زده بدو انداخت، ودشانگاهي سخت، كودك از خنده باز ايستاد،    

:گفتورا داشت

!تو يه ملعون خوشحال هسي-

.كلمات را با تأملي ادا مي كرد كه گويي رأي نهايي را صادر مي كرد

: خنديدامتليتس

.من خيلي خوشحالمآره برادر،من؟-

:كهكودك اعتراف كرد

.داشتم چن تا سيب زميني مي پختمرو نيگر مي دارم،اينجا اسبامن خيلي ترسيدم،-

:عنان اسب را در دست داشتمتليتسا در كنارش نشست،

سيب زمينياتو از كجا آوردي؟!خيلي خوب چيزيهسيب زميني؟-

!زميني اونجاسيه كپه سيب ،چطور؟از كجا-

. دستش را در اطراف شانه هاي او تكان مي داد،براي نشان دادن حجم آنو

!ميخواي بگي اونارو دزديدي-

:كودك جواب داد
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.اين اسب خوبيه.نترس از دسم در نميرهكره س؟، بذار اسبتو نيگر دارم.پس چي-

:نداختنظر اعضالني اوكشيده وبدن تنومند وبا نگاه خبره اي برو

از كجا ميĤي؟-

:متليتسا تأييد كرد كه

مال كجايي؟تو،اسب بدي نيس-

:گفتره كرد وابه چراغ هاي دهكده اي اشكودك با سر-

 ايـن   ظـاهراً و.تر نه بيـشتر   نه كم -جمعيت داره   بيست خونوار ودرس صد ،اون دهكده ي ماس   .نيخدزاااونجا خو 

.بر زمين تف كردويده بود تكرار مي كردكسي شنحرف را به همان ترتيب كه از

اسمشو شنيدي؟اونور اين كوهه،.م1منم مال واروبيوكاميدونم،-

نيس؟البد خيلي دوره،،نهواروبيوكا؟-

...  آره خيلي دوره-

براچي اينجا اومدي؟-

:ساختگي گفتمتليتسا با خنده ي

مي گفتن شما اسـباي  .بتونم چن تا اسب بخرم  ر كردم شايد  فك.مي فهمي ،داستان من سر درازي داره برادر،     آره-

همشون مـال   وليداري اونا كردم،  عمرمو صرف نيگه  همه ي . برادر،به اسب عالقه دارم   من خيلي .زيادي اينجا دارين  

.مردم بودن

.اينام مال اربابنيه وخت فكر نكني كه اينا مال منن؟-

 خاكستر آتش را ماهرانـه      دسته ي شالقش  با آستين بيرون آورد و    ازچركينش را كوچك و كودك دست الغر و   -

:او پرسيد.درون خاكستر به بيرون غلطيدسيب زميني هاي سياهي از.به هم زد

.خيلي زياد نيس،ولي خبمن نونم دارم،ها؟،البد گشنه هم هسي-

:هار داشتظمتليتسا به دروغ ا

1 - Varobyoyka
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.م خوردمه همين حاال تا خرخرمتشكرم،-

.گرسنه بودتنها خودش مي دانست كه چقدر.دستش را تا گلو باال آوردو

آن را روي   بـا پوسـت در دهـان گذاشـت،        نيمي از آن را   به آن فوت كرد و    . نيم كرد كودك سيب زميني اي را دو     

متليتسا كرد  نگاهي به    ،بلع آن با.گوش نوك دارش مي جنبيد    با اشتهايي كامل شروع به جويدن نمود،      زبانش غلتاند و  

:گفتط ياد كرده بود،اسنجيده اي كه از او به نام يك ملعون پرنشهمان شيوه يا بو

اونوخت اونـم  ،مادرمم بي سيرت كردن   قزاقا بابامو كشتن،  ،حاال شيش ماهه كه يتيم شده ام      . من يه بچه يتيمم   -

.بعدشم برادرمو كشتنوكشتن

:متليتسا ناگهان با وحشت پرسيد

قزاقا؟-

مـاه بـازم    هر.ترنه كم ،  بلكه بيستا نه تنها خونه ي مارو،    -خونه مونم خراب كردن   .بيخودي همه رو كشتن   ،آره-

دهكـده  همين بغل دس  ،يه ده بزرگيه  .1راكيت نويه تابستونم در . اينجا لنگر انداختن   اصالًشون كه   چهل تا . ميان اينجا 

.حاال يه كم سيب زميني  بخور! مردم آوردنچه باليي سر،يه فوج كاملشون مونده بودن-مونه

.ببين چه جنگل بزرگي دارينچرا فرار نكردين؟-

.متليتسا حتي كمي خود را بلند كرد تا آن را نگاه كند

اونـا خيلـي گـود و      ،ممكنه تو مردابـا بيفتـه     تازههمه ي عمرشو اونجا بگذرونه،    ،آدم كه نمي تونه   فايدش چيه؟ -

.بزرگن

:خود گفتمتليتسا با 

-دس همونجور كه من فكر مي كردمر.

:ادامه داددر حالي كه از جا بلند مي شدو

مي بينم خيلي بهتره كه اونيم كه       .ده بزنم ي به من پياده يه سر   اينجا كمي مواظب اسبم باش،    تو؟ميدوني چيه -

.چيزي بخرمتا كه بخوامدارم اينجا بذارم،

1 - Rakitnoye
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:يدانه گفتنوماز جا برخاست وكودك شبان

.تنهاس خيلي بدهاينجا وختي كه آدم!يه خورده صب كنچرا اينقدر عجله مي كني؟-

.مرطوبش به متليتسا خيره بودوملتمسبا چشمان درشت وگفتارش را با لحني غم انگيز ادا مي كرد و

:متليتسا كه حالتي از افسوس قيافه اش را در بر مي گرفت افزود

اونوخت اسبو مـي  وخيلي زود بر مي گردم بهترين وقتشه كه گشتي بزنم،    ،حاال كه هوا تاريكه   !چاره نيس برادر  -

كجان؟فكر مي كني كه رئيساشونبنديم،

تذكر داد كـه بهتـر   وپيدا كنداقامت داشت،ران در آناكه چگونه خانه اي كه فرمانده ي آسوكودك شرح مي داد  

.است از ميان باغ عقبي بگذرد

ا خيلي سگ دارين؟اونجاه-

.ولي درنده نيسن،زيادن-

را چـشمان غمبـار كـودك او   .بـه راه افتـاد  در طول مسير رودخانـه خداحافظي كرد ورا بست،اسب متليتسا افسار  

.ناپديد شددنبال مي كرد تا در درون تاريكي

ولي بنـا بـه گفتـه     پيچيد،طرف راست ميجاده به.ه احساس كرددعد متليتسا خود را در نزديكي دهك    نيم ساعت ب  

تا به پرچيني كـه بـاغ هـاي دهقانـان را     عبور كردكه تازه درو شده بود،ز ميان مزرعه اي  ااو مستقيماًي طفل شبان، 

اكنـون در جـايي    ورفتـه بـود   دهكده در خـواب راحتـي  فـرو        همچنان به راهش ادامه داد،    او.رسيدمي كرد، محصور

خلوت باغ ميـوه   از جاهاي بي درخت و    كاهگلي كلبه هاي كوچك،   و نور مهتاب بام هاي    در پرت روشناي ديده نمي شد،   

.به مشام مي رسيد،بودخاكي تازه بر گردانده شدهاز درون باغ هاي بوي رطوبت وديده مي شد،به زحمت 

بالش كردنـد، اسـتواري اسـتق  ناگرفتـه و سگ ها با صداي.وارد سومين كوچه گرديدمتليتسا از دو كوچه گذشت و   

مي ديد كه دهكده با همـه چيـز خـو گرفتـه            در كوچه كسي با او مواجه نگشت،      . گويي كه خود آنها هم هراس داشتند      

كـه دلخواهـشان باشـد    كـار انجام هـر بهووزي كه در كوچه ها پرسه مي زدنند       حتي به حضور بيگانه هاي مرم     . است

يعنـي  ،منظره اي كه در اين فـصل سـال  -برخورد نكردا باشند،كه در نجوحتي به زوج عاشقي هم    او.دست مي يازند  
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 زمزمـه ي    ،ايـن بـاغ هـا     ينـ گجدر اين موسوم پاييزي در سايه ي انبوه پرچين هاي         :ازدواج انتظارش مي رفت   فصل

.عاشقانه اي به گوش نمي رسيد

از پهلـوي كليـساي ده   . ديگـر گذشـت  از چند كوچه يو توصيه كرده بود،ابه ،با ادامه ي سمتي كه كودك شبان    

ران اقامـت   ان كشيش بـود كـه فرمانـده ي آسـو          ايدر خانه ي    .كشيش رسيد چين رنگي باغ  سرانجام به پر  عبور كرد و  

.داشت

سـپس بـي صـدا از روي پـرچين           مـشكوك نيافـت،    يزچيبا توجه گوش فرا داد،    متليتسا به اطراف نگاهي كرد و     

.گذشت

.متـراكم بـود  ، بوته هـاي انبـوه  با اين همه باغ ميوه از درختان وكرده بود،اگر چه اينك ديگر برگ درختان خزان    

بـه قـسمتهاي    نفسش را حبس مـي كـرد،       تقريباًدر حالي كه    قلبش را آرام كند و    متليتسا مي كوشيد كه ضربان شديد     

ـ       ،  قطع مي كردند  در محلي كه دو خيابان يكديگر را      .عميق تر باغ پيش رفت     در مـسافتي در  .تبوته ها پايـان مـي ياف

درون اطـاق مردانـي را نشـسته        در.پنجره بـاز بـود    .به پنجره ي روشني افتاد    چشمشچهل يارد در سمت چپ،    حدود

.يافت

مـي  سطح زمين قرار داشـتند،    بربرگ هاي خزان كرده اي كه     خيره كننده اي به طور يكنواخت بر      نور درخشان و  

.نور طاليي عجيبي غرق بود درعريان درختان سيبشاخه ها يتنه و. تابيد

احـساس  خـوفي نافـذ و  .»!اينجـاس «:گفتبا خودهم كشيد ومتليتسا به نحوي عصبي يكي از گونه هايش را در 

پاي اسـر را بـه جلـو مـي رانـد،        او، هميشه براي انجام كارهـاي برجـسته       كهبي پروايي گستاخانه    زامقاومت ناپذيري   

نفعي در بر داشـته     روشن بودند، كه استراق سمع از مرداني كه در اين اطاق        بود  دد  اگرچه هنوز مر  .را گرم كرد  وجودش

لحظـه اي بعـد در پـشت    و را عملـي كنـد  حركت نخواهد كرد تا منظورش  ولي ديگر مي دانست كه از آن نقطه       باشد،

مـي كوشـيد    ودفـرا مـي دا    با دقت به سخناني كه در اطاق جريان داشت گوش           سيبي نزديك پنجره ايستاد و    درخت

.همه را به خاطر بسپارد

در سمت راست كـشيش پيـر   .بازي مي كردندورقميزي كه در انتهاي اطاق قرار داشت،آنجا چهار نفر به گرد   در

دست هاي  داراي چشماني چون زالو بود،    روغن زده داشت و   كم پشت و  ،موهايي صاف كهكوچك اندامي نشسته بود،   
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ـ        كارتها را با انگشتان   وركت  مي كرد   ش با مهارت روي ميز ح     الغر گـويي  ر مـي زد،   عروسك وارش بي سـر وصـدا ب

بـه  پـشت به نحوي كـه مـردي كـه در كنـار او و            را از پشت با دقت مي خواند،      آنهاچشمانش به هنگام پخش كارتها    

زير ميـز  سريع آن را دروآن مي افكندبرعصبيته بود هر كارت را كه از او دريافت مي كرد نظري تند و      سمتليتسا نش 

وخوش مشرب مينمـود  بي حال وتنومندي نشسته بود كه ظاهراًخوش اندام و مقابل متليتسا افسر  در.مخفي مي كرد  

ران تـصور   اآسـو را فرمانـده ي   متليتـسا او  شايد به علت تنومندي او بود كه      و در الي دندان هايش فرو كرده بود       پيپي

بـا  مـردي –توجهش به سمت بازي كن چهـارم معطـوف بـود   كه خود بداند،بي آنبازيبه هر حال در تمام طول      .كرد

كه بعد ،داشتردايي نمدي در بر   به سر و  مژگاني بي حركت كه كاله قزاقي سياهي      رنگي پريده و  گونه هاي پف آلود،   

.خود مي پيچيداز هر دست بازي آن را محكم به

بيـشترين بخـش صحبتـشان    .غيرجالب سخن مـي راندنـد  يش پا افتاده و  آنها از مطالبي پ   برخالف انتظار متليتسا،  

.مربوط به بازي بود

:مردي كه پشتش به متليتسا بود گفت

.من تا هشتاد خوندم-

:مرد كاله سياه در پاسخش گفتو

.خيلي محتاط، حضرت آقاخيلي محتاطي،-

:بي اهميت افزودو

.نديد تا صد-

وتا صـد  «توپ را كارتش را خواند و   كرد،دهانش جابجا پيپش را در  ها را تنگ كرد،   مرد تنومند خوش اندام چشم      

.افزايش داد»پنجاه

:گفتكرد و،  بودكه بانكدار-رد اول رو سوي كشيشم

.من پاس-

:قي سياه به سر داشت با تمسخر گفتافسري كه كاله قزا

.مي دونسم تو جا ميري-
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:گفت، به او كردهكشيش رودرديبه خاطر جلب هممي داد كه خود را بي تقصير جلوه نفر اول

م ندادن من مقصرم؟هاگه كارت خوبي ب-

گري گـويي ناشـي   لئيمانه اي نخودي خنديـد،    به طرز وبه صورتش چين داد   كشيش در حالي كه شوخي مي كرد،      

:فتگخوشحالي انگشتانش را تكان داد وتظاهر به آگاهي وبارا تأكيد مي كرد ومحض او

.از پشت بستيدست ليالج رو،دو امتياز عقبيدويست وحاالتاسخت نگير،!حقه-

:متليتسا با خود گفت

!عجب كنه ايه-

:كشيش از مرد تنومند پرسيد

آه توهم جا رفتي؟-

:گفتبه سمت مرد كاله سياه رو كرد وو

. رو بگيرينك بانآقا لطفاً-

. به طرف او لغزاندا رگبانرو كند،بي آنكه كارت ها راو

تـا بـاالخره مـرد كـاله     خود ادامه دادند،به بازيميز مي كوبيدند،لحظه اي بعد در حالي كه كارت ها را با صدا بر 

.سياه بازنده شد

»!سزاي يه قرتـي همينـه  «ديانديشاويدربارهمتليتسا كه مردد بود برود يا اين كه كمي ديگر هم بر جاي بماند،     

بـه نحـوي    را با دقـت و    متليتسا نگاه نافذ او   .مرد بازنده به كنار پنجره آمد     در همين لحظه  -ميخكوب شد درجايش  و

.دوخته يافت،به سمت خودخيره

حركات دستش همچون پيرزني كـه صـليب مـي          در اين موقع مرديكه پشت به متليتسا داشت ورق ها را بر ميزد،            

.سنجيده بودمحتاط وسازد،

:بي حال در حالي كه دهان دره مي كرد گفتوافسر تنومند 

.خيلي دلم مي خواست باهش مي رفتمزده،خيال مي كنم اون زنيكه رو به تورهنوز در سفره،1ني چي تائيلو-

1 - Nechitailo
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:پرسيدمرد كاله سياه كه از كنار پنجره باز مي گشت،

.اون اونارو تحمل نمي كنهدوتايي؟-

.به صورت مضحكي خنديدو

:يدكشيش پرس

راجع به اون پـيش  آره،آه،... چراچاقي داشتيم، ما اينجا يه قاري   .اون تحمل نميكنه  بله،اوه،رو ميگين؟ واسنكا-

 چـي   ،خـصوصي ميدوني ديـروز  هرگز،.هرگز با خودش همراه نمي بره     يكي رو  تو ،ايوانويچيگسر.اين بهتون گفتم  از

:مي گفتچي بهم گفت؟

.ش ازدواج بكنماهيچ غمم نيست كه باهبرم،ميرم اونو با خودم مي -

:اون گفت

... آه-

:شيطنت باري برق زدبه طرزچشمانشبا كف دست بر دهانش زد وكشيش ناگهان صدايش را بلند كرد،

.انتظار نداشته باش بگمآره،كنم، رو،حاالم دلم نمي خواست اونا رو!چه خاطراتي دارم-

اگر چه همه ي آنها     .صورتش تكان مي داد   دستمالش را در مقابل   ون آنها وحشت دارد   بياوانمود مي كرد كه از    او

جوابش درولي همگي خنديدند و   دنائت ذاتي او را احساس مي كردند،      دورويي و در هر كلمه از گفتارش    مانند متليتسا، 

.سكوت كردند

همين كه به محلي رسيد كـه دو خيابـان   .دمتليتسا در حالي كه خودش را جمع مي كرد يكور از كنار پنجره دور ش         

دو نفـرهم  به روي يك شانه اش انداختـه بـود و  مردي كه پالتوي قزاقي   به درون سينه ي   همديگر را قطع مي كردند،    

.رفتفروداشت،به دنبال

:با حيرت پرسيدمرد

اينجا چيكار مي كني؟-

.چنگ زدبود،لغزيدنحال دراواثر برخوردش باطور غريزي پالتو را كه دربو

.به درون بوته ها گريختمتليتسا به گوشه اي پريد و
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:هايي بلند شدفرياد

... !هي !  آهاي قزاقا ! بگيرش! نيگرش دار! ايست-

.فضا پيچيدصداي تيري در

دهايي از  فريا.ميان بوته ها فرار مي كرد     ازسرگردانبي هدف و  از دست داده بود،    حالي كه كالهش را    رمتليتسا د 

.پارس ديوانه وار سگ ها از درون جاده به گوش مي رسيدرا تهديد مي كرد،كنار اوگوشه و

:بانگ زديكي از قزاق ها كه با دست هاي از هم گشوده به سمت او مي پريد،

.كشيدگلوله اي از كنار گوش متليتسا صفيرو!  بگيرينش! اينجاس-

. فرو افتادغلتيد ومردي كه دنبالش مي دويد بر زمينكرد،متليتسا هم در جوابش گلوله اي رها 

:متليتسا با ايماني قاطع فرياد زد

!نميتونين منو بگيرين-

. تا آخرين لحظه هم ايمان داشت كه قادر به دستگيريش نخواهند بودواقعاًو

.زمين انداختاو را برسنگين وزني از عقب به رويش پريد ومرد گنده و

او را بـي حـس      فرود آمد و  سرشسهمگيني بر ولي ضربه ي  آزاد كند، تالش مي كرد كه دست هايش را      متليتسا  

.كرد

اپي اي را كه بر تـنش فـرود   ضربات پي، وقتي هم كه ديگر بي هوش شده بودحتي، آن ها به ترتيب او را مي زدند  

.احساس مي كرد،مي آمد

***

ولـي از وراي خيابـان جنگـل در مـسير           .تاريـك بـود   افـسرده و  ،  دندتيزان ها در آن اطراق كرده بو      دره اي كه پار   

جنگل روز آكنده از بوي گنديدگي پاييزي بر روي       قرص خورشيد رخ مي نمود و     خوانيخدزا كه ته رنگي نارنجي داشت،     

لي را از   مداوم رگبار مسلس   صداي موزون و   ،خوابدر عالم ،  كنار اسبان چرت مي زد    نگهبان اردو كه در   .نمايان مي شد  

كـه بـر تنـه ي     داركوبي بـود ،ولي اين تنها. تفنگش را برداشتبا هراس از جا جست و.كردمسافت هاي دور احساس 

ناسـزا  نگهبان در حالي كه از سرما مـي لرزيـد و          .ضربه مي نواخت  سالي كه در كنار رودخانه قرار داشت،      غوشه ي كهن  
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در آن حـوالي كـسي     .درخت جنگـل وارد شـد     بيمحوطه ي باز و   به  دوش كشيد و  لتوي نخ نمايش را به      امي گفت پ  

كـه از فردايـشان انتظـاري       ،درمانـده اي  نوميدانه ي مردان گرسنه و    ناراحت و ،پارتيزان ها در خواب عميق    . بيدار نبود 

.نداشتند،غرق بودند

احـت گرفتـه تـو يـه كلبـه          رخودشو پر كرده و   البد شكم ...فرمانده ي دسته هنوز نيومده    «:نگهبان با خود انديشيد   

وجـود او ازنيز مانند ديگران پيش از اين از او ستايش مي كرد و           او»!گشنگي بكشيم اونوخت ما باس اينجا     وخوابيده  

،در انتخاب او بـه فرمانـدهي خـود   وپستي استكه او آدم نسبتاًولي اينك با ايمان احساس مي كرد      .اليدي ب مبه خود 

افـرادي چـون    در حـالي كـه    بايد در جنگل زجـر بكـشد،      نگهبان به ناگاه از اين تصور كه او       .دسخت در اشتباه بوده ان    

او در حالي كه بيم داشت بدون داشتن دليل كافي          .كرداحساس بيزاري متليتسا از همه ي لذايذ زندگي برخوردار باشند،       

.او به سراغ باكالنف رفتبه جايبيدار كند،خوابلوين سون را از

::پرسيداو خيره شد وبهت زده بهبا چشمان خواب آلود ونف در حالي كه مي نشست،باكال

گفتي؟-هنوز نيومدهچي؟-

:نگهبان بانگ زدهنوز درست بيدار نشده بود كه احساس خطر كرد واو

!بيدار كنلوين سونوخيلي خب،آره،، آه.تو احمقيبرادر،امكان ندارهنه،

ناگهان بـه خـود آمـد و       كمي بست و  راچشم هايش با سرعت كمربندش را سفت كرد،     پاهايش جست، رويبرو

. كردكنترلخودش را 

.بر جايش نشـست ناگهان چشمانش را گشود ولوين سون اگر چه در خوابي عميق فرو رفته بود ولي با ذكر نامش           

هـم اكنـون   اين كـه  و باز نگشته است   د كه متليتسا هنوز   يشان درك كر  از سيماي گويا  نگهبان  با نگاهي به باكالنف و    

در كوفتگي كرد كه دلش مي خواسـت سـرش را         همدربراي لحظه اي آنچنان احساس خستگي و      .وقت حركت است  

ايامـا لحظـه   و نگراني هايش را به فراموشـي سـپرد        همه ي تا متليتسا و  خواب رود، دوباره به پالتو مخفي كند و   زير

روع به پاسخ دادن بـه       ش ،بي تفاوت خشك و با لحني وپالتويش را لوله كرد   ،  بلند كرد  خودش را به روي زانويش       ديگر

.نمودهيجان باكالنفپرسش هاي پر

.ما اونو تو راه مي بينيم،من زياد روش فكر كردمچطور ميشه؟خيلي خب،-
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اگه نديديمش؟-

ميگم يه تسمه واسه ترك بندم داري؟اگه نديديمش؟-

:فرياد كرده مردان خفته را با لگد مي زد،نگهبان در حالي ك

 !كنيمما باس به طرف دهكده حركت !ي پر خواباگراز! پاشين، شينپا-

در .بي ريا به دنبال نگهبان باريدن گرفـت       اولين ناسزاهاي و شد لندپارتيزان ها از روي علف ب     كله هاي ژوليده ي     

.آور مي شدرا يادشان »صبح بخير«دوبوف به آن ها ًمعموالايام بهار 

:باكالنف با تأمل گفت

.همقطارامون واقعاً درنده شدن، اونا گشنه شونه

:لوين سون پرسيد

گشنت نيس؟تو-

:كالنف جبين در هم كشيدبا

.به دست بيارم كه تو مي تونيميتونمكه ميدوني منم همون چيزي روتومن اهميت نميدم،من؟-

:را نگريست كه گفتماليمي اولوين سون با آنچنان نگاه نرم و

.اينو مي دونم-

.را نديده بود هرگز اود كه گويي قبالًنف را واداشت آنسان بدو خيره گردكالكه با

:منتظره اي گفتيرغبا دلسوزي و

...اگه من جاي تو بودمريشت تنها چيزيه كه ازت باقي مونده،خيلي الغر شدي،ميدوني،-

:گفت خنديد وگناهبا حالتي آميخته به لوين سون با لبان بسته و

!ياال؟هابشوري،باس بري خودتوتو-

.  همان اطراف شروع بـه شـلب شـلب كـرد    دروآوردبلوزش را از تن در  كالنف پيراهن و  با. آنها به رود خانه رفتند    

بودنـد، از فلـز ريختـه     را گـويي آن  آفتاب سوخته بود،  محكم و نيرومند،بدنش.نداشتبيميروشن بود كه از آب سرد     
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با يك مشت كمـي آب بـر       .مي داد بچگانه شستشو  ناشيانه و  با حركاتي نسبتاً  آن را وكودكانه بود ولي كله اش گرد و    

.مالش مي دادآن راكف دستباآن مي ريخت و

:لوين سون ناگهان فكر كرد

ضـروري  امـروز همـه شـون بـه نظـرم غير          ولي  يه چيزيم قول دادم،   ديشب راجع به چيزاي زيادي حرف زدم و       -

.ميرسن

بـاره  ود،  را آزار داده بود   خودش كه او  افكار ناراحت و،امطبوع گفت وگوي شب قبل با متچيك      نخاطره ي گنگ و   

مـي  پـوچ ولي اينك بـه نظـرش بيهـوده و   چه هيچيك از كلماتش گوياي احساسش نبود،اگر.به مغزش هجوم آوردند 

احساس آوري آن، همه به محض ياد    با اين  ولي،پرمغز بوده  شب قبل او بسيار زيركانه و      ه ي مي دانست كه گفت   او  .رسيد

همين نه،آيا كار بدي كردم؟    قول يه اسب ديگه به اون دادم،       نم،  آرهآه،«:گرفتبرخشنودي عجيبي سراپايش را در    نا

»...دردسر اينه كهغلطه؟پس كجاش.همه ي اون ها درست بودن-رو بكنمامروزم مي تونستم اينكا

مي داد كه پوست بدنش سـرخ       مالش  اينك با حوله ي كثيفي آنچنان تنش را       باكالنف آب تني اش را تمام كرد و       

:پرسيدوشده بود

!عاليهسرده،،آبپس چرا خودتو نمي شوري،-

روزم هـر ويمـارم دردسر اينه كه من ب    ... «:لوين سون همان طور كه از ساحل پايين مي رفت با خودش فكر كرد             

». كنمكنترلبتونم خودمو سخت تر ميشه كهبرام سخت تر و

روي ران خـود احـساس      ماوزرش را بـر   وزن آشناي بندش را بست و   هنگامي كه كمر  به هر حال بعد از آب تني و       

.تازه به او بخشيده استيئفهميد كه خواب دوشينش نيروكرد،

.را مسخر كرده بودبود كه همه ي وجودشاين فكري و»چه بر سر متليتسا اومده؟«

او .تـا چـه رسـد بـه متليتـسايي مـرده      كنـد  تحرك تصوريب كه حتي متليتسايي لوين سون در نزد خود قادر نبود     

وگفت وگو كردن با او،    كه سواري در كنار او،    بارها توجه كرده بود   مي كرد، هميشه كشش گنگي نسبت به او احساس      

عـالي و  جسته و نه به خاطر كيفيات بر    رااو متليتسا .سرورانگيز است ش به سادگي نشاط بخش و     براي ديدنش، صرفاًيا  

-داشـت اين نظر در مدارج باالتري قـرار      خود او از  و فاقد آن بود   در واقع نسبتاً  كه–مفيد اجتماعيش تحسين مي كرد    
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 كـه ماننـد جريـاني پايـان ناپـذير در           حيـواني اش  صرفاًنيروي حيات   ،  بلكه به جهت استحكام غيرعادي جسماني اش      

كـه هميـشه   چابـك او را هرگاه كه پيكـر نـرم و   .از اين بابت كمي ناقص بود     ،  لوين سون ،كه او درونش مي خروشيد،  

،ناخودآگـاه در جايي در حوالي خودش احساس مي كرد،   يا اين كه حتي وجود او را      ومشاهده مي كرد  ،  آماده به كار بود   

خستگي ناپـذير  طاقت وپرهم همانقدرچنين به نظرش مي رسيد كه او   واش را فراموش مي كرد    جسمي  ناتواني هاي 

.غرور مي كرداز فرماندهي بر او احساسو متليتسا بود است كه

بـراي  -يش به آن اعتقاد مي يافتپبيش از   ،  چه لوين سون  اگر–كه شايد متليتسا در چنگ دشمن باشد        ،اين فكر 

زيـرا  هراس از خـود مـي راندنـد،   اين انديشه را با لجاجت ودر هم كوفتهخسته و پارتيزان هاي .ل نبود وكسي قابل قب  

.به همين دليل به نحو بارزي حقيقت نداشت       ورنجشان مي بود،  اگر اين فكر واقعيت مي يافت خود دليل سيه روزي و          

اگرچـه  ».به كلبـه اي خزيـده باشـد       ورده  و  بايد پر خ  «:ده ي دسته  ناين كه فرما  مبني بر گمان نگهبان ،از طرف ديگر  

آشـكارا از   برخي از آنها  .طرفداراني مي يافت  بيش از پيش  وظيفه شناسي او بعيد بود؛     از هوشياري و   چنين عملي مطلقاً  

بـه دنبـالش    كه بدون فـوت وقـت باعجلـه       سته به لوين سون اصرار مي وزيدند      پيوداشتند و او شكوه »خيانت«بزدلي و 

كـه دادن اسـبي بـه    -از هميشه توجه مي كـرد معمول گروهان بيشلي كه لوين سون به كارهاي عادي ودر حا .روند

نمـي  از صدور اين فرمان پارتيزان ها سر از پـا         .دستور حركت گروهان را صادر كرد     سرانجام-متچيك از آن جمله بود    

.پايان داده بوديشانرنج ها به همه ي دردها واهمانجدم وگويي كه اين فرمان درشناختند،

ولي از فرمانده ي دسته بـا طـره ي سـياه و            دادند،سپس ساعتي ديگر به راه خود ادامه      وآنها ساعتي پيش راندند   

اينـك  .راه نيافتنـد  دراثري از متليتـسا   آنها دو ساعت ديگر پيش رفتند و      .اثري نبود هنوزداشت،سبكي كه بر پيشاني   

كردنـد كـه   شروع بـه ترديـد  ناسزا نثارش مي كردند  آنها هم كه به او رشك مي بردند و        ديگر نه تنها لوين سون بلكه       

.مبادا مأموريتش به خوشي پايان نيافته باشد

.   گروهان،غرق در سكوت به سوي حاشيه ي جنگل اسب مي راند
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15

سه مرگ

اولين احساس روشنش نم سـردي بـود   واو به روي زمين افتاده بودتاريكي به هوش آمد،انبار بزرگ و  درمتليتسا

كـه  ضرباتي.به خاطر آورد،گذشته بودآنچه را كه بر اوبه ناگاه همه يومي يافتكه از كف انبار به درون تنش نفوذ       

گونه هايش احـساس    خون را بر پيشاني و    او مي توانست لخته هاي    . صدا مي كرد   شدر كله ا  هنوز  بر او وارد آمده بود      

.كند

كـه بعـد از آن   متليتسا نمي توانست بپذيرد.بودموضوع فرار ،مغزش گذشت كر كم وبيش روشني كه از     نخستين ف 

كـه  خوشبختي هاييودرخشانپس از انجام آنهمه كارهاي بزرگ وگذرانيده بود؛كه در زندگي از سر    همه ماجراهايي 

در هم مثل ديگران بر زمين بيفتـد و       سرانجام او ود،نامش را در ميان مردان بلند آوازه كرده ب        واين اعمال به بار آورده      

حتـي  وآزمـايش كـرد   شـكاف هـا را    همه ي درزها و   كورمال همه جاي انبار را كاويد،     او كورمال .بپوسدمشتي خاك   

شـكاف تختـه هـا     . را محصور كرده بوداوسوبي جان از هرچوب سرد و.ولي موفق نشد .بشكندكوشيد كه در انبار را    

بامـداد  آنها بـه سـختي نـور ضـعيف        .به طوري كه نگاه از درز آنها ممكن نبود        بودند،كننده اي باريك   نوميد رتبه صو 

.پاييزي را از خود عبور مي دادند

از دسـت داده  كه ايـن بـار شـانس فـرار را    به كاوشش آنقدر ادامه داد تا با يقيني يأس آور متقاعد شد           ،  به هر حال  

عقالنـي اش   نيروهـاي جـسماني و    كليـه ي  .زندگي برايش كاهش يافت   مرگ و اهميت،دبا پذيرش اين اعتقا   واست

اهميت ولي از نظرشخـصي بـراي او        بيزندگيش بي نهايت ناچيز و    كه از نظر مرگ و    بر يك چيز متمركز گرديد،    تنها

بكوشد بايدون مسلم بوده،  كنشهامتش تا متليتسايي كه جرأت و   يعني متليتسا، به هر ترتيب كه باشد او     :بسيار مهم بود  

.خوار مي شمردآنها را حقير وندارد ونشان دهد كه از آنها هراسي تا به آنها كه قصد كشتنش را دارند،
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كلـون در بـه     .از خارج به گوشش رسـيد     كه صداهايي ين مسأله در افكارش نپرداخته بود     هنوز به تحليل كامل ا    او

نوارهـاي  دو قزاق مسلح با شلوارهاي گشادي كـه       لرزان بامدادي، نگ ضعيف و  ربه همراه نور خاكستري   صدا درآمد و  

 آنها را   ،به هم فشرده  با چشماني تنگ و   ايستاده بود، متليتسا كه با پاهايي از هم گشوده      .وارد شدند زرد بر خود داشتند،   

.نگريست

.جان نفس مي كشيديقزاق عقبي با ه.دحتي در كنار در يكه خوردنبا ناراقزاق ها وقتي او را در اين حال ديدند،

:سرانجام قزاق جلويي گفت

.همشهري، بيا-

.گويي كمي احساس گناه مي كرددر آهنگ صدايش تنفري وجود نداشت و

.از انبار خارج شدمتليتسا با نگاه خشم آلودي سرش را به زير انداخت و

،  پنجره ي باغ اطاق كشيش ديـده بـود         پشته از   را شب گذشت  چيزي نگذشت كه در برابر مردي قرار گرفت كه او         

ب مـشر بي حال خوش  ين افسر تنومند و   چنآنجا هم در.ردايي نمدي به تن داشت    مردي كه كاله سياه قزاقي به سر و       

بـا نگـاهي    اينك راست بر صندلي راحتي نشسته و      وحضور داشت ران تصور كرده بود   اكه متليتسا او را فرمانده ي آسو      

دريافـت كـه   از قـرائن نامحـسوسي  ،آنهايك ازبررسي ممتد هراو اكنون با توجه و. او را نگاه مي كردجدي گيج وغير 

.رداي قزاقي در بر داردبلكه مردي است كه نيست،ومند خوش مشربافسر تن،رئيس

:با خشونت گفتانداخت،ايستاده بودندنظري به قزاق هايي كه در كنار در،مرد كاله سياه

. تونيد بريدشما مي-

.از در خارج شدندپا كوبيدند وشيگري به يكديگر فشار مي آوردند به زمين نااقزاق ها در حالي كه ب

:بي درنگ پرسيداو گام برداشت ومرد كاله سياه در حالي كه چشم در چشم متليتسا دوخته بود به سمت

شما ديروز در باغ چكار مي كرديد؟-

ظريفش كمـي  ابروان سياه ووخيره شداودر چشمان آن كه به پرسش او پاسخ گويد      ن بي متليتسا با نگاهي موه   

بـا چـه    واين كه از او چه بپرسند     صرف نظر از  كايت از اين داشت كه او مصمم است       ححركاتشتمام حاالت و  .لرزيد

.بر زبان نراندچيزي كه موجب شادي آنها شوددارند،را به حرف واوسايلي او
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:رئيس گفت

!اين حماقت ها رو كنار بگذار-

آن روشن مي كرد از همه ي آنچه كـه در  ولي لحنش.نه اين كه صدايش را بلند كرد حداقل نه خشمگين بود و    و

.آگاه استدرون متليتسا جريان داشت،لحظه در 

:گفتفرمانده ي دسته در حالي كه با تواضع مي خنديد،

!از حرف هاي من چه طرفي مي بندين-

.مطالعه مي كردف بسته بودران جاي آبله هاي صورتش را كه لكه هاي خون بر آن نقشافرمانده ي آسو

:ناگهان پرسيدو

خيلي وقت است كه شما آبله گرفته ايد؟-

:فرمانده ي دسته حيرت زده پرسيد

چي؟-

 كه متليتسا بـه ايـن نكتـه         هنگاميويا مفهوم خاصي وجود نداشت،    زيرا در پرسش افسر ريشخند و     متحير بود، او

با طرح اين پرسش به نظر مي رسيد كه فرمانـده  .آن مي يافت  چيز موهني در  خشمگين تر از آنشد كه محتمالً     پي برد 

.بررسي مي كرد انساني رامناسباتي ظاهراً برقراري پايه يلحتماآسواران اي

اي اومدين؟يا اين كه از جاها ي ديگه -بومي هسين-شما كي هسينخب،-

:متليتسا با خشم غريد

!آقاوته،بي تفا-

كـه او را وا مـي   بود كه ايـن انگيـزه را،  به سختي قادرمشت هايش را گره مي كرد    در حالي كه سرخ مي شد و      و

اواو مي خواست به گفته اش چيز ديگري بيفزايد ولي اين فكـر            . كند كنترلكند،داشت خودش را به روي افسر پرتاب      

تنفرانگيـزش كـه پوشـيده از       پف كـرده و   آرام،چرا نبايد اين مرد كاله سياه را با اين قيافه ي          : خود مشغول داشت   ارا ب 

گام به  اين افكار چنان به هيجانش آورد كه پس از مكث كوتاهي يك           خفه كند؟ وگيردبسرخ زننده بود،  موهاي زبر و  

.عرق نشستبله گونشبه صورت آدستهايش به تندي تكان خورد و، جلو برداشت
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:صداي بلندي به او خطاب كردمرد با لحن تعجب آور و

!آهاي-

.ازجايش تكان نخورداو دوخته بود،چشمحالي كه چشم دردرو

بيني او  در برابر رولورش را بيرون كشيد و    سپس مرد وچشمانش برقي درخشيد  درمردد شد، متليتسا مكثي كرد و   

پس از آن بـه رغـم       ونخوت ايستاد خاموش در سكوتي پر   به سوي پنجره رفت و    خود آمد، اره به متليتسا دوب .تكان داد 

اوآزاد خواهد شـد،   باز گويد، اطالعاتش را كه اگر وعده هايي، به رغم وشكنجه هاي مرگ آور   وعيدتهديد با رولور، و   

.به آنها نكردبلكه در تمام طول بازجويي حتي نگاهي ، زبان نراندبرنه تنها كلمه اي

بـه درون اطـاق     وحـشت زده  هانـه و  لابدرشت،قيافه ي پرمويي با چشماني    وبه آرامي بازشد  دردر بين بازجويي،  

.نگريست

:فرمانده ي آسواران گفت

.ببرناز خود راضي رواين مردبگو سربازا بيان وخيلي خب،همه رو جمع كردين؟!آها-

بازي را به او نشان مي دادند از پـشت سـر      دردرحالي كه و حياط هدايت كردند   تسا را به درون   متليهمان دو قزاق  

.حركتنـد آن دو افسر نيز در پي اش در    ولي احساس مي كرد كه    به پشت سر نگاه نكرد،    متليتسا.او را دنبال مي كردند    

.آنها را محاصره كرده بودندوردهآوخادم كليسا گردقزاق ها،مردم ده را در كنار كلبه ي.آنها به ميدان كليسا رسيدند

شـان  نكبـت بار  بـه خـاطر تـدابير كوچـك و        آنها را وكر مي كرد كه مردم را دوست ندارد       متليتسا هميشه چنين ف   

او به طـور كلـي خـودش را متقاعـد          .به آنها وابسته بود مورد تحقير قرار مي داد        هر آنچه را كه   آنها و -تحقير مي كرد  

در صـدد  او هرگز دوسـتاني نداشـت و  ، بينديشند برايش بي تفاوت است ش بگويند و  باره ا ه در   كرده بود كه مردم هرچ    

خاطر بهمهمي در زندگيش با اين مردم و      كارهاي بسيار بزرگ و   آگاه نبود، خودمع ذالك اگرچه او   .نيز نبود ،يافتن آن 

اينك كه  ودر مدحش سرود مي خواندند    ريستند و مي نگ غرور به او  اينرو مردم با فخر و    از.همين مردم انجام داده بود    

دامن هايي كـه از     زنان در ،  ساناكودكان هر اين مردان و  :مهيج روستايي را  مختلط ساكت و  داشت اين توده ي   سر بر 

مردان بي قراري بر پـشت اسـبان در        ،  الوانهاي سفيد و  دختران در روسري  ،  دست بافت خود دوخته بودند    پارچه هاي   

طره هايي از مو از كاله      و ارزان قيمت قزاق ها ديده مي شود       برق نوي كه در عكس هاي رنگين      پر زرق و  لباس هاي   



195

حتـي  وروي علـف هـا مـي رقـصيدند        بـر سايه هاي بلند شـان كـه      وبر پيشانيشان آويخته بود   يشان بيرون زده و   ها

در دل آسمان سرد تـشكيل  راياه قلم تنديدر پرتو نيم گرم خورشيد طرح س، كليسا را بر فراز سرشان   هاي قديمي گنبد

.پذيره گشتنه تنها با چشم بلكه با همه ي قلبشمي داد،

: با صدايي بلند فرياد كردتقريباًاو 

!عجيب است -

توده ي زنده ي خاموش و     اين.مي برد از همه ي آنها كه مي ديد لذت       .گاه قلبش به درون جمعيت شتافت     به نا و

بـا  .خونش را به جوش مي آورد     آنها كه در اطراف مي درخشيدند،     همه ي نفس مي كشيدند و   ا كه همه ي آنه  زده؛فقر

همـه  .روي زمين سبك مي پريدگويي كه در  مي داشت،  رراحت شلنگ ب  آزادانه و سبك حيواني چابك،  تند و گامهاي

آن نيروي حيـواني را كـه در        ،آنها.دنفس ها در سينه حبس شده بو      وبه او نگاه مي كردند    ي آنها كه در ميدان بودند،     

.احساس مي كردندتيز بود،انعطاف كه همچون گام هايش سبك وپركالبدي گرم وخانه داشت،كالبدش

در دقـت متمركـز آنهـا توجـه داشـت،     وبه سكوتدر حالي كه به آنها نگاه مي كرد واو از درون جمعيت گذشت، 

.ايوان كلبه ي خادم كليسا توقف كرد

.از پله ها باال رفتندرها از كنار او گذشتند وافس

:او گفتفرمانده ي آسواران در حالي كه محلي را در كنارخودنشان مي داد به

!بيا اينجا-

.و ايستادادر كنار متليتسا به سهولت از پله ها باال رفت و

كه چكمه ي نرمي از پوست      ياهموهايي س با،كشيدهقامتي راست و  .اينك همه ي جمعيت به وضوح او را مي ديد         

سـبز رنگـي از آن آويختـه   بندي را كه منگوله هاي بزرگ وكمربر تن داشت وپيراهني با دكمه هاي باز  گوزن به پا و   

به كوه هايي كه بـه طـرز بـا          برق مي زد و   چشمان تيز عقاب وارش با پرتو تيره اي       .روي آن بر ميان بسته بود     بربود،

.خيره گشتبامدادي قد افراشته بود،كستري رنگشكوهي در درون مه خا

بر روي هر يك از آنها درنگ مـي كـرد،          گويي كه وكه همه ي جمعيت را در بر مي گرفت        فرمانده با نگاه نافذي     

:پرسيد
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رو كي ميشناسه؟اين مرد-

سـر را بـه زيـر    وي زدبا شتاب پلك مـ وبا حالتي مضطربيك از آنها كه با نگاه تند او برخورد مي كرد،نگاه هر 

حريـصانه و با كنجكـاوي ابلهانه وبه نحوي گنگ وگرداندن از او سلب گشته بود،تنها زني كه قدرت روي مي افكند، 

.هراسناكي به او چشم دوخت

:فرمانده با لحني خشكي پرسيد

هيچكس او رو نمي شناسه؟-

در حالي كـه    وهمه او را مي شناختند     بود كه  آنچنان تكيه كرد كه گويي برايش محقق      »هيچكس« كلمه ي برو

مـي  اشـاره اسب شاه بلوطي رنگ چموشي سوار بودبربلند قزاقي در برداشت وبا دست به افسر بلند بااليي كه پالتوي    

:بانگ زدكرد،

!ييلوني چي تاحاال معلوم ميشه،،خيلي خب-

يشان را بـه  در جلو بودند با كنجكاوي سرهاا كه آنه.صداهاي خفه اي به گوش رسيد     هيجان جمعيت اوج گرفت و    

بود سرش را چنان به زير افكنده      با زور راهش را از درون جمعيت مي گشود،         ،سياهمردي در جليقه ي   اطراف گرداندند، 

.پشت كالهش ديده مي شدرخزهاي پكه تنها 

:پيوسته تكرار مي كردي كرد،با دست ديگر كسي را هدايت ماو در حالي كه با يك دست راه را مي گشود و

!راه بدين!راه بدين-

موسياهي را كه ژاكـت بلنـدي بـه تـن           وسپس همه ديدند كه او كودك نحيف      وسرانجام آن ها به ايوان رسيدند     

هيـاهو  . پريـد  فرمانـده چشمان سياه كودك از متليتسا به روي        .همراه داشت مقاومت مي كرد به   مي ترسيد و  داشت و 

ديـدن  بـه ناگـاه بـا       نگريـست و  متليتسا به پايين  .نجواهاي فرو خورده ي زنان به گوش مي رسيد        آه ها و  .گرفتباال

طفـل شـباني را     كودكانه اش، مضحك و سر آخر گردن الغر و    هراسان و چشمانوسيماي كودك با موهاي سياهش      

.باز شناخت اسب را به او سپرده بود،،پيشكه شبِ
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بـورش را بـا دسـته اي از موهـاي     وسـر تخـت  كـاله از سـر برداشـت و    گرفته بـود،  دهقاني كه دست كودك را      

در برابر فرمانده ي آسـواران تعظـيم        و)به طور نامنظمي نمك پاشيده اند     گويي كه بر موهايش   (خاكستري عريان كرد  

:كرد

...بچه چوپوني را آوردم خدمتتون-

،با اشاره به متليتـسا    به روي كودك خم شد و     با شتاب ه باشد، ولي به نحو بارزي ترسيد كه مبادا حرف او را نشنيد          

:پرسيد

ها؟،همونه-

كودك بـا  ومتليتسا با حالتي بي تفاوت،- به هم دوخته شدكودك شبان مستقيماً  لحظاتي چند چشمان متليتسا و    

چنـد اران برگشت و  سپس نگاه كودك به طرف فرمانده ي آسو       .هم نگاه كردند  دلسوزي به همدردي و ،احساس ترس 

با اميد  دهقاني كه دستش را گرفته بود و      بعد به وويي نگاهش به چهره ي وي دوخته شد       گخيره ماند، لحظه اي به او   

كـه او وانمود مي كـرد با افسردگي سرش را تكان داد؛ وآهي سخت از دل بر كشيد     .به رويش خم شده بود نظر افكند      

پاي گوسـاله اي را كـه در طويلـه ي كلبـه ي     ت سايه افكند كه هر كس صداي   چنان سكوتي بر جمعي   .را نمي شناسد  

.مي توانست بشنود، از رفتن باز مي ايستادگاهخادم كليسا گاهي راه مي رفت و

:با صدايي لرزان به كودك گفتدهقان با ريشخند و

!نترس، نترس نفهم-

:اشاره مي كرد متليتسابا بي قراري خشماگين با يك انگشت بهواو خودش مي ترسيد

!افعي، آه...نترساونه،بگو؟از اون كي ديگه مي تونه باشهآخه غير-

:تكان دادبي رحمي بازوي كودك راسپس با خشم ولحظه اي درنگ كرد وو

آخه كي ديگه ميتونه باشه؟!عاليجنابدرست خودشه،-

او درحالي كه چابلوسـانه كالهـش را در دسـت           . مي كرد  خودش را تبرئه  صداي بلند، با،بيان اين كلمات  گويي با 

:مي فشرد
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جلـد  وحاضـره  حـي و   ،بـرگ وختي كـه اسـبش بـا زيـن و         ؟  ديگه كي مي تونه باشه    .فقط مي ترسه بگه اونه    -

بچه منتظـر  ده وخودش مياد تو و».بذار اسبم اينجا بچره   «: آتش ميگه شب گذشته ميره كنار   رجينشه؟ورولورشم تو خ  

ـ . خونهاونوخت اين اسبو مياره و... ولي اون ديگه بر نمي گرده، تا هوا روشن ميشه   هونممي يـه جلـد    زيـن كـرده و  ماون

.... اين كي ميتونه باشه؟اونوخت،خب-رجينه وهفت تيرم تركش تو خ

:ران پرسيدافرمانده ي آسو

مال كيه؟جلد رولورسوار كي بوده؟-

دوبـاره  با كالهـش ور مـي رفـت و        دهقان هر دم هيجانش باال مي گرفت،      .عبث مي كوشيد كه مرد را بشناسد      و

راسب غريبـي  اكه چگونه چوپانش بامداد     شروع به توضيح اين ماجرا مي نمود،      نامربوطمانند قبل با كلماتي بي ربط و      

.خانه آورده استبه.رجينش به ترك خود داشتودر حالي كه جلد رولوري در خزين كرده و

:ران آهسته گفتاي آسوفرمانده 

.اون اقرار نمي كنه، مي فهمم چكار كنم، خب-

:افزوددر حالي كه به كودك اشاره مي كرد،

.ما با شيوه ي خودمون به حرفش مياريماونو بيارين اينجا،خيلي خب،-

پايين پله ها خزيـد،    افسر به   .از پله ها باال رود    ولي او جرأت نمي كرد    ،  ن هل دادند  كودك را از پشت به سمت ايوا      

چـشمان  هراس افكنش بـه درون    با چشمان نافذ و   از زمين بلند كرد و    رااورا گرفت و  نحيف طفل شانه هاي لرزان و   

.خيره شدكودك كه از ترس گرد شده بود،

:كشيدبه ناگاه جيغيطفل در حالي كه سياهي چشمانش به باال چرخيده بود،

!خ-خ-آ-آ-

:يجان اختيار خود را از كف داده بود فرياد كرديكي از زنان كه از ه

!با اين بچه چيكار دارن-

جمعيت در حالي كـه دسـت هـا را          .شدانعطاف پذير مردي به پايين پله ها پرتاب       در همين لحظه هيكل چابك و     

.زمين نقش بستران با ضربه ي وحشتناكي برافرمانده ي آسووبا حركتي نوساني عقب نشستباال آورد،
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حالي كه فراموش   دراحمقانه فرو رفت و   هراسيگاه در به نا دستش را نوميدانه بلند كرد و     افسر خوش مشرب يك   

:فرياد زد، تيراندازي كندكرده بود خود او هم مي تواند

!با تير اونو بزنيد، نيگا كنيداونواونجور نايستيد،-

همـه ي   متليتـسا بـا     .از هم پراكنـده سـاخت     معيت را اسب ها ج  تعدادي قزاق سواره به درون جمعيت يورش برد،       

ولي آن ديگر كه مانند خفاشي در زير هيكلش       .مي كوشيد كه گلويش را به چنگ آرد       ووزنش بر دشمن فشار مي آورد     

با تالشي عصبي بـه كمربنـدش چنـگ         بود،رداي سياه نمدي اش در زير او همچون دو بال گسترده          تالش مي كرد و   

سرانجام درست در لحظه اي كه انگشتان متليتسا بـه دور گـردنش            وبيرون كشد را   كوشيد رولورش  ميمي انداخت و  

.شليك كندپي به اودر نتيجه  چند تير پي درباز وجلد رولورش راموفق شدحلقه مي شد،

دندان هايش را   هنوز علف ها را چنگ مي زد،      اوپاهاي متليتسا را مي كشيدند،    وهنگامي كه قزاق ها جلو دويدند     

.روي زمين كشيده مي شدبرولي نوميدانه فرو مي افتاد و.خود را باال گيردمي كوشيد سربه هم مي ساييد و

:افسر تنومند فرمان داد

!ده بيرون ببرآسواران رو از!ني چي تاييلو-

:هيز داشت پرسيدبه او پراز نگاه كردنفرمانده را مخاطب قرار مي داد ودر حالي كه با احترامو

!شما هم تشريف ميارين،عاليجناب-

.بله-

!اسب عاليجناب-

ه شب قبل متليتـسا از آن آمـده         راهي را ك  نعل همان چارورج شدند نيم ساعت بعد دسته ي قزاقان سواره از ده خا         

.در پيش گرفتند،بود

.خودش را كنترل كندديگر نمي توانستناراحتي اش از ديگران كم تر نبود،باكالنف كه رنج و

:گفتلوين سون را مخاطب قرار داد واو

!انتظارمونه ابليس ميدونه كه چه چيزايي دربذار من جلوجلو برم،! گوش كن-
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جايي كـه كلبـه   ، به حاشيه ي جنگل-داشتخيلي زودتر از آنچه انتظارش را-دي زواو به اسبش مهيز مي زد و ب   

مـرد   پنجـاه  ،نيم ورست دورتر  ازتركمي كم :پشت بام نيافت  ديگر نياز به رفتن بر    او.درسيويرانه آنجا بود،  ي محقر و  

،شـلوارهاي خـود   به كـاله و   .يكنواخت بودند اونيفرم هاي درآنها متحدالشكل و  .از تپه اي سرازير مي شد     سواره نظام 

لـوين  (بوددر جدال،از خطر آگاه كند ها راآنگشته ودم بازدرحالي كه با اين انگيزه كه در.نوارهاي زرد رنگي داشتند  

ا دسته هاي ديگري هـم  به اين منظور كه كشف كند آيدر درون بوته ها.)سون ممكن بود كه هر لحظه سوره فرا رسد      

 نـامنظمي آهـسته     صفوف نسبتاً آسواران در   .ولي از افراد ديگر خبري نبود     .مخفي شد ،حركت اند يا نه   ا در هنبه دنبال آ  

نعـل شكار بود كه مساحت زيادي را چهار      به نحو بارزي آ   تكان كله ي اسبان،   واز حالت سست مردان   كت بودند، در حر 

.تاخته بودند

با عالمت دست او را از      پيش راند و  ،  مي شد به سمت لوين سون كه هم اكنون از جنگل خارج         گشت و باكالنف باز 

.حركت باز داشت

: او پرسيد ازشلوين سون پس از استماع گزارشات

خيلي زيادن؟-

.در حدود پنجاه نفر-

پياده نظامن؟-

.سواره هستننه،-

:لوين سون آهسته فرمان داد

!من بهتون عالمت ميدمچپ،جناحدوبوف.كوبراك جناح راست!پياده شن، دوبوفكوبراك،-

آهسته از صف خارج شـده  ،  بسته بود با باند مردي كه صورتش را   ،مشاهده كرد كه يكي از پارتيزانها     در حالي كه    و

:به ناگاه سوت كشيد، در اطراف او پرسه مي زدندتعدادي همقصد فرار داشت وو

!جاتبرگرد سر-

.مرد را با شالقش تهديد كردو
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اسب پياده شد و   سپس از وتوقف كند كه بود، به او دستور داد همانجا    كالنف را به جانشيني متليتسا برگزيد و      بااو

..پيشاپيش ستون شروع به لنگيدن كردحركت بود،در حالي كه ماوزرش نوساني در

سينه به سـمت    خودش به همراه پارتيزاني با    واو دستور داد كه پارتيزان ها در درون بوته ها آرايش جنگي بگيرند،            

شناخت كـه  آنها را بازلوين سون،نوار شلوارهايشاناز روي باند زرد رنگ كاله و.نزديك بود كامالًآسواران  .كلبه خزيد 

.رداي نمدي مي ديدفرمانده ي آنها را دراو.قزاق اند

:به نجوا به پارتيزان دستور داداو آهسته و

معطـل چـي هـستي؟   خب،...زمين بلند شهاز كسي حق نداره،تا دستور ثانوي  وخزيده بيان اينجا  ،  هشون بگو ب-

!زود

.با خشم او را هل دادو

ناگهـان  اوليـه ي جنـگ هـاي پـارتيزاني،        مع الوصف لوين سون همچـون مراحـل       ،   تعداد قزاق ها كم بود     اگرچه

.احساس آشفتگي كرد

از هم جـدا نمـي كـرد،   مرز معيني آنها را او دو مرحله را تشخيص مي داد كه هيچ خط و  ،در اين دوره ي زندگاني    

.آنها را قابل  شناخت مي كردده بود،در او بوجود آوربلكه به وسيله ي احساسي كه اين مراحل

ناگزير فرماندهي  نمي دانست و  با تفنگي را    وقتي تيراندازي در طول مرحله ي اول كه او فاقد تعليمات نظامي بود،          

دسـتور  در واقع اواراده اش وقوع مي يافت وواو مستقل از،مي كرد كه تمام وقايععده اي را به عهده داشت احساس 

او با تمـام نيرويـي    نه،زيرا،وظائفش غفلت مي كردالبته نه به اين علت كه او به نحوي از . را صادر نمي كرد    انجام آنها 

يـك  اكنون،چهنه به اين دليل كه او اعتقاد داشت كه چه آنوقت وووظائفش مي كوشيدكه در اختيار داشت در انجام   

ايـن نقطـه نظـر بـه گمـانش از بـدترين       نه،-مؤثر باشد، رگيرنده توده اي از مردم با آن د      وقايعي ك  در تفرد قادر نيس  

متوسـل مـي     بـدان  ،و پرده ي استتار ناتواني آنها بود كه به علت فقدان ميل به كار             مي شد دورويي هاي بشري ناشي   

خـود   غلبه بر ترس      تمام نيروي مغزيش صرف    تقريباًبلكه به اين علت بود كه در اين دوره ي كوتاه جنگي اش،            شدند،

بـروز آن  ترسي كه در لحظـات جنـگ نمـي توانـست از          .كردن اين ترس از ديگران مي شد      مخفيوبه خاطر حياتش    

.جلوگيري كند
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تفكري يافت كه ترس از مرگ ديگر مانعي        قدرت. با سرعت با شرايط جنگ تطبيق داد       نسبتاًرابه هر حال او خود    

.جهت خالصي زندگي ديگران نبود

مـسير صـحيح    آنها را در  كرده و رويدادها تأثير نيرويي كسب كرد كه مي توانست در وقايع و        او،در مرحله ي دوم   

روشـن  دقيـق و ، افرادي را كه درگيـر ايـن وقـايع بودنـد    متقابل نيروها وروابطومراحل مشخص آنها خود قرار دهد؛  

.بارور بوداو كامل واين نيرو درو-كندپيشگويي

 اضطراب را ناشـي از وضـع روحـي          ايناو. همان آشفتگي ديرين را احساس مي كرد       دداًمجولي اينك لوين سون     

.ناپديد شدن متليتسا مي دانستتصوراتش درباره ي خودش ووخود

يك بار ديگر قيافـه ي  وخود چيره گرددهنوز او مي كوشيد كه بر  ،ه صف پارتيزان ها به جلو مي خزيد       هنگامي ك 

قابل اشتباهي را در نظـر مـردانش جلـوه    اطمينان بخش طرح نقشه ي غيرو حركات دقيقكمي به هيجان آمده اش با     

.به حكم ضرورت روحي به آن ايمان داشتندنيروي عادت ومي ساخت كه باگر

وش گفت وگوي آهسته ي سوارانش بـه گـ        آسواران اينك ديگر به قدري نزديك شده بود كه صداي سم اسبان و            

خـصوصاً لوين سون عواطف و احساسـشان را درك مـي كـرد،        .يشان به وضوح ديده مي شد     حتي قيافه ها  ومي رسيد 

پيشاپيش آنها حركـت  نشسته وزين ناشيانه اي بربه طرز نسبتاً  بين دندان هايش پيپي گذاشته و     تنومندي كه در  افسر

.مي كرد

:لوين سون با خود انديشيد

.چه جونور درنده اي باس باشه-

برحسب عادت به دشـمن نـسبت مـي داد،         ناخوداگاه تمام آن خصوصيات پستي را كه      ايستاد و ونگاهش به روي ا   

:براي او قائل شد

تا به اون درخت غاني كه پوستش كنـده شـده   نه بذاروقتشه؟وقت تيراندازي نيست؟آه،!قلبم چه جور مي زنه    -

نشسته؟زينچرا مثل يه كيسه روبرسن،

كشيده فرمـان  رسا و،با صدايي تيزرسيد به درخت غاني كه پوست آن كنده شده بود    به محض اين كه آسواران    و

:داد
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!آتش!ن ن-هاها-گرو-

قيافـه  بعد كاله از سرش پرواز كـرد و       ولي لحظه اي  .از صداي فرمانش افسر تنومند حيرت زده سرش را بلند كرد          

.   در بر گرفتهراسي وصف ناپذيريأس واش را تأثري از

: فرمان دادمجدداًن سون لوي

!آتش-

. افسر تنومند را هدف قرار داد،خودش با تيرو

ولي افـسر تنومنـد   .به زير افتادندسرنگون شدند وتعدادي از قزاقان از اسب هايشان   آسواران دچار هرج ومرج شد،    

رم مـي  اسـباني كـه  ت زده و مردان وحـش ،چند دقيقه بعدوهاي عريانش رم كردبا دنداناسبش  بر روي زين باقي بود،    

سپس سواري  .شليك گلوله ها شنيده نمي شد     صدايقزاقان چيزهايي فرياد مي كردند كه در      . در هم فرو رفتند   ،كردند

بـه  در حـالي كـه    . با جست وخيز به جلو آسـواران پريـد         ،به هم ريختگي  بي نظمي و  رداي سياه از درون آن    با كاله و  

مي رسـيد كـه قزاقـان فرمـانش را ناديـده         به نظر .شمشيرش را در هوا تاب مي داد      ،مهار مي كرد  سختي جلو اسب را   

واسب هايشان را بـه شـالق مـي كـشيدند          نعل فرار مي كردند و    آن موقع چهار  درآنها در حقيقت  تعدادي از .انگاشتند

بـا  ،  الي كه تيراندازي مي كردند    در ح وجستند  آنها از درون زمين بيرون     يورش بردند؛  هالحظه اي بعد پارتيزان ها بر آن      

.مي كردند تعقيبشان،بي پرواسرعت و

:لوين سون فرياد زد

!سواره!اينجا-باكالنف!سوار شيد-

 به جلو خـم كـرده بـود بـه           كامالًبدنش را   در حالي كه  شكل داده بود،  باكالنف كه چهره اش به طرز سبعي تغيير       

درقرار داشت و   پايين گرفته بود شمشيري كه مثل بلور مي درخشيد،         كه آن را  دستشدر يك .سوي لوين سون تاخت   

پـيش مـي   شمشيرهاي آختـه، فوالد وصداي جرنگ جرنگپشت سرش افراد دسته ي متليتسا بودند كه با فرياد ها و           

.رفتند

.نها اسب مي تاختندآ پارتيزان ها به دنبال به زودي تمام

.ن توده ي غلتان به جلو مي رانددر ميان امواج ايمتچيك با اين حمله و
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ل خـود را جداگانـه در نظـر    اعماحتي شيوه ي معمولي اش را كه افكار و   اكنون نه تنها احساس ترس نمي كرد،      و

او در جلو خود پـشت آشـناي كـسي را بـا             فراموش كرده بود؛  مي كرد، آن ها را از ديدگاه مستقلي تحليل      ومي گرفت 

چـون  ودر حال فرار اسـت مي دانست كه دشمن.كه نيوكا از آن جدا نمي شد    كرد، موي افشان احساس مي   دسته اي 

.از پشت آشناي نفر جلوي خود باز نمانددشمن نزديك شود ونيز هيچ هدفي نداشت جز اين كه بهاوافراد ديگر،

ولـي  ي كردنـد،  شـروع بـه تيرانـداز     لحظه اي بعد با شدت    ودرون بيشه ي غاني ناپديد شدند     دسته ي قزاقان در   

.آنها را دنبال مي كردندبي آنكه از سرعت خود بكاهند،آمده بودند،پارتيزان ها كه از صحنه ي عمليات به هيجان

پشت آشنايش با بازون از     ومين افتاد به ز با سر ناگهان لغزيد و  متچيك تاخت مي كرد،   يي كه در جلو   اسب پشمالو 

بزرگـي كـه روي  او نيز چون ديگران از كنـار جـسم سـياه و      ون در غلتيد  روي زمي هم گشوده از روي كله ي اسب به       

.عبور كردپيچيد وزمين پيچ وتاب مي خورد،

را به جنگلي دوخت كه با سرعت بـه         چشمانشمتچيك در حالي كه ديگر پشت آشنايش را در برابرخود نمي ديد،           

با فرياد چيـزي وشتابان از كنارش گذشتسوار بود،ريشويي كه بر اسب سياهي    اندام و مرد ريز .سوي او پيش مي آمد    

ولـي متچيـك  به سمت چپ پيچيدنـد، به سرعتختندسواراني كه در كنارش اسب مي تا.با شمشير فرمان داد  گفت و 

 با تنـه    ،پيدر  پي  در حالي كه    وبه درون جنگل تاخت   وچارنعل پيش رفت  همچنانكه نمي دانست چرا چنين كردند،     

زحمت توانست نيوكا را كـه بـه شـكل          بهشاخه هاي لخت آنها صورتش را مي خراشيد،       وخورد مي كرد  درختان بر ي

.داردبازاز حركتهول انگيزي مجروح شده بود،

لحظه اي بعد به    .تنها بود طاليي علف ها،  در انبوه برگ هاي زرد و     متچيك در ميان سكوت مطبوع جنگل غان و       

را خـارداري در حالي كه بوته هـاي تيـز و        ورا گم كرد  خوداو جيغي كشيد و   است؛قزاقازنظرش رسيد كه جنگل پر    

.گشتبا سرعت به عقب بازناديده مي گرفت،كه بر صورتش تازيانه مي زد،

قدمي او الشـه ي اسـبي كـه زيـنش بـه پهلـو               دويستدرپارتيزان ها رفته بودند،   شد،ت وارد شدهنگامي كه به    

.ين افتاده بودروي زمبرچرخيده بود،

.بي حركت بر زمين نشسته بوددر كنار آن مردي كه زانوي غم بر سينه داشت،

.او ماروزكا بود



205

.راندبا قدم به سوي او پيشوحشت زدگي خود شرمنده بود،متچيك كه از

هايش با  دست  .به طرزي مات خيره بود    چشمان درشتش وعرياندندان هايش   زمين افتاده بود،  برميشكا از پهلو  

ماروزكا مأيوسـانه نظـري بـه وي      .كه در حالت مرگ هم آماده ي تاختن است        گوييخم شده بود،  زانوازسم هاي تيز  

.سوزان بودچشمان بي فروغش خشك وافكند،

:را صدا كردآهسته اواو ايستاد ومتچيك در برابر

!ماروزكا-

.فرا گرفتوجودش راسراسرمرده اش،اسبه اين مرد ونسبت بت بارترحم رقبه ناگاه موجي از مهرباني وو

سپس ماروزكا آهي   .حركتي نكرد نگفت و ينبراي چند لحظه هيچ يك از آنها سخ       ،ماروزكا از جايش تكان نخورد    

زيـن  شروع به باز كـردن    ،  ندبي آنكه به متچيك نگاه ك     دو زانو بر زمين نشست،    ورها كرد آهسته زانوهايش را  كشيد،

.مي كردنگاهرامتچيك كه از گفت وگوي مجدد بيم داشت در سكوت كامل او.كرد

دقت چرم پاره را كه خـون آلـود بـود آزمـايش           بااو. يكي از آنها پاره بود     -ماروزكا تسمه هاي زين را باز مي كرد       

بـا  خميـده  افكند وسپس در حالي كه ميغريد زين را به دوشوبه دورش انداختورفتآن وربا انگشت كمي با كرد،

.پاهاي كج به سوي جنگل رفت

:متچيك به دنبالش فرياد كرد

.من پياده مياميا اگه ميخواين اسبمو بهتون بدم،بدين اونو من بيارم،اجازه-

.زير سنگيني زين بيشتر خم شددروماروزكا به عقب نگاه نكرد

هنگـامي كـه جنگـل را پـشت سـر           وچرخيـد ت چـپ  به سـم  متچيك كه به داليلي مايل بود از او اجتناب ورزد،         

كـوهي  در سمت راست از ميان دره ي وسيعي كه تا رشـته .دهكده اي را مشاهده كرد    در مسافت كمي ازخود   گذاشت،

.منظره ي جنگلي به چشمش خـورد ، مي شدمحوي خاكستري تيره رنگدوردستهادركه به سمتي امتداد مي يافت و      

كمي در  در فاصله ي  اينك به نحو كسالت باري فرو افتاده و       . روشن بود آنسان صاف و  ،   دم آسمان كه به هنگام سپيده    

.رؤيت بودخورشيد به اشكال قابل روي سرشان قرار داشت؛
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يكي از آنها هنوز    زمين افتاده بود؛  بربودند،در پنجاه قدمي او اجساد قزاقاني كه با شمشير پارتيزان ها از پا درآمده             

از متچيـك .نالـه مـي كـرد     دوباره مي افتـاد و    وزياد به روي دست هايش برمي خاست      پي درپي با زحمت   زنده بود و  

تعدادي از پارتيزان ها سـواره  .ناله هاي او ببنددكوشيد كه گوش هايش را در مقابل  وگذشت دوري از او   مسافت نسبتاً 

.حركت بودنددهكده به سوي او دراز

:گفت،يك آنها رسيدمتچيك كه نزد

.اونا اسب ماروزكا رو كشته ن-

انداخت،آنها نگاه مشكوكي به اويكي از.كسي به او جوابي نداد

:گفتي كه مي خواست سئوال كند

كار كجا تشريف داشتند؟سروختي كه ما اينجا جنگ مي كرديم،-

گاهيش وقوع حوادث شومي    دل آ گذشت،متچيك سواره .اندوه فراوان بود  حاكي از تحمل  درد و     قيافه ي آن مرد   

.را خبر مي داد

مـابقي آنهـا در كنـار كلبـه ي     وكرده بودنداو هنگامي به دهكده رسيد كه ديگر گروه كثيري از پارتيزان ها منزل    

كالهـي كـج كـه غـرق    لوين سـون بـا  .ايستاده بودندچارچوب كنده كاري بود، بزرگي كه داراي پنجره هاي بلندي با      

جايي كه اسـب  ، متچيك نزديك پرچين .مي داد دستوراتيپوشيده اي ايستاده و   به روي ايوان سر   كثافت بود، درعرق و 

.پياده شدها را نگه داشته بودند،

:فرمانده ي دسته با لحن طعنه آميزي از او پرسيد

... يا اينكه؟،داشتي قارچ جم مي كردي غيبت زده بود؟اكج-

:متچيك پاسخ داد

.و گم كردمرفقاممن شما و،نه-

:مي كوشيد كه خودش را تبرئه كندتنها با نيروي عادتودندينست كه درباره ي او چه مي انديشنمي دااو

پارتيزان جواني كه موهايش را مرتـب آراسـته  . تصور مي كنم به سمت چپ پيچيدين، شماومن رفتم تو جنگل  -

:كردسر داشت فريادخروس برتاج طره اي چونماهرانه اي به آن داده بود وچين وشكن هايو
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.ولي فكر مي كنم تو نشنيديمن صدات كردم،به سمت چپ،درسته،-

.گـشت مي آورد با سرعت به سمت متچيـك بر    با نشاط جزئيات تعقيب قزاقان را به ياد        روشني و  هدر حالي كه ب   و

.نشستاودر كنارمتچيك اسبش را بست و

آنهـا دو مـردي   .درون كوچه اي خارج شد  روهي از پارتيزان ها دنبال مي شد از       كوبراك درحالي كه به وسيله ي گ      

تن داشت يكي از آنها جليقه ي سياهي بر      .به سوي كلبه هدايت مي كردند     بودند،را كه دست هايشان را از پشت بسته       

به مرداني كه در اطرافش     د و مي لرزي او. ك پاشيده اند  آن نم مرتبي بر بي قواره بود كه گويي به طرز نا       كله اش پخ و   و

داشـت كـه از زيـر آن شـلوار پـرچين         در بر ديگري كشيش الغراندامي بود كه جبه ي پاره اي          .بودند التماس مي كرد   

زنجير نقره اي كـه مـسلماً      يك.ديده مي شد  ،  وص كشيشان كه به گردن آويخته بود      پيش بند سياه مخص   ووچروكش

.نظر متچيك را به خود جلب كرد، بود كوبراك آويختهبه كمربندوشده بوداز صليبي جدا 

به مردي كه جليقه ي سياه در بر داشـت،       لوين سون با رنگ پريده    وقتي آن دو نفر را به سمت ايوان مي كشيدند،         

:گفتاشاره كرد و

اين همون مرده؟-

:دهقانان يكصدا فرياد زدند

!اين خودشه، خودشه-

:گفتوكردروروي نرده نشسته بود،ر كنارش برشينسكي كه دلوين سون به استا

.تازه متليتسا هم كه ديگه زنده نميشهويه همچي آدم مفلوكي،و-

سخت تالش مـي كـرد      در سكوت گذراند و   لحظاتي را رويش را برگرداند؛  او كه چشمانش را سريع به هم مي زد،        

.كه به متليتسا فكر نكند

زاري التمـاس مـي     نگاه مي كرد با ناله و     ن سون و زماني به دهقانان برده وار       زنداني كه همچون سگي گاه به لوي      

:كرد

خيال ميكنين اين كارو با ميل خودم كردم؟...! ي عزيزرفقا!رفقا-

!رفقاي عزيز!خداياآه؛



208

.را ناديده گرفتندبه هاي اودهقانان از او روي گرداندند وال

:فتلحن خشكي گيكي از آنها با نگاه سرد و

.بدهمردم ده همه ديدند كه تو بچه رو وادار مي كردي اونو لواينا چيه ديگه داري ميگي؟-

تقصير هيـشكي جـز خـودت      -:گفت سرش را به زير افكنده بود،      ،حالي كه از شدت شرم    يكي ديگر از دهقانان در    

!نيس

:لوين سون با لحن سردي گفت

!فقط كمي اونورتر ببرشتيربارونش كنين،-

:وبراك سئوال كردك

.بازي مي كردهروافسرااينم فاحشه ايه كه رل مهمونداركشيش رو چيكارش كنيم؟-

! بره به جهنم، گورشو گم كنه-بذار بره-

مرد در حالي كـه   . به راه افتادند  مي كشيد، كه اعدامي را به زور به همراه      يري از دهقانان به دنبال كوبراك       جمع كث 

.مي كردپاهايش را در زمين فروزاري با ندبه وفك زيرينش مي لرزيد

:پرنخوت گفتبا لحني شاد ووسيسكين كه كاله كثيفي به سر داشت با حالتي بشاش به سمت متچيك رفت

رو يـارو اونا حاال كار.يه خوراكي پيدا كنيم ول كن بريم  خب؛مالينه،تو كه همه جات خونين و     .يياينجاتو!آها-

.تموم ميكنن

بـوي  نـاكي بـود،  بوآن غذا خوردند جاي كثيف و كلبه اي كه در   .سوتي زد كشيد و طور معني داري كلماتش را    بو

.كله هاي كلـم انباشـته بـود      كنار بخاري از آشغال   در گوشه و  . خرده هاي مانده ي كلم از آن به مشام مي رسيد          نان و 

الف مـي زد و ،  مال برجسته اي كه انجام داده بـود       م از اع  طور مداو بسيسكين كه نان را به همراه سوپ كلم مي بلعيد،         

او دختـري ظريـف   .مي دوخـت هر لحظه از زير ابروان به دختري كه برايشان خدمت مي كرد نظرومي داد داد سخن 

متچيـك تـالش مـي كـرد كـه تـوجهش را بـه               .شاد مي نمـود   سرومحجوببلندي داشت و  بود كه گيسوان بافته و    

.از كوچك ترين صدا به خود مي لرزيد گوش به زنگ بود وولي دائماًارد،دسيسكين معطوف 

:گفتراه نفسش مسدود شده بود،سيسكين در حالي كه لقمه را فرو مي داد و
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.زمينش كردمنقشولي مهلتش ندادم وو منو نشون كرد،گشتيه وخت ديدم كه بر-

شيـشه ي پنجـره هـاي كلبـه بـا صـدا          دور شنيده شد و    در اين لحظه صداي شليك رگبار گلوله هايي از مسافتي         

.از دستش رها شدقاشقرنگش پريد ومتچيك يكه خورد و.لرزيدند

:نوميدانه فرياد كرددويد وصورتش را در ميان دست ها مخفي كرده بود از كلبه بيروناو در حالي كه

!اينكارها پاياني نداره-

ـ    ، بـود صورتش را در ميان يقه ي كتش فرو بردهاو كه در ميان علف ها دراز كشيده و  ست در حـالي كـه نمـي دان

من به همين راحتي  زودي و اونا ب اونا اون مرد جليقه سياه رو كشتن،      :كردبا خود فكر  ،چگونه خودش را به آنجا رسانده     

رويئگز اونها من ديگه هر  .سادگي كشته بشم  ممكنه منم به همون   ولي راستي من زنده هستم؟    ،رو هم خواهن كشت   

سـياه  اون مرد جليقـه   ..شكنش كه عكسشو ريزريز كردم    چين و دختر با اون موهاي پر    اون...دارم نمي بينم  كه دوست   

چقـدر آشـفته   نمي بيـنم؟ آيا ديگه هرگز اونومن چرا عكسشو پاره كردم؟! خداياآه،...فرياد مي كردباس داد و بيچاره،

»!ام

كـه  -جـايي .نگاه غمزده اي بر چهره داشت     وچشمانش بي روح بود   .ا بيرون آمد  درون علف ه  شب بود كه او از    

در .مي نواخـت كسي هم آكاردئونو آوازهاي ركيك مي خواندند،صداهاي مستانه اي- نزديك به نظرمي رسيد    كامالً

 به هر سـر آن سـطلي پـر          كهي را بوچشاناو  .روبرو شد بلندي داشت، دختر رعنايي كه گيسوان بافته و     با  ،آستانه ي در  

. خم گشته بود،تاكوزن آن با وقار يك شاخه يزيرشت كه درادآب آويخته بود، به دوش

:گفتمژگان سياهش را بلند مي كرد،در حالي كه مي خنديد واو

ميشنفي؟! گوش كن،  ميكننتفريحيكي از همقطاراتون با جووناي ده ماخوبه شمام برين ببينين،آه،-

يكي از گوشه هاي ميـدان بـه        از  كه  طنيني با حركاتي ماليم به سمت صداي پر       زيبايش را  سر كوچك و   ،دمدر  و

با حـالتي شـرمگين بـه       وآب از سر آنها لب پر مي زد       ونوسان مي يافت  سطل ها همچنان  .برگرداندگوش مي رسيد،  

.در شتافتسمت

.ستصداي مستانه اي شعري خواند كه متچيك خوب آن را مي دان

...!... شدگان است در بند،او شايسته ي ماو-
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موهاي ژوليده اش به روي     مي نواخت و  ماروزكا را ديد كه آكاردئون    ،با دقت به گوشه ي ميدان نگاه كرد       متچيك  

.عرقش چسبيده بودپربر گونه هاي سرخ وچشمانش ريخته و

بـا تمـام نيـرو      تـاب مـي خـورد و      پـيچ و  شايستينابه طرز   وپيش مي رفت    ماروزكا از وسط كوچه تلو تلو خوران      

از ارتكاب بـه آن ثر مردي كه به زشتي اعمالش واقف است وا تأحركات را بهمه اين.آكاردئونش را به صدا درمي آورد     

دنبـال مـي    ،  به مستي خود او بودنـد     كاله و وبند  او به وسيله ي جمعي كه بي كمر       نجام مي داد،   ا نادم است، منفعل و 

طوفـاني از  شادي مي كردند وكه همچون ميمون شكلك مي ساختند،پابرهنه اي در اطراف او بچه هاي زرنگ و      .شد

.خيز مشغول بودندبه جست و، مي كردندبلندخاك به هواگرد و

:ماروزكا با ديدن متچيك با شادي رياكارانه اي فرياد زد

بـه هرحـال همـه      !لعنت به تـو   مي ميزني، .ت نميكنم اذيت–ناراحت نباش   كجا؟ميري؟كجا!دوست عزيز !هي-

!...مون با هم ميميريم

بـوي  شان را به سمت او خـم كردنـد؛  شادسرصورت هاي مستانه و و متچيك جمع شدند   همه ي جمعيت به دور    

.نيمه اي خيار در دستش گذاشتآنان يك بطرعرق ويكي ازومانده ي الكل را به صورتش دميدند

:گفتكوشيد خود را از دست آنها برهاند،متچيك كه مي 

...من نميخوام كهمن مشروب خور نيستم،نه،نه،

: با كيف مستانه اي فرياد زدتقريباًماروزكا 

!ما همه با هم كشته ميشيم...!اي مادر مقدس... اي مسيح...اي خدا...لعنت خدا بر تو،بخور-

:گفتمتچيك حالت تسليم به خود گرفت وو

.من نميتونم بخورمميفهمين،.خواهش ميكنم،پس فقط يه كمي-

شـيده اي  با صداي نخرامي توانست باز كرد وماروزكا آكاردئون را تا آنجا كه  چند جرعه اي از بطري سر كشيد،      او

.ديگران نيز با او هم آواز شدندوشروع به خواندن آواز كرد

:گفتد،يكي از آنها در حالي كه متچيك را بغل مي كر

با ما بيا؟-
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:قطعه شعري را با صدايي تو دماغي خواندو

»!اينجا جايي است كه من زندگي مي كنم«

.صورت پرمويش را به گونه ي متچيك فشردو

به گنبد سـياه و    -به آسمان وا مي داشتند و   سگ ها را به هراس      مي لغزيدند، آنها در حالي كه شوخي مي كردند،      

به مادرانشان ناسزا مي گفتند،    ي سخت فاني و   به اين دنيا  به خودشان و  –بود  فراز سرشان آويخته  بي ستاره اي كه بر      

.در طول جاده پيش مي رفتند
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16

مرداب

كـه ديگـر    هنگامي به دهكده رسيد   ودر كنار ستون بنه باقيمانده بود     او در جنگل و   واريا در حمله شركت نداشت،    

اشغال نشده  ،اي مجزا كه كلبه ها بر حسب دسته ه      متوجه شد او.بودندان منزل كرده  در خانه هاي دهقان   همه ي افراد  

در واقع تمـام    -نيز اعتناعي ندارند  به فرماندهان كسي خبري در دست نيست و     كسي را از  دسته ها مخلوط اند و    است،

.استگروهان به دسته هاي مستقلي  تجزيه شده

وزكـا چـه آمـده     بر سـر مار نگفته بود كه دقيقاًولي كسي به او را ديده بود،شه ي اسب ماروزكا در راه دهكده ال   او

كـه فقـط   پـاره اي حكايـت مـي كردنـد    را با چشم خود ديده اند،آنها اووشده استبعضي مي گفتند كه كشته   ،است

از ن مـي دادنـد و     به ناگـاه داد سـخ     وبي خبر بودند  كه از سرنوشت ماروزكا   باز هم دسته اي بودند    وزخمي شده است  

جريانهـا  همـه ي ايـن  .خودشان سخن مي راندند كه چگونه از مهلكه جـان بـه در بـرده انـد         طالع نيك بخت خوب و  

.افزون مي ساخت، آن دست به گريبان بودگشتگي واريا را كه از هنگام تالش بي حاصلش در باره ي متچيك با سر

 آنچنان از پاي درآمـده بـوده كـه     تقريباًدهنده ي خود  فكار زجر ازااز گرسنگي و  ،از تظاهرات عاشقانه ي مردان    او

بود او اولين كسي    .در آستانه ي گريستن بود كه به ناگاه با دوبوف مصادف شد           او.قادر به حفظ خود در روي زين نبود       

.همدردي استقبال كردخنده اي حاكي از وقار واز او با  خوشحال شد وواقعاًكه از ديدنش 

فرو افتاده ي غبارآلودش مـشاهده  وبا سيبل هاي سياه  دوبوف را كه اينك مسن ترمي نمود،      ي كه قيافه ي   هنگام

وبـا گـرد   عزيز كه همچون صورت دوبوف تيره و      زمخت و قيافه هاي آشنا،  با آن -هنگامي كه بقيه ي ياران را     وكرد

انـدوهي  احساسي ناشي از مهربـاني و     كرد،در اطراف خود مشاهده   -غبار معدن به صورتي پاك نشدني مشخص بودند       

آنهـا او را بـه يـاد روزهـاي جـوانيش           .د قلـبش را فـشر     ،به خـودش   ...رقت نسبت احساس آنها و  هبا عشق ب  دردناك،
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 هـاي   خكـه چـر   مـشتاق بـود،   درشت و چشمانيلطيف و با گيسواني نرم و   فطن،روزهايي كه دختري زيبا و    انداختند؛

ـ      جايي به جايي حركـت مـي داد؛       تاريك معدن از  دستي را در دهليزهاي      شان مـي رقـصيد و     در اجتماعـات شـبانه براي

از .ميـان مـي گرفتنـد     آنچنان او را در   وبرافروخته مي شدند  مضحك و سرانجام زماني كه اين قيافه ها از شدت ميل،        

- را تنها ياران نزديك خـود مـي دانـست          مع ذالك آنها  ولي.تا حدي از آنها بريده بود     زماني كه او با ماروزكا نزاع كرد،      

پـشيماني بـا خـود    وبـا عالقـه   او.به او عشق ورزيده بودند    زندگي كرده و  زماني در كنار او كار و     اين معدن چياني كه   

»!..آه عزيـزانم .فراموش مي كردم  من داشتم آنها را   !گذشته است از آن زمان كه آنها را ديده ام چه روزگاري         «:انديشيد

كه در چشمانش مي جوشـيد،     كه براي وا پس زدن اشكي     مطبوعي در شقيقه هايش احساس كرد     درد ماليم و  چنانو

متصل به هم منزل داده بود، طور منظم در چند كلبه ي      كسي بود كه افراد دسته اش را ب        دوبوف تنها .به جدال پرداخت  

ـ   وبودندافراد دسته اش در پست هاي حومه ي ده نگهبان          ون سـون در گـردآوري خواربـار كمـك مـي            همچنين به ل

همـه ي افـراد در آن نقـشي         وكارهاي عادي روزانه مخفي بـود      در زير جريان تند وقايع و      حقيقتي كه قبالً  آن.كردند

كه اين دسته ي دوبوف بود كه يك پارچگي كامل گروهان را            :روشن شد در آن روز به نحوي بارز     برابر ايفا مي كردند،   

.مي كردحفظ

اسـب جديـدش را كـه از گـارد          .زخمي هم نيست  حتيريا از ياران معدنش اطالع يافت كه ماروزكا زنده است و          وا

گردنـي  ،يـال كوتـاه  ، شاه بلوطي رنگ با ساق هاي كـشيده   كره اسب .به او نشان دادند   به غنيمت گرفته بودند،   1سفيد

.مي ناميدند»2يهودا«هم اكنون او را آنها ازو تا حدي ظاهري زيرك به او مي دادغر و دراز بود كهال

خيلـي  ... پـس زنـده س،    خـب، «:بـا خـود انديـشيد     واريا در حالي كه با پريشان خيـالي اسـب را مـي نگريـست،              

بـا  كاه هاي خوشبو دراز كـشيد،     در ميان ه در انبار باال رفت و     اهنگامي كه بر فراز توده هاي ك      ،  شامازبعد».خوشحالم

 با احساس گـرم و مجدداًاو .بر روي كاه ها به نزدش بيايد     »دوستان قديمي «ه مبادا يكي از   ترس گوش به زنگ بود ك     

.بخش به خواب رفتبا اين فكرآرامتسكين بخشي به ياد آورد كه ماروزكا زنده است وشيرين و

.د، در مقابل گارد سرخ، يكي از دسته هاي نيروهاي ضد انقالب بود كه در جنگ هاي داخلي با انقالبيون مي جنگيد گارد سفي-1
2-Yudas :           ،يكي از حواريون عيسي كه سرانجام به او خيانت كرد و باعث قتل آن پيمبر شد و او نيز بعداً از فرط ندامت وجدان وعذاب روح خود را كـشت

.از خيانت و دورويي استنام يهودا مظهري 
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 تـاريكي   در ميـان  شـب كرخـت شـده بـود،     دست هايش از سرما   .از خواب بيدار شد   به ناگاه با اضطرابي شديد    او

كـاه  باد سردي شاخه هاي درختان را تكان داد،       زير سقف خيره به او نگاه مي كرد،       در درون انبار و   بي انتها، جوشان و 

.درون باغ به صدا در آوردختان را دربرگ دروها را پراكنده ساخت 

ايـن  ها بازم بـاس تـو     تنمن تك و  وهستن؟اوناي ديگه ماروزكا كجاس؟ ،  خداي من «:ترس فكر مي كرد   واريا با 

»انبار تاريك باقي بمونم؟

با شتاب از روي كـاه      لباسش را پوشيد و   ش بود، با آستين هايش در تال    در حالي كه مي لرزيد و     با شتابي تب آلود،   

.ها پايين خزيد

. يك نگهبان در تاريكي ظاهر شدتيهي، در نزديكي در انبار

.او در حالي كه نزديك تر مي شد پرسيد

ماروزكا برگشته؟،1 !كوستياسر پست؟  ه،كي-

:كوستيا با تأسف فراوان پرسيد

اون دنبـال كيفـشه،    -اطر ماروزكا بيدار نمون   خب. من نمي دونستم   ،خيلي بد شد  !تو انبار خوابيده بودي   ،پس تو -

كبريت داري؟سردت نيس؟.سرده. كنه زده كه اسبشو فراموشياون مِ

درون دو دسـت    كوسـتيا كبريتـي افروخـت؛     ؛قوطي كبريتي بـه او داد     جو پرداخت و  او در جيب هايش به جست و      

.واريا بردبه سمت صورتبزرگش نگه داشت و

:حالي كه مي خنديد، گفتدر

.مثل اينكه حالت خوب نيست دختر-

:از ميان درگاه گذشتيقه ي پالتويش را باال زد واو

.كبريت مال خودت باشه-

كجا ميري؟-

.رم ماروزكا را پيداش كنممي-

1 - Kostya
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ها؟نميشه من جاشو بگيرم،!خبخب،ماروزكا؟-

.نمي كنم بتونيفكرنه،-

!تازگي داره، هوم-

:نگهبان با خود گفتواريا پاسخ نگفت و

!چه دختر خوشگليه...اين يكي از ماس -

بـاغ هـا بـا صـدايي     .ع به باريدن گرفـت شروباران ريزي.هوا آنسان تاريك بود كه واريا راه را با اشكال مي يافت       

يـخ زده اي وغ وغ    تولـه ي كوچـك و     ، در پاي پـرچين    ،در گوشه اي  .مي كردند كسالت بار خش خش   طراب آور و  ضا

حيوان به شدت مـي     .پالتو جا داد  زيرآن را در سينه اش در     واريا در تاريكي به جست وجويش پرداخت و       .مي كرد اصد

از او بوف مـصادف شـد و  باني از دسته ي دوحوالي يكي از كلبه ها با نگه.ينه اش را مي كاويد درون س،با پوزهلرزيد و 

او سرگردان نيمي از ده را زيـر پـا   .كردو را به سمت كليسا هدايت انگهبان  باره ي محل تفريح ماروزكا سئوال كرد،      در

.باز گشت مأيوس،را بيابدبي آن كه اوگذاشت و

بي هـدف  بي آن كه بداند به كجا مي رود،  وگم كرده بود   را قطع كرده بود كه اينك راه         لفآنقدر كوچه هاي مخت   

 به راهـي رسـيد     اشايد ساعتي گذشت ت   .ه اش مي فشرد   نشده بود محكم به سي    كه اينك گرم  توله را پيش مي رفت و   

بـراي اجتنـاب از    راه افتـاد و آن بـه در مـسير كه به كلبه هايي منتهي مي شد كه افراد دوبوف در آن اقامـت داشـتند،        

. به روي ماروزكا لغزيدتقريباًهنوز چند گامي بر نداشته بود كه ولغزيدن با دست آزادش پرچين را مي گرفت

او. چين به آرامـي نالـه مـي كـرد         پاي پر در،سرش را در ميان دست هايش گرفته      او با شكم بر زمين افتاده بود و       

زيرا اين  كه احساس كرد او ماروزكا است،     هنوز به درستي او را تشخيص نداده بود       واريا.همان لحظه استفراغ كرده بود    

.را در اين حالت باز مي يافتاولين باري نبود كه او

:را به اسم صدا كرداومي گذاشت،شانه اشمهربانش را بردست نرم وواريا در حالي كه خم مي شد و

ها؟،اراحتيخيلي نچرا اينجا خوابيدي؟!وانيا-
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-دلش به حال او مـي سـوخت  . كردبي روحش را مشاهدهپف آلود و قيافه ي پريده رنگ،   ،  واريااو سر برداشت و   

بلند با دقت به حركت خود تسلط يافت و       . خنده ي مضحكي سر داد    ،واريابا شناختن .ناچيز مي نمود  او بسيار ضعيف و   

.ه كردپاهايش را دراز كرده به پرچين تكي.نشستشد

:مستانه گفتمفهوم وكلماتي نابا صدايي ضعيف و

سهل انگار را به خـود  ي القيد ولحن ماروزكابا اين وجود در حالي كه همان  !...تعظيم عرض مي كنم   ،  تويي! آه-

:افزودمي گرفت،

...!رفيق ماروزكادرود من به تو،-

:گفتواريا دستش را گرفت و

حـاال يكـي رو     يه دقيقه ترتيبـشو ميـدم،     ظرفدر،يه كمي صبر كن    نمي توني راه بري؟    شايد!وانيا،پاشو بريم -

...بيدار مي كنم

بود كـه بيـدار كـردن       هنوز مردد او.ببردرا به يكي از همين كلبه هاي نزديك       به اين قصد كه او    است كرد قدرو

درباره مرد مستي ببينند كه وارد كلبه مي شود،      با  هنگامي كه او را   ودرستي است مردان غريبه اي در اين دل شب كار       

.بوداو هرگز در باره ي هيچ مسأله اي آنچنان نيانديشيدهش چه فكر مي كنند،

:با خشونت غريدولي ماروزكا به ناگاه سرش را با ترس تكان داد و

!...اكت باشس!بهت نشون ميدماونوخت منم،رو بيدار كنيكني اونااگه جرأت...!نه-نه–نه-

:هوش آمده كه او از ترس ببه نظر واريا چنين مي نمود.روي سرش تكان مي دادمشت هايش راو

چيكار مي كني؟... نمي دوني؟گون چارنكو اونجاس،-

...اون به كار ما چه مربوطهچيكارش كنم؟خب،-

:به سرش چنگ زدهم مي كشيد،ماروزكا كه ابرو در

اينكـا نباستونه،... اونوخت من چطور ميتونم   خب،... ن فكر ميكنه كه من يه مردي هستم       او...نمي فهمي تو-

...رو بكني

:گفتواريا كه دوباره به روي او خم مي شد،
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باهـام بيـا،  -فردا حركت مي كنيم ميريمنموره؛اينجاداره بارون مياد،ببين،عزيزم،چقدر ابلهانه حرف مي زني، -

!عزيزم

:آرامي گفت غمزده ولحنبااو

س فكرشـو   رد،  رفقـا ...چرا زندگي مي كـنم؟    چيكاره ام، من كيم حاال،  به چه درد مي خورم،    !من آدم بي مصرفيم   

... !بكنين

.ت بار به اطراف افكندمتورم نگاهي رقبا چشماني اشكبار وو

را لمـس مـي      لب هاي او   تقريباًمژگانش  با دست آزادش او را طوري بغل كرد كه        سپس واريا در مقابلش نشست،    

.در گوشش شروع به نجوا كرد، كودكي روبرو استگويي با آنسان كه،مهرباندلجويانه ووكرد

اونـم  -خب اونا كه يكـي ديگـه بهـت دادن         وليسه اسبت تنگ شده، آره؟    ادلت و چرا اينقدر غصه مي خوري؟    -

پاپي كوچولوي  اينمن پيداش كردم،  رو نيگا، ين پاپي كوچولو  انيگا،!گريه نكن عزيزم،غصه نخور !اسبي به اون خوبي   

!خوشگلو نيگا

آنچنان برانگيخته شـده    او.نشان داد اوگرداندن يقه ي كتش توله ي خواب آلود را با گوش هاي درازش به             با بر و

.هوس معاشقه بي تاب بودبود كه گويي تمام ذرات وجودش در

:ا محبت مستانه اي گفتب،را مي گرفتماروزكا كه گوش سگ

!سگ كوچولوپدراون گاز مي گيره،؟از كجا گيرش آوردي!سگ كوچولوييه، آه، آه-

!راه بيفت، ياال عزيزم-

كه افكار پريشان را از مغـزش بـه در          مي كوشيد در حالي كه نوازشش مي كرد و      وبه روي پاهايش بلند كرد    رااو

.به او مي سپردمطيعانه خودش رامقاومتي نمي كرد وكايناو. به سمت منزل هدايتش كردكند،

گفتـي كـه در    نيز اشاره اي بدان نكرد،    واريايكبار هم نامي از متچيك به ميان نياورد و        هنگامي راه رفتن ماروزكا   

اراو با سرعت قابل توجهي هوشي     خاموش شد، ولي به زودي ماروزكا اخم كرد و      اصل متچيكي در بين آنها نبوده است،      

.مي شد
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گرفتن نرده ي پله ها كوشيد كـه از آنهـا بـاال          ماروزكا با رسيدند،آن منزل داشت،  وقتي به خانه اي كه دوبوف در      

.در اختيار او نبودندولي پاهاشرفته به درون انبار رود،

:واريا پرسيد

ميخواي كمكت كنم؟-

:جواب داد خشونتباماروزكا در حالي كه مي كوشيد سراسيمگي خود را مخفي كند،

.خودم ميرم!نه قحبه-

!خداحافظپس خيلي خب،-

.با ترس او را نگريستودست هايش فرو افتاد

خداحافظ؟–منظورت چيه -

:اجباري گفتواريا با خنده اي افسرده و

!منظورم اينه كه خداحافظ-

واريا احـساس كـرد     .ه اش را به گونه او فشرد      گونتنگ در آغوش گرفت و    رااو،ناگاه به سمت واريا به راه افتاد      به  

ود بـه نـدرت   خـ زيرا معدنچيان بنا به رسماين كار شرم داشت ولي آن را انجام داد،  اگرچه او از  را ببوسد، مي خواهد او  

ورا بوسيده بـود   بار او سراسر زندگي مشتركشان تنها يك    در.فقط با آنها هم بستر مي شدند      ودختران را مي بوسيدند   

:بود كه او مست بود و اطرافيان  فرياد مي كردندآن در جشن عروسيشان

!عروسو ببوس-

درد  وواريـا بـا غـم   .خره به خواب رفتباالوفت سرش را بر شانه ي واريا گذاشت      تسكين يا هنگامي كه ماروزكا  

:انديشيد

بازم بـه سـمت همـون     وهمون ميدون، راه،بازم همون انگار كه هيچ اتفاقي نيفتاده،    درست مثل سابق،  ،  همونه-

!چه لذتي هستايندرولي آخه خداي من،هدف،

ازپـشت  .آن شب خـواب بـه چـشمش نرفـت     وليپاهايش را دراز كرد،   چشمانش را بست و   به ماروزكا پشت كرد،   

ـ آنجا پاس مي دادند،نگهبانان درخونيخدزا آغاز مي گشت و از جايي كه شاهراه ناحيه ي     دهكده، ر بـه عالمـت  سه تي
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اندازي مجدد نگهبانـان   بود كه صداي تير   هنوز سر ژوليده اش را بلند نكرده      واريا ماروزكا را بيدار كرد،    .خطر شليك شد  

هـم شـكافت و    ظلمت را از  صفير يك مسلسل همچون زوزه ي گرگي سكوت و        اگهاننبه دنبال آن    به گوش رسيد و   

.تيراندازي اول پاسخ گفتبه

اينك باران قطع شده بود،    .پله ها پايين رفت   به دنبال واريا از رشته    زردگي سرش را تكان مي داد و      ماروزكا كه با آ   

در.مرطـوب در فـضاي تاريـك پرپرمـي زدنـد          برگ هاي زرد و   با صدا بسته شد و    دريچه اي .ولي باد شدت يافته بود    

پنجـره ي كلبـه هـا را    ، وچه ها مي دويدنـد كبوف در حالي كه درنگهبانان دووبرق زددرون تاريكي پرتوهاي روشني 

.مي كوبيدند

 بـه درون افكـار      مجدداًراه بود، درطويله،هاي كه براي بيرون كشيدن يهودا از      ماروزكا در ظرف همان چند لحظ     

قلـبش  بـي حـالتش مـشاهده كـرد،    دوباره الشه ي ميشكا را با چشمان مـات و  هنگامي كه .وقايع روز پيش غرق شد    

طـول  بـي قـرار در    مـست و  او.آوردهياهوي شب قبلش را به خـاطر       حركات پر  ،بيزاريبه ناگاه با تنفر و    وفشرده شد 

اشعار ركيكش را در   صداي آواز و  .نگريسته بود  مست پارتيزانيكرا به چشم  همه كس او  وخيابان تلو تلو خورده بود    

يعني ماروزكا به مثابه ي دوستي      اورفته و ه ميگساري همراه خصمش متچيك ب   .سراسر ده از ابتدا تا انتها شنيده بودند       

اينـك دروغ و   و...؟به چه دليل  چرا؟.از او تقاضاي بخشش كرده بود     . دوست بدارد راقول داده بود كه او    صميمي به او  

ـ پس از آن غوغايي كه به پا كـرده بـود،          وخواهد گفت؟ لوين سون چه  .رياي محض اعمال خود را با چشم مي ديد         ا ب

روبرو مي شد؟نكو چگونهگون چار

 اسـب هـا را از طويلـه    ،فراغـت از ايـن كـار     پاره اي ديگر پس از    وهايشان را زين مي كردند    غالب رفقايش اسب    

تفـنگش را در كلبـه ي گـون چـارنكو جـا            وزيش فاقد تنگ بـود    لنگ بود، همهولي او كارهايش  بيرون مي كشيدند،  

.گذاشته بود

ـ   ،  مالحظه كرد ر حياط مي دويد   كناكه جهت سركشي در گوشه و     ،هنگامي كه دوبوف را    غـم  وت بـار  با لحني رق

:چنين گفتبا التماسانگيز تيموفي را مخاطب قرار داد و

.يكي داريميدونم تو-يه تنگ يدك بهم بده!بهم كمك كنرفيق،، تيموفي-

:دوبوف غريد
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 به حال چيكار مي كردي؟اتچي؟-

شـالقش را  بـرد و  بـه سـمت اسـبش حملـه       ل مـي داد،   با خشونت ه  اسب ها را    وسزا مي گفت  كه به شدت نا   او

:با خشمي تند افزودبرداشت و

.حاال بهت ميگم-

.نواختبا تمام نيرو شالقش را به پشت اوبه سمت ماروزكا برگشت وو

:ماروزكا با خود انديشيد

.ارشممن سزاو-ميتونه حاال منو بزنهاون البته حقمه،-

آن دنيا در پيش چـشمانش تاريـك تـر از         وليحتي دردش را هم احساس نكرد،     اوكلمه اي هم اعتراض نكرد،    و

ده در انتظـارش    سرنوشـتي كـه در حومـه ي       وظلمت شب ،  مي شكافت رادل شب طنين گلوله هايي كه   .شد كه بود  

.مي نمودكيفري بس عادالنه ، براي شرارت هاي سراسر زندگيش-بودكمين كرده

گلوله هاي فـروزان چـون     گسترش يافت، اندازي تا حدود رودخانه   دامنه ي وسعت تير   ا جمع شدند،  هآنهنگامي كه 

.منفجر مي شددر وسط دهكدهمار در فضا مي لوليد و

بـه سـمت در    رولورش را به دسـت داشـت،      باكالنف در حالي كه كمربندش را محكم به روي پالتوش مي بست و            

:داي بلند فرياد كردبا صدويد و

!به ستون يكپياده،-

:دوبوف را مخاطب قرار دادو

.داربيست نفر براي نگه داري اسب ها نيگر-

:سپس فرمان دادو

!رو!بدو!پشت سر من-

حالي كه پالتوهايشان را سگك مي كردند       در-در پشت سرش مردان به ستون يك        .درون ظلمت ناپديد شد   درو

.دو حركت كردنده ب،ه هايشان را مي گشودندوسقن فادرِو

.مصادف شدندآنها در جاده با نگهباناني كه در حال فرار بودند،
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:چنين گزارش دادندترس تكان مي دادند،دست هايشان را ازنگهبانان در حالي كه به تندي نفس مي كشيدند و

!يه ارتش بزرگ از اونا اونجاس-

براي لحظـه اي بخـشي از آسـمان،        شدند و گلوله ها در وسط دهكده منفجر     دند،توپهاي صحرايي به غرش در آم     

سـپس آسـمان   وبرق مي زد روشـن كـرد  باغ كشيش را كه در پرتو شبنم ها    وكليسا كه در حال فرو ريختن بود      گنبد  

 ده در شـعله هـاي   در انتهـاي جاييمنظم منفجر مي شدند،گلوله ها در فواصل كوتاه و.از اول به نظر رسيدتاريك تر 

.كام آتش فرو رفته بوديا كلبه اي درشايد خرمن و:شيدكتش شراره مي آ

وساماني داده   وت كند به گروهان سر    فرصتا لوين سون  جلو پيشروي دشمن را متوقف كرده       ودف ب ظؤباكالنف م 

النف بتواند افرادش را سـازمان دهـد،  قبل از آن كه باك   :ولي اينك وقت آن گذشته بود     .افراد پراكنده را در ده گرد آورد      

به هر طريـق   هر آن ومحتمالًمحاصره كرده و از پرتو انفجار گلوله ها دريافت كه دشمن از سمت چپ رودخانه آنها را             

.به درون ده سرازير مي شدند

آنهـا در دسـته     .نشستندسمت راست عقب مي   با زاويه اي به   يزان ها در برابر آنها شروع به تيراندازي كردند و         تپار

در حـوالي رودخانـه    .باغ ها با عجله عقـب نـشيني كردنـد         خانه ها و  ،  درون كوچه ها  به طور زيگزاك از   هاي كوچك، 

بديهي است كه ديگر مدت زيادي نخواهد       و دشمن به مركز دهكده انتقال يافت      يافت كه سمت گلوله هاي    باكالنف در 

سواره نظام دشمن به ناگاه با فريادهاي مهيبي در طول شـاهراه          .د آورد در خواهن به اشغال خود  گذشت كه سراسر ده را    

.جاده به حركت درآمدانسان دراسبان وي غراني از انبوه كله خروشان وسيل سياه و. دست به حمله زد

بـه همـراه دسـته اش كـه ده نفـر          نداد و از خود نشان    باكالنف ديگر تالشي جهت باز داشتن دشمن از پيشرفت،        

كـه  جايي،  در كنار درهتقريباًوبه سمت جنگل عقب نشستوغيراشغالي ده به سرعت به طرف بخشلفات داده بود، ت

لوين سون به انتظار رسـيدن آنهـا توقـف          آخرين رديف كلبه ها قرار داشتند به بقيه ي پارتيزان ها كه تحت فرماندهي             

.ي رفتپارتيزانها با سرعت تحليل مصفوف.كرده بودند،ملحق شد

:فرمان دادلوين سون در حالي كه نفسي به راحتي مي كشيد،

!ياال!   سوار شيدفوراً-
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.شـدند سـرازير دره سـياهي مـي زد،  ژرفوآنها سواره با سرعت سرسام آوري به سوي جنگلي كه در اعماق تيره      

. غوغـا مـي كـرد     ل فـرار بودنـد،    رگبارهاي مسلسل در دنبال مرداني كه در حـا        .آنها در معرض ديد دشمن قرار داشتند      

فـروزان كـه همچـون مـار در دل          موشك هـاي  .وز مي كرد  در آسمان شب وز   فراز سرشان، زنبوران درشت سربي بر   

را دنباله هاي فروزان خـود    وبا سرعت فرود مي آمدند    آنها از ارتفاع و   .كرد آسمان را روشن   مجدداًآسمان مي لغزيدند،  

اسب ها در حالي كه     . اسبان دفن مي شدند   با صداي هيس هيس بلندي در مجاورت پاي       وبه روي زمين مي گستردند    

مي گروهان در هم فشرده   .همچون زنان صيحه مي كشيدند    آلودشان را باز كرده و    خوندهان گرم و  از جا مي كندند،   

.جا مي گذاشتدر پشت سر بهروي زمين پيچ وتاب مي خورد،اجسادي را كه برشد و

بـه هـاي فراوانـي در حـال         كل-مشاهده كـرد  شعله هاي بي شماري را به روي دره       ،ن با نگاهي به عقب    لوين سو 

آنجا با شتابيا جمعي دهقانان كه در اينجا و     گين تنها و  خشماقيافه هاي تيره و   ،در اين زمينه ي روشن    وسوختن بود 

.به چشم مي خورددر حركت بودند،

ويك پاي او در ركاب ماند     زين به زير افتاد،   به ناگاه از روي    اسب مي تاخت،   استاشينسكي كه در كنار لوين سون     

افـراد  .چارنعل بـه پـيش تاخـت      تنها و اسب يكه و  وسپس پايش آزاد گشت   .كشيده شد مدتي به دنبال اسب بر زمين     

.كنندمال جسم مرده را لگدتا مبادا كه ايندور مي زند،بر روي زمينگروهان اين لكه ي سياه را

:سراسيمه بانگ زدباكالنف در حالي كه به سمت راست اشاره مي كرد،

!لوين سون نيگا-

روي سواره نظام دشمن بر   ،در باالي دره  .دم به جنگل نزديك تر مي شدند      هرقعر دره بودند و   پارتيزانها اينك در  

در ،در زمينه ي روشن تـر آسـمان    .كرددر تعقيب آنها تاخت مي      وصل مي كرد،  مرزي كه مزرعه ي سياه را به آسمان       

درسـت  نمايان گـشت و خم بودند،سواراني كه بر روي اين گردن ها اسبان با گردن هاي كشيده و   ،مهيبلحظه اي پر  

.در درون تاريكي ناپديد شدندومان لحظه از شيب دره سرازير شدنددر ه

:فرياد مي كرد،ميزدش مهميزبه اسبوپي به عقب نگاه مي كردلوين سون در حالي كه پي در

! تندتر!ترتند-
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ن عقـب دار    با دسته ي دوبوف به عنـوا      كالنفبا.از اسب ها به زير پريدند     وجنگل رسيدند ي  حاشيه  باالخره به و

بـه اعمـاق جنگـل فـرو        در حالي كه دهنه ي اسبان را در دست داشتند،         بقيه ي پارتيزان ها   وراه را بر دشمن سد كرد     

.رفتند

وپ ها را در پشت     غرش ت وتروق تفنگ ها    ترق و آنها صداي رگبار مسلسل ها،    وخاموش بود درون جنگل آرام و   

صـداي  گـاهي .هم زدن سكوت جنگـل نيـست      كه اينك آن صداهاي بيگانه قادر به بر       چنين مي نمود  وسر گذاشتند 

آنجا پرتو حريق هـاي بـزرگ       اينجا و .واباندمي خ بر زمين كه در اعماق جنگل درختان را     انفجار بزرگي شنيده مي شد    

گلسنگ وتنه ي درختان پديد مي آورد     روي زمين و  برانعكاسات مشئومي به رنگ مس،    جنگل نفوذ مي يافت،   در  كه  

نـابود مـي   در كناره هاي جنگل محـو و ومي كرد   غرقه در خون  ،تنه ي درختان چسبيده بودند    هاي مرطوبي را كه بر    

.شد

راهي را كه بايد در آن پيش مي رفتنـد  فرماندهي را به كوبراك واگذار كرد و  بش را به يفيمكا سپرد،    لوين سون اس  

كـه از  خود جهـت شـمارش آنهـا      و)تنها بر عهده ي لوين سون بود      ،فرمان معين انتخاب راه بر طبق   (.به او نشان داد   

.كناري ايستاددرمهلكه جان به در برده بودند،

 در حالي كه به زحمت زانوان خود را خم       ،خستهخيس و خشمگين و اين مردان قابل او مي گشتند،   پارتيزان ها از م   

اطـراف پخـش    بـه آب در زير پايشان شلپ شلپ صدا مي كرد و         .جنگل خيره شده بودند   به اعماق تيره ي   مي كردند، 

.فرو مي رفتنددر همين زمان اسبان تا سينه در زمين مردابي جنگل. مي شد

بـه دنبـال    سباسه  هريك از پارتيزان ها   .مشكل بود دار بودند، براي دسته ي دوبوف  كه جلو      ي بخصوص پيشرو

جنگل در دوران .آن ديگر متعلق به ماروزكا بود     از آن خودش و   كه يكي -مي كرد تنها واريا دو اسب را هدايت     داشت،

گـويي  - مانـد روي زمين به جا ميمعوج بر كج و وبوبداثري گل آلود و   ،  خستهبه دنبال ستون اين مردان وامانده و      و

.درون آن به پيش خزيده بودمتعفني ازتمساح لزج و

ناگهـان  .تا عبور آخرين نفر تكرار كـرد اينكار را روي آن پا تكيه مي كرد و      هزماني ب روي اين و  هلوين سون گاه ب   

.ستون از حركت باز ماند

:لوين سون پرسيد
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ا پيش نميرن؟چرجلو چه خبره،-

:يكي از پارتيزان ها از مقابلش مي گذشت پاسخ داد

.نمي دونم-

.او متچيك بود

.به ترتيب از نفرات جلو سؤال كنين-

:كلمات را تكرار مي كردترتيب اين بي رنگ بهتعدادي لبهاي لرزان و. سپس به سرعت جواب بازگشت

زانوانش مبارزه مي   لوين سون كه با لرزش ناگهاني       . نداره راه ديگه اي هم وجود    وسر راهمون يه مرداب هست      -

پارتيزان هـا در حركـت مـوجي        پديد مي شد كه مشاهده كرد،     او تازه در انبوه درختان نا     .كوبراك شتافت به سمت كرد،

تنهـا  بـود، از هر سو راه را بر آنها بسته         ناپذير،گذرولي مرداب تاريك و   به اطراف پراكنده شدند،   بزرگي عقب نشسته و   

.شـجاعانه از آن دفـاع مـي كـرد         كه هم اكنون دسته ي دوبوف     ممكن همان راهي بود كه از آن پيش آمده بودند         راه  

چنين به نظر مـي رسـيد       وبرايشان اهميت فوري مي يافت    اندازي ها ي حاشيه ي جنگل اينك ديگر غريب نبود و          تير

.آن نزديك تر مي شدكه هر دم صداي

كسي بودند كه مسئوليت سيه روزي آنها را        در جست وجوي  نون مي سوختند،   ج راره هاي خشم و   مرداني كه در ش   

تا با همـه ي  رو شوند،ي بود كه در اين لحظه با او روب     تنها كاف .ذكر نام لوين سون نبود    نيازي هم به  و:بر عهده داشت  

.از او مي خواستند كه آنها را نجات دهد،ده بودكشاناز آنجا كه او آنها را بدين جاسرش فرود آيند،نيروي ترسشان بر

دندان هاي  مرده،و  رنگ مات   ونه هاي پرمو،  گحالي كه مشعل فروزاني در دست داشت كه       به راستي در  ناگهانو

به درنگ مي كرد و   گردش را كه مانند اخگري تابان به صورت هر يك از آنها           چشمان درشت و  سرانجامبهم فشرده و  

صدايش در سكوت كوتاهي كه تنهـا       .وحشت زده ظاهر گشت   در ميان اين مردان   ،  روشن مي كرد  ت،سرعت مي گذش  

كـشيده و  نـازك، عـصبي، -بـا آهنگـي   مي شكـست،  مرگباري كه در حاشيه ي جنگل ادامه داشت،       با صداهاي بازي  

.طنين افكندبه نحوي كه به گوش همه ي آنها مي رسيد،-گرفته

!ساكتفقط دختران هستند كه مي ترسند،!برگرديدكي صف هارو به هم زده؟-
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با آهنگـي كـه ناگهـان صـداي         وبيرون كشيد ماوزرش را به هم مي ساييد،   او كه همچون گرگ دندانهايش را     -

:فرياد زدعتراض را بر لبها خشكاند،ا

:راه را باز خواهيم كردروي مردابما ازبراي ما راهي وجود نداره،!گوش به فرمان من-

:به فرمانده ي جديد دسته ي سوم دستور داد و

.مقاومـت كنـه   عقب نشيني صـادر نكـرده ام،      به او بگو تا من دستور     ،برو به كمك باكالنف بشتاب    !1بوريسوف-

دو!اسـبا تونـو ببنديـد     !پارتيزان ها گوش كـنن    ،انتخاب كن ،باكالنفبين ما و  كوبراك سه نفر رابط براي حفظ ارتباط      

تحـت  -افـراد ي بقيـه  و!اونـارو خـراب نكنيـد   مواظب شمشيراتون باشيد،.ور بريدن شاخه از درخت ميشن   مأجوخه م 

بـه دنبـال    كوبراك،. ظفند كه از او اطاعت كنند     ؤهمگي م ودستوراتش رو اجرا مي كنند    بي چون وچرا  !فرمان كوبراك 

!من پيش

بـه  بـود، كاج را بر روي سـر قـرار داده        مشعل بود و  در حالي كه به جلو خم     برگشت و او پشتش را به افراد كرد و      

.سمت مرداب پيش رفت

نوميدي بلند  ال يأس و  مپيش دست ها را در ك     بهم فشرده اي كه همين چند لحظه      شكسته و ،   مقهور گروه مردان 

در يعانـه ديوانـه واري مط   گاه با سرعت عجيـب  و      اه ن  ب آدم كشي بودند،  جنايت و آماده ي   واشك مي ريختند  كرده و 

شمشيرها بر پيكر درختان غان فرود      شدند و ها بسته اسب،در يك چشم بر هم زدن     .زحمت قرار گرفتند  گردابي از كار و   

و، تلق تلـق هايشان كه شمشيريدسته ي بوريسوف در حال.هايشان به ناله درآمد شمشيرجنگل در زير ضربات   وآمدند

از كنار مرداني كه هم اكنون اولين بغل ها         وو رفتند فربه درون تاريكي   شلپ شلپ صدا مي كرد،     ،آب در زير پاهايشان   

وبـه گـوش رسـيد     صداي شكستن درختي كه در حال فرو افتادن بـود،         .گذشتندحمل مي كردند،  ي شاخه هاي تر را    

سطح لـزج  آنها در پرتو مشعل فروزان،. سقوط كردفريبنده ايبر زمين نرم وعظيمي  خش خش كنان    توده ي انبوه و   

-امـواج بـود  ومتالطمدر امواجي سهمگين همچون مار عظيمي،   و-خزه پوشيده شده بود   ازسبز تيره رنگي را كه      و

.در پيش پاي خود مشاهده كردند

1 - Borisov
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از درون  .ميان اين حفره ي مرگ يورش بردنـد       به،گلبه درون آب و   آنها در حالي كه به شاخه ها چسبيده بودند،        

دود مـي   در پناه روشنايي مشعلي كـه     ،شاخه هاي انبوه در هم پيچيده     پشت هاي خميده؛  اي رنجيده و  تاريكي قيافه ه  

پيـراهن هـاي   از درون شـلوار و  انداختنـد، ينـار كبه آنها با زحمت پالتوها را. نمايان بود... به شكل بر جسته اي     كرد،

، جسم،  مكانآنها همه ي درك زمان،     مي زد،  عرق دارشان برق  خونين با عضالت منقبض و     و  بدن هاي مجروح   ،پاره

لحظه اي مكث كاله ها خود را از آب كثيف مردابي كه            آنها پس از  .از دست داده بودند   درماندگي شان را  درد و شرم و 

.ولع مي آشاميدندوهمچون جانوري زخمي با حرصپر كرده وقورباغه از آن به مشام مي رسيدبوي گنديدگي  تخم

بـاكالنف پيوسـته مردانـي را مـي         .مي شـد  هولناك تر  و تربلندونزديك تر ندازي هر لحظه نزديك و    اصداي تير 

:جويا مي شد كهد وافرست

...به همين زودي؟رو تموم كنيد؟زودي كارآيا ميتونيد ب-

رش به هال كت    امشدت خونريزي زخم هاي بيش    كه از ،  او دوبوف را  . مردانش را از دست داده بود      نيمي از  تقريباًاو

ساختن جـاده  خره به محلي كه بوته ها را براي باالواينچ به اينچ عقب مي نشست    آهسته و از دست داده بود و    ،  رسيد

 صفير  روي مرداب شديداً  گلوله هاي دشمن بر   .واپس نشيند بيش از اين قادر نبود    او.رسيدبريده بودند، روي مرداب بر

اسـب هـا    .واريا زخم هايشان را پانسمان مي كـرد       زخمي شدند، مشغول به كار بودند،   از مرداني كه    تعداديمي كشيد، 

تعدادي از آنهـا از جـا      با وحشت رم مي كردند،    ديوانه وار شيهه كشيده و    اندازي به هراس افتاده بودند،    كه از صداي تير   

با نـا لـه هـاي       اب فرو مي رفتند و    مردبه درون كورانه به درون جنگل  مي شتافتند،      كوربند مي گسستند و   ،مي كندند 

آنها نيز پا به گريز     هنگامي كه دسته ي عقب دار اطالع يافت كه سرانجام راه حاضر است،            .ت بار ياري مي خواستند    رق

در حالي كه با    باروت سياه گشته و   با چهره اي كه از دود و      بي فروغ و  چشماني،باكالنف با گونه هاي فرو رفته     .نهادند

.مي دويداز پي آنهااز شدت خشم مي گريست،و افرادش را تهديد مي كردخاليكلتي

اسـبان يـاغي را بـا خـود مـي      ومي دادندمشعل هايشان را تكانوان با همهمه در حالي كه سالح ها         افراد گروه 

بـه  هراساند،ديوانه وار تالش مي كردن    پيچي كرده و  اسب ها خشمگين سر   .بردندبه ناگاه بر روي جاده حمله     كشيدند

بـرگ درختـان بـه وجـود      راهي كه از شاخ و    .مي جستند ،  ه در مقابلشان بودند   پشت اسباني ك  برروي دو پا بلند شده و     

آنها اسـب   . افتاد در انتهاي راه اسب متچيك به درون مرداب        تقريباً. مي لغزيد مي شكست و  در زير پاهايشان  آمده بود 
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متچيك به نحوي عصبي به طنابي كه بـا تـالش           .كشيدندناسزاها بيرون گين و ادر ميان فريادهاي خشم   را با طناب و   

پـايش مـي لغزيـد،     در حالي كه شاخه هاي لغزان جاده در زيـر         وچنگ انداخته ،ارتعاش مي يافت  هاي ديوانه وار اسب   

 گـره هـايي را      نوميدانه تالش مي كـرد    ،را بيرون كشيدند  سپس هنگامي كه باالخره اسب    وپيوسته طناب را مي كشيد    

كـه بـوي   الوصفي دنـدان هـايش را در ميـان گـره هـايي            او با وجد زايد   .قيد شده بود باز كند    پاي اسب كه به دست و   

.فرو مي كرد، آغشته بودن وحشت زاييجبا لوگنديدگي باطالق از آن به مشام مي رسيد

مينـي در ميـان جـاده كـار     ، مين گذار.دندبونكوگون چار لوين سون و  اده مي گذشتند،  آخرين نفراتي كه بايد از ج     

.راه را نابود كندمنفجر شده وآنجا رسد،گذشته بود تا دشمن هنگامي كه به

شـبنم  جنگل در پيش روي آنهـا در پوشـشي از   .متوجه صبح شدندمدتي از روز گذشته بود كه آنها به خود آمده و        

خورشـيد در  .  گوشه اي از آسمان آبـي بـرق ميـزد          ،ي درختان هاي شاخه   البالازلو بود، هاي يخ زده ي زرد فام در تأل       

روي سر خود نگه داشته بودند،هنوز بر  كه به دليلي     اآنها مشعل هاي روشني ر    .پس جنگل در حال صعود بود     جايي از 

رقيقـي خيسشان كه از روي آنها بخـار خفيـف و        به اسبان وامانده و   تاول زده و  وبه دست هاي سرخ   وبه دور افكندند  

.نگاه مي كردند، انجام داده بودنددل آن شببه كاري كه دربه پشت سر وبا اعجازوخيره شدندبر مي خاست،
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17

نوزده نفر

. پلـي واقـع بـود      1واكو-ناحيه ي تودو  در مسير شاهراه  وروي مرداب ساخته بودند   برپنج ورستي راهي كه آنها    در

روي گـاهي در سـر راهـش بـر    كمين،ن سون تصميم به خروج از ده بگيـرد      لويااز ترس اينكه مباد   ،دشمن از شب قبل   

.در هجده ورستي پل آماده كرده بودوجاده

بامدادن سواري با اين دستور بـه سـوي   .دنمي شنيدشليك توپ ها را از دوروكمين بودندآنها همه ي شب را در  

تنهـا  .در حركت است  به سمت آنها  دشمن راه مرداب را بريده و     زيرا.همانجا كه هستند توقف كنند    آنها:آنها اعزام شد  

پارتيزان ها بي خبر از دامي كه بر سر راهشان قرار داشـت و             ده دقيقه پس از آن كه پيك سوار از كنار آنها گذشته بود،            

.وارد شدندواكو-به شاهراه تودو،به افراد خود رسانده بودخبري كه پيك دشمن

آن چيـزي درك  ولـي از .نظر مي افكند خيره كننده با پريشان خيالي    درخشان و ،يبايي محض لوين سون به اين ز    

.نگاه مي كـرد با فالكت ره مي سپرد، كه دو سومش را از دست داده بود و        كوفته اي   به گروهان خسته و   او.نمي كرد 

كه به شكل فالكت بـاري      ع آنها براي انجام كاري به نف    مي دانست كه خودش به چه نحو كشنده اي خسته و          او خوب 

.ناتوان استچقدر ضعيف وبه دنبالش راه مي پمودند،

او نزديـك تـر   ه باوفا از همه چيز بواين مردان فرسوده-ماندگان عزيزش در همه ي دنيا بودند    آنها نزديكترين باز  

ولـي   عهده داشت،غفلت نمـي كـرد،  از مسئوليتي كه در قبال آنها بهزيرا حتي لحظه اي هم از جانش عزيزتر بودند؛  و

ايـن فقـط   رهبري نمـي كـرد،  رااو ديگر آنهاو تواند كاري براي آنها انجام دهدوضوح مي ديد كه ديگر نمي  اينك به 

را خـود رمه اي كه با نيروي عادت به دنبال چوپانش به راه مي افتـد، نها بودند كه بي خبر از اين اوضاع همچون   آخود  

1 - Tudo-Vaku
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بـيش از هـر    ،متليتسامرگ  ن چيزي بود كه بامداد روز پيش به هنگام تأمل در          آاين درست   وكشيدنداو مي   به دنبال   

.چيز از آن ترسيده بود

ولـي افكـارش   ، ضـروري متمركـز سـازد   وروي چيزهـاي الزم تفكرش را بـر و كندكنترلداشت خود را   او سعي   

اطرات خـ تازه اي از  تصورات عجيب و   مي افتاد و    فرو پلك هايش شديداً  مي گشت، هر دم مغشوش تر   سرگشته بود و  

به شـكل تـوده   وي زد مبهمي در مغزش موج م    وهمه به طور متناقض    همه و  ،مبهم محيط اطرافش  تأثرات گنگ و  و

:دگرگون مي شدپيوستهآرام و،اي نامحسوس

 من باس   ،آرهاين قدر بي مصرفم؟   چرا حاال   . دهمراين آسمان واين برگ هاي زرد     وبي انتها   اين راه دراز و   چرا-

دلـم ميخـواد    چقـدر م،اپس چرا اينقدر خسته     !غريبيچه اسم عجيب و   .واكو-دره ي تودو  .واكو برسم -به دره ي تودو   

بلـه، .اون راجع به گشتي حرف ميزنـه ميتونن از من بخوان؟اين افراد چيوقتي كه اينقدر دلم ميخواد بخوابم،   !بخوابم

بعـد از   وگشتي هـامونو بفرسـتم    البته باس و...  مثل كله ي پسرم    ...مهرباني داره اون كله ي گرد و    ...گشتي ها مطمئناً

...وليپسرمم نه،حتي مثل كله ي... بخوابمبخوابم؛... اون

چيه؟چي ميگي؟:بلند مي كرد پرسيدبه ناگاه در حالي كه سرش راو

:باكالنف در كنارش اسب مي راند

.ميكنمخواهشدستورات الزم رو صادر كن،.ينكارو بكنيم ميگم كه خوبه ا-

را دنبال كـرد   پشت خميده ي او،با چشماو.ي پر مالل از كنار لوين سون گذشتيك ثانيه بعد سواري با يورتمه ا  

 چـه  ولي به خود زحمت نداد كه روشن كنـد دقيقـاً          ،  كه اعزام او كار درستي نبود     به نظرش رسيد  متچيك را شناخت،  و

.سوار ديگري از كنارش گذشتسپسلحظه اي ديگر همه چيز را در اين باره فراموش كرد،وچيز درست نبود

:  باكالنف گشتي دوم را فرا خواند

!ماروزكا مواظب هم باشيد-

:لوين سون با خود انديشيد

اون شـب قبـل     ،  بلهآه،د؟به سر ماروزكا چي اوم    ولي!دوبوف بيچاره . اونوخت دوبوف مرده  واين هنوز زنده س   -

.اونو نديدم، شانس آوردبود،
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ماروزكا در پنجاه ياردي او در حركـت بـود و          .به پشت سر نگاه كرد    متچيك كه اينك مسافت زيادي را تاخته بود،       

 ي  به ادامه نيوكا مايل .هم ماروزكا در پيچ جاده از نظرش محو شدند        سپس هم آنها و   يزانها هنوز ديده مي شدند و     تپار

ولـي از  نمي دانست كه چرا او را جلـو فرسـتاده انـد،   او درستارادي به او مهميز مي زد، ولي متچيك غير  بود،نيورتمه  

.نيز اطاعت مي كرداو،يورتمه برودبودندآنجا كه به او فرمان داده 

گ هـاي سـرخ رنگـي بـر         هنوز بر وبلوط بود ور دامنه هاي مرطوبي كه پوشيده از انبوه درختان افرا         يجاده در مس  

قـسمت  .درست از كنار بوته ها حركـت مـي كـرد   نيوكا به طرز عصبي مي لرزيد و.مي پيچيد شاخه هاي خود داشتند،   

هآمـد گاهي به خود  زد؛اسب را مهميز نمي   ديگرروي زين چرت مي زد،    متچيك كه بر  يي را با قدم طي كرد و      باالسر

در آنجـا  عدم احساس وجودش    ،افسردگيش،همچون خوابش ،ن نيز درست  كه آ با شگفتي به عمق بي پايان جنگل        و

.چشم مي دوخت، انتهايي نداشتكه ابتدا و

كه ،  انبوه شاخه هاي نرم درختان فشرد     برمتچيك را وبه درون بوته ها رم كرد     وناگهان نيوكا از ترس خره كشيد     

.قزاق ها ايستاده بودند،ميان جادهودر چندقدمي او :از سرش پريدبه علت ترس وصف ناپذيري خواب

»!بيا پايين«:خشن به او دستور داديكي از آنها با صدايي خفه و

از روي زيـن لغزيـد و  . خود را مچاله كردمتچيك با صيحه ي خفه اي.قزاق ديگر عنان نيوكا را در دست داشت  و

خيـز  جست ودائماًدرختان به شدت تصادم كرد،دست هايش با تنه ي .پرتاب كردروي دامنهبا سرعت برق خود را بر 

وپـا تـالش مـي كـرد    چهـار دسـت و  ،لي كه از ترس زبانش بند آمده بود      براي چند دقيقه در حا    مي لغزيد، مي كرد و  

چنـگ مـي انـداخت و      به هر چيز كه به دستش مي رسـيد،        مي جست و  سپس در حالي كه خود را فراموش كرده بود،        

بوتـه هـا در     مـي كردنـد،   را دنبـال  قزاقان او .در طول دره پا به گريز نهاد      بل باوري جستي زد و    قاغيرسرانجام به طرز  

.به او ناسزا مي گفت دنبالش مي كردنفس مي كشيد وكسي كه ديوانه وارپشت سرش خش خش صدا مي كرد،

فش مي گذشت توجـه  چيزهايي كه در اطرا  ديگر به ماروزكا كه مي دانست گشتي ديگري در جلو در حركت است،          

،حتي ضروري ترين آنها از نظرش محو       آن همه ي افكارش   خسته اي بود كه در    آنچنان وضع فوق العاده   او در نداشت،

او ديگر فكري بـه زنـدگي       .نمانده بود چيزي برايش باقي    -جز ميل مبرم به استراحت به هر قيمتي       ناپديد شده بود و   و

و حتـي قـدرت تأسـف خـوردن بـه مـرگ             ا.نمي كرد د،ي مي انديش  ه درباره اش چ   نكويا اينكه گون چار   و  ه واريا   ب،  اش

تنها به لحظـه اي فكـر مـي كـرد كـه      او.و نزديك بود  اچه دوبوف نيز چون ديگران به       اگر.را از دست داده بود    بوفدو



231

سـرزمين  ايـن   .پريـشانش آرامـشي بخـشد     وبتواند به سر خسته     اووسرزمين موعودش در پيش ديدگانش ظاهر شود      

گاوهايي در حال چـرا     ،نيكواز مردمي پرانوار خورشيد، خيالش دهكده ي آرام بخش  بزرگي بود كه غرق در          موعود در 

سرش بر روي دوشش كج شده بود       پالتويش در زير پاهايش جمع شده و      در حالي كه  ورمه بود آكنده از بوي علف و    و

واز نان معطر چاودار مي خورد     با قرص بزرگي  از شير را  امي پر سپس ج و مي بندد    مي كرد كه چگونه اسبش را     تصور

.عميقي فرو مي روددر خوبچطور از انبار كاهي باال رفته و

او يهودا واپس نشست و   وزمين سبز شد  گهان كاله قزاقان با باند هاي زردشان در پيش چشمش از          هنگامي كه نا  

،رتعش بودنـد   همچون قطـرات خـون مـ       ،امشان در پيش چشمش   برگ هاي سرخ ف   ن درختان گل بداغي كه    ودربه  را

شنيعي كه هم اكنـون وقـوع يافتـه         درك آني خيانت بي سابقه و     رؤياي شيرين دهكده ي بزرگ و آفتابيش در       كشاند،

.ناپديد گشتبود،

:گفتبا خود انگيز متچيك را مجسم مي كرد،تنفرماروزكا در حالي كه با دقت فوق العاده اي چشمان روشن و

.فرار كرد!افعي-

قلـبش را  ،كه در پي اش اسب مي راندند     نسبت به مرداني  دم احساس رقت شكنجه باري نسبت به خودش و        درو

.فشرد

ـ .ايستد تأسفي نداشتحركت بازرنج بردن و،از حس كردناينكه در دم بايد بميرد و او از  ،تشادر طول دوران حي

در بـاور نكردنـي را  ين وضـع عجيـب و  نحتي تصور چتحمل رنج كرده بود،يافته ورشده،  كه زندگي كرد  از آن هنگام  

آن را كه غـرق در انـوار خورشـيد بـود و    ولي برايش روشن بود كه ديگر هرگز آن دهكده ي بزرگ خيالي      .مغز نداشت 

خيـالي  بيدان خسته  وبا اين همه آن مر  .نخواهد ديد اسب سوار بودند،  پي اش بر  برادراني را كه در   -همقطاران عزيز 

تنها مي توانـست بـه      . قادر نبود به خود بيانديشد    آنقدر وابسته به خود مي دانست كه      كه خودشان را به او سپرده بودند،      

بـاال گرفـت    به نحوي آن را   او رولورش را بيرون كشيد و     ... ز خطر آگاه كند   ااست آنها را    اين فكر كند كه تا وقت باقي      

.سه تير پي درپي در هوا شليك كردمطابق قراري كه قبال با هم داشتندوه شودهتر شنيدكه صدايش ب

گويي جهان در پيش ديـدگانش بـه دو        سپس صداي غرشي برخاست،   ور دم درخشش برقي در هوا ظاهر گشت       د

.سرش به عقب كج شدورتاب شدند،پبه درون بوته ها او و يهودا نيم شد،
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باور نكردني مي نمـود    منتظره و بسيار غير كه با احوال كنونيش   -ه ها را شنيد   هنگامي كه لوين سون صداي گلول     

،شـد فقط زماني اوضاع را درك كرد كه صداي رگبار بعدي را كه به ماروزكا شليك          ونخست معني آن را درك نكرد     -

او. خود ميخكوب شدند   در جاي تيز مي كردند،  گوش هايشان را  اسب ها در حالي كه سرهايشان را باال گرفته و         .شنيد

پريده رنـگ آنهـا    ولي در سيماي الغر و    مي جست، براي نخستين بار از آنها ياري     مأيوسانه به پشت سر نگاهي كرد و      

او .خوانـد نوميدي را باز  همان ترس و  تبديل يافته بودند،  ،وحشت زده پرسان و ،  گنگكه گويي همگي به يك صورت     

او بـا خـودش     . آن را نمـي يابـد     است مي جويد و   آن مخفي كرده  زي را كه در   كه گفتي چي  با دستش حركتي مي كرد    

چرا اين قدر مي ترسم؟، چرا:فكر كرد

 ساده اي كه بـه علـت   قيافه ي نسبتاًبا وضوح كامل تشخيص داد،كودكانه ي باكالنف را   ناگهان قيافه ي ساده و    

دسـت ديگـرش را   كه رولورش را در يك دست داشت واو در حالي .سخت شده بود سياه و ،خستگي زياد دود باروت و  

آن نقش بسته بـود به طرز بارزي بركودكانه اشگاه اسب چنگ كرده بود كه آثار انگشتان چاق و        دومحكم به ج  چنان

بـي ريـايش بـا گونـه هـاي       صـورت سـاده و    .آنجا مي آمد چشم داشـت     با هيجان به سمتي كه صداي  گلوله ها از         و

بـا  مـي سـوخت و    د،  مرده بودن به نام هدفي كه بهترين يارانش در راهش       ،فرمانبردار شوري خالص و   كه در استخواني،

.جلو خم شده بودبه»!به پيش«بي قراري در انتظار صدور فرمان 

مهرباني در درونش به جـوش     احساسي ناشي از رقت و    روي زين باال كشيد؛   خود را در  لوين سون يكه اي خورد و     

.نيز به جلو خم شداوفدر حالي كه چشمانش برق مي زدوه شمشيرش را كشيدبه ناگاوآمد

:او با صداي خفه اي از باكالنف پرسيد

به نحوي كه در برابر انـوار خورشـيد         ناگهان شمشيرش را باال گرفت    ومي تونيم حلقه ي محاصره رو بشكنيم؟      -

.ي ركاب هايشان به پا خاستندبه رويكه خوردند وبدين طريق پارتيزان هاو.برق مي زد

 گفت كه لـوين سـون       با صداي بلند چيزي   وبه سمت پارتيزان ها برگشت    افكند و باكالنف نگاه سبعي به شمشير      

كرده لحظه مقهور همان نيروي دروني بود كه باكالنف را وادار به كشيدن شمشير            زيرا او خود در آن    ،آن را درك نكرد   

.خود را به جلو پرتاب خواهد كرد،دمايمان داشت كه تمام گروهان درآمد و دردر مسير جاده به پرواز.بود
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حالي كه خود را به روي اسب هايـشان         همه ي پارتيزان ها در    هنگامي كه لحظه اي بعد به پشت سر نگاه كرد،         و

در نگاهـشان همـان خـشم    داده وچانه هايشان را رزم جويانه جلـو      .مي كردند نعل تاخت  چهار واقعاًمچاله كرده بودند،  

.زبانه مي كشيدشديدي كه از چشمان باكالنف ساطع بود،

در را اوفراز سـرش منفجـر شـد،   كركننده اي برزيرا لحظه اي بعد چيز كور و    . بوداين آخرين خاطره ي روشن او     

او را بـه    ،اسـت ط احساس مي كرد كـه هنـوز زنـده           در عالم رؤيا كه فق    وكوبيددرهمشچرخانيد و چنگ خود گرفت،  

.جوشان پرتاب كردي نارنجي رنگ وكمغادرون

مشهود نبـود ولـي فكـر مـي       چه آثاري ازتعقيب كنندگانش   اگروبه سرعت به پشت سرش نگاه نمي كرد       متچيك  

به دنبالش صداي شليك رگبار را      تير پي در پي طنين انداخت و      زماني كه صفير سه   .كرد كه او را هنوز دنبال مي كنند       

بـه دره ي كوچـك و  دره ناگهـان . تر فرار مي كردعبنابراين سريو او استكه هدف همه ي آنها خود     يقين كرد  شنيد

در ايـن لحظـه غريـو       . از يك شيب به زير غلتيد      مجدداًراست جست تا  متچيك آنقدر به چپ و    .مشجر ديگري باز شد   

بي درنگ طنـين   شليك ديگري  ،به دنبالش ي ديگر و  سپس يك بلندتر از اول بود،   متراكم تر و  شليك رگبار تازه اي كه    

..افكند

:متچيك پيوسته با خودش زمزمه  مي كرد

صـورتش را  ناله اي مي كـرد و     توپ ها، هر شليك تازه ي   با شنيدن هر غرش گوشخراش و     و!...خداي من آه،-

نفرت چشمانش به طرز  . مي كرد  جمعگاه گريه سر دهند،   كه مي كوشند به نا    ت باري همچون كودكاني   آرام به نحو رق   

.مي گريختبا صرف نيرويشمداوم واو پيوسته و.وري خشك بودآشرم انگيز و

ناپايداري را كه هم اكنون بر     فريبا و ، هيچ چيز سكوت   .او ديگر دنبال نمي شد    متچيك چند بار به عقب نگاه كرد،      

 مي كشيد در پس نزديك ترين بوته ها خود را بـر زمـين       حالي كه به تندي نفس    در.برهم نمي زد  او سايه افكنده بود،   

ـ        سـتون كـرد و     اش چانهزير  دردست هايش را خم كرده و     قلبش به شدت مي طپيد،    .افكند اي ضدر حـالي كـه بـه ف

روي درخـت  بـر ،فاصله ي ده قـدمي او در.بي حركت بر جاي ماندساكت ولحظاتي چند را مقابلش چشم دوخته بود،   

سـنجاب  ، ور بـود خورشـيد غوطـه  در پرتو انـوار   سمت زمين خم گشته بود و     ه  ندي غاني كه تنه ي آن ب      بلبروباريك

.او را مي نگريستساده اشبا چشمان زرد ووكوچكي نشسته بود
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جاب از تـرس جيـغ      نس.صدايي بلند ناله كرد   باسرش را محكم در چنگ گرفت و      خاست،متچيك ناگهان از جا بر    

انگشتان را در ميان موهايش فرو بـرد       برق جنوني در چشمانش درخشيدن گرفت،     .پديد شد ف ها نا  در ميان عل  كشيد و 

:مي كرداو پي در پي تكرار.بر زمين در غلتيداز شدت اندوه ناله اي سر داد وو

من چكار كردم؟آه،چه كاري بود كردم؟-

با شرمساري عميقـي معنـي      كامل تر و  بيشتر و آرنج ها مي خوابيد هر دم با وضوح         روي شكم و  در حالي كه بر   و

مـن  مـن چكـار كـردم؟   «:درك مـي كـرد  ،سپس تيراندازي هاي بعدي راسه تيري كه پي درپي شليك شد و      ،فرارش

چطـور  آه؛آه؛-در سـر نداشـت    شريفي كه ميـل آزار احـدي رو       اون مرد خوب و   ،  منرو بكنم؟ توانستم اين كار  چطور

»...توانستم من؟

بهتـر و  انجام اين كار او بـا شـرف تـر،         زااحساس مي كرد كه قبل      .شرم آورمي نمود  سيار نفرت انگيز و   رفتارش ب 

البته نه به اين جهت كـه مردانـي كـه خودشـان را بـه او سـپرده       ورا شكنجه مي داد   اين فكر او  و  .اين بود تر از باصفا

نفرت انگيز كه هرگز    اين جهت كه اين ننگ زشت و      بلكه بيشتر به    يجه ي عملش به هالكت رسيده بودند      در نت بودند،

.دروغ جلوه گر مي ساخت، نسبت مي دادخلوصي را كه به خودتمام خوبي ها وپاك نمي شد،

امـا او خـوب مـي دانـست كـه هرگـز             .خيره شـد  وري به آن  ابديربا ترس و  ناخودآگاه رولورش را بيرون آورد و     او

دسـت هـاي سـفيد و   -زيرا در جهان هيچ چيز را بيش از خودش       نداشت خودكشياو قدرت نخواهد كشت، خودش را 

او كـه  . دوسـت نداشـت  ، آنهـا ترينپـذير حتي نكوهشو-باالخره اعمالشمشقات و،صداي ناله ها  ،ناتوانشچرك و 

مي كوشيد نشان دهد كـه نمـي دانـد چـرا            روغن هاي رولورش بيم داشت و     پنهاني هم از لمس كردن    حتي دزدكي و  

.با شتاب رولور را در جيبش گذاشتاست،جااين

بـه روي شـكم     دسـت هـايش مخفـي كـرده و        در حالي كه صورتش را در ميان      اينك او ندبه و زاري نمي كرد و       

يكجـا و از سر گذرانده بـود، ،از هنگام ترك شهر،اين چند ماه اخيروقايعي را كه در   همه ي ،  آرام خوابيده بود  ساكت و 

غم اولـين   ،انه اش كه اينـك از آن شـرمنده بـود          كودكرؤياهاي: از نظر گذراند   مجدداًسالت باري   كناك و به شكل درد  

واريا بـا   ،  مردهفرولوف،با آن يك مشت موي نقره اي رنگش       يرپيكاي پ بيمارستان،،ماروزكازخمي شدنش، برخورد و 

سرانجام آخرين  وفرق داشت    مي ديد،  داًبعياكنون ديده و  تاغم زده اش كه با تمام چشماني كه       آن چشمان  درشت و    

.ناچيز مي نمودكه همه چيز در مقايسه ي با آن جزئي و-ه مرداب اگوحشتناكش از گذرعبور
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:بيشتري انديشيدآرامشقتي نسبت به خود بود با صراحت ورمتچيك در حالي كه مغلوب 

.با هراس زندگي كنمانساني وغيرمن نمي تونم اين جور پست ونم،من نميتونم ديگه اونو تحمل ك-

لكن ديگر قادر نبـود كـه       .احساس اندوه مي كرد   به خاطر كاري كه كرده بود     باز به سرزنش خويش ادامه داد و      او

اميال در اين فكـر     اين.سد سازد خواهي هاي نشاط بخشي كه او را به غليان آورده بود،          خودجلوي آرزوهاي شخصي و   

كـسي از او جويـاي   آن رعبـي نداشـته و  كـه زنـدگي در  مي تواند به هر كجا آزاد است و   او اينك :كه مي شد  هخالص

:تصميم گرفتاو.عزيمت كندچگونگي اعمالش نباشد،

.انجام بدماونجام ديگه كاري نمونده كه منمن حاال برمي گردم ميرم شهر،-

 با اشكال قادر بود كه احساس مخلـوطي  وليبه قصدش تأكيد ضرورتي غم انگيز بدهد،    او در حالي كه مي كوشيد     

فرو در خود به تحقق نپيوستن خواب هاي طالييش در گذشته ناشي مي شد،          آينده و نماينشاط را كه از دور    از شرم و  

.نشاند

.چرخيـده بـود    در سـايه قـرار داشـتند،       كامالًاينكآفتاب به آنطرف درختان غاني كه شاخه هايشان آويخته بود و          

سپس در چشمه ي كـوچكي      به درون بوته ها پرتاب كرد،     آن را به آن دورها،    خارج كرد و  ش را از جيب   متچيك رولور 

.در كنارش نشستآن حوالي يافت خود را شست وكه در

:با وحشت فكر مي كرد مي ترسيد وروي جادههنوز از ظاهر شدن براو

اگه گارد سفيد اونجا باشه چيكار كنم؟-

چه فرق  ،خيلي خب «: كرد فكربه ناگاه   و گوش فرا داد   تجريان مي ياف  كه در ميان علف ها    به زمزمه ي چشمه     و

،ر احـساساتي افكـا ضخيم احـساس و   از زير اليه ي   آرامش مي دانست كه چگونه      او اينك با آن صراحت و     »مي كنه؟ 

.محبت آميز اين راه را برگزيندخوب و

آهسته به   واكو، -شاهراه ناحيه ي تودو   به سمت يراهنش را بست و   دكمه هاي پ  در حالي كه از ته دل آهي كشيد،       

.راه افتاد

 بيش از يك دقيقه دوام      چه عمالً اگر،  انجاميدلوين سون نمي دانست كه اين حالت نيمه هشياريش چقدر به طول             

ـ         هنگامي كه به خود آمد،    .بسيار طوالني بود  ولي به نظر او   . نيافت زنـده مـي يافـت در       ناز اين كه خود را بـر روي زي
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در حـالي كـه يـك       -با كاكل سياهش    اومقابلش كله ي اسب   دروولي او ديگر شمشير در دست نداشت      ،  شگفت بود 

.تكان مي خوردبود،گوش حيوان غرقه در خون 

 شليك مـي    آنهاها به سوي    ه ي آن تير   هممتوجه شد كه    اندازي آگاهي يافت و   قط در اين موقع بود كه او از تير        ف

كن او دريافت كه گلوله ها از پـشت سرشـان شـليك   يلوسرشان صفير مي كشيد   گلوله ها به شكل انبوهي از فراز      .شد

سـپس دو سـوار در كنـارش    .ناك ترين لحظات را هم در پشت سر گذاشته انـد كه وحشتهمچنين درك كرد  مي شود، 

لوين سون گروهان را به ياد     .و آغشته به خون بود    كگونه هاي گون چارن   .بودندنكو  گون چار آنها واريا و  -جاي گرفتند 

چنـد  .الشه ي اسـبان پوشـانده بـود   مردان وتمام جاده را اجساد.ولي از گروهان خبري نبود.به عقب نگاه كرد آورد و 

در كوچـك ديگـري   تر از آنها دسته ي    دورمي كوشيدند خودشان را به او برسانند،      به فرماندهي كوبراك مأيوسانه   سوار

در حالي كه دستش را تكـان مـي داد و        يك نفر كه بر اسب لنگي سوار بود       .كه هر لحظه كوچكتر  مي شد      حركت بود 

او به وسيله ي عده اي كه كاله هـايي بـا بانـد زرد بـه سـر داشـتند،                    .مي شد در پشت سر آنها كشيده    فرياد مي كرد،  

لـوين سـون بـه طـور        .زمـين افتـاد   بـه ي زين در غلتيد و    مرد از رو  .با قنداق تفنگ او را مي زدند       و شده بود محاصره

.برگرداندرويش راناكي قيافه اش را در هم كشيد ودرد

صفير گلوله هـايي كـه   .تيراندازي تخفيف يافتصداي.نكو به پيچ جاده رسيدندگون چارواريا ودر اين لحظه او و  

محاصـره را   پارتيزان هايي كه  .كشيدعنان اسبش را  آگاه  ودلوين سون ناخ  .نقصان پذيرفت از بيخ گوششان مي گذشت    

لـوين سـون نـوزده      با خودش و  .چارنكو آنها را شمرد   گون.شكسته بودند يكي پس از ديگري به آنها ملحق مي شدند          

جـايش را بـه   بـه تـدريج  در حالي كه با چشماني كه هنوز ترس در آن خانه داشت ومطلق وآنها در سكوت.نفر بودند 

خيره بودنـد؛ ،شكاري با شتاب پيش مي رفت     خاموشي كه همچون سگي     داد به جاده ي باريك زرد رنگ و       نشاط مي   

.پايين رفتندنعل از دامنهمدت زيادي را چار

، بوتـه هـا   ،  م سـوخته ي درختـان     اينك مي توانستند به تفصيل كنده هاي نـي        وكم كم اسب ها به يورتمه افتادند      

سـپس  وتشخيص دهند ،  ا كه بر فراز جنگلي كه در آن دوردست ها واقع بود           روشني ر نآسماباالخره  شمارها و كيلومتر

.آهسته به راه خود ادامه دادنداسب ها با قدم هاي 

كمي جلوتر از ديگـران اسـب مـي         غرق بود، درياي تفكراتش درلوين سون در حالي كه سرش را به زير افكنده و          

او با نگاه مـات  .بپرسد كه آن را به خاطر نمي آوردگويي مي خواست چيزي     نگاه مي كرد،  گشته به عقب  گاهي بر .راند
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بـه سـمت    كـشيد و  ناگهان دهنه ي اسـب را     .رنج بود درد و حاكي از نگاهش بيگانه و  .ممتدي به آنها خيره مي شد     و

هجـده  ... ر شـد ظاهآبي رنگشعميق وچشمان درشت وبراي نخستين بار نگاه هوشيارانه اي در     .پارتيزان ها برگشت  

.آنها در سكوت محض بودند.شدند مانند تني واحد در مقابلش بر جاي ميخكوب،تن پارتيزان

:لوين سون پرسيد

باكالنف كجاس؟-

.حيرت به او نگاه مي كردندهجده نفر در سكوت  و

:سرانجام گون چارنكو گفت

.باكالنف رو كشتن-

.خيره شددر خود داشت،تش كه دهنه ي اسب رازمخبا قيافه اي عبوس به دست هاي بزرگ وو

بـا  به ناگاه بر گردن اسب افتـاد و اسب مي راند،در كنار لوين سونروي زين نشسته وواريا كه با پشتي خميده بر  

.گريستبلند زار زارصدايي عصبي و

سب ناگهان گوش هايش را     ا.تاب مي خورد  گويي كه در فضا   و به زمين مي رسيد    تقريباًبلندش  گيسوان ژوليده و  

آب دهـانش را    زير چـشم واريـا را نگـاه كـرد،         سيسكين از .باال كشيد افتاده اش را  لب فرو با كسالت به عقب كشيد و     

.وبا سرعت رويش را چرخاندقورت داد

گويي سيمايش به نحوي در هم شكـست        سپس.چشمان خيره ي لوين سون مدتي به روي پارتيزان ها باقي ماند           

تالشي وولي او ديگر از ناتوانيش شرمي نداشت      .تر ومسن تر شد   دريافتند كه او الغر   آنها به يكباره  و. شد چك تر كوو

طـوبش را  مرمـژه هـاي بلنـد و   زين نشسته بود،روياو با چشماني افسرده بر    .هم براي پنهان كردنش نشان نمي داد      

نيز از پـاي در     مردان از وي روي برگرداندند تا مبادا آنها       .ريشش روان مي شد   اشك بر دانه هاي   آرام به هم مي زد و     

.آيند

.گروهان او را دنبال مي كرد. به راه افتاد آهستهدر جلو آنهاولوين سون اسبش را باز گرداند

:گين گفتلحني شرمابا دست بر شانه ي واريا مي گذاشت،،گون چارنكو در حالي كه با نوازش

.بي نيسگريه نكن اين كار خو-



238

بـا تجديـد ايـن خـاطره كـه          ونگاه مي كـرد   با ترديد به عقب   گاه گاهي كه لوين سون خود را فراموش مي كرد،         

.شدنداز جنگل خارج –تنها نوزده تن از آنها ، اينچنينوشروع به گريه مي كردمجدداًباكالنف در اين جا نيست 

مزارع درو شده ي حنايي     روشن و آبي رنگ و  رتفع آسمان آنها پهنه ي م   .جنگل به طورغيرمنتظره اي پايان يافت     

در مقابل خود مشاهدهدر پرتو اشعه ي خورشيد غوطه ور بود،        شده و  دهجاده گستر سمتدوخشان را كه در   دررنگ  و  

نيلگون يـك رودخانـه ي پـر آب      در فاصله ي بيش از يك ميلي جگن ها كه در داخل آن سطح             ،در يك طرف  .كردند

اينجـا نـوع   . با شكوه خاصي جلوه گر بود،زرين خرمن هاي بزرگ خرمنگاهي قرار داشت كه با تاج هاي      زد،سوسو مي   

همچون حشرات رنگارنـگ    مردم با لباس هاي الوان    .شادي بخش يك زندگي فعال و   زندگي جريان داشت،  ديگري از 

شـليك  صـاف غژغـژ مـي كـرد،       خـشك و  يي  كمباين با صدا  وبافه هاي گندم در هوا مي چرخيد      ازدحام كرده بودند،  

،خانـه روددر پـشت  .كاه هاي درخشان شنيده مي شـد      از درون توده هاي غلتان گرد وغبار و       طنين خنده ي دختران   پر

سوي ديگر جنگل با گيسواني  زرد در دامنـه اش          از سر بر دوشش نهاده و     ،سلسله جبال آبي رنگي كه از سويي آسمان       

دريـا بـار    سـفيد كمرنگـي كـه از      سرخ و در ميان قلل مقدس كوهستان تكه ابر شفاف و        .دقرار داشت از دور نمودار بو     

.به درون دره فرو مي ريخت، مي شودكف داري كه از پستان گاو دوشيدههمچون شير جوشان وگرفته بود،

گانـه ي  بـه مـردم بي  ، اسـتراحت نويـد مـي داد   با ديدگان مرطوب به آسمان وسيع كه نان ولوين سون خاموش و  

بـدارد، دل دوست از جان و  آنها را همچون هجده سواري كه او را دنبال مي كردند،          مردمي كه بايد به زودي    ،خرمنگاه

.از گريستن باز ايستادنگاهي كرد و

. وظيفه اش را انجام دهدانسان بايد زندگي كند و

پايان

1926-1925
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از همين سري انتشارات


